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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ-A)
1. člen
V zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št.
51/98, 11/99 – odločba US, 89/99 – ZPPLPS in 11/2001
– ZRacS-1) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
“1. člen
(Vsebina zakona)
Ta zakon določa pravila postopka, po katerem sodišča
opravljajo prisilno izvršitev terjatev na podlagi izvršilnih naslovov in verodostojnih listin, pravila za zavarovanje terjatev
ter ureja službo izvršitelja.
Določbe tega zakona se uporabljajo za sodno izvršbo in
zavarovanje, urejeno z drugim zakonom, glede vseh vprašanj,
ki s takim zakonom niso urejena, za izvršbo in zavarovanje na
ladji in letalu pa samo, če poseben zakon tako določa.“
2. člen
V 4. členu se besedi “o varstvu“ nadomestita z besedilom “predpisov, ki urejajo varstvo“, za besedama “drugih
podatkov“ pa se doda besedilo “ali zbirk podatkov“.
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Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Osebe iz prejšnjega odstavka so dolžne podatke o
naslovu prebivališča in zaposlitvi dolžnika brezplačno posredovati tudi na zahtevo izvršitelja.“
3. člen
Na koncu prvega odstavka 6. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
“Strokovni sodelavci in sodni referenti lahko vodijo izvršilni postopek in izdajajo sklepe o dovolitvi izvršbe za izterjavo denarnih terjatev, sklepe o dovolitvi izvršbe na podlagi
verodostojnih listin ter sklepe in odredbe o predujmih, varščinah in stroških postopka ter o sodnih taksah.“
V drugem odstavku se za besedo “tudi“ doda besedilo
“strokovni sodelavec in“.
4. člen
Drugi odstavek 7. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek,
se spremeni tako, da se glasi:
“Izvršitelji se skladno s tem zakonom imenujejo za
opravljanje službe izvršitelja za območje okrajnega sodišča.“
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
“Izvršitelji lahko opravljajo tudi druga dejanja, če tako
določa zakon, ali če na podlagi zakona tako odredi sodišče,
drug državni organ, notar ali druga oseba z javnimi pooblastili.“
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“Sodišče lahko glede na naravo zadeve, okoliščine
opravljanja izvršbe ali iz drugih utemeljenih razlogov odloči,
da bo opravilo določena neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja po sodnih izvršiteljih.“
5. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Z odredbo sodišče odloča o vprašanjih postopka.“
6. člen
Drugi, tretji, četrti in peti odstavek 12. člena se črtajo.
7. člen
V prvem in drugem odstavku 13. člena se za besedo
“zakonom“ doda besedilo “oziroma z ratificirano in objavljeno mednarodno pogodbo“.
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8. člen
V 1. točki 16. člena se za besedo “storitve“ doda vejica
in beseda “dopustitve“. V 2. točki se pred besedo “označuje“ vstavi besedilo “kot skupno poimenovanje za upnico in
upnika“. V 3. točki se pred besedo “označuje“ vstavi besedilo “kot skupno poimenovanje za dolžnico in dolžnika“. V
7. točki se pred besedo “označuje“ vstavi besedilo “kot
skupno poimenovanje za izvršiteljico in izvršitelja“. V 8. točki
se pika nadomesti s podpičjem. Dodata se novi 9. in
10. točka, ki se glasita:
“9. izraz “organizacija za plačilni promet“ označuje Banko Slovenije, banke in hranilnice ter druge organizacije, ki
so v skladu z zakonom pooblaščene za opravljanje storitev
plačilnega prometa, ali za opravljanje storitev sprejemanja
depozitov;
10. izraz “neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja“
označuje vsa v zakonu navedena dejanja, s katerimi izvršitelji zagotavljajo izvršitev ali zavarovanje upnikove terjatve in
dejanja, ki so potrebna za njihovo pripravo in izvedbo.“
9. člen
V drugem odstavku 17. člena se črta 2. točka. Dosedanja 3. točka postane 2. točka. V dosedanji 4. točki, ki
postane 3.točka, se za besedo “druga“ doda besedilo “izvršljiva odločba, seznam ali“, za besedo “zakon“ pa se doda
besedilo “oziroma ratificirana in objavljena mednarodna pogodba“.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
“Določbe tega zakona o poravnavi se uporabljajo tudi
za notarski zapis, če zakon ne določa drugače.“
10. člen
Drugi in tretji odstavek 18. člena se črtata.
11. člen
V prvem odstavku 19. člena se črta besedilo “ali odločba, izdana v postopku za prekrške,“.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in
tretji odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se črta besedilo “in na podlagi odločbe v upravnem
postopku, ki še ni postala dokončna,“.
12. člen
V prvem odstavku 20. člena se črta besedilo “oziroma
poravnava, sklenjena v upravnem postopku,“.
V drugem odstavku se besedilo “pristal na njegovo
neposredno izvršljivost“ nadomesti z besedilom “soglašal z
njegovo neposredno izvršljivostjo“.
V četrtem odstavku se beseda “drugega“ nadomesti z
besedo “tretjega“.
13. člen
V 24. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Če pride do spremembe dolžnika po vložitvi predloga
za izvršbo, se pod pogoji iz prvega odstavka tega člena
izvršba nadaljuje zoper novega dolžnika, ki jo mora prevzeti
v tistem stanju, v katerem je, ko vstopi vanjo.“
14. člen
V 25. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja
tudi v drugih primerih, ko upnik z javno ali po zakonu overjeno listino dokaže, da je dolžnik kot družbenik, ustanovitelj
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ali član po zakonu neposredno osebno odgovoren za obveznosti družbe ali druge pravne osebe.“
15. člen
V 30. členu se za besedo “pravic“ doda besedilo “in
nematerializiranih vrednostnih papirjev, prodajo deleža družbenika“, besedi “na računu“ pa se črtata.
16. člen
Prvi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Če upnik verjetno izkaže, da s predlaganimi sredstvi
izvršbe ne bo mogel biti v celoti poplačan, je na predlog
upnika ali po oceni sodišča dolžnik dolžan kadarkoli med
izvršilnim postopkom predložiti seznam svojega premoženja
z dokazili o lastninski in drugih stvarnih pravicah na tem
premoženju in za svoje terjatve navesti dokazna sredstva.“
V drugem odstavku se točka a) nadomesti z novima
točkama a) in b), ki se glasita:
“a) odplačna razpolaganja, s katerimi je dolžnik v zadnjem letu z dejanjem ali opustitvijo razpolagal s svojim premoženjem v korist tretjih oseb;
b) odplačna razpolaganja, s katerimi je dolžnik v zadnjih treh letih z dejanjem ali opustitvijo razpolagal s svojim
premoženjem v korist zakonca ali izvenzakonskega partnerja, krvnega sorodnika v ravni vrsti ali stranski vrsti do četrtega kolena ali sorodnika v svaštvu do četrtega kolena;“.
Dosedanja točka b) postane točka c).
V petem odstavku se za besedo “vabljen“ doda besedilo “ali če na naroku oziroma v seznamu iz prvega odstavka
tega člena ne navede popolnih in resničnih podatkov o
svojem premoženju“.
17. člen
V prvem odstavku 33. člena se zadnja alinea spremeni
tako, da se glasi:
“- če ne dovoli ali ovira ogled nepremičnine ali njeno
cenitev.“
V drugem odstavku se znesek “300.000“ nadomesti z
zneskom “1.000.000“, znesek “1.000.000“ pa z zneskom
“10.000.000“.
V četrtem odstavku se v prvem stavku za besedo “kazen“ doda besedilo “izterja po uradni dolžnosti, če to ni
možno, pa“.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
“Če ta zakon ne določa drugače, se določbe tega
člena uporabljajo tudi v drugih primerih, ko sodišče dolžniku
izreče denarno kazen.“
18. člen
Naslov 34. člena se spremeni tako, da se glasi: “(Več
sredstev in predmetov izvršbe)“.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Na dolžnikov predlog sodišče omeji dovoljeno izvršbo
tako, da se ta opravi samo na nekatera sredstva oziroma na
nekatere predmete, če zadoščajo za poplačilo terjatve. Če
izvršba s posameznim izvršilnim sredstvom ali posameznim
predmetom ni uspešna, sodišče omejeno izvršbo nadaljuje
z naslednjimi izvršilnimi sredstvi oziroma na naslednje predmete.“
19. člen
Naslov 35. člena se spremeni tako, da se glasi: “(Pristojnost)“.
Doda se nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Sodišče, ki je pristojno za odločitev o predlogu za
izvršbo, je pristojno tudi za odločanje o vseh drugih vprašanjih v izvršbi, če zakon ne določa drugače.“
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Dosedanje besedilo 35. člena postane njegov drugi
odstavek.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Če je v primeru iz prejšnjega odstavka med predlaganimi izvršilnimi sredstvi izvršba na nepremičnine, je izključno
krajevno pristojno sodišče, ki je pristojno za odločanje o
tem izvršilnem sredstvu.“
20. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
“38. člen
(Izvršilni stroški)
Izvršilne stroške plača najprej upnik.
Upnik mora plačati predujem za stroške izvršilnih dejanj na način, v višini in v roku, ki ga določi sodišče. Če
upnik v določenem roku ne plača predujma, sodišče ustavi
izvršbo.
Za neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja mora
upnik na zahtevo izvršitelja plačati varščino po določbah
38.a člena tega zakona.
Če se postopek uvede po uradni dolžnosti, se predujem oziroma varščina ne plača, potrebni stroški pa se vnaprej izplačajo v breme proračuna sodišča, ki je dovolilo
izvršbo.
Dolžnik mora upniku na njegovo zahtevo povrniti stroške, ki so bili potrebni za izvršbo, vključno s stroški poizvedb o dolžnikovem premoženju, oziroma povrniti stroške
postopka po uradni dolžnosti.
Upnik mora dolžniku oziroma tretjemu na njegovo zahtevo povrniti izvršilne stroške, ki mu jih je neutemeljeno
povzročil.
Če zakon ne določa drugače, se mora povrnitev izvršilnih stroškov zahtevati takoj, ko nastanejo in je znana njihova
višina, najkasneje pa v tridesetih dneh po končanem ali
ustavljenem izvršilnem postopku oziroma zaključitvi zadnjega izvršilnega dejanja, po katerem se izvršba ni nadaljevala,
sicer se stroški ne priznajo.
Sodišče mora o stroških odločiti v osmih dneh od
prejema zahteve. Pri odmeri stroškov, ki bo zadnja v izvršbi,
sodišče na zahtevo stranke upošteva tudi stroške, ki bodo
nastali z izterjavo izvršilnih stroškov, ter dovoli izvršbo in
odredi zavarovanje za njihovo izterjavo. Če so zahtevani
kasneje, se ti stroški ne priznajo.“.
21. člen
Za 38. členom se dodajo novi 38.a, 38.b in 38.c
členi, ki se glasijo:
“38.a člen
(Varščina za plačilo dela in stroškov izvršitelja)
Za zavarovanje plačila za delo in za povračilo stroškov
lahko izvršitelj od upnika zahteva plačilo varščine v roku in v
višini, določeni v tarifi iz 292. člena tega zakona.
Izvršitelj mora poziv na plačilo varščine upniku vročiti
osebno in z opozorilom na posledice, če varščina ne bo
pravočasno plačana, in če ne bo izvršitelju in sodišču predloženo dokazilo o plačilu ter z obvestilom o pravici zahtevati,
da o varščini odloči sodišče. Izvod poziva na plačilo varščine
izvršitelj vroči sodišču.
Če upnik ne soglaša z načinom plačila, rokom ali višino
varščine, lahko v osmih dneh od prejema poziva izvršitelja
vloži pri izvršitelju zahtevo, da o tem odloči sodišče. Izvršitelj
zahtevo takoj posreduje sodišču, ki mora o njej odločiti v
osmih dneh od prejema.
Upnik mora izvršitelju in sodišču predložiti dokazilo o
plačilu varščine.
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Če upnik ne plača varščine na način in v roku, ki ga
določi izvršitelj oziroma sodišče ali ne predloži dokazila o
plačilu, izvršitelj o tem obvesti sodišče, ki ustavi izvršbo.
Sodišče, ki je ustavilo izvršbo, lahko na podlagi pritožbe spremeni ali razveljavi sklep iz prejšnjega odstavka, če je
pritožbi priloženo dokazilo o plačilu varščine. O svoji odločitvi obvesti izvršitelja.
Izvršitelj mora začeti z opravo neposrednega dejanja
izvršbe takoj, najkasneje pa v tridesetih dneh po prejemu
dokazila o plačilu varščine.
38.b člen
(Hramba in izplačilo varščine)
Znesek varščine se nakaže in hrani na računu prehodnih sodnih pologov in evidentira ločeno po izvršiteljih.
Varščina se lahko uporabi le za plačilo za delo izvršitelja in za povračilo stroškov za neposredna dejanja izvršbe in
zavarovanja po določbah 38.c člena tega zakona.
38.c člen
(Obračun plačila za delo in stroškov izvršitelja)
Po opravi neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja
mora izvršitelj upniku osebno vročiti obračun plačila za delo
in stroškov, z obvestilom o pravici in pravnih posledicah iz
drugega odstavka tega člena. Izvod obračuna izvršitelj vroči
sodišču.
Če upnik ne soglaša z obračunom, lahko v osmih dneh
od prejema obračuna pri izvršitelju vloži zahtevo, da o obračunu odloči sodišče. Izvršitelj zahtevo takoj posreduje sodišču, ki mora o njej odločiti v osmih dneh od prejema. Če
upnik ne vloži zahteve, da o obračunu odloči sodišče, velja
obračun za dokončnega. Dokončni obračun je izvršilni naslov.
Na podlagi dokončnega obračuna oziroma sklepa sodišča se izvršitelj poplača iz izterjanega denarnega zneska.
O poplačilu obvesti sodišče, ki odredi, da se varščina takoj
vrne upniku.
Če se izvršitelj ne more poplačati iz izterjanega denarnega zneska, lahko predlaga sodišču, naj odredi plačilo za
njegovo delo in povračilo stroškov v celoti ali deloma iz
vplačane varščine. Sodišče je dolžno izdati pisno odredbo
za izplačilo iz varščine in znesek izplačati izvršitelju najkasneje v osmih dneh od prejema izvršiteljevega predloga s
priloženim poročilom in dokončnim obračunom oziroma sklepom sodišča.
Znesek varščine, ki presega višino, potrebno za plačilo
izvršitelja, se v roku iz prejšnjega odstavka vrne upniku. Če
ni bilo varščine ali če ta ne zadošča za popolno plačilo,
izvršitelj pozove upnika, naj mu v osmih dneh plača znesek,
ki ga dolguje po dokončnem obračunu oziroma sklepu sodišča. Po preteku tega roka lahko izvršitelj dolgovani znesek
prisilno izterja.“
22. člen
V 40. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
“Če upnik na podlagi verodostojne listine predlaga izvršbo na dolžnikova sredstva pri organizacijah za plačilni
promet, v predlogu za izvršbo ni dolžan navesti podatkov o
organizaciji za plačilni promet, pri kateri ima dolžnik denarna
sredstva in številke računa. V tem primeru sodišče po pravnomočnosti sklepa o izvršbi po uradni dolžnosti opravi poizvedbe o teh podatkih.“
Tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni
tako, da se glasi:
“Upravljavec podatkov ali zbirk podatkov je dolžan upniku, ki izkaže pravni interes, na njegovo zahtevo, ne glede na
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določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ali
zbirk podatkov, in ne glede na državljanstvo oziroma državo,
ki ji upnik pripada, posredovati osebne podatke, ki se nanašajo na dolžnika ali na osebo iz drugega odstavka 31. člena
tega zakona, in sicer rojstne podatke, matično in davčno
številko, naslov prebivališča, zaposlitev, podatke o terjatvah,
deležih, delnicah in drugih vrednostnih papirjih, premičnem
in nepremičnem premoženju, številke računov, na katerih
ima denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet ter
druge podatke, ki so potrebni za sestavo predloga za izvršbo in za opravo izvršbe.“
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
“Upnik izkaže pravni interes z listino, ki je izvršilni naslov, na podlagi katerega je mogoče po tem zakonu predlagati izvršbo.“
Dosedanji četrti odstavek, ki postane šesti odstavek,
se spremeni tako, da se glasi:
“Če predlogu za izvršbo ni priloženo dokazilo o plačilu
sodne takse za predlog in za sklep, ki mora biti plačana po
predpisih o sodnih taksah, in niso podani pogoji za oprostitev plačila sodnih taks, ravna sodišče s takim predlogom kot
z nepopolno vlogo. Če dokazilo ni predloženo v naknadnem
roku, se šteje, da je upnik predlog za izvršbo umaknil.“
23. člen
Tretji odstavek 42. člena se črta.
V četrtem odstavku se črta besedilo “, neutemeljeno
potrdilo o izvršljivosti iz tretjega odstavka tega člena pa
sodišče v izvršilnem postopku“.
24. člen
V tretjem odstavku 44. člena se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo “o obveznosti obrazložitve
ugovora in o pravnih posledicah neobrazloženega ugovora.“
25. člen
Za 44. členom se doda nov 44.a člen, ki se glasi:
“44.a člen
(Določitev izvršitelja)
V sklepu, s katerim dovoli izvršbo, pri kateri je potrebno
opraviti neposredna dejanja izvršbe, sodišče določi tudi izvršitelja.
Če izvršitelj ni določen s sklepom o izvršbi, ga sodišče
določi s posebnim sklepom.
Sodišče je dolžno določiti tistega izvršitelja, ki ga je
predlagal upnik v predlogu za izvršbo. Če upnik ni predlagal
izvršitelja, ga določi sodišče po določbah tega zakona o
dodeljevanju zadev izvršiteljem.
Sodišče ne sme za izvršitelja določiti osebe, ki po
drugem ali tretjem odstavku 288. člena tega zakona ne sme
opravljati dejanj izvršbe in zavarovanja.
Zoper sklep o določitvi izvršitelja ni pritožbe, stranke
pa lahko v osmih dneh od prejema sklepa iz razlogov po
prejšnjem odstavku zahtevajo izločitev izvršitelja.
O izločitvi izvršitelja mora sodnik, ki vodi postopek,
odločiti v treh dneh. Zoper sklep, s katerim se zahteva
zavrne, je dovoljena pritožba.
Razlogi za določitev drugega izvršitelja morajo biti zaznamovani v evidenci sodišča o imenovanju izvršiteljev.“
26. člen
V prvem odstavku 45. člena se na koncu doda nov
stavek, ki se glasi:
“Sklep o izvršbi, s katerim je določen izvršitelj, oziroma
sklep o določitvi izvršitelja vroči sodišče izvršitelju, skupaj s
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priloženim prepisom vseh listin, ki so potrebne za opravo
izvršbe.“
Drugi, tretji in četrti odstavek se spremenijo tako, da se
glasijo:
“Sklep o izvršbi na denarno terjatev, izdan na podlagi
izvršilnega naslova, vroči sodišče tudi dolžnikovemu dolžniku, klirinško depotni družbi in sodišču, ki mora opraviti
zaznambo sklepa v javni knjigi, sklep o izvršbi na denarna
sredstva dolžnika pa tudi organizaciji za plačilni promet, pri
kateri so ta sredstva.
Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine vroči
sodišče izvršitelju in osebam oziroma organom iz prejšnjega
odstavka šele, ko postane pravnomočen.
Sklep o izvršbi na premične stvari in sklep o določitvi
izvršitelja vroči dolžniku izvršitelj ob prvem izvršilnem dejanju, če ni v tem zakonu drugače določeno.“
27. člen
Tretji odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se upnik
poplača pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, če gre za
izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, izdanega v postopku
v gospodarskih sporih, s katero se posega na denarna
sredstva, ki jih ima dolžnik pri organizacijah za plačilni promet.“
Četrti odstavek se črta.
28. člen
V 49. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Izvršitelj je dolžan opravljati neposredna dejanja izvršbe ne glede na zatrjevane ovire dejanske ali pravne narave,
razen če sodišče odredi drugače.“
Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi,
tretji in četrti odstavek.
29. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
“50. člen
(Izvršba v prostoru pravne osebe)
Kadar se opravlja izvršba v prostoru pravne osebe,
zahteva izvršitelj pred pričetkom izvršilnih dejanj od zakonitega zastopnika te pravne osebe, da takoj določi osebo, ki
bo navzoča pri dejanjih.
Če zakonitega zastopnika ni v prostorih pravne osebe
ali če ne določi osebe, ki bo navzoča, opravi izvršitelj dejanja v navzočnosti dveh polnoletnih občanov.“
30. člen
V prvem odstavku 51. člena se za besedo “prisotnost“
doda besedi “in pomoč“, pred piko pa se vstavi vejica in
besedilo “če naleti na upiranje ali ogrožanje ali če to utemeljeno pričakuje“.
31. člen
V prvem odstavku 52. člena se beseda “storil“ nadomesti z besedilom “ali druga oseba, ki sodeluje v postopku,
storila“.
V tretjem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda
besedilo “zbornico izvršiteljev in predsednika okrajnega in
okrožnega sodišča, na območju katerega ima izvršitelj sedež.“
32. člen
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
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“54. člen
(Pristojnost)
O ugovoru odloča sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi,
če zakon ne določa drugače.“
33. člen
V prvem odstavku 55. člena se v 5. točki za besedo
“razveljavljena“ doda besedilo “ali izrečena za nično“.
V drugem odstavku se beseda “in“ nadomesti z besedo
“do“.
34. člen
56. člen se spremeni tako, da se glasi:
“56. člen
(Ugovor po izteku roka)
Ugovor, ki temelji na dejstvu, ki se nanaša na samo
terjatev, in je nastopilo po izvršljivosti odločbe oziroma po
sklenitvi poravnave, lahko dolžnik vloži tudi po pravnomočnosti sklepa o izvršbi, vse do konca izvršilnega postopka, če
ga brez svoje krivde ni mogel uveljavljati v ugovoru zoper
sklep o izvršbi.
Dolžnik je dolžan v takem ugovoru navesti vse razloge,
ki jih lahko uveljavi v času vložitve. Sodišče zavrže kasnejši
ugovor, če temelji na razlogih, ki bi jih dolžnik lahko uveljavil
v prejšnjem ugovoru.“
35. člen
Tretji odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
“S sklepom, ki ga izda o ugovoru, sodišče ugovoru
ugodi ali ga zavrne ali pa zavrže kot prepoznega, nepopolnega ali nedovoljenega.“
V petem odstavku se za besedo “izvršba“ doda vejica
in besedilo “ki še ni končana,“, za besedo “dopustna“ pa
doda “(59. in 60. člen)“.
36. člen
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
“59. člen
(Pravda ali drug postopek za nedopustnost izvršbe)
Če je sodišče o ugovoru odločalo na podlagi dejstev,
ki so bila med strankama sporna, in se ta dejstva nanašajo
na samo terjatev, lahko dolžnik v tridesetih dneh od pravnomočnosti sklepa o ugovoru začne pravdo ali drug postopek
za ugotovitev nedopustnosti izvršbe.
Vložitev tožbe po prejšnjem odstavku ne zadrži izvršbe,
niti izpolnitve dolžnikove obveznosti, če s tem zakonom ni
drugače določeno.“
37. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
“60. člen
(Obravnavanje nedopustnosti)
Postopek iz prejšnjega člena mora sodišče izvesti kot
prednostno zadevo brez odlašanja.
V postopku iz prejšnjega člena mora dolžnik istočasno
uveljavljati vse ugovore zaradi nedopustnosti izvršbe, ki jih je
mogoče uveljavljati po tem zakonu in istočasno navesti vsa
dejstva in predlagati vse dokaze, s katerimi jih utemeljuje,
sicer to pravico izgubi.
Nova dejstva in nove dokaze upošteva sodišče samo,
če jih dolžnik navaja oziroma predlaga v pripravljalni vlogi,
vloženi v roku, ki mu ga je dalo sodišče zaradi odgovora na
upnikove navedbe v odgovoru na tožbo.“
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38. člen
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Za ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine veljajo določbe 53. in 54. člena tega zakona, s
tem, da znaša v meničnih in čekovnih sporih rok za ugovor
tri dni.
Če se z ugovorom iz prejšnjega odstavka izpodbija
sklep o izvršbi v delu, s katerim je dolžniku naloženo, da
poravna terjatev, se šteje, da je ugovor v tem delu obrazložen, če dolžnik navede dejstva, s katerimi ga utemeljuje in
predlaga dokaze, s katerimi se ugotavljajo dejstva, ki jih
navaja v ugovoru.
Ugovor iz prvega odstavka 56. člena tega zakona lahko
dolžnik vloži tudi zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, s katerim je dovoljena izvršba, če temelji ugovor
na dejstvu, ki se nanaša na samo terjatev, dejstvo pa je
nastopilo po izdaji sklepa o izvršbi.
V postopkih zoper dolžnike – menične zavezance na
podlagi menice, je dopustno uveljavljati le ugovore po meničnem pravu.“
39. člen
V drugem odstavku 62. člena se v prvem stavku za
besedilom “je dovolilo izvršbo“ doda besedilo “in določilo
izvršitelja“.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Sodišče ne ravna po prejšnjih odstavkih tega člena,
če ugovor ni obrazložen oziroma je prepozen, nepopoln ali
nedovoljen. V teh primerih sodišče ugovor v skladu z zakonom s sklepom zavrne ali zavrže.“
40. člen
V tretjem odstavku 64. členu se beseda “Ugovor“ nadomesti z besedilom “Izvod pravočasnega, popolnega in dovoljenega ugovora“.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“Če ugovor ni obrazložen ali če pravica ni verjetno
izkazana se šteje, da je ugovor neutemeljen.“
41. člen
Drugi odstavek 65. člena se spremeni tako, da se
glasi:
“Če upnik v danem roku izjavi, da ugovoru nasprotuje,
sodišče ugovor zavrne.“
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Vložnik ugovora lahko v roku trideset dni od pravnomočnosti sklepa iz prejšnjega odstavka začne pravdo za
ugotovitev, da izvršba na ta predmet ni dopustna.“
V četrtem odstavku se beseda “prvega“ nadomesti z
besedo “tretjega“.
V petem odstavku se za besedo “izvršba“ doda vejica
in besedilo “ki še ni končana oziroma je bila odložena (73.
člen),“.
Šesti odstavek se črta.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se beseda “drugem“ nadomesti z besedo “tretjem“,
pred besedo “uporabljajo“ se vstavi beseda “smiselno“, za
besedo “določbe“ pa se doda besedilo “drugega odstavka
59. in“.
42. člen
V drugem odstavku 66. člena se v prvem stavku beseda “petem“ nadomesti z besedo “tretjem“.
V četrtem odstavku se besedilo “jo sodišče napoti, da“
nadomesti z besedo “lahko“.
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43. člen
V prvem odstavku 67. člena se 4. točka spremeni
tako, da se glasi:
“4. če je sodišče izreklo za nedopustno izvršbo, ki je
že bila opravljena;“.
Doda se nova 5. točka, ki se glasi:
“5. če je upnik prejel več kot znaša njegova terjatev, ali
če pri izvršbi na plačo in druge denarne prejemke niso bile
upoštevane določbe o omejitvi izvršbe.“.
44. člen
V prvem odstavku 68. člena se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo “in ga opozori na pravne posledice iz drugega odstavka tega člena.“
45. člen
V prvem odstavku 71. člena se besedilo “z izvršbo
pretrpel znatnejšo škodo“ nadomesti z besedilom “s takojšnjo izvršbo pretrpel nenadomestljivo škodo in da je ta škoda večja od tiste, ki zaradi odloga lahko nastane upniku“. V
8. točki se pika nadomesti z vejico in doda nova 9. točka, ki
se glasi:
“9. če je dolžnik začel pravdo ali drug postopek zaradi
nedopustnosti izvršbe (59. in 60. člen).“.
V drugem odstavku se pred piko vstavi besedilo “in le
enkrat“.
V tretjem odstavku se v prvem stavku besedilo “glede
na okoliščine primera“ nadomesti z besedilom “na upnikov
predlog“, pika se nadomesti z vejico in doda besedilo “razen
če bi s tem bilo ogroženo njegovo preživljanje ali preživljanje
njegovih družinskih članov.“. V prvem in drugem stavku se
beseda “položi“ nadomesti z besedo “zagotovi“.
46. člen
V prvem odstavku 73. člena se besedilo “z izvršbo
pretrpel znatnejšo škodo“ nadomesti z besedilom “s takojšnjo izvršbo pretrpel nenadomestljivo škodo“.
V drugem odstavku se besedilo “lahko glede na okoliščine primera“ nadomesti z besedilom “na upnikov predlog“, pika se nadomesti z vejico in doda besedilo “razen, če
bi s tem bilo ogroženo njegovo preživljanje ali preživljanje
njegovih družinskih članov.“
47. člen
81. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Izvršba na premičnine se opravi z rubežem in cenitvijo
stvari, s prodajo stvari in s poplačilom upnika iz zneska,
dobljenega s prodajo.
V predlogu za izvršbo lahko upnik zahteva le rubež in
cenitev, vendar mora v tem primeru v treh mesecih od
rubeža in cenitve predlagati prodajo stvari, sicer sodišče
ustavi izvršbo.
Rubež ter prepoved odtujitve se vpiše v uradni register
zarubljenih premičnin in zastavnih pravic, če se ta vodi. Vpis
opravi na zahtevo izvršitelja, na podlagi sklepa o izvršbi in
rubežnega zapisnika, organ, ki vodi register.
Organ, pristojen za vodenje registra iz prejšnjega odstavka, po uradni dolžnosti pošlje podatke o rubežu in prepovedi odtujitve organom, ki vodijo uradne evidence, v katerih je premičnina vpisana, da jih vpišejo v te evidence in v
listine, s katerimi se dokazuje lastništvo premičnine. Dolžnik
je dolžan predložiti listine za vpis v treh dneh po prejemu
zahteve od organa, ki vodi takšno uradno evidenco, sicer
organ obvesti izvršitelja, ki dolžniku odvzame listino in registrske označbe za premičnino ter jih izroči temu organu.
V uradni register zarubljenih premičnin in zastavnih pravic se poleg identifikacije premičnine, rubeža in prepovedi
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odtujitve vpišejo podatki o izvršilni zadevi, poteku postopka
ter o dolžniku in upniku (osebno ime, prebivališče, rojstni
datum in enotno matično številko fizične osebe ali firmo,
sedež, matično in davčno številko pravne osebe). Organ,
pristojen za vodenje tega registra, lahko pridobiva te podatke tudi iz obstoječih uradnih zbirk, ki jih v Republiki Sloveniji
vodijo za to pooblaščeni organi in organizacije. Podatki iz
registra so javni.
Vlada Republike Slovenije z uredbo določi vrste premičnin, za katere se vzpostavi register iz tretjega odstavka
tega člena, vrsto enoličnega identifikacijskega znaka za premičnine, postopek in vsebino vpisov v uradne evidence in
listine, način vodenja, povezovanja in iskanja podatkov po
registru ter tarifo za vpise v register.“
48. člen
V prvem odstavku 82. člena se črta beseda “sodišče“,
za besedilom “sklep o izvršbi“ pa doda besedilo “oziroma
sklep o določitvi izvršitelja“.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Če dolžniku ni mogoče vročiti sklepa o izvršbi ali sklepa o določitvi izvršitelja ob rubežu, mu ga izvršitelj vroči
pozneje.“
V tretjem odstavku se v prvem stavku pred piko doda
besedilo “in ga opozori, da bo rubež opravljen tudi, če se ga
upnik ne bo udeležil“. Drugi in tretji stavek se črtata.
V četrtem odstavku se za besedo “dolžnik“ dodata
besedi “oziroma upnik“.
V petem odstavku se za besedo “dolžnika“ dodata besedi “oziroma upnika“.
49. člen
V 85. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Nevarnost uničenja ali poškodovanja stvari, ki ne ostanejo v hrambi pri dolžniku, zadene upnika, razen če je
uničenje ali poškodba posledica višje sile.“
50. člen
Prvi, drugi in tretji odstavek 87. člena se spremenijo
tako, da se glasijo:
“Upnik pridobi zastavno pravico na zarubljenih stvareh
z rubežem, v primerih iz tretjega odstavka 81. člena tega
zakona pa z vpisom rubeža v register.
Če so bile stvari zarubljene za več upnikov, se vrstni
red zastavne pravice, pridobljene z rubežem določa po dnevu, ko je bil opravljen rubež, vrstni red zastavne pravice,
pridobljene z zaznambo v rubežnem zapisniku (91. člen) ali
vpisom v register (tretji odstavek 81. člena) pa po dnevu, ko
je bila opravljena zaznamba oziroma vpis.
Če so bile stvari sočasno zarubljene oziroma vpisane v
register za več upnikov, se določa vrstni red zastavne pravice po dnevu, ko je sodišče prejelo predlog za izvršbo ali
zavarovanje, če je prejelo predloge istega dne, pa imajo
njihove zastavne pravice isti vrstni red.“
51. člen
88. člen se spremeni tako, da se glasi:
“88. člen
(Neuspešen poskus rubeža)
Če se pri rubežu ne najdejo stvari, ki so lahko predmet
izvršbe, oziroma zarubljene stvari ne zadoščajo za poplačilo
upnikove terjatve, lahko upnik v roku enega leta od dneva
prvega rubeža izvršitelju neomejenokrat predlaga, da opravi
ponovni rubež.
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Če upnik v tem roku ne predlaga ponovnega rubeža ali
če rubež, predlagan do poteka tega roka, ni uspešen, sodišče ustavi izvršbo.“
52. člen
V prvem odstavku 89. člena se pika nadomesti z vejico
in doda besedilo “razen, če te zaradi posebne vrednosti
zarubljene stvari ni mogoče opraviti hkrati z rubežem.“
53. člen
V 91. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki
se glasita:
“Če je prejšnji rubež opravil upravni organ, napravi
upravni organ na zahtevo izvršitelja v svojem zapisniku o
rubežu zaznamek o dodatnem rubežu.
O rubežu iz prejšnjih odstavkov se obvesti dolžnika.“
54. člen
V četrtem odstavku 93. člena se pika nadomesti z
vejico in doda besedilo “ki ga določi izvršitelj.“
55. člen
96. člen se spremeni tako, da se glasi:
“96. člen
(Obveznosti in pravice kupca in izvršitelja)
Kupec mora položiti kupnino in prevzeti stvari takoj po
koncu dražbe oziroma ob prodaji z neposredno pogodbo.
Izvršitelj je dolžan kupcu izdati dokument, iz katerega
morajo biti razvidni podatki o opravljeni prodaji, za premičnine, za katere se vodi register iz tretjega odstavka 81. člena
tega zakona, pa tudi podatki iz tega registra. Izvršitelj na
podlagi tega dokumenta zahteva od pristojnega organa, ki
vodi register, da opravi izbris vseh bremen in prepovedi na
prodani premičnini, ter vpis novega lastnika, če se lastninska pravica vpisuje v register.
Vsebino dokumenta iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za pravosodje s podzakonskim aktom.
Izvršitelj lahko izroči stvari kupcu, čeprav ni položil
kupnine, če v to na svojo nevarnost privoli upnik v mejah
zneska, ki bi mu šel iz dosežene kupnine. Če kupec ne
položi kupnine, pa upnik ne privoli v izročitev stvari, lahko
izvršitelj proda stvari naslednjemu najboljšemu ponudniku.
Kupec pridobi stvar prosto vseh bremen in postane
lastnik stvari tudi v primeru, ko dolžnik ni bil njen lastnik.
Kupec nima pravic iz jamčevanja za napake stvari.“
56. člen
V drugem odstavku 97. člena se pika nadomesti z
vejico in doda besedilo “sicer pa se denar položi pri sodišču
za dolžnika.“
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Poplačilo enega upnika opravi izvršitelj. Če je več
upnikov, odloči o delitvi kupnine in poplačilu upnikov sodišče s sklepom.“
57. člen
V četrtem odstavku 98. člena se besedilo “prodaje
zarubljenih stvari“ nadomesti z besedilom “izdaje sklepa iz
tretjega odstavka 97. člena tega zakona“.
58. člen
99. člen se spremeni tako, da se glasi:
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“99. člen
(Uporaba določb o izvršbi na nepremičnine)
Za izvršbo na premične stvari se smiselno uporabljajo
tudi določbe tega zakona o izvršbi na nepremičnine, ki se
nanašajo na vprašanje, kdo ne more biti kupec (187. člen),
na oprostitev položitve kupnine (drugi odstavek 191. člena),
razen določbe, da o predlogu upnika odloči sodišče s sklepom, na izpodbijanje terjatev, napotitev na pravdo in sklep o
poplačilu (201., 202. in 208. člen), razen v primeru, če je
en sam upnik (97. člen).
Če je za zastavljene premičnine vzpostavljen register
iz tretjega odstavka 81. člena tega zakona, se smiselno
uporabljajo tudi določbe, ki se nanašajo na poplačilo zastavnega upnika (172. člen), prenehanje zastavne pravice
(173. člen), kateri zastavni upniki se poplačajo (2. točka
196. člena), poplačilo nezapadle terjatve, poplačilo nezapadle terjatve občasnih prejemkov in poplačilo pogojne
terjatve (203., 204. in 205. člen).
Če za zastavljene premičnine ni vzpostavljen register iz
tretjega odstavka 81. člena tega zakona, zastavni upnik pa
priglasi terjatev v roku iz četrtega odstavka 98. člena tega
zakona, se smiselno uporabljajo določbe, ki se nanašajo na
poplačilo nezapadle terjatve, poplačilo nezapadle terjatve
občasnih prejemkov in poplačilo pogojne terjatve (203.,
204. in 205. člen).“
59. člen
V 101. členu se 3. in 4. točka spremenita tako, da se
glasita:
“3. prejemki iz naslova denarne socialne pomoči po
zakonu, ki ureja socialno varstvo;
4. prejemki iz naslova starševskega dodatka, otroškega dodatka, dodatka za nego otroka in pomoči za opremo
novorojenca;“.
Na koncu 7. točke se pika nadomesti s podpičjem in
se dodajo nove 8., 9. in 10. točka, ki se glasijo:
“8. nadomestilo za invalidnost po zakonu, ki ureja družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb;
9. dodatek za pomoč in postrežbo;
10. dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo po zakonu, ki ureja socialno
varstvo, in jih pridobivajo izven kriterijev redne zaposlitve.“
60. člen
V prvem odstavku 102. člena se 1. točka spremeni
tako, da se glasi:
“1. za denarne terjatve, razen za terjatve, navedene v
2. točki tega odstavka, do dveh tretjin prejemkov, na katere
se seže z izvršbo, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj
znesek v višini minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost, če dolžnik
preživlja druge osebe, pa najmanj znesek v višini dohodka,
določenega za dolžnika in njegove družinske člane oziroma
osebe, ki jih je dolžan po zakonu preživljati po merilih, ki jih
določa zakon, ki ureja socialno varstvo, za dodelitev denarne socialne pomoči;“.
V 2. točki se besedi “zajamčene plače“ nadomestita z
besedilom “minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in
obveznih prispevkov za socialno varnost, če dolžnik preživlja
druge osebe, pa najmanj znesek v višini dohodka, določenega za dolžnika in njegove družinske člane oziroma osebe,
ki jih je dolžan po zakonu preživljati po merilih, ki jih določa
zakon, ki ureja socialno varstvo za dodelitev denarne socialne pomoči“.
61. člen
110. člen se spremeni tako, da se glasi:
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“110. člen
(Vrstni red)
Vrstni red zastavnih pravic več upnikov se določa po
dnevu oprave rubeža.
Če je več upnikov pridobilo zastavno pravico na isti
dan, imajo zastavne pravice isti vrstni red.
Če se v primeru iz prejšnjega odstavka terjatve ne
morejo popolnoma poravnati, se poravnajo sorazmerno.“
62. člen
V drugem odstavku 116. člena se pred besedo “zarubljena“ vstavita besedi “zastavljena oziroma“.
63. člen
Sedmi oddelek devetega poglavja se nadomesti z novim sedmim oddelkom in členi od 136. do 151., ki se
glasijo:
“7. Izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri
organizacijah za plačilni promet
a) Skupne določbe
136. člen
(Uporaba določb tega poglavja)
Za izvršbo na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri
organizaciji za plačilni promet, se uporabljajo določbe o
izvršbi na denarno terjatev, če zakon ne določa drugače.
137. člen
(Omejitev izvršbe)
Na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri organizaciji
za plačilni promet iz naslova prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe (101. člen), oziroma je izvršba nanje omejena (102.
člen) ni mogoče seči z izvršbo, kolikor gre za prejemke,
nakazane za tekoči mesec, oziroma je mogoče seči le z
upoštevanjem omejitev za tekoči mesec.
138. člen
(Sklep o izvršbi)
S sklepom o izvršbi na denarna sredstva, ki jih ima
dolžnik pri organizaciji za plačilni promet, naloži sodišče
organizaciji za plačilni promet naj blokira dolžnikova sredstva v višini obveznosti iz sklepa o izvršbi in po pravnomočnosti sklepa ta znesek izplača upniku.
Ko postane sklep o izvršbi pravnomočen, sodišče o
tem obvesti organizacijo za plačilni promet. O opravljenem
poplačilu upnika organizacija za plačilni promet takoj obvesti
sodišče.
Sklep iz prvega odstavka tega člena ima učinek rubeža
in prenosa v izterjavo.
139. člen
(Izvršba na sredstva v tuji valuti)
Če ima dolžnik pri organizaciji za plačilni promet sredstva v tuji valuti, preračuna organizacija za plačilni promet
tujo valuto v tolarje po svojem nakupnem tečaju na dan
plačila.
Če se terjatev iz izvršilnega naslova glasi na tujo valuto,
sodišče na upnikov predlog dovoli izvršbo za poplačilo te
terjatve v tuji valuti z dolžnikovih sredstev v tuji valuti.
Terjatev v tuji valuti izplača organizacija za plačilni promet na način, ki ga določajo devizni predpisi.
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140. člen
(Podatki o računu)
Upnik mora v predlogu za izvršbo navesti organizacijo
za plačilni promet, pri kateri so njegova in dolžnikova denarna sredstva, številko dolžnikovega in številko svojega računa, če mora biti plačilo izvršeno preko njega.
Če upnik izkaže za verjetno, da ni mogel ugotoviti podatkov o dolžnikovem računu, navede organizacijo za plačilni promet, pri kateri naj sodišče opravi poizvedbe o dolžnikovem računu, hranilni vlogi, depozitu ali drugih denarnih
sredstvih.
Organizacija za plačilni promet mora sodišču in upniku
nemudoma sporočiti zahtevane podatke, razen če ta zakon
določa drugače. O zahtevi sodišča oziroma upnika organizacija za plačilni promet ne sme obvestiti dolžnika.
141. člen
(Vrstni red poplačila terjatev)
Organizacija za plačilni promet poravnava terjatve po
vrstnem redu, kot je prejela sklepe o izvršbi. Če takrat, ko
prejme sklep o izvršbi, na dolžnikovem računu ni sredstev,
ali če dolžnik zaradi vezave s sredstvi na računu ne more
razpolagati, obdrži organizacija za plačilni promet sklep v
evidenci in opravi na njegovi podlagi poplačilo, ko sredstva
prispejo na račun oziroma ko dolžnik dobi pravico z njimi
razpolagati.
Če v enem letu po prejemu sklepa o izvršbi na dolžnikovem računu ni nobenega priliva sredstev oziroma sredstev v vezavi, organizacija za plačilni promet vrne sklep o
izvršbi sodišču, ki izvršbo ustavi.
Organizacija za plačilni promet vodi posebno evidenco
o vrstnem redu, po katerem je prejela sklepe o izvršbi.
Upniku izda na njegovo zahtevo potrdilo, na katerem mestu
je njegova terjatev.
Organizacija za plačilni promet ne sme izvršiti dolžnikovega naloga, preden ni plačana terjatev po sklepu o izvršbi,
razen če zakon določa drugače.
Če je izvršba odložena na predlog dolžnika, je treba
izločiti ustrezen znesek sredstev za ohranitev vrstnega reda
pri poplačilu terjatev.
142. člen
(Izvršba na hranilno vlogo)
Za izvršbo na hranilno vlogo se uporabljajo določbe
108., 116. in 117. člena tega zakona.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko sodišče zarubi terjatev na hranilni vlogi, ne da bi bila pred tem
dolžniku odvzeta hranilna knjižica.
V primeru iz prejšnjega odstavka se za izvršbo uporabljajo pravila, ki veljajo za izvršbo na denarna sredstva na
dolžnikovem računu (138., 139. in 140. člen).
143. člen
(Občasne dajatve)
Če naloži sodišče s sklepom o izvršbi dolžniku plačevanje občasnih dajatev, ki zapadejo v določenih časovnih presledkih, plačuje organizacija za plačilni promet te dajatve
brez ponovne zahteve po njihovi zapadlosti.
V primeru iz prejšnjega odstavka se vrstni red poravnave vseh bodočih dajatev računa po času, ko je organizacija
za plačilni promet prejela sklep o izvršbi.
Organizacija za plačilni promet vodi posebno evidenco
o sklepih o izvršbi za poravnavo bodočih občasnih dajatev.
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144. člen
(Vrstni red poravnave terjatev s posameznih računov)
Terjatev se poplača predvsem iz sredstev na dolžnikovem računu, preko katerega v skladu s predpisi opravlja
plačilni promet.
Če na dolžnikovem računu iz prejšnjega odstavka ni
sredstev, prenese organizacija za plačilni promet na ta račun ustrezen znesek sredstev z drugih dolžnikovih računov
ali iz sredstev iz naslova pogodb o vezavi sredstev, kolikor
niso zarubljena ali po zakonu izvzeta iz izvršbe.
Dolžnik lahko določi vrstni red računov, iz katerih se
bodo poplačale terjatve iz sklepov o izvršbi.
145. člen
(Izvršba na več dolžnikovih računov)
Če upnik navede ali če sodišče na upnikov predlog
ugotovi, da ima dolžnik več računov pri različnih organizacijah za plačilni promet, in je izvršba dovoljena na vsa denarna
sredstva, sodišče pošlje sklep o izvršbi vsem organizacijam
za plačilni promet, ki morajo dolžnikova denarna sredstva
zarubiti do višine obveznosti iz sklepa o izvršbi ter jih takoj
prenesti na račun dolžnika pri organizaciji za plačilni promet,
ki je v sklepu o izvršbi prva navedena (primarna organizacija
za plačilni promet). Organizacije za plačilni promet pri tem
ravnajo smiselno po določbah prejšnjih členov tega poglavja.
Primarna organizacija za plačilni promet po izvršenem
prenosu sredstev iz drugih organizacij za plačilni promet
ohrani rubež denarnih sredstev do višine obveznosti iz sklepa o izvršbi in o tem obvešča upnika in sodišče. Ko zarubljena sredstva zadoščajo za poplačilo v sklepu navedene obveznosti, primarna organizacija za plačilni promet o tem
takoj obvesti upnika, sodišče in ostale organizacije za plačilni promet, da prenehajo z rubeži in prenosi.
146. člen
(Izvršba proti solidarnemu dolžniku)
Proti dvema ali več dolžnikom, ki po izvršilnem naslovu
solidarno odgovarjajo za isto terjatev, izda sodišče en sam
sklep o izvršbi.
Upnik lahko v predlogu za izvršbo določi vrstni red, po
katerem naj se terjatev izterja od posameznih dolžnikov. Če
tega ne stori, se terjatev izterja od dolžnikov po vrstnem
redu, kot so navedeni v predlogu za izvršbo.
Če imajo solidarni dolžniki račune pri različnih organizacijah za plačilni promet, vroči sodišče sklep o izvršbi tisti
organizaciji, pri kateri ima račun dolžnik, ki ga je upnik v
predlogu za izvršbo določil kot prvega solidarnega dolžnika,
oziroma ki je v predlogu naveden na prvem mestu.
Če v primeru iz prejšnjega odstavka dolžnik nima sredstev na računu, pošlje organizacija za plačilni promet na
upnikovo zahtevo sklep o izvršbi tisti organizaciji, pri kateri
ima račun naslednji dolžnik.
147. člen
(Odgovornost organizacije za plačilni promet)
Glede odgovornosti organizacije za plačilni promet za
opuščeni rubež, prenos in izplačilo zapadlih zneskov se
smiselno uporabljajo določbe prvega, drugega in tretjega
odstavka 134. člena tega zakona.
Organizacija za plačilni promet je odgovorna tudi za
škodo, ki je nastala upniku, ker ni ravnala po sklepu o izvršbi
oziroma je kršila določbe tega zakona o posredovanju podatkov (tretji odstavek 140. člena), vrstnem redu, obsegu in
načinu poplačila obveznosti iz sklepa o izvršbi.
Organizacija za plačilni promet je na zahtevo sodišča
dolžna posredovati vsa pojasnila in listine, iz katerih je razvi-
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dno, ali in kako je izvršila sklep o izvršbi, ter ali in kako je
upoštevala z zakonom določen vrstni red poplačila terjatev.
b) Izvršba na denarna sredstva v gospodarskih zadevah
148. člen
(Gospodarske zadeve)
Določbe tega pododdelka (148. do 151. člen) se uporabljajo za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, izdanega v
postopku v gospodarskih sporih in za izvršbo na podlagi
verodostojne listine, če bi v primeru ugovora veljala pravila
postopka v gospodarskih sporih.
V predlogu mora upnik navesti podatke, iz katerih izhaja, da gre za tako izvršbo, v nasprotnem se izvršba opravi po
določbah 136. do 147. člena tega zakona.
149. člen
(Izvršba na sredstva države, samoupravnih lokalnih
skupnosti in javnih zavodov)
Predmet izvršbe niso denarna sredstva, ki jih ima na
računu država, samoupravna lokalna skupnost ali javni zavod, kolikor so jim nujno potrebna za opravljanje njihovih
temeljnih nalog oziroma dejavnosti.
Predmet izvršbe tudi niso denarna sredstva na računu
samoupravne lokalne skupnosti, ki jih ji je zagotovila država
za opravljanje posameznih zadev iz državne pristojnosti, ki
so z zakonom prenesene na samoupravno lokalno skupnost.
Preden izda sklep o izvršbi, sodišče po potrebi zasliši
stranki o okoliščinah, od katerih je odvisna uporaba prvega
in drugega odstavka tega člena.
150. člen
(Prenos pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi)
Organizacija za plačilni promet prenese sredstva z dolžnikovega na upnikov račun še pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, razen če je bil ta sklep izdan na podlagi verodostojne listine.
Če je s sklepom o izvršbi določeno, da se izvrši prenos sredstev v gotovini, lahko organizacija za plačilni promet opravi gotovinsko plačilo po pravnomočnosti sklepa o
izvršbi.
151. člen
(Izvršba na več dolžnikovih računov)
Pri izvršbi na več dolžnikovih računov, razen pri izvršbi
na podlagi verodostojne listine, primarna organizacija za
plačilni promet, po izvršenem prenosu sredstev iz drugih
organizacij za plačilni promet takoj nakaže na upnikov račun
denarna sredstva do višine obveznosti iz sklepa o izvršbi, pri
ostalih dejanjih in pri izvršbi na podlagi verodostojne listine
pa ravna po določbi 145. člena tega zakona.“
64. člen
Za 163. členom se doda novo Enajsto a) poglavje in
členi od 163.a do 163.č, ki se glasijo:
“Enajsto a) poglavje
Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje
163.a člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za izvršbo na vrednostne papirje, ki se vodijo v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev, je krajevno pristojno sodišče, določeno v skladu s 100. členom tega zakona.
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163.b člen
(Vpis sklepa o izvršbi)
Sodišče vroči sklep o izvršbi, s katerim je dovolilo
izvršbo oziroma zavarovanje na nematerializirane vrednostne papirje, tudi klirinško depotni družbi.
Klirinško depotna družba na podlagi sklepa iz prejšnjega odstavka pri nematerializiranih vrednostnih papirjih, na
katere se nanaša sklep, vpiše sklep o izvršbi z vpisom naslednjih podatkov:
1. sodišče, ki je sklep izdalo;
2. opravilna številka sklepa;
3. datum izdaje sklepa.
Z vrednostnimi papirji iz prejšnjega odstavka imetnik ne
more več razpolagati.
Prepoved razpolaganja iz prejšnjega odstavka vpiše
klirinško depotna družba hkrati z vpisom sklepa o izvršbi.
Glede učinka vpisa prepovedi razpolaganja iz prejšnjega
stavka se smiselno uporabljajo določbe zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih o učinkih prepovedi razpolaganja.
163.c člen
(Izvršba za izterjavo denarne terjatve)
Kadar teče izvršba za izterjavo oziroma zavarovanje
upnikove denarne terjatve, pridobi upnik z vpisom sklepa o
izvršbi zastavno pravico na vrednostnih papirjih, ki so predmet izvršbe.
Zastavno pravico iz prejšnjega odstavka vpiše klirinško
depotna družba hkrati z vpisom sklepa o izvršbi.
V primeru iz prvega odstavka tega člena prenese klirinško depotna družba nematerializirane vrednostne papirje
na račun kupca na podlagi sklepa, s katerim sodišče odredi
prenos. Ta sklep nadomešča izročitev nematerializiranih
vrednostnih papirjev kupcu.
Za prodajo nematerializiranih vrednostnih papirjev se
smiselno uporablja določba četrtega odstavka 93. člena
tega zakona.
Kadar je sodišče s sklepom o prodaji pooblastilo pooblaščenega udeleženca, da opravi prodajo vrednostnih papirjev, ki so predmet izvršbe na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se za prenos prodanih vrednostnih papirjev
na račun kupca smiselno uporabljajo določbe zakona o
nematerializiranih vrednostnih papirjih o izbrisu zastavne pravice pri prodaji zastavljenega nematerializiranega vrednostnega papirja.
163.č člen
(Izvršba za izročitev vrednostnih papirjev)
Kadar teče izvršba za izročitev vrednostnih papirjev
upniku, prenese klirinško depotna družba nematerializirane
vrednostne papirje iz dolžnikovega računa na račun upnika
na podlagi obvestila sodišča o pravnomočnosti sklepa o
izvršbi.“
65. člen
165. člen se spremeni tako, da se glasi:
“165. člen
(Način izvršbe)
Izvršba na delež družbenika se opravi z zaznambo
sklepa o izvršbi, prodajo deleža in poplačilom upnika iz
zneska, dobljenega s prodajo.
S sklepom o izvršbi sodišče prepove družbeniku razpolagati z njegovim deležem.
Sodišče vroči sklep o izvršbi družbi in ga zaznamuje v
sodnem registru. S to zaznambo pridobi upnik zastavno
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pravico na deležu družbenika z učinki tudi proti tistemu, ki
pozneje pridobi ta delež.
Za prodajo deleža se smiselno uporabljajo določbe
tega zakona o prodaji nepremičnin.“
66. člen
Drugi odstavek 170. člena se spremeni tako, da se
glasi:
“S to zaznambo pridobi upnik zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi proti tistemu, ki pozneje pridobi
lastninsko pravico na tej nepremičnini.“
V tretjem odstavku se za besedama “zastavne pravice“
doda besedilo “oziroma zemljiškega dolga“, besedilo “ali
poplačilno pravico“ pa se nadomesti z besedilom “oziroma
zemljiški dolg“.
67. člen
V naslovu 172. člena se na koncu doda besedilo “in
upnika zemljiškega dolga“.
V besedilu 172. člena se za besedama “zastavni upnik“ doda besedilo “oziroma upnik zemljiškega dolga“.
68. člen
V naslovu 173. člena se na koncu doda besedilo “in
zemljiškega dolga“.
V prvem odstavku 173. člena se za besedama “zastavna pravica“ doda besedilo “oziroma zemljiški dolg“, za besedama “zastavni upniki“ pa besedilo “oziroma upniki zemljiškega dolga“.
V drugem odstavku 173. člena se za besedama “zastavni upnik“ doda besedilo “oziroma upnik zemljiškega dolga“, za besedama “zastavna pravica“ pa besedilo “oziroma
zemljiški dolg“.
69. člen
174. člen se spremeni tako, da se glasi:
“174. člen
(Služnosti, stavbne pravice in stvarna bremena)
Stvarne služnosti na nepremičnini z njeno prodajo ne
ugasnejo.
S prodajo nepremičnine tudi ne ugasnejo osebne služnosti, stvarna bremena in stavbne pravice, ki so bile vpisane
v zemljiški knjigi pred pravicami zastavnih upnikov oziroma
upnika, na čigar predlog je sodišče dovolilo izvršbo ter
upniki zemljiškega dolga.
Druge osebne služnosti, stvarna bremena in stavbne
pravice s prodajo nepremičnine ugasnejo, razen če se imetniki teh pravic s kupcem kako drugače dogovorijo.“
70. člen
V 175. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Če je najemno ali zakupno razmerje nastalo po pridobitvi upnikove zastavne pravice oziroma zemljiškega dolga
na nepremičnini, lahko kupec ne glede na zakonske in
pogodbene roke odpove pogodbo o najemu ali zakupu z
odpovednim rokom enega meseca.“
71. člen
V prvem odstavku 176. člena se za besedo “zahtevo“
dodata besedi “in stroške“.
V drugem odstavku se za besedo “ogleda“ doda besedilo “ter morebitno navzočnost izvršitelja“.
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72. člen
V drugem odstavku 177. člena se na koncu stavka
pred piko vstavi besedilo “oziroma za poplačilo zemljiškega
dolga“.
73. člen
V drugem odstavku 178. člena se beseda “izvedencev“ nadomesti z besedama “sodnih cenilcev“.
V četrtem odstavku se besedilo “izkaže za verjetno, da
se je ta od prejšnje ugotovitve vrednosti do dneva prodaje
precej spremenila“ nadomesti z besedilom “s predložitvijo
mnenja sodnega cenilca o tržni vrednosti nepremičnine verjetno izkaže, da se je vrednost nepremičnine od prejšnje
ugotovitve vrednosti do dneva prodaje precej spremenila“.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“Če se pri cenitvi pokaže, da je s prodajo nepremičnine po delih ali po skupinah delov možno doseči višjo ceno
ali hitrejše poplačilo, se za določitev načina in pogojev prodaje upošteva najugodnejša tako ugotovljena vrednost.“
74. člen
V tretjem odstavku 183. člena se za besedama “zastavni upniki“ doda besedilo “oziroma upniki zemljiškega dolga“.
75. člen
V prvem odstavku 184. člena se v drugi točki za besedo “služnosti“ dodata besedi “stavbne pravice“, beseda “realna“ pa se nadomesti z besedo “stvarna“.
V drugem odstavku se beseda “izvršitelju“ nadomesti z
besedilom “na račun sodnih pologov“.
Tretji odstavek se črta.
76. člen
Tretji odstavek 185. člena se spremeni tako, da se
glasi:
“Varščine so oproščeni upnik, na čigar predlog je sodišče dovolilo izvršbo in zastavni upnik oziroma upnik zemljiškega dolga, če njihove terjatve dosegajo varščino in če se
da glede na njihov vrstni red in ugotovljeno vrednost nepremičnine varščina poravnati iz kupnine.“
77. člen
V drugem odstavku 186. člena se za besedama “zastavnega upnika“ doda besedilo “oziroma upnika zemljiškega dolga“.
78. člen
V četrtem odstavku 188. člena se za besedama “zastavni upniki“ doda besedilo “oziroma upniki zemljiškega
dolga“.
79. člen
Peti odstavek 189. člena se spremeni tako, da se
glasi:
“Če je za sklenitev prodajne pogodbe potrebna odobritev po zakonu, sodišče po končani dražbi ugotovi, kateri
ponudnik je ponudil najvišjo ceno in ga napoti, da v določenem roku vloži ustrezno vlogo za pridobitev odobritve. Po
ponudnikovi pridobitvi odobritve sodišče nadaljuje postopek
in takoj izda sklep o domiku.“
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
“Če je odobritev odklonjena oziroma vloga ni bila vložena v roku, sodišče na predlog upnika in glede na okoliščine
prodaje lahko napoti na pridobitev odobritve drugega oziroma naslednje najboljše kupce, ki v to privolijo, ali pa prodajo
s sklepom razveljavi.“
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80. člen
V prvem odstavku 192. člena se pred piko vstavi novo
besedilo, ki se glasi: “ter izbrišejo tiste pravice in bremena,
za katere je to določeno s sklepom o domiku“.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“V sklepu sodišče tudi odloči, kdaj se je dolžnik dolžan
izseliti iz družinske stanovanjske hiše ali stanovanja. Sklep je
izvršilni naslov za izpraznitev in izročitev nepremičnine.“
81. člen
V četrtem odstavku 194. člena se pred piko vstavi
besedilo “in sodišče ne razveljavi zaznambe sklepa o izvršbi
v zemljiški knjigi“.
82. člen
V 196. členu se v 2. točki pred besedama “zastavni
upniki“ vstavi besedilo “upniki zemljiškega dolga oziroma“.
V 3. točki se za besedama “osebne služnosti“ doda
vejica in besedi “stavbne pravice“, beseda “realna“ pa se
nadomesti z besedo “stvarna“.
83. člen
V 2. točki prvega odstavka 197. člena se pred besedo
“za“ vstavi besedilo “davek na dodano vrednost oziroma
davek na promet nepremičnine, ki se po predpisih obračuna od prodaje nepremičnine, in“.
V drugem odstavku se za besedo “člena“ doda vejica in
besedilo “razen davka na dodano vrednost oziroma davka
na promet nepremičnine,“.
84. člen
V prvem odstavku 198. člena se za besedo “izvršbo“
dodajo vejica in besedi “zemljiški dolg“, za besedama “osebne služnosti“ se dodajo vejica in besedi “stavbne pravice“,
beseda “realna“ pa se nadomesti z besedo “stvarna“.
V drugem odstavku se pred besedo “zastavno“ vstavi
besedilo “zemljiški dolg oziroma“, za besedo “zastavno“ se
črtata besedi “oziroma poplačilno“, za besedama “osebne
služnosti“ se dodajo vejica in besedi “stavbne pravice“, beseda “realna“ pa se nadomesti z besedo “stvarna“.
85. člen
199. člen se spremeni tako, da se glasi:
“199. člen
(Nadomestila za osebne služnosti, stavbne pravice in
stvarna bremena)
Če se o nadomestilu za osebne služnosti, stavbne
pravice ali stvarna bremena, ki s prodajo ugasnejo, upravičenci in upniki, ki so po vrstnem redu za poplačilo za njimi,
ne morejo sporazumeti, ga določi sodišče, ki pri tem upošteva zlasti čas, kolikor bi služnost, stavbna pravica oziroma
breme še trajale, njihovo vrednost ter starost upravičencev.
Kupec in upravičenec do osebne služnosti, stavbne
pravice ali stvarnega bremena se lahko sporazumeta, da
kupec prevzame služnost, stavbno pravico oziroma stvarno
breme, nadomestilo, določeno po prejšnjem odstavku, pa
se odbije od kupnine.“
86. člen
203. člen se spremeni tako, da se glasi:
“203. člen
(Nezapadla terjatev)
Zemljiški dolg oziroma terjatev zastavnega upnika, ki
še ni zapadla do dneva izdaje sklepa o poplačilu, se poplača
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tako, da se upoštevajo obresti v višini bančne eskontne
stopnje v kraju izpolnitve zavarovane terjatve od dneva izdaje
sklepa o poplačilu do dneva zapadlosti terjatve.“
87. člen
V drugem odstavku 204. člena se za besedo “služnost“ doda vejica in besedi “stavbno pravico“, beseda “realno“ pa se nadomesti z besedo “stvarno“.
88. člen
V prvem odstavku 206. člena se pred besedama “zastavne pravice“ vstavi besedilo “zemljiškega dolga oziroma“,
pred besedo “terjatev“ pa besedilo “zemljiški dolg oziroma“.
V drugem odstavku se za besedama “drugega spora“
doda besedilo “oziroma zemljiški dolg, za katerega je v
zemljiški knjigi vpisana zaznamba spora za njegov izbris ali
kakšnega drugega spora“.
89. člen
V 208. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
“Če sodišču po stanju iz spisov in podatkih iz zemljiške
knjige oziroma iz drugih okoliščin ni znano, kdo je upnik
zemljiškega dolga, sodišče znesek, ki upniku pripada po
sklepu iz prvega odstavka tega člena, hrani zanj na računu
sodnih pologov.“
90. člen
209. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Sodišče s sklepom o domiku tudi odloči, katere v
zemljiški knjigi vpisane pravice in bremena se izbrišejo ob
izročitvi nepremičnine kupcu (173., 174. in drugi odstavek
199. člena).“
91. člen
V drugem odstavku 210. člena se beseda “vendar“
nadomesti z besedilom “če je dražbeni narok pred potekom
tega roka, pa“.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Določbe prejšnjih odstavkov tega člena ne veljajo,
kadar sta družinska stanovanjska hiša ali stanovanje prodana v izvršilnem postopku zaradi poplačila terjatve iz naslova
posojila, vzetega za izgradnjo oziroma nakup družinske stanovanjske hiše ali stanovanja, ali zaradi izterjave zemljiškega
dolga oziroma terjatve, ki je bila zavarovana s pogodbeno
zastavno pravico (hipoteko) na tej hiši oziroma stanovanju,
ali zaradi izvršitve terjatve za izključitev etažnega lastnika s
prodajo posameznega dela zgradbe v etažni lastnini.“
92. člen
Drugi odstavek 211. člena se spremeni tako, da se
glasi:
“V takem primeru opravi izvršitelj po odredbi sodišča
rubež nepremičnine, za katero je predlagana izvršba. Na
rubež povabi upnika in dolžnika.“
93. člen
Za 211. členom se dodata nov naslov in 211.a člen, ki
se glasita:
“10. Izvršba na stavbno pravico
211.a člen
Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za
izvršbo na stavbno pravico.“
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94. člen
V drugem odstavku 217. člena se v prvem stavku besedilo “založi pri izvršitelju“ nadomesti z besedilom “položi
pri sodišču“. Drugi stavek se črta.
95. člen
Tretji in četrti odstavek 221. člena se črtata.
96. člen
V drugem odstavku 223. člena se besedilo “ostane pri
izvršitelju za dolžnika“ nadomesti z besedilom “izvršitelj položi pri sodišču“.
97. člen
Za 224. členom se doda nov 224.a člen, ki se glasi:
“224.a člen
(Sodelovanje izvršitelja)
Izvršba za dejanja iz tega poglavja se lahko opravi s
sodelovanjem izvršitelja na način, ki ga določi sodišče.“
98. člen
Za 238. členom se doda novo Dvajseto a) poglavje in
členi od 238.a do 238.g, ki se glasijo:
“Dvajseto a) poglavje
Izvršba v zadevah glede varstva in vzgoje otrok
ter glede osebnih stikov z otroki
238.a člen
(Krajevna pristojnost)
Za odločitev o predlogu za izvršbo sodne odločbe o
vzgoji in varstvu otroka in za samo izvršbo je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima stalno ali začasno
prebivališče oseba, kateri je otrok zaupan v vzgojo in varstvo
ali sodišče, na območju katerega ima stalno ali začasno
prebivališče oseba, proti kateri je predlog za izvršbo vložen.
Za neposredno izvršitev (238.e člen) je krajevno pristojno tudi sodišče, na območju katerega je otrok.
238.b člen
(Izvršilni predlog in sklep)
Sodna odločba o vzgoji in varstvu otroka se izvrši tudi v
primeru, če se ne glasi na izpolnitev obveznosti.
V primeru iz prejšnjega odstavka sodišče v sklepu o
izvršbi izreče, da je oseba, pri kateri je otrok, dolžna izročiti
otroka. Sodišče ob tem določi rok, v katerem je otroka treba
izročiti, ali pa, da je treba otroka izročiti takoj.
Sodišče ni vezano na predlagano izvršilno sredstvo.
Sodišče lahko, če je to nujno za zagotovitev varstva
koristi otroka, spremeni izvršilno sredstvo, določeno v sklepu o izvršbi.
238.c člen
(Učinkovanje sklepa)
S sklepom o izvršbi se obveznost izročitve otroka naloži osebi, na katero se nanaša izvršilni naslov, osebi, od
katere volje je odvisna izročitev otroka, ter osebi, pri kateri je
otrok v času izdaje tega sklepa.
V sklepu o izvršbi sodišče izreče, da dolžnost izročitve
otroka učinkuje tudi proti vsaki drugi osebi, pri kateri je otrok
v času oprave izvršbe.
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238.č člen
(Izvršilna sredstva)
Sodišče ob upoštevanju vseh okoliščin primera in tako,
da bo zagotovljeno varstvo koristi otroka, odloči, da se izvršba sodne odločbe o vzgoji in varstvu otroka opravi z izrekanjem denarnih kazni zoper osebo, na katero se nanaša
sklep o izvršbi, ali z odvzemom otroka in njegovo izročitvijo
osebi, kateri je otrok zaupan v vzgojo in varstvo.
238.d člen
(Posredna izročitev)
Praviloma se izvršba opravi tako, kot je določeno v
prvem, drugem, tretjem in petem odstavku 226. člena tega
zakona.
238.e člen
(Neposredna izročitev)
Če izvršba na način, določen v prejšnjem členu ni
uspešna, v posebej utemeljenih primerih pa takoj, lahko
sodišče odloči, da se izvršba opravi tako, da se otroka
odvzame osebi, pri kateri je otrok v času opravljanja izvršbe,
ter ga izroči osebi, kateri je otrok zaupan v vzgojo in varstvo.
Izvršbo opravi izvršitelj ob navzočnosti strokovno usposobljenega delavca, ki ga določi sodišče.
Izvršitelj lahko glede na okoliščine primera zahteva pomoč policije pri opravi izvršbe.
O času in kraju oprave izvršbe z odvzemom otroka se
obvesti osebo, kateri je otrok zaupan v vzgojo in varstvo ter
se ji omogoči prisotnost pri izvršbi.
Če je s sklepom o izvršbi določeno, da je otroka treba
izročiti takoj, se sklep o izvršbi zavezancu vroči ob opravi
prvega izvršilnega dejanja. Če tedaj zavezanec ni prisoten,
se mu sklep o izvršbi vroči naknadno.
Odsotnost osebe, kateri je treba odvzeti otroka, ni
ovira za opravo izvršbe.
Če je otrok v času oprave izvršbe pri osebi, ki v sklepu
o izvršbi ni navedena, se ji ob opravi izvršbe vroči sklep o
izvršbi ter zapisnik o opravljeni izvršbi.
238.f člen
(Izvršitev odločbe o osebnih stikih)
Sodna odločba glede pravice do osebnih stikov z otrokom se izvrši po določbah prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 226. člena tega zakona.
V izjemnih in posebej utemeljenih primerih, ko je to
nujno za zagotovitev varstva koristi otroka, izvršba na način,
določen v prejšnjem odstavku pa ni bila uspešna, sodišče
dovoli opravo izvršbe tako, kot je določeno v 238.e členu
tega zakona.
V postopku se smiselno uporabljajo določbe 238.a,
238.b in 238.c člena tega zakona.
Če ob opravi izvršbe po drugem odstavku tega člena
oseba, ki jo določi sodišče po drugem odstavku 238.e
člena tega zakona, ugotovi, da otrok nasprotuje stikom s
staršem, ki je upravičen do stikov in če oceni, da izvršba z
odvzemom in izročitvijo otroka ne bi bila v skladu z varstvom
interesov otroka, lahko izvršitelj odstopi od oprave izvršilnega dejanja in o razlogih za to obvesti sodišče, ki opravlja
izvršbo.
Če to sodišče ugotovi, da otrok nasprotuje stikom s
staršem, ki je upravičen do stikov in če oceni, da izvršba ne
bi bila v skladu z varstvom interesov otroka, lahko na predlog osebe, ki jo je določilo sodišče po drugem odstavku
238.e člena tega zakona, centra za socialno delo ali osebe,
proti kateri se opravlja izvršba, izvršbo odloži za čas največ
treh mesecev.
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Sodišče na predlog centra za socialno delo ali osebe,
proti kateri se opravlja izvršba, izvršbo odloži tudi v primeru,
če je pred pristojnim organom sprožen postopek za spremembo odločbe o osebnih stikih in če ugotovi, da bi oprava
izvršbe bila v nasprotju z varstvom koristi otroka.
238.g člen
(Izvršitev odločbe o prepovedi stikov)
Odločba sodišča o prepovedi stikov z otrokom se izvrši
po določbah 227. člena tega zakona.“
99. člen
Za 239. členom se doda nov 239.a člen, ki se glasi:
“239.a člen
(Sklep o zavarovanju in določitev izvršitelja)
Sklep o zavarovanju s predhodno odredbo in začasno
odredbo mora biti obrazložen.
Izvršitelja določi sodišče, ki vodi postopek zavarovanja.“
100. člen
V 240. členu se črta besedilo “zastavna pravica na
podlagi sporazuma strank,“.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Zavarovanje se lahko ustanovi tudi na podlagi sporazuma strank.“
101. člen
248. člen se spremeni tako, da se glasi:
“248. člen
(Način pridobitve zastavne pravice na premičnini)
Na premičnini se pridobi zastavna pravica z rubežem, v
primerih, ko se vodi register iz tretjega odstavka 81. člena
tega zakona, pa z vpisom rubeža v tem registru.
Glede hrambe zarubljenih stvari se smiselno uporabljajo določbe 85. člena tega zakona.“
102. člen
249. člen se spremeni tako, da se glasi:
“249. člen
(Pristojnost)
Za zavarovanje denarne terjatve z zastavno pravico na
podlagi sporazuma strank v neposredno izvršljivem notarskem zapisu je pristojen notar.“
103. člen
250. člen se spremeni tako, da se glasi:
“250. člen
(Pogoji za zavarovanje)
Neposredno izvršljiv notarski zapis o ustanovitvi zastavne pravice na nepremičnini mora vsebovati označbo zastavnega upnika in dolžnika zavarovane terjatve ter zastavitelja,
če ta ni hkrati dolžnik zavarovane terjatve, pravni temelj,
zemljiškoknjižno označbo nepremičnine, na kateri se ustanavlja hipoteka, višino in zapadlost zavarovane terjatve oziroma podatke, na podlagi katerih se lahko višina in zapadlost ustrezno določita ter izjavo zastavitelja, da soglaša z
vknjižbo hipoteke na svoji nepremičnini in da se zaradi poplačila zapadle terjatve opravi izvršba na zastavljeno nepremičnino, v roku enega meseca po prodaji pa tudi izvršba
zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnine.
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Neposredno izvršljiv notarski zapis o ustanovitvi zastavne pravice na premičnini, terjatvi, drugi premoženjski oziroma materialni pravici ali deležu družbenika mora vsebovati
označbo zastavnega upnika in dolžnika zavarovane terjatve
ter zastavitelja, če ta hkrati ni dolžnik zavarovane terjatve
(osebno ime, prebivališče, rojstni datum in enotno matično
številko fizične osebe ali firmo, sedež, matično in davčno
številko pravne osebe), pravni temelj, predpisani enolični
identifikacijski znak za premičnino oziroma opis terjatve,
druge premoženjske oziroma materialne pravice ali deleža
družbenika, višino in zapadlost zavarovane terjatve oziroma
podatke, na podlagi katerih se lahko višina in zapadlost
ustrezno določita ter soglasje, da se zastavitelj strinja z
ustanovitvijo zastavne pravice na predmetu zavarovanja in s
poplačilom zavarovane terjatve po njeni zapadlosti iz zastavljene stvari.
Zavarujeta se lahko tudi bodoča in pogojna terjatev.“
104. člen
251. člen se spremeni tako, da se glasi:
“251. člen
(Odrejanje in izvajanje zavarovanja)
Na podlagi notarskega zapisa iz prejšnjega člena, v
katerem je predmet zastave nepremičnina, sodišče, ki vodi
zemljiško knjigo, s sklepom dovoli vknjižbo in zaznambo
neposredne izvršljivosti, ki učinkuje tudi proti vsakemu kasnejšemu pridobitelju lastninske pravice na zastavljeni nepremičnini. Vknjižbo in zaznambo mora predlagati notar takoj po sestavi notarske listine.
Sklenitev notarskega zapisa iz prejšnjega člena, v katerem je predmet zastave premičnina, ima učinek rubeža premičnine. V primerih, ko so predmet zastave premičnine, za
katere se vodi register iz tretjega odstavka 81. člena tega
zakona, mora notar za nastanek zastavne pravice na podlagi
notarskega zapisa zahtevati od pristojnega organa vpis zastavne pravice v registru zarubljenih stvari.
Na podlagi notarskega zapisa iz prejšnjega člena, v
katerem je predmet zastave druga terjatev, premoženjska
oziroma materialna pravica ali delež družbenika, se zastavna pravica ustanovi na način, ki velja za prenos terjatve,
pravice ali deleža, če ni za določeno pravico predpisano kaj
drugega.
Zarubljene stvari se hranijo po sporazumu strank pri
strankah, izvršitelju ali tretji osebi.
Za dejanja zavarovanja, ki jih opravi notar, se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja nastanek in prenos
zastavne pravice.“
105. člen
252. člen se črta.
106. člen
Naslov 253. člena se spremeni tako, da se glasi: “(Izvršba za uveljavitev zastavne pravice na podlagi sporazuma
strank)“.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Če dolžnik ob zapadlosti ne izpolni zavarovane obveznosti, sodišče zaradi njenega poplačila na predlog upnika s
sklepom dovoli in opravi izvršbo na zastavljeno stvar ali
pravico.“
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Izvršilni naslov za izdajo sklepa o izvršbi iz prejšnjega
odstavka je notarski zapis iz 250. člena tega zakona.“
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“V postopku izvršbe, ki poteka na podlagi notarskega
zapisa iz 250. člena tega zakona, se ne ponovi rubež pre-
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mičnih stvari, terjatve ali druge premoženjske pravice oziroma drugo dejanje, ki ima za namen pridobitev zastavne
pravice na predmetu zastave. Opravljena dejanja imajo pravni učinek od dneva pridobitve zastavne pravice po sporazumu strank.“
107. člen
Tretji odstavek 254. člena se spremeni tako, da se
glasi:
“Sklenitev notarskega zapisa iz 250. člena tega zakona
ima pomen vknjižbe zastavne pravice.“
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Notarski zapis z navedbo zastavitelja ter s podatki iz
prvega odstavka tega člena notar objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, na listini iz drugega odstavka tega člena pa zaznamuje, da je nepremičnina zastavljena na podlagi
sporazuma strank. Listina se izroči v hrambo notarju.“
108. člen
255. člen se črta.
109. člen
V prvem odstavku 259. člena se pred besedama “življenjske aktivnosti“ beseda “izgube“ nadomesti z besedo
“zmanjšanja“.
110. člen
Prvi odstavek 260. člena se spremeni tako, da se
glasi:
“Sodišče odredi naslednje predhodne odredbe:
1. rubež premičnin in vpis rubeža v register iz tretjega
odstavka 81. člena tega zakona, če se ta vodi;
2. rubež denarne terjatve ali terjatve, da se izročijo
stvari;
3. rubež drugih premoženjskih oziroma materialnih pravic;
4. prepoved organizaciji za plačilni promet, da ne sme
dolžniku ali komu drugemu po njegovem nalogu izplačati z
njegovega računa denarnega zneska, za katerega je odredilo predhodno odredbo;
5. vpis zastavne pravice v sodnem registru na deležu
družbenika v družbi oziroma v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na nematerializiranem vrednostnem papirju;
6. predznambo zastavne pravice na dolžnikovi nepremičnini ali na pravici, vknjiženi na nepremičnini.“
111. člen
V četrtem odstavku 262. člena se v prvem stavku beseda “izvršitelj“ nadomesti z besedo “sodišče“. Drugi stavek
se črta.
112. člen
V 267. členu se črtata besedi “ali upravnega“.
113. člen
Drugi odstavek 268. člena se črta.
114. člen
V prvem odstavku 278. člena se črta besedilo “na
dolžnikov predlog“.
115. člen
Četrti del zakona se nadomesti z novim četrtim delom
in s členi od 280. do 298.i, ki se glasijo:
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“Četrti del
IZVRŠITELJI

službe izvršitelja ali zaradi katerih bi bilo lahko okrnjeno
zaupanje v izvršiteljevo opravljanje nalog po zakonu.

Šestindvajseto poglavje
Imenovanje in razrešitev izvršiteljev

283. člen
(Imenovanje izvršitelja)
Izvršitelja imenuje minister, pristojen za pravosodje.
Minister, pristojen za pravosodje, imenuje izvršitelja,
če ugotovi, da je to potrebno za redno opravljanje dejanj
izvršbe in zavarovanja.
Razpis za imenovanje izvršiteljev objavi ministrstvo, pristojno za pravosodje, v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pred razpisom za imenovanje izvršiteljev pridobi minister, pristojen za pravosodje, mnenje predsednika okrajnega sodišča o gibanju in stanju zadev izvršbe in zavarovanja
na okrajnem sodišču, za katerega naj bi bil izvršitelj imenovan.
Razpisni rok ne sme biti krajši od petnajst dni. Prijavi na
razpis morajo kandidati priložiti življenjepis in dokazila o
izpolnjevanju pogojev za imenovanje za izvršitelja.
Izbiro med kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje, opravi minister, pristojen za pravosodje, pri čemer
upošteva predvsem delovne izkušnje, delovno dobo, oceno
o vrednosti javnega zaupanja in povezanost bivanja izvršitelja s krajem, kjer je sedež okrajnega sodišča, za območje
katerega bo imenovan, mnenje predsednika tega sodišča in
mnenje zbornice izvršiteljev.
Zoper odločbo o imenovanju za izvršitelja ni pritožbe,
dovoljen pa je upravni spor.
Vložena tožba zadrži izvršitev odločbe o imenovanju
izvršitelja. Tožba se rešuje prednostno in hitro.

280. člen
(Služba izvršitelja)
Služba izvršitelja je javna služba, katere delovno področje in pooblastila ureja zakon.
Službo izvršitelja opravljajo izvršitelji, imenovani po tem
zakonu, kot samostojno zasebno dejavnost.
Izvršitelji so samozaposleni, v razmerju do svojih delavcev so zasebni delodajalci.
Pravice in dolžnosti izvršitelja ureja zakon.
Izvršitelj ima sedež v kraju, kjer je sedež okrajnega
sodišča, za katero je imenovan.
281. člen
(Pogoji za imenovanje za izvršitelja)
Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je državljan Republike Slovenije;
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost;
3. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji
nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete;
4. da ima najmanj dve leti delovnih izkušenj;
5. da je opravil izpit za izvršitelja po programu, ki ga
predpiše minister, pristojen za pravosodje;
6. da aktivno obvlada slovenski jezik;
7. da je vreden javnega zaupanja za opravljanje dejanj
izvršbe in zavarovanja kot javnega pooblastila;
8. da ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni
za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja.
Pogoj iz 6. točke prejšnjega odstavka se dokazuje s
spričevali o končanem šolanju v Republiki Sloveniji, s potrdilom o aktivnem znanju slovenskega jezika ali na drug ustrezen način.
Šteje se, da ni vreden javnega zaupanja za opravljanje
dejanj izvršbe in zavarovanja, kdor je bil obsojen za kaznivo
dejanje, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje
dejanj izvršbe in zavarovanja in kdor ravna tako, da je mogoče na podlagi njegovega ravnanja utemeljeno sklepati, da
ne bo pošteno in vestno opravljal nalog izvršitelja.
Če je zoper osebo, ki je vložila prošnjo za imenovanje
za izvršitelja v teku kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki je lahko ovira za imenovanje za izvršitelja, se odločitev
o imenovanju odloži do pravnomočnosti odločbe, izdane v
kazenskem postopku.
Minimalne tehnične in druge pogoje, ki se nanašajo na
opremo in prostore iz 8. točke prvega odstavka tega člena
in njihovo ugotavljanje predpiše minister, pristojen za pravosodje.
282. člen
(Nezdružljivost opravljanja dejanj izvršbe in zavarovanja)
Z opravljanjem dejanj izvršbe in zavarovanja ni združljivo opravljanje državne funkcije ali poslovodske in nadzorne
funkcije v gospodarskih družbah ali organizacijah, pooblaščenih za izvajanje javnih pooblastil, plačane službe, pridobitne dejavnosti, detektivskega poklica, notariata in odvetništva.
Izvršitelju ni dovoljeno opravljanje poslov, ki so nezdružljivi z ugledom in neoporečnostjo, ki ju zahteva opravljanje

284. člen
(Nastop službe izvršitelja)
Izvršitelj nastopi službo po pravnomočnosti odločbe o
imenovanju za izvršitelja z dnem, ko pred ministrom, pristojnim za pravosodje, izreče in podpiše naslednjo prisego:
“Prisegam, da bom spoštoval pravni red Republike Slovenije in službo izvršitelja opravljal vestno, pošteno in nepristransko.“
Če izvršitelj ne priseže v roku oziroma na dan, ki ga
določi minister, pristojen za pravosodje, odločba o imenovanju preneha veljati, razen če minister, pristojen za pravosodje, na predlog izvršitelja iz opravičenih razlogov določi
nov rok oziroma dan za prisego.
Nastop službe izvršitelja objavi minister, pristojen za
pravosodje, v Uradnem listu Republike Slovenije.
285. člen
(Zavarovanje za odgovornost)
Pred prisego mora izvršitelj skleniti zavarovalno pogodbo za morebitno škodo, za katero je odgovoren po tem
zakonu.
Najnižjo zavarovalno vsoto, za katero mora izvršitelj
skleniti zavarovalno pogodbo, določi minister, pristojen za
pravosodje, s podzakonskim aktom.
286. člen
(Identifikacijski znaki izvršitelja)
Izvršitelj pri opravljanju dejanj izvršbe in zavarovanja
uporablja in se izkazuje z naslednjimi identifikacijskimi znaki:
– izkaznico izvršitelja in priponko,
– pečatom izvršitelja, ki vsebuje grb Republike Slovenije, oznako izvršitelj, osebno ime izvršitelja in kraj, kjer ima
sedež,
– oznako na poslovnih prostorih izvršitelja.
Preden priseže, izvršitelj pridobi identifikacijske znake
iz prejšnjega odstavka in deponira pri ministrstvu, pristojnem
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za pravosodje, svoj podpis. Pravico uporabljati identifikacijske znake izvršitelj pridobi, ko nastopi službo izvršitelja.
Natančnejšo obliko in vsebino identifikacijskih znakov
izvršitelja določi minister, pristojen za pravosodje, s podzakonskim aktom.
287. člen
(Razrešitev izvršitelja)
Izvršitelj se razreši:
1. če se ugotovi, da več ne izpolnjuje pogojev za imenovanje za izvršitelja;
2. če da pisno izjavo ministru, pristojnemu za pravosodje, in zbornici izvršiteljev, da ne želi opravljati nalog
izvršitelja;
3. če sprejme državno funkcijo, poslovodsko ali nadzorstveno funkcijo v gospodarski družbi ali javnem zavodu,
plačano službo ali začne opravljati pridobitno dejavnost, detektivski poklic ali postane notar ali odvetnik;
4. če mu je izrečen disciplinski ukrep odvzema pravice
opravljati dejanja izvršbe in zavarovanja;
5. ko dopolni starost 70 let;
6. če je obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na kazen zapora šest mesecev ali na hujšo kazen;
7. če mu je izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja službe izvršitelja;
8. če opravlja posle, ki po svoji naravi niso združljivi z
opravljanjem dejanj izvršbe in zavarovanja ter ugledom in
neoporečnostjo službe izvršitelja;
9. če ne dosega meril za ugotavljanje učinkovitosti dela
izvršitelja ali če iz ocene dela izvršitelja izhaja, da ne opravlja
vestno službe izvršitelja;
10. če ne opravi rednega preizkusa znanja po določbah tega zakona in podzakonskega akta.
Posamezni razrešitveni razlogi iz prejšnjega odstavka
nastopijo:
– razlog iz 1. točke z izvršljivostjo odločbe, s katero se
ugotovi, da izvršitelj več ne izpolnjuje pogojev za imenovanje
za izvršitelja;
– razlog iz 2. točke trideseti dan od dneva, ko minister,
pristojen za pravosodje, prejme pisno izjavo izvršitelja;
– razlog iz 3. točke z dnem, ko izvršitelj nastopi funkcijo, plačano službo ali začne opravljati pridobitno dejavnost,
detektivski poklic ali začne opravljati odvetniško dejavnost
ali je imenovan za notarja;
– razlog iz 4. točke s pravnomočnostjo odločbe o izrečenem disciplinskem ukrepu;
– razloga iz 6. in 7. točke s pravnomočnostjo sodbe;
– razlogi iz 8., 9. in 10. točke s pravnomočnostjo
odločbe ministra, pristojnega za pravosodje, o ugotovitvi
razrešitvenega razloga.
O nastopu razrešitvenega razloga iz 1. in 3. točke
prvega odstavka tega člena obvesti zbornica izvršiteljev ministrstvo, pristojno za pravosodje, takoj, ko zanj izve, o
nastopu razrešitvenega razloga iz 4., 6. in 7. točke pa ga
obvesti sodišče oziroma disciplinska komisija, ki je sodbo
oziroma odločbo izdala.
Odločbo o razrešitvi izvršitelja izda minister, pristojen
za pravosodje. Zoper odločbo ni pritožbe, dovoljen pa je
upravni spor.
287.a člen
(Izobraževanje izvršiteljev)
Izvršitelji so se dolžni redno strokovno izobraževati in
vsako četrto leto po imenovanju opraviti preizkus znanja
izvršitelja po programu, pod pogoji in na način, ki ga predpiše minister, pristojen za pravosodje.
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Sedemindvajseto poglavje
Poslovanje izvršiteljev
288. člen
(Opravljanje službe izvršitelja)
Pri opravljanju neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja mora izvršitelj delati učinkovito in ravnati s skrbnostjo
dobrega strokovnjaka.
Izvršitelj ne sme opravljati dejanj izvršbe in zavarovanja
v zadevah, iz katerih neposredno ali posredno izhajajo pravice in obveznosti zanj, za njegovega zakonca ali osebo, s
katero živi v izvenzakonski skupnosti, za osebe, s katerimi je
v sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski
vrsti ali po svaštvu do četrtega kolena ali za osebe, katerim
je posvojitelj, posvojenec, rejnik ali skrbnik, ali v zadevah, v
katerih je zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali pooblastitelj
stranke ali udeleženca, ali za pravne osebe, pri katerih je
član, ustanovitelj ali družbenik, ali član njenih organov, ali
če so podane druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi
nepristranskosti.
Izločitveni razlog je podan tudi v primeru, če okoliščine
iz prejšnjega odstavka obstajajo v razmerju do izvršiteljevega
namestnika ali pomočnika.
Če je določen za izvršitelja v zadevi iz drugega ali
tretjega odstavka tega člena, mora takoj predlagati svojo
izločitev. O izločitvi odloča sodišče po določbah 44.a člena
tega zakona.
Izvršiteljevo dejanje, opravljeno v nasprotju z drugim in
tretjim odstavkom tega člena, nima pravnih učinkov.
Za prodajo premičnih stvari lahko izvršitelj na svoje
stroške in odgovornost pooblasti komisionarja.
Izvršitelj mora po opravljenih neposrednih dejanjih izvršbe in zavarovanja sodišču in upniku posredovati pisno
poročilo o svojem delu.
Oglaševanje izvršiteljske dejavnosti je prepovedano.
289. člen
(Odgovornost za škodo)
Izvršitelj je odgovoren za vso škodo, ki nastane pri
opravljanju dejanj izvršbe in zavarovanja zaradi njegovega
ravnanja ali opustitve dolžnosti, ki jih ima po zakonu, podzakonskih aktih in odredbah sodišča.
290. člen
(Dodeljevanje zadev izvršiteljem)
Za izvršitelja določi sodišče tistega, ki ima sedež v
kraju, kjer je sedež sodišča.
Sodišče lahko določi za izvršitelja tudi tistega, ki ima
sedež na območju drugega okrajnega sodišča, če to terjajo
razlogi ekonomičnosti in učinkovitosti izvršbe ali zavarovanja, ali če je izvršitelj izločen, ali če se določi drug izvršitelj,
ali če je upnik predlagal določitev izvršitelja, ki nima sedeža
v kraju, kjer je sedež sodišča.
Če je za območje okrajnega sodišča imenovanih več
izvršiteljev, se jim zadeve, z izjemo tistih, v katerih so imenovani na predlog upnika, dodeljujejo po vrsti, in sicer po
pravilih, ki veljajo za dodeljevanje zadev sodnikom, z vpisom
v evidenco dodeljevanja zadev izvršiteljem.
Sodišče lahko namesto določenega izvršitelja na njegov predlog iz opravičenih razlogov določi drugega izvršitelja.
Nadzor nad dodeljevanjem zadev izvršiteljem opravljata
predsednik okrajnega sodišča in ministrstvo, pristojno za
pravosodje, s pregledom evidence dodeljevanja zadev izvršiteljem.
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291. člen
(Vrstni red oprave dejanj izvršbe in zavarovanja in evidenca)
Izvršitelj mora opravljati dejanja izvršbe in zavarovanja v
vrstnem redu, kot je prejel sklepe o določitvi za izvršitelja.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izvršitelj opravo dejanja izvršbe in zavarovanja združi v zadevah
zoper istega dolžnika.
O izvršilnih zadevah, ki jih prejme v izvršitev, je izvršitelj
dolžan voditi evidenco.
Evidenca obsega naslednje podatke:
– sodišče, ki vodi postopek izvršbe ali zavarovanja;
– opravilno številko izvršilne zadeve oziroma zadeve
zavarovanja;
– podatke o upniku in dolžniku kot so navedeni v sodnem spisu;
– datum sklepa o določitvi za izvršitelja in datum prejema tega sklepa;
– izvršilno sredstvo in predmet izvršbe oziroma sredstvo in predmet zavarovanja;
– znesek zahtevane in vplačane varščine in datum plačila;
– dejanja izvršbe in zavarovanja, ki jih je opravil, datum
in obseg oprave teh dejanj;
– višino izterjanega denarnega zneska;
– znesek dokončnega obračuna plačila za delo in povračila stroškov.
292. člen
(Plačilo za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja)
Izvršitelj je upravičen do plačila za svoje delo in do
povračila stroškov v zvezi z opravljenim delom po tarifi, ki jo
predpiše minister, pristojen za pravosodje, po predhodnem
mnenju zbornice izvršiteljev.
V primeru suspenza ali razrešitve je izvršitelj dolžan
brez odlašanja zbornici izvršiteljev predložiti obračun vplačanih varščin, ki je podlaga za prenos poslovanja na prevzemnika.
293. člen
(Stroški izvršitelja)
Stroški izvršitelja so izvršilni stroški.
Osemindvajseto poglavje
Namestnik in pomočnik izvršitelja ter nadomeščanje
izvršiteljev
294. člen
(Namestnik izvršitelja)
Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 1. do 7. točke prvega
odstavka 281. člena tega zakona, je lahko imenovana za
namestnika izvršitelja.
Izvršitelj ima lahko samo enega namestnika.
Namestnik izvršitelja sme namesto izvršitelja, pri katerem je zaposlen, opravljati vse posle izvršitelja. Vse listine, ki
jih pri opravi dejanj izvršbe in zavarovanja izda, mora podpisati s svojim imenom in dostavkom “namestnik izvršitelja“.
Dejanja namestnika izvršitelja, opravljena po prejšnjem
odstavku, se štejejo za uradno poslovanje izvršitelja, pri
katerem je namestnik izvršitelja zaposlen. Izvršitelj odgovarja za delo namestnika, za morebitno škodo pa odgovarjata
solidarno.
Pri opravi dejanj izvršbe in zavarovanja uporablja namestnik pečat in žig izvršitelja, ki ga nadomešča, pri čemer ima
enake pravice in obveznosti ter enaka pooblastila ter se
ravna po enakih pravilih kot izvršitelj.
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Pri opravi dejanj izvršbe mora imeti namestnik izkaznico in priponko s svojim imenom in dostavkom “namestnik
izvršitelja“, za katero veljajo enaka pravila kot za izkaznico in
priponko izvršitelja, na kateri mora biti označeno ime in
sedež izvršitelja, pri katerem je namestnik.
Za namestnika izvršitelja veljajo smiselno vse določbe
tega zakona o nastopu službe, o opravljanju službe, o strokovnem izobraževanju, o disciplinski odgovornosti izvršitelja
in disciplinskem postopku, o nezdružljivosti opravljanja dejanj izvršbe in zavarovanja, o nadzoru nad poslovanjem izvršitelja in o razrešitvi izvršitelja.
294.a člen
(Imenovanje namestnika izvršitelja)
Namestnika izvršitelja imenuje na predlog izvršitelja in
po predhodnem mnenju zbornice izvršiteljev minister, pristojen za pravosodje. Zoper odločbo ni pritožbe, dovoljen
pa je upravni spor.
Oseba, ki je imenovana za namestnika izvršitelja sme
začeti opravljati to službo z dnem, ko pred ministrom, pristojnim za pravosodje, izreče in podpiše naslednjo prisego:
“Prisegam, da bom spoštoval pravni red Republike Slovenije in bom službo namestnika izvršitelja opravljal vestno,
pošteno in nepristransko.“
294.b člen
(Pomočnik izvršitelja)
Za pomoč pri opravljanju posameznih dejanj izvršbe in
zavarovanja lahko izvršitelj zaposli največ pet oseb, s soglasjem ministra, pristojnega za pravosodje pa največ deset
oseb (v nadaljevanju: pomočnik izvršitelja).
Pomočnik mora imeti pri svojem delu potrdilo o vpisu v
evidenco iz 295. člena tega zakona.
Pomočniki izvršitelja delujejo v imenu in za račun izvršitelja.
Izvršitelj je odgovoren za morebitno škodo, ki jo pri
opravljanju posameznih dejanj povzročijo njegovi pomočniki.
294.c člen
(Nadomeščanje izvršitelja)
Ko je izvršitelj na dopustu ali če je iz zdravstvenih ali
drugih razlogov dlje časa zadržan, ga nadomešča njegov
namestnik.
Če izvršitelj nima namestnika, ga mora nadomeščati
drug izvršitelj (začasni namestnik).
Začasnega namestnika z njegovim soglasjem določi
izvršitelj in o tem obvesti ministrstvo, pristojno za pravosodje, zbornico izvršiteljev in okrajno sodišče, kjer ima sedež.
Če izvršitelj ne določi začasnega namestnika pred začetkom
odsotnosti ali če tega ne more storiti, in v primeru, če je
izvršitelj suspendiran, ga določi predsednik zbornice izvršiteljev.
Devetindvajseto poglavje
Evidence
295. člen
(Evidenca izvršiteljev in namestnikov izvršiteljev)
Ministrstvo, pristojno za pravosodje, vodi evidenco izvršiteljev in namestnikov izvršiteljev.
V evidenci iz prejšnjega odstavka se vodijo naslednji
podatki:
– osebno ime, rojstni datum, EMŠO, davčna številka in
sedež izvršitelja ter osebno ime, rojstni datum, EMŠO in
davčna številka njegovega namestnika;

Stran

8314 / Št. 75 / 22. 8. 2002

– datum imenovanja in datum nastopa službe izvršitelja
oziroma namestnika ter datum razrešitve;
– za območje katerega okrajnega sodišča je imenovan;
– disciplinski ukrepi, ki so bili izrečeni izvršitelju oziroma namestniku;
– število pomočnikov izvršitelja, njihovo osebno ime,
rojstni datum in datum sklenitve in prenehanja pogodbe o
zaposlitvi;
– drugi podatki, za katere zakon oziroma na podlagi
zakona izdan predpis določa, da se vodijo v evidenci izvršiteljev in namestnikov.
Izvršitelji so dolžni v osmih dneh sporočiti vsako spremembo podatkov, o katerih se vodi evidenca.
Trideseto poglavje
Zbornica izvršiteljev
296. člen
(Zbornica izvršiteljev)
Izvršitelji z območja Republike Slovenije se obvezno
združujejo v Zbornico izvršiteljev (v nadaljevanju: zbornica).
Sedež zbornice je v Ljubljani.
Zbornica je pravna oseba.
Najvišji organ zbornice je skupščina zbornice. Skupščina zbornice sprejema statut, pravila obnašanja izvršiteljev
in druge splošne akte zbornice. S statutom se podrobneje
določi organizacija organov zbornice in njihove pristojnosti.
K statutu daje soglasje Vlada Republike Slovenije, k
drugim splošnim aktom zbornice pa minister, pristojen za
pravosodje.
Nadzor nad delom zbornice opravlja minister, pristojen za pravosodje, s pregledom poslovanja zbornice, njenega izvršnega odbora, predsednika in pregledom spisov
ter arhiva.
V okviru nadzora po določbah tega člena lahko minister, pristojen za pravosodje, odredi tudi vse druge ukrepe,
za katere ima pooblastilo v zakonu, odredi odpravo pomanjkljivosti in določi rok za izvršitev ukrepov.
Enaintrideseto poglavje
Nadzor nad opravljanjem službe izvršiteljev
in disciplinska odgovornost izvršiteljev
297. člen
(Nadzor nad opravljanjem službe izvršitelja)
Nadzor nad zakonitostjo opravljanja službe izvršitelja in
delom zbornice izvaja minister, pristojen za pravosodje, po
uradni dolžnosti ali na predlog predsednika okrajnega, okrožnega ali višjega sodišča, predsednika zbornice, državnega
tožilca, državnega pravobranilca in osebe, ki izkaže pravni
interes.
V okviru pooblastila iz prejšnjega odstavka lahko minister, pristojen za pravosodje:
– odredi in po pooblaščenih delavcih ministrstva opravi
pregled poslovanja izvršitelja ali začasnega namestnika s
pregledom njegovih poslovnih listin, evidenc, spisov in stvari
v hrambi;
– zahteva od izvršitelja vse potrebne podatke o njegovem poslovanju in zaposlenih osebah;
– pridobiva od pristojnih organov in organizacij podatke o poslovanju izvršitelja, od bank, hranilnic in pristojne
davčne uprave pa podatke o njegovem finančnem poslovanju;
– uvede disciplinski postopek zoper izvršitelja ali začasnega namestnika.
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297.a člen
(Nadzor nad opravljanjem službe izvršitelja v dodeljenih
zadevah)
Nadzor nad zakonitostjo opravljanja službe izvršitelja v
zvezi z zadevami, ki jih je sodišče s sklepom dodelilo izvršitelju, opravljata predsednik okrajnega in okrožnega sodišča,
na območju katerega ima izvršitelj sedež.
Predsednik okrajnega in okrožnega sodišča opravljata
nadzor po uradni dolžnosti ali na predlog ministra, pristojnega za pravosodje.
V okviru pristojnosti iz prejšnjega odstavka lahko predsednik sodišča:
– odredi pregled poslovanja izvršitelja ali začasnega
namestnika v zadevah iz prvega odstavka tega člena;
– predlaga ministru, pristojnemu za pravosodje, odreditev pregleda celotnega poslovanja izvršitelja ali začasnega
namestnika;
– predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper izvršitelja ali začasnega namestnika.
V okviru nadzora po določbah tega zakona lahko predsednik sodišča odredi odpravo pomanjkljivosti in določi rok
za izvršitev ukrepov.
297.b člen
(Neposredni nadzor nad poslovanjem izvršitelja)
Neposredni nadzor nad poslovanjem izvršitelja oziroma
začasnega namestnika opravlja zbornica.
Nadzor opravlja po uradni dolžnosti ali na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, ali predsednika okrajnega, okrožnega ali višjega sodišča, na območju katerega ima
izvršitelj sedež, najmanj pa enkrat letno.
V okviru pooblastila iz prejšnjega odstavka sme zbornica pregledovati spise, vpisnike ali druge evidence pri izvršitelju, poslovanje s stvarmi v hrambi in poslovanje z varščinami in obračuni plačila za delo in stroškov izvršitelja ter mu
naložiti, kar je treba, da poslovanje uskladi s predpisi.
O opravljenem nadzoru zbornica pošlje poročilo ministru, pristojnemu za pravosodje.
297.c člen
(Poročanje o poslovanju izvršitelja)
Izvršitelj mora enkrat letno poročati predsedniku okrajnega sodišča, na območju katerega ima sedež, ministru,
pristojnemu za pravosodje in zbornici o svojem poslovanju
za preteklo leto.
Navodila o načinu poročanja izda minister, pristojen za
pravosodje.
297.č člen
(Učinkovitost in ocena dela izvršitelja)
Merila za ugotavljanje učinkovitosti dela izvršitelja izda
minister, pristojen za pravosodje, po predhodnem mnenju
zbornice.
Na podlagi letnih poročil izvršiteljev, ugotovitev nadzora in izpolnjevanja meril iz prejšnjega odstavka minister,
pristojen za pravosodje, vsako četrto leto izdela oceno izvršiteljevega dela.
Ocena se vroči izvršitelju, predsedniku okrajnega,
okrožnega in višjega sodišča, na območju katerega ima
izvršitelj sedež in zbornici. Izvršitelj lahko predloži svoje pripombe in pojasnila k oceni.
298. člen
(Disciplinska odgovornost izvršiteljev)
Izvršitelj je disciplinsko odgovoren, če pri opravljanju
službe izvršitelja krši določbe tega zakona oziroma drugih
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predpisov, ali če s katerimkoli svojim ravnanjem krni ugled
službe izvršitelja.
Disciplinske kršitve so hujše disciplinske kršitve in kršitve ugleda izvršiteljev.
Dejanja, ki pomenijo kršitev ugleda izvršiteljev, določa
statut zbornice.
298.a člen
(Uvedba postopka)
Uvedbo disciplinskega postopka lahko predlaga zbornica, predsednik okrajnega sodišča, predsednik okrožnega
sodišča, predsednik višjega sodišča in stranke v izvršilnem
postopku, v katerem je izvršitelj opravljal dejanja izvršbe ali
zavarovanja.
Minister, pristojen za pravosodje, uvede disciplinski
postopek na predlog oseb iz prejšnjega odstavka ali po
uradni dolžnosti.
298.b člen
(Disciplinski ukrepi)
V disciplinskem postopku zoper izvršitelja se lahko izrečejo naslednji disciplinski ukrepi:
1. pisni opomin;
2. javni opomin;
3. denarna kazen;
4. odvzem pravice opravljati dejanja izvršbe in zavarovanja.
Denarna kazen se sme izreči v znesku, ki ni manjši od
1000 točk in ne večji od 10.000 točk po tarifi za plačilo
dela izvršiteljev.
Če se kot disciplinski ukrep izreče denarna kazen, se
določi tudi rok plačila, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne
daljši od 3 mesecev od pravnomočnosti sklepa o izreku
kazni.
Odvzem pravice opravljanja dejanj izvršbe in zavarovanja se sme izreči samo za hujše kršitve dolžnosti pri opravljanju dejanj izvršbe in zavarovanja, zaradi katerih izvršitelj ni
vreden javnega zaupanja za opravljanje dejanj izvršbe oziroma zavarovanja.
Odvzem pravice opravljati dejanja izvršbe in zavarovanja se lahko izreče za dobo od enega do deset let ali trajno.
Izvršitev disciplinskega ukrepa odvzema pravice opravljati dejanja izvršbe in zavarovanja, izrečenega za dobo do
dveh let, se lahko odloži za dobo do treh let s pogojem, da
izvršitelj v tej dobi ne stori nove disciplinske kršitve dolžnosti
pri opravljanju dela izvršitelja.
Če je uveden disciplinski postopek zaradi kršitev, zaradi katerih se sme izreči ukrep odvzema pravice opravljanja službe izvršitelja, lahko disciplinski organ izvršitelju izreče začasno prepoved opravljati službo izvršitelja (suspenz). Začasna prepoved lahko traja do konca disciplinskega postopka.
298.c člen
(Odmera sankcije)
Pri izrekanju disciplinskih ukrepov se upoštevajo vse
okoliščine, ki vplivajo na vrsto ukrepa in višino kazni, zlasti
pa teža kršitve in njene posledice, povzročena škoda, stopnja odgovornosti, prejšnje delo in vedenje izvršitelja in
morebitni prej izrečeni disciplinski ukrepi.
Pri izrekanju disciplinskega ukrepa denarne kazni se
upošteva tudi premoženjsko stanje izvršitelja.
298.č člen
(Hujše disciplinske kršitve)
Dejanja izvršitelja, ki pomenijo hujše disciplinske kršitve, so:
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1. če izvršitelj brez opravičenih razlogov odkloni opravo dejanj izvršbe ali zavarovanja;
2. če izvršitelj krši pravilo vrstnega reda izvršilnih zadev;
3. če izvršitelj pri opravi dejanj izvršbe oziroma zavarovanja ne upošteva osebnega dostojanstva strank in udeležencev postopka;
4. če se izvršitelj pri opravi dejanj izvršbe ali zavarovanja nedostojno in neprimerno obnaša in ne ravna vestno,
pošteno in skrbno po določbah zakona in po pravilih podzakonskih aktov ali če oglašuje svojo dejavnost;
5. če izvršitelj z dolžnikovim premoženjem ne ravna v
skladu z določili zakona in po pravilih podzakonskih aktov;
6. če izvršitelj ne začne z opravo izvršilnih dejanj takoj
oziroma najkasneje v tridesetih dneh po prejemu dokazila o
plačilu varščine, ali če takoj po opravljenih dejanjih izvršbe
in zavarovanja ne sestavi poročila in obračuna;
7. če izvršitelj zahteva višjo varščino, zaračuna višje
plačilo za svoje delo ali večje stroške, kot mu dejansko
pripadajo po tarifi;
8. če izvršitelj neupravičeno zavlačuje opravo dejanj
izvršbe ali zavarovanja;
9. če izvršitelj ne predlaga izločitve, ko so za to podani
zakonski razlogi;
10. če izvršitelj ne izpolnjuje obveznosti strokovnega
izobraževanja;
11. če izvršitelj v roku ne predloži podatkov za evidence, ki jih vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje, ali če ne
vodi evidence zadev, ki jih prejme v izvršitev;
12. če izvršitelj ne posreduje zahtevanih podatkov ali
ne predloži zahtevanih listin ali ne predloži letnega poročila
ali odkloni sodelovanje pri nadzoru opravljanja službe izvršitelja ali ne izvrši ukrepov, ki so bili pri nadzoru odrejeni po
določbah tega zakona.
298.d člen
(Disciplinski postopek)
V disciplinskem postopku mora izvršitelj, zoper katerega teče postopek, imeti možnost, da se izjavi glede kršitev,
zaradi katerih se postopek vodi.
V disciplinskem postopku na prvi stopnji odloča minister, pristojen za pravosodje.
Zoper odločbo ministra, pristojnega za pravosodje, lahko izvršitelj v roku 15 dni od njene vročitve vloži pritožbo, o
kateri odloča disciplinska komisija pri zbornici.
Disciplinsko komisijo sestavljata dva sodnika višjega
sodišča z območja, ki je pristojno za območje okrajnega
sodišča, za katero je izvršitelj imenovan in predstavnik zbornice. Sodnika višjega sodišča, člana disciplinske komisije,
se določita z letnim razporedom dela višjega sodišča, predstavnika zbornice pa izvoli skupščina zbornice za dobo dveh
let. Predsednik disciplinske komisije je sodnik.
O pritožbi odloča disciplinska komisija brez ustne
obravnave.
Podrobnejše določbe o izvedbi disciplinskega postopka predpiše minister, pristojen za pravosodje.
298.e člen
(Zastaranje)
Pregon disciplinskih kršitev zastara v enem letu od
dneva kršitve.
Če je disciplinska kršitev obenem tudi kaznivo dejanje,
zastara pregon v enakem roku, kot ga določa zakon za
zastaranje pregona za kaznivo dejanje.
Izvršitev disciplinskega ukrepa zastara v enem letu od
dneva pravnomočnosti odločbe, s katero je bil ukrep izrečen.
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Zastaranje pregona pretrga vsako dejanje v disciplinskem postopku zoper izvršitelja.
Zastaranje izvršitve disciplinskega ukrepa pretrga vsako dejanje, s katerim se pretrga zastaranje po določbah
kazenskega zakona.
Pregon kršitve in izvršitev ukrepa zastarata v vsakem
primeru, ko preteče dvakrat toliko časa, kolikor je določeno
za zastaranje pregona kršitve oziroma za zastaranje izvršitve
disciplinskega ukrepa.
298.f člen
(Smiselna uporaba zakona)
V postopku ugotavljanja disciplinske odgovornosti se o
vprašanjih, ki niso urejena s tem zakonom in predpisom iz
šestega odstavka 298.d člena tega zakona, smiselno uporabljajo določbe skrajšanega postopka iz zakona o kazenskem postopku, razen določb, ki se nanašajo na oškodovanca, napoved pritožbe, zahtevo za varstvo zakonitosti in
izredno omilitev kazni.
Dvaintrideseto poglavje
Sodni izvršitelji
298.g člen
Za sodne izvršitelje ne veljajo določbe četrtega dela
tega zakona. Zanje veljajo določbe predpisov, ki urejajo
sodno osebje.
Triintrideseto poglavje
Kazenski določbi
298.h člen
Z denarno kaznijo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če opravlja storitve iz prvega
odstavka 7. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek fizična oseba, ki opravlja storitve iz prvega odstavka 7. člena tega zakona v nasprotju z določbami četrtega dela tega zakona.
298.i člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek izvršitelj, ki oglaša svojo dejavnost (osmi odstavek 288. člena).“
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
116. člen
Izvršitelji, imenovani do uveljavitve tega zakona, opravijo zaprisego po 284. členu zakona najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
Izvršitelji, imenovani do uveljavitve tega zakona, ki ne
izpolnjujejo pogoja iz 3. točke prvega odstavka 281. člena
zakona, so dolžni v roku enega leta po uveljavitvi tega
zakona opraviti dodatni izpit po programu, pod pogoji in na
način, ki ga predpiše minister, pristojen za pravosodje
oziroma v istem roku predlagati imenovanje namestnika,
ter dokazila predložiti zbornici in ministru, pristojnemu za
pravosodje.
Izvršitelje, ki ne zaprisežejo v roku iz prvega odstavka
tega člena in izvršitelje, ki v roku iz prejšnjega odstavka ne
izpolnijo navedenega pogoja, minister, pristojen za pravosodje, razreši ter hkrati imenuje prevzemnike njihovih zadev.
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117. člen
Za izvršitelje, imenovane do uveljavitve tega zakona,
začne teči rok iz 287.a člena zakona z dnem oprave dodatnega izpita iz 116. člena tega zakona, v primeru imenovanja
namestnika pa z dnem uveljavitve tega zakona.
118. člen
Minister, pristojen za pravosodje, uskladi podzakonske
predpise, izdane na podlagi zakona, z določbami tega zakona v tridesetih dneh po njegovi uveljavitvi.
Minister, pristojen za pravosodje izda v treh mesecih
po uveljavitvi tega zakona podzakonske predpise iz 96.,
287.a, 297.c in 297.č člena zakona in drugega odstavka
116. člena tega zakona.
119. člen
Izvršitelji so dolžni sredstva predujmov v zadevah, v
katerih še niso začeli opravljati neposredna dejanja izvršbe
in zavarovanja z ustreznim evidencami, prenesti na račune
prehodnih sodnih pologov v tridesetih dneh po uveljavitvi
tega zakona.
Za izplačilo stroškov in nagrade izvršiteljev iz teh sredstev se uporabljajo določbe tega zakona.
Kršitev določbe prvega odstavka tega člena predstavlja
dejanje, ki pomeni hujšo disciplinsko kršitev.
120. člen
S predlogom za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo
mora dolžnik predlagati tudi vpis zastavne pravice, ustanovljene na tej nepremičnini na podlagi sporazuma strank po
določbah zakona, ki urejajo ustanovitev zastavne pravice na
nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in vseh drugih
bremen. Če tega ne stori, iz listine, ki je podlaga za vpis, pa
izhaja, da je na nepremičnini ustanovljena zastavna pravica,
sodišče po uradni dolžnosti opravi vpis zastavne pravice.
Določba prejšnjega odstavka velja tudi za zastavne pravice, ustanovljene po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo
tega zakona.
121. člen
Sklepe o izvršbi in zavarovanju, ki se glasijo na sredstva dolžnika na računih pri Agenciji Republike Slovenije za
plačilni promet, izvršijo po zaprtju teh računov organizacije
za plačilni promet na sredstva, ki jih ima dolžnik pri njih.
Organizacije za plačilni promet v teh primerih opravijo izvršbo po predpisih, ki veljajo v času opravljanja izvršbe.
Po odprtju transakcijskih računov opravi organizacija
za plačilni promet izvršbo na denarna sredstva, ki jih ima
dolžnik pri njej, tudi če se sklepi o izvršbi in zavarovanju
glasijo na sredstva dolžnika na že zaprtih računih pri tej
organizaciji za plačilni promet.
122. člen
Postopki, v katerih je bil predlog za izvršbo oziroma
zavarovanje vložen pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo in dokončajo po določbah tega zakona.
Ne glede na prejšnji odstavek, se v navedenih postopkih uporabljajo naslednje določbe zakona, ki so veljale pred
uveljavitvijo tega zakona:
– 33. člen, če je bilo ravnanje iz prvega odstavka navedenega člena storjeno pred uveljavitvijo tega zakona,
– 38. člen o plačilu predujma za stroške izvršitelja v
postopkih, v katerih je pred uveljavitvijo tega zakona že
odločeno o predujmu, oziroma o plačilu za delo in stroških
izvršitelja v postopkih, v katerih je izvršitelj pred uveljavitvijo
tega zakona že predložil pisno poročilo o opravi dejanj s
specifikacijo stroškov,
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– drugi odstavek 54. člena o pristojnosti, tretji odstavek 58. člena o sklepu o ugovoru, prvi odstavek 61. člena
ter peti odstavek 62. člena o ravnanju z ugovorom v postopkih, v katerih je sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi pred
uveljavitvijo tega zakona, ugovor že poslalo višjemu sodišču,
da o njem odloči kot o pritožbi,
– 59., 60., 61., 64., 65. in 66. člen v postopkih, v
katerih je bil pred uveljavitvijo tega zakona že vložen ugovor,
– 71. in 73. člen v postopkih, v katerih je bil pred
uveljavitvijo tega zakona že vložen predlog za odlog izvršbe,
– 249., 250., 251., 252., 254. in 255. člen v postopkih, v katerih je bil predlog za zavarovanje že vložen
pred uveljavitvijo tega zakona.
123. člen
Določbe 254. člena zakona prenehajo veljati za posamezne dele stavb hkrati s prenehanjem veljavnosti zakona o
posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih
delih stavbe v zemljiško knjigo (Uradni list RS, št. 89/99,
43/01 – odločba US, 97/01 in 32/02 – odločba US).
124. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se za izvršbo in
zavarovanje na nematerializirane vrednostne papirje v sodnem postopku prenehajo uporabljati določbe 60., 62.,
63. in 85. člena zakona o nematerializiranih vrednostnih
papirjih (Uradni list RS, št. 23/99).
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati v
postopkih, v katerih sodišča opravljajo prisilno izvršitev terjatev, določba 3. točke četrtega odstavka 29. člena zakona o
plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/2002) za pridobitev podatkov o transakcijskih računih imetnikov transakcijskih računov, ki so druge fizične osebe, glede dokazovanja
pravnega interesa.
125. člen
47. in 50. člen tega zakona ter drugi odstavek 96. in
prvi odstavek 248. člena zakona se začnejo uporabljati ob
uveljavitvi podzakonskih aktov iz šestega odstavka 81. in
tretjega odstavka 96. člena zakona.
Izvršitelji oziroma notarji morajo zahtevati vpise vseh še
veljavnih rubežev oziroma zavarovanj, opravljenih pred uveljavitvijo podzakonskih aktov iz šestega odstavka 81. in tretjega odstavka 96. člena zakona, v uradni register zarubljenih premičnin in zastavnih pravic v treh mesecih po njegovi
vzpostavitvi. V zahtevi morajo navesti tudi predpisani enolični identifikacijski znak za premičnino. Šteje se, da v tem
roku opravljeni vpis učinkuje od dneva, ko je bil opravljen
rubež oziroma zavarovanje.
126. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na stavbno pravico in zemljiški dolg se pričnejo uporabljati z dnem, ko se
prične uporabljati zakon, ki ureja stvarnopravna razmerja.
127. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 712-01/96-2/17
Ljubljana, dne 10. julija 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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VLADA
3571.

Sklep o organizaciji in delovnem področju
Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti

Na podlagi četrtega odstavka 21. člena in 25.a člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in 52/02)
je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o organizaciji in delovnem področju Urada Vlade
Republike Slovenije za narodnosti
1. člen
Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti (v nadaljevanju: urad) je samostojna strokovna služba Vlade Republike Slovenije z delovnim področjem, določenim s tem
sklepom in drugimi predpisi.
2. člen
Urad opravlja naslednje naloge:
– spremlja uresničevanje ustavnih in zakonskih določil,
ki se nanašajo na posebne pravice pripadnikov italijanske in
madžarske narodne skupnosti ter spremlja in skrbi za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti,
kolikor to ne spada v področje drugih državnih organov
oziroma organov lokalnih skupnosti;
– usklajuje in koordinira delo državnih organov in organov lokalnih skupnosti na področju posebnih pravic narodnih skupnosti, romske skupnosti oziroma na področju narodnih manjšin v Republiki Sloveniji;
– opravlja strokovne naloge, ki zadevajo položaj, pravice, obveznosti in razvojne možnosti narodnih skupnosti,
romske skupnosti oziroma narodnih manjšin, potrebne za
uresničevanje odgovornosti in obveznosti Vlade Republike
Slovenije, izhajajoče iz ustave Republike Slovenije, veljavnih
predpisov ter na tem temelju sprejete narodnostne politike;
– v zadevah, ki se nanašajo na uresničevanje posebnih
pravic italijanske narodne skupnosti v Sloveniji sodeluje tudi
s pristojnimi organi v Republiki Hrvaški;
– pri opravljanju svojih nalog sodeluje z upravnimi organi, raziskovalnimi in drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo
s problemi narodnih skupnosti, samoupravnimi narodnimi
skupnostmi in drugimi organizacijami narodnosti;
– obravnava aktualna vprašanja uresničevanja posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter
romske skupnosti;
– pripravlja analize, gradiva, pobude ter predloge za
seje vlade, njena telesa in druge državne organe ter spremlja učinkovanje sprejetih odločitev, ki zadevajo narodni skupnosti in romsko skupnost;
– skrbi za izvajanje sklepov vlade s področja narodnih
skupnosti, romske skupnosti oziroma narodnih manjšin v
Republiki Sloveniji;
– opravlja strokovne, administrativne in organizacijske
naloge za komisijo Vlade Republike Slovenije za narodni
skupnosti in komisijo Vlade Republike Slovenije za zaščito
romske etnične skupnosti;
– sodeluje s Komisijo za narodni skupnosti v Državnem
zboru Republike Slovenije;
– sodeluje na mednarodnih in drugih konferencah, posvetih ter seminarjih s področja manjšinskih narodnostnih
pravic, drugih sorodnih človekovih pravic in na tem področju
sodeluje s Svetom Evrope, Evropsko unijo, njunimi organi
ter s podobnimi asociacijami in organi v drugih državah;
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– sodeluje v ustreznih delovnih telesih drugih resornih
organov, v raziskovalnih ustanovah in drugih organizacijah,
katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Vlada Republike Slovenije, ki imajo na skrbi položaj, pravice in obveznosti ali
proučevanje narodnih skupnosti, romske skupnosti oziroma
narodnih manjšin v Republiki Sloveniji;
– opravlja druge naloge in dejavnosti s področja narodnostne in romske problematike v skladu z ustavo Republike Slovenije in veljavno zakonodajo.
3. člen
Urad vodi direktor.
Direktor urada lahko pooblasti državnega podsekretarja ali svetovalca vlade v uradu, da ga v primeru odsotnosti
nadomešča v pravicah in obveznostih, ki mu jih določi.
Direktorja urada imenuje in razrešuje Vlada Republike
Slovenije na predlog generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije.
Direktor je za delo urada odgovoren generalnemu sekretarju Vlade Republike Slovenije in Vladi Republike Slovenije.
4. člen
Urad svoje naloge, ob upoštevanju specifičnosti, opravlja brez organizacijskih enot.
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
v uradu Vlade Republike Slovenije za narodnosti izda, na
predlog direktorja urada in po predhodnem soglasju Vlade
Republike Slovenije, generalni sekretar Vlade Republike Slovenije v 60 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati odlok
Izvršnega sveta Ljudske skupščine Ljudske Republike Slovenije, št. 01-56/3-59 z dne 3. aprila 1959 o ustanovitvi
Urada za manjšinska vprašanja.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-402-00/2002
Ljubljana, dne 2. avgusta 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Mariboru se z dnem 11. 7. 2002 imenuje Slavica Gabrovec.
Republika Slovenija
Predsednik Sodnega sveta
dr. Mile Dolenc l. r.

3573.

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in prvega odstavka
27. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96, 24/98 in 48/01) je Republika Slovenija, Sodni svet
na 56. seji dne 11. 7. 2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice
Na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem
sodišču v Mariboru se z dnem 11. 7. 2002 imenuje Simona
Skorpik.
Republika Slovenija
Predsednik Sodnega sveta
dr. Mile Dolenc l. r.

3574.

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in prvega odstavka
27. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96, 24/98 in 48/01) je Republika Slovenija, Sodni svet
na 56. seji dne 11. 7. 2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice
Na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem
sodišču v Mariboru se z dnem 11. 7. 2002 imenuje Andreja
Lukeš.

SODNI SVET
3572.

Republika Slovenija
Predsednik Sodnega sveta
dr. Mile Dolenc l. r.

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in prvega odstavka
27. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96, 24/98 in 48/01) je Republika Slovenija, Sodni svet
na 56. seji dne 11. 7. 2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice

3575.

Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
višjega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in petega odstavka
24. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96, 24/98 in 48/01) je Republika Slovenija, Sodni svet
na 56. seji dne 11. 7. 2002 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o imenovanju sodnice na položaj svetnice
višjega sodišča
Na položaj svetnice višjega sodišča se z 29. 2. 2002
imenuje Nataša Butina Mrakič, višja sodnica na Višjem sodišču v Kopru.
Predsednik
Sodnega sveta
Republika Slovenija
dr. Mile Dolenc l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3576.

Aneks h kolektivni pogodbi za gozdarstvo
Slovenije

Na podlagi opravljenih in zaključenih pogajanj so pogodbene stranke sklenile

ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI
za gozdarstvo Slovenije
(Uradni list RS, št. 68/94)
Pogodbene stranke soglašajo, da se s tem aneksom
spremeni kolektivna pogodba za gozdarstvo Slovenije, kot
sledi:
42. člen
Delovni pogoji – druga alinea: namesto številke 3 se
vpiše »1-3«.
76. člen
Se v celoti črta.
91. člen
V tretjem odstavku se črta stavek: »Višino znižanja določa tarifna priloga«.
102. člen
Naslov pred členom: Udeležba delavcev v ustvarjenem
dobičku se črta in se na novo glasi: »Del plače na podlagi
uspešnosti poslovanja.« Sedanje besedilo člena se v celoti
črta in se na novo glasi:
»Kriterije za določitev dela plače na podlagi uspešnosti
poslovanja določita delodajalec in reprezentativni sindikat
pri delodajalcu ob sprejemu poslovnega načrta. Ob sprejemu odločitve o višini sredstev za izplačilo plače na tej podlagi se delodajalec in reprezentativni sindikat pri delodajalcu
dogovorita o tem, ali se ta del plače izplača v denarju,
delnicah, in o odložitvi njenega izplačila.
Delavcu, ki ni delal vse leto, pripada del plače iz prejšnjega odstavka sorazmerno obračunanim plačam za efektivni delovni čas.«
104. člen
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Delavec je upravičen do letnega regresa skladno z
določili zakona o delovnih razmerjih.«
Tretji odstavek se na novo glasi:
»Jubilejna nagrada delavcev je odvisna od delovne dobe pri zadnjem delodajalcu in mu pripada:

Št.

75 / 22. 8. 2002 / Stran 8319

– za 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu v
višini ene izhodiščne plače I. tarifnega razreda;
– za 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu v
višini ene in pol izhodiščne plače I. tarifnega razreda;
– za 30 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu v
višini dveh izhodiščnih plač I.tarifnega razreda.
Zadnji delodajalec je tisti, ki je izplačevalec jubilejne
nagrade.
Jubilejna nagrada se izplača v roku enega meseca po
dopolnitvi pogojev iz te točke«.
Četrti odstavek: se na novo glasi:
»Delavcu pripada ob upokojitvi odpravnina v višini dveh
povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri
mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje.
Delavec ni upravičen do odpravnine, če je delodajalec
zanj financiral dokup delovne dobe. Delavec je upravičen do
izplačila razlike, če je znesek za odkup delovne dobe nižji
od zneska odpravnine.«
Peti odstavek: se dopolni, in sicer:
»Ožji družinski člani so zakonec, otroci (zakonski in
izvenzakonski) ter posvojenci, ki jih je po zakonu dolžan
preživljati.
Tarifna priloga:
– črtajo se tretji, četrti in peti odstavek 1. točke tarifne
priloge;
– 2. točka tarifne priloge se v celoti črta in se na novo
glasi: »Izhodiščne plače se povečujejo v skladu z dogovorom med strankami kolektivne pogodbe. Če posebnega
dogovora ni, se upošteva dogovor socialnih partnerjev na
nivoju države.«
– 3. točka se v celoti črta in se na novo glasi: »Regres
za letni dopust se za tekoče leto izplačuje v višini, ki je
dogovorjena med socialnimi partnerji.«
Določba tretjega odstavka 104. člena se začne uporabljati od 1. 1. 2003 dalje.
Ta aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. junija 2002.
predstavnika delodajalcev:
GZS – Združenje za gozdarstvo
Slovenije
Upravni odbor
predsednik
mag. Emilijan Trafela l. r.

predstavnik delojemalcev:
Sindikat gozdarstva
Slovenije
Republiški odbor
predsednik
Marko Fičur l. r.

Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 25. 7. 2002 pod zap. št. 50/2 in
št. spisa 121-03-044/94-010.

3577.

Tarifna priloga kolektivne pogodbe za dejavnost
železniškega prometa za leto 2002

TARIFNA PRILOGA
KOLEKTIVNE POGODBE
za dejavnost železniškega prometa za leto 2002
(Uradni list RS, št. 69/94)
1. Izhodiščne plače iz 187. člena kolektivne pogodbe
za dejavnost železniškega prometa po posameznih tarifnih
razredih so za mesec april 2002 naslednje:
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Tarifni razred

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

enostavna dela
manj zahtevna dela
srednje zahtevna dela
zahtevna dela
zahtevnejša dela
zelo zahtevna dela
visoko zahtevna dela
najzahtevnejša dela
izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

Količnik

Uradni list Republike Slovenije
Izhodiščne bruto
plače v SIT
za polni delovni čas

1,00
1,10
1,23
1,37
1,55
1,85
2,10
2,50

64.887
71.376
79.811
88.895
100.575
120.041
136.263
162.218

3,00

194.661

2. Izhodiščne plače iz prejšnje točke se usklajujejo na
enak način kot ga bo določal socialni sporazum oziroma
zakon. Kolikor te normativne ureditve ne bo, se bo upošteval enak način usklajevanja plač, kot bo dogovorjen za zaposlene v gospodarskih dejavnostih v Republiki Sloveniji oziroma bosta način uskladitve dogovorila podpisnika te pogodbe, vendar najkasneje do 1. 7. 2002. V primeru, da bo s
Splošno kolektivno pogodbo za gospodarske dejavnosti določena drugačna višina izhodiščne bruto plače za prvi tarifni
razred in količnik 1,00, se enako uskladi tudi izhodiščna
plača za prvi tarifni razred iz te tarifne priloge.
3. Za izvajanje prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih zagotavlja delodajalec del premije, in sicer v višini z zakonom določene minimalne premije,
ki na dan podpisa te tarifne priloge znaša 3.683 SIT.
4. Regres za letni dopust za leto 2002 znaša 137.212
SIT. Delavcem, katerih bruto plača za polni delovni čas za
mesec maj 2002 ne presega 126.828 SIT se izplača regres v višini 143.467 SIT.
5. Povračilo stroškov prehrane med delom za mesec
april 2002 znaša 665 SIT za dneve oziroma 83,125 SIT za
uro prisotnosti na delu. Zneska iz prejšnjega odstavka se
usklajujeta vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih
izdelkov, ki jih na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije objavi minister, pristojen za delo.
Prva uskladitev se opravi 1. julija 2002.
6. Povračila stroškov za službena potovanja za mesec
april 2002 znašajo:
– za službena potovanja nad 12 ur
4.252 SIT
– za službena potovanja od 8 do 12 ur
2.126 SIT
– za službena potovanja od 6 do 8 ur
1.480 SIT
Zneski se usklajujejo na način, ki ga določa zakon o
višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih
prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98 in 48/01).
7. Povračila stroškov v primeru dela na terenu za mesec april 2002 znašajo:
– če traja delo od 4 do 8 ur dnevno
680,30 SIT
– če traja delo več kot 8 ur dnevno
892,90 SIT

Vlakovnemu osebju in drugim delavcem na vlaku ter
delavcem na vožnji v cestnem tovornem prometu, pripada
povračilo stroškov v primeru dela na terenu v višini 97,80 SIT
na uro, toda ne več kot 892,90 SIT na dan.
Zneski povračil stroškov za delo na terenu se usklajujejo na enak način kot dnevnice za službena potovanja po
državi.
8. Nadomestilo za ločeno življenje za mesec april 2002
znaša:
– za povračilo stroškov stanovanja
27.930 SIT
– za povračilo stroškov prehrane
34.136 SIT
Zneska se usklajujeta na način, ki ga določa zakon o
višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih
prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98 in 48/01)
9. Tarifna priloga h KPDŽP za leto 2002 začne veljati z
dnem podpisa, uporablja pa se od 1. 4. 2002 naprej, razen
točke 3, ki se uporablja od 1. 1. 2002 dalje.
Ljubljana, dne 26. junija 2002.
Sindikat strojevodij
Slovenije
Predsednik
Drago Torej l. r.

Sindikat železniškega
transporta Slovenije
Predsednik
Jože Pavšek l. r.

Sindikat železničarjev
Slovenije
Predsednik
Albert Pavlič l. r.

Sindikat železniškega
prometa Slovenije
Predsednik
Ivan Šenkiš l. r.

Sindikat vozovnih
preglednikov Slovenije
Predsednik
Avdo Mešič l. r.

Sindikat delavcev
železniške dejavnosti
Slovenije
Predsednik
Srečko Hvauc l. r.

Samostojni sindikat
progovzdrževalne dejavnosti
Slovenije
Predsednik
Roman Jakopič l. r.

Sindikat vzdrževalcev
železniških voznih
sredstev Slovenije
Predsednik
Zdravko Skrbiš l. r.

Sindikat vzdrževalcev
lokomotiv Moste
Predsednik
Vinko Jerant l. r.
Republika Slovenija
Ministrstvo za promet
Jakob Presečnik l. r.
Minister

Uradni list Republike Slovenije
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OBČINE

AJDOVŠČINA
3578.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Ajdovščina

Na podlagi prvega odstavka 110. in prvega odstavka
111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02) in drugega odstavka
107. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št.
7/99, Uradni list RS, št. 2/02)

razpisujem
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Ajdovščina
1. Redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti Ajdovščina, Batuje, Brje, Budanje, Cesta, Col, Črniče, Dobravlje, Dolga Poljana, Gaberje, Gojače, Kamnje–Potoče,
Lokavec, Otlica–Kovk, Planina, Predmeja, Podkraj, Selo,
Skrilje, Stomaž, Šmarje, Ustje, Velike Žablje, Vipavski Križ,
Vrtovin in Žapuže, se opravijo v nedeljo, 10. novembra
2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija in
volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 800/01/02
Ajdovščina, dne 14. avgusta 2002.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

3579.

Volilne enote za volitve v svete krajevnih
skupnosti in število članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Ajdovščina

Na podlagi razpisa rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ajdovščina v letu 2002 in v
skladu s sklepi svetov krajevnih skupnosti v Občini Ajdovščina, se objavljajo

volilne enote
za volitve v svete krajevnih skupnosti in število
članov svetov krajevnih skupnosti
v Občini Ajdovščina
Volilne enote za volitve v svete krajevnih skupnosti (v
nadaljevanju: svete KS) in število članov svetov KS v Občini
Ajdovščina je naslednje:

1. Za volitve članov Sveta KS Ajdovščina se določijo
štiri volilne enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema: naselje Gradišče, Ulico Quiliano, Župančičevo ulico, Lokavško cesto, Cesto 5. maja –
h. št. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13 in 14, Lokarjev drevored – h.
št. 1, 2, 3 in 4, Goriško cesto – h. št. 26, 27a, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40a, 40b, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 47a, 47b, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 59,
60, 66 in 67, Gregorčičevo ulico – h. št. 1, 2, 3, 5, 6, 6a,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 14b, 15, 15a, 15b, 16,
16a, 17, 18, 19, 19a, 19b, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 27a, 28, 29, 30, 30a, 30b, 31, 31a, 31b, 32, 32a,
32b, 33, 34, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 in
46, Vilharjevo ulico, Prešernovo ulico, Ulico 24. septembra,
Trg 1. slovenske vlade, Lavričev trg, Šibeniško ulico, Stritarjevo ulico, Cesto 5. maja – h. št. 4, 6, 8, 8a in 10.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS Ajdovščina.
– 2. volilna enota zajema: Tovarniško cesto, Lokarjev
drevored – h. št. 5, 6, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in 13,
Cesto 5. maja – h. št. 2, Goriško cesto – h. št. 1, 3, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 19a,
20, 20a, 20b, 21, 22, 23, 23a, 23b, 25c, 25č, in 27,
Cebejevo ulico, Grivško pot, Grivče, Lavričevo cesto – h. št.
1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 15,
15a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 24, 24a, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37a, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 in 48, Na brajdi – h. št. 5, 7, 9,
11, 13, 21, 23 in 25.
V 2. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS Ajdovščina.
– 3. volilna enota zajema: Ulico Ob Hublju, Ulico IV.
Prekomorske in Cesto IX. korpusa, Cankarjev trg, Levstikovo ulico, Idrijsko cesto, Na livadi, Slomškovo ulico, Štrancarjevo ulico, Polževo ulico, Goriško cesto – h. št. 4, Lavričevo cesto – h. št. 43a, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75 in 76, Ulico Vena Pilona, Na brajdi
– h. št. 1, 6, 8, 12, 16, 18 in 20.
V 3. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS Ajdovščina.
– 4. volilna enota zajema: naselje Slejkoti, Ulico Bazoviških brigad, Vojkovo ulico, Ulico Ivana Kosovela, Kidričevo
ulico, Pot v Žapuže, Bevkovo ulico in Vipavsko cesto.
V 4. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS Ajdovščina.
Svet KS Ajdovščina šteje skupno dvanajst članov.
2. Za volitve članov Sveta KS Batuje se določi ena
volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli
sedem članov sveta KS. Svet KS Batuje šteje sedem članov.
3. Za volitve članov Sveta KS Brje se določi ena volilna
enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem
članov sveta KS. Svet KS Brje šteje sedem članov.
4. Za volitve članov Sveta KS Budanje se določi ena
volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli
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sedem članov sveta KS. Svet KS Budanje šteje sedem
članov.
5. Za volitve članov Sveta KS Cesta se določi ena
volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli
sedem članov sveta KS. Svet KS Cesta šteje sedem članov.
6. Za volitve članov Sveta KS Col se določi šest volilnih
enot, in sicer:
– 1. volilna enota zajema del naselja Col – Alpina od h.
št. 77 do 102.
V 1. volilni enoti se voli en član sveta KS.
– 2. volilna enota zajema del naselja Col – Orešje od
h. št. 31 do 76.
V 2. volilni enoti se voli en član sveta KS.
– 3. volilna enota zajema naselje Malo Polje.
V 3. volilni enoti se voli en član sveta KS.
– 4. volilna enota zajema naselja Gozd in Križno goro.
V 4. volilni enoti se volita dva člana sveta KS.
– 5. volilna enota zajema naselje Žagolič.
V 5. volilni enoti se voli en član sveta KS.
– 6. volilna enota zajema del naselja Col – Žaga od h.
št. 1 do 30.
V 6. volilni enoti se voli en član sveta KS.
Svet KS Col šteje skupno sedem članov.
7. Za volitve članov Sveta KS Črniče se določi ena
volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli
sedem članov sveta KS. Svet KS Črniče šteje sedem članov.
8. Za volitve članov Sveta KS Dobravlje se določi ena
volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli
sedem članov sveta KS. Svet KS Dobravlje šteje sedem
članov.
9. Za volitve članov Sveta KS Dolga Poljana se določi
ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se
voli sedem članov sveta KS. Svet KS Dolga Poljana šteje
sedem članov.
10. Za volitve članov Sveta KS Gaberje se določi ena
volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli
sedem članov sveta KS. Svet KS Gaberje šteje sedem članov.
11. Za volitve članov Sveta KS Gojače se določita dve
volilni enoti, in sicer:
– 1. volilna enota zajema naselje Gojače.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta KS.
– 2. volilna enota zajema naselje Malovše.
V 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta KS.
Svet KS Gojače šteje skupno šest članov.
12. Za volitve članov Sveta KS Kamnje – Potoče se
določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V
njej se voli sedem članov sveta KS. Svet KS Kamnje –
Potoče šteje sedem članov.
13. Za volitve članov Sveta KS Lokavec se določi ena
volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli
sedem članov sveta KS. Svet KS Lokavec šteje sedem
članov.
14. Za volitve članov Sveta KS Otlica-Kovk se določijo
tri volilne enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema del naselja Otlica od h. št. 1
do 55.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta KS.
– 2. volilna enota zajema del naselja Otlica od h. št. 56
do 109.
V 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta KS.
– 3. volilna enota zajema naselje Kovk.
V 3. volilni enoti se volijo trije člani sveta KS.
Svet KS Otlica – Kovk šteje skupno devet članov.
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15. Za volitve članov Sveta KS Planina se določi ena
volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli
sedem članov sveta KS. Svet KS Planina šteje sedem članov.
16. Za volitve članov Sveta KS Podkraj se določi ena
volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli
sedem članov sveta KS.Svet KS Podkraj šteje sedem članov.
17. Za volitve članov Sveta KS Predmeja se določi ena
volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli
sedem članov sveta KS. Svet KS Predmeja šteje sedem
članov.
18. Za volitve članov Sveta KS Selo se določi ena
volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli
sedem članov sveta KS. Svet KS Selo šteje sedem članov.
19. Za volitve članov Sveta KS Skrilje se določi ena
volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli
sedem članov sveta KS. Svet KS Skrilje šteje sedem članov.
20. Za volitve članov Sveta KS Stomaž se določi ena
volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli
sedem članov sveta KS. Svet KS Stomaž šteje sedem članov.
21. Za volitve članov Sveta KS Šmarje se določijo tri
volilne enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema naselje Šmarje.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta KS.
– 2. volilna enota zajema naselje Vrtovče.
V 2. volilni enoti se volita dva člana sveta KS.
– 3. volilna enota zajema naselje Zavino.
V 3. volilni enoti se volita dva člana sveta KS.
Svet KS Šmarje šteje skupno sedem članov.
22. Za volitve članov Sveta KS Ustje se določi ena
volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli
sedem članov sveta KS. Svet KS Ustje šteje sedem članov.
23. Za volitve članov Sveta KS Velike Žablje se določi
ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se
voli sedem članov sveta KS. Svet KS Velike Žablje šteje
sedem članov.
24. Za volitve članov Sveta KS Vipavski Križ se določi
ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se
voli sedem članov sveta KS. Svet KS Vipavski Križ šteje
sedem članov.
25. Za volitve članov Sveta KS Vrtovin se določi ena
volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli
sedem članov sveta KS. Svet KS Vrtovin šteje sedem članov.
26. Za volitve članov Sveta KS Žapuže se določijo štiri
volilne enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema del naselja Žapuže od h. št. 1
do 18/a.
V 1. volilni enoti se volita dva člana sveta KS.
– 2. volilna enota zajema del naselja Žapuže od h. št.
19 do 48.
V 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta KS.
– 3. volilna enota zajema del naselja Žapuže od h. št.
49 do konca.
V 3. volilni enoti se volijo trije člani sveta KS.
– 4. volilna enota zajema naselje Kožmani.
V 4. volilni enoti se volita dva člana sveta KS.
Svet KS Žapuže šteje skupno deset članov.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.
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Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Beltinci
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3582.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Bled

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 63. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01)

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in
51/02) in zadnje alinee 30. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00, 116/00 in 60/02)

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Beltinci

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Bled

1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Beltinci,
Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci, Melinci, 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 skupnostih.
Št. 006-08/02-170
Beltinci, dne 12. avgusta 2002.

1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Bled, Bohinjska Bela, Gorje, Rečica, Ribno in Zasip 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. 00608-1/2002
Bled, dne 19. avgusta 2002.

Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

3581.

Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

Sklep o pooblastilu podjetja Komunala Murska
Sobota d.o.o.

BREŽICE
Na podlagi 9. člena odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 5/97) ter na
podlagi 88. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št.
46/00, 118/00, 67/01) je Občinski svet občine Beltinci
na 44. redni seji, ki je bila 24. 7. 2002 sprejel naslednji

SKLEP
1
Do usposobitve podjetja Komuna Beltinci d.o.o. za
izvajanje javne gospodarske službe »odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda« se za izvajanje te
službe v Občini Beltinci pooblasti podjetje Komunala Murska Sobota d.o.o., Kopališka 2.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem sprejetja.
Št. 352-01/02-171
Beltinci, dne 24. julija 2002.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

3583.

Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine
Brežice za obdobje 1986–1990 za – območje
izkoriščanja gramoza v Šentlenartu in skladišče
gospodarskih razstreliv; – širitev poslovnostanovanjskega območja v Šentlenartu; – širitev
Vrtnarije Čatež

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 49/99) in 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice
sprejel

PROGRAM
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice
za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Brežice za obdobje
1986–1990 za:
– območje izkoriščanja gramoza v Šentlenartu
in skladišče gospodarskih razstreliv
– širitev poslovno-stanovanjskega območja
v Šentlenartu
– širitev Vrtnarije Čatež
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I. VSEBINA PROGRAMA PRIPRAVE

1. člen
S tem programom se določi:
1. vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in družbenega plana razvoja Občine Brežice
za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine
Brežice z dopolnitvami (Uradni list SRS, št. 41/87, 13/88,
Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98,
10/99, 59/00, v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve
občinskega prostorskega plana – SDOPP) in strokovne podlage, ki jih je potrebno pripraviti za SDOPP;
2. subjekti vključeni v postopek sprejemanja SDOPP,
ter roki za njihovo vključevanje in sodelovanje;
3. organizacija priprave SDOPP;
4. terminski plan priprave in sprejemanja SDOPP;
5. sredstva za izvedbo SDOPP.
II. VSEBINA IN OBSEG SDOPP
2. člen
SDOPP se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da se
pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora (Uradni list
SRS, št. 18/84 in 15/89, Uradni list RS, št. 71/93 v
nadaljevanju: ZUreP) in zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90,
85/00 v nadaljevanju: ZPUP) ter navodilo o vsebini in metodologiji izdelave prostorskih podlag in prostorskih sestavin
planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA), odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana RS (Uradni list RS, št. 11/99) in strokovno poročilo o
izvrševanju odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana RS pri pripravi prostorskih sestavin planskih aktov
občin ter ugotavljanje njihove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana RS.
Vsebina sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov se nanaša na spremembe rabe zemljišč in to za namen:
– območje izkoriščanja gramoza v Šentlenartu in skladišče gospodarskih razstreliv,
– širitev poslovno-stanovanjskega območja v Šentlenartu,
– širitev Vrtnarije Čatež.
3. člen
Obseg priprave SDOPP:
– izdelava vseh potrebnih strokovnih podlag z dopustitvijo možnosti za morebitne dodatne ali dopolnilne strokovne podlage,
– pridobivanje predhodnih strokovnih mnenj, stališč,
pogojev, usmeritev,
– izdelava osnutka SDOPP ob upoštevanju vseh strokovnih mnenj, stališč, pogojev, usmeritev,
– javna razgrnitev,
– javna obravnava,
– izdelava dopolnjenega osnutka ob upoštevanju pripomb iz javne razgrnitve,
– pridobivanje soglasij,
– izdelava usklajenega osnutka (po upoštevanju soglasij),
– vloga za pridobitev mnenja Vlade RS o usklajenosti z
obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana RS,
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– sprejem na občinskem svetu,
– objava v Uradnem listu RS.
III. ORGANIZACIJA PRIPRAVE SDOPP
4. člen
1. Koordinator postopka priprave in sprejemanja
SDOPP bo župan Občine Brežice, strokovna služba občine
in Odbor za urbanizem in okolje občinskega sveta
2. Izdelovalca SDOPP ter morebitnih drugih strokovnih
podlag in strokovnih gradiv določi investitor.
IV. SUBJEKTI, KI SO VKLJUČENI V PRIPRAVO SDOPP
5. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano –
Področje kmetijstva;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano –
Sektor za gozdarstvo;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za
okolje, Sektor za vodno gospodarstvo;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava RS za rudarstvo;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za
okolje, Sektor za varstvo narave;
– Ministrstvo za kulturo – Uprava RS za kulturno dediščino;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za
okolje, Sektor za varstvo okolja;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Urad RS za prostorsko planiranje;
– Ministrstvo za promet – Direkcija za ceste;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Urad za energetiko;
– Ministrstvo za gospodarstvo – Področje notranjega
trga;
– Ministrstvo za obrambo – Urad za obrambne zadeve,
Sektor za civilno obrambo;
– Zavod za gozdove RS, OE Brežice;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za
okolje, Območna pisarna Novo mesto;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Novo mesto;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto;
– Direkcija RS za ceste – Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, izpostava Novo mesto;
– Elektro Celje, PE Krško;
– Telekom Slovenije – PE Novo mesto;
– Komunalno podjetje Brežice;
– Ministrstvo za zdravje – Zdravstveni inšpektorat RS,
OE Novo mesto;
– Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Krško;
– Občina Brežice;
– KS Šentlenart;
– KS Artiče;
– KS Čatež ob Savi.
Kolikor se v postopku priprave SDOPP ugotovi, da je
potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje, ter soglasja
tudi drugih organov (v določenem roku), ki niso našteti v
prejšnjem odstavku, se le-ta pridobi v postopku.
Pred pričetkom priprave SDOPP morajo organi in organizacije na zahtevo občine posredovati za območje, ki je
predmet SDOPP, strokovne podlage, usmeritve, kriterije,
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strokovna mnenja, ki jih izdelovalec uporabi pri pri pripravi
osnutka. Na osnutek SDOPP pa s soglasjem potrdijo da so
upoštevani predhodni pogoji in usmeritve.
Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom
ZUN podati svoja mnenja, pogoje ali soglasja v tridesetih
dneh od sprejema pisne zahteve.
Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, kriterijev,
usmeritev ali soglasij, se šteje, da jih nimajo in soglašajo s
spremembami predmetnih planskih dokumentov.

Za pripravo navedenih sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov, za pripravo strokovnih podlag in drugih
strokovnih gradiv, ter za organizacijske in druge stroške
potrebna sredstva zagotovi investitor.

V. TERMINSKI PLAN PRIPRAVE IN SPREJEMANJA
SDOPP

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

1. Sprejem programa priprave in objava v Uradnem
listu RS – 10 dni po sklenitvi dogovora med investitorjem in
Občino Brežice.
2. Priprava strokovnih podlag na podlagi potrjene projektne naloge za območje SDOPP občine Brežice – 30 dni
po sprejetju programa priprave.
3. Pridobivanje predhodnih mnenj, pogojev in usmeritev subjektov iz 5. člena tega programa priprave – 30 dni po
izdelavi strokovnih podlag.
4. Izdelava osnutka SDOPP in predhodna obravnava
osnutka s koordinatorji postopka priprave – 20 dni po pridobitvi predhodnih pogojev, mnenj in usmeritev.
5. Sklep župana o enomesečni javni razgrnitvi osnutka
SDOPP občine Brežice – 5 dni po prejemu osnutka na
Občino Brežice.
6. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Brežice, KS Šentlenart, KS Artiče in KS Čatež ob Savi – 30 dni
od objave v Uradnem listu RS.
7. Javna obravnava se izvede na sedežu KS Šentlenart, KS Artiče in KS Čatež ob Savi – v času trajanja javne
razgrnitve.
8. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka SDOPP občine Brežice.
9. Priprava osnutka in pripomb na osnutek SDOPP za
sprejem na občinskemu svetu – 10 dni po končani javni
razgrnitvi.
10. Občinski svet zavzame na osnovi predloga župana
Občine Brežice stališča do pripomb in predlogov podanih v
času trajanja javne razgrnitve na podlagi poročila strokovne
službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
11. Po sprejetju stališč do pripomb na občinskemu
svetu se izdela dopolnjeni osnutek SDOPP oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se
nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter se ga posreduje v soglasja subjektom iz 5. člena tega programa priprave – 15 dni po opredelitvi občinskega sveta do pripomb iz
javne razgrnitve.
12. Pridobivanje soglasij od subjektov iz 5. člena tega
programa priprave – 30 dni po prejemu vloge.
13. Po sprejetju soglasij župan usklajeni osnutek
SDOPP pošlje na MOP, Urad RS za prostorsko planiranje s
predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi
izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana RS – 5 dni po sprejetju soglasij.
14. Vlada RS sprejme sklep o usklajenosti sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči
republiškega prostorskega plana – 45 dni po prejemu vloge.
15. Župan posreduje usklajeni predlog SDOPP s sklepom Vlade RS občinskemu svetu v sprejem.
16. Objava v Uradnem listu RS.

VI. SREDSTVA ZA PRIPRAVO IN SPREJEM SDOPP

VII. ZAČETEK VELJAVNOSTI

Št. 352-670/02
Brežice, dne 9. avgusta 2002.

Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

3584.

Program priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta »stanovanjska soseska
Hrastina v Brežicah«

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99) je župan Občine Brežice dne
12. 8. 2002 sprejel

PROGRAM
priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta »stanovanjska soseska Hrastina
v Brežicah«
1. Predmet in cilj
1. člen
S tem programom se podrobneje določi vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v postopku izdelave: sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta »Stanovanjska soseska Hrastina v Brežicah« in določitev subjektov, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega
sodelovanja, obveznosti, ki jih morajo opraviti, roki za posamezne faze izdelave ter sredstva, potrebna za njegovo pripravo.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Stanovanjska soseska Hrastina v Brežicah« temeljijo na zazidalnem načrtu »Stanovanjska soseska Hrastina v Brežicah« , ki
je bil sprejet 1. 4. 1966 leta (Uradni vestnik Celje, št.
11/66 in spremembe Uradni list SRS, št. 22/75, 6/88 in
Uradni list RS, št. 7/98 in 108/01) in se izdelajo v skladu z
veljavno zakonodajo.
Po veljavnem zazidalnem načrtu je za obravnavano območje predvidena le stanovanjska gradnja, investitor-lastnik
pa želi objekt delno preurediti, povečati in spremeniti v
poslovno-stanovanjski objekt, in sicer mini pekarna s prodajalno pekarskih izdelkov.
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2. Strokovne podlage

5. Nosilci v postopku priprave

2. člen
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev se upoštevajo izdelane strokovne podlage, ki so bile pripravljene za planske
akte občine in za veljavni zazidalni načrt »Stanovanjska soseska Hrastina v Brežicah«, s tem, da se jih dopolni z zakonsko predpisanimi strokovnimi podlagami za prostorski izvedbeni akt in izdela osnutek prostorsko izvedbenega akta z
prikazanimi predlogi možnih prostorskih ureditev na podlagi
strokovnih spoznanj ter ukrepov na obravnavanemu območju.
Pred izdelavo in v času priprave se izdela še naslednje
strokovne podlage in študije:
– ustrezna geodetska podlaga geodetski posnetek
1:500, z predpisano vsebino – (29. in 45. člen ZUN)
– predlog arhitekturno-urbanistične ureditve obravnavanega območja – idejna rešitev
– predlog komunalno-energetske in prometne ureditve
– usklajena idejna rešitev z predhodno pridobljenimi usmeritvami, zahtevami in omejitvami (pogoji), ki jih mora pripravljalec prostorsko-izvedbenega akta upoštevati pri izdelavi. Op.
zakonsko predpisano soglasje pristojnih upravljalcev se (v
skladu z 39. členom ZUP), zoža le na ugotovitev o upoštevanju danih pogojev, torej samo z obvezno izdajo soglasja
brez dodatnih zahtev in pogojev
– ukrepi za obrambo in zaščito.

5. člen
Naročnik in investitor sprememb in dopolnitev je Suban Jožef in Darinka, Obrežje 19A, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev bo izbran s strani
investitorja.
Veljavne naloge razvidne iz 67. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor opravi Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice t.j. naloge
skladne s sprejetim dogovorom 15/02 z dne: 11. 7. 2002,
št.: 352-531/02. Preostale naloge izvaja s strani investitorja izbrani izdelovalec sprememb PIA-PIN.;

3. Obseg in vsebina sprememb in dopolnitev
izvedbenega načrta
3. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Stanovanjska soseska Hrastina v Brežicah« (v nadaljevanju: SD
ZN »Stanovanjska soseska Hrastina«) obsega v osnovi parcele št. 950, 951 k.o. Brežice, z obdelavo tudi parcel
vplivnih tangenc (sprememb in dopolnitev z zakonsko predpisano vsebino glede na veljavni PIN ZN Hrastina), kar je
predmet programa priprave in dopisa Občine Brežice –
OPNR z dne 28. 6. 2002 z zahtevo o dopolnitvi pobude,
dogovora 15/02 z dne: 11. 7. 2002, št.: 352-531/02 ter
morajo biti zajete v predlogu komunalno – energetske in
prometne ureditve;
Natančna meja območja se tako določi v osnutku SD
ZN «Stanovanjska soseska Hrastina« na osnovi strokovnih
podlag.
SD ZN »Stanovanjska soseska Hrastina« bo (v obravnavanem območju) preveril in ovrednotil obstoječ prostor in
na novo vzpostavil smernice za možen prostorski in vsebinski razvoj območja glede na obstoječe značilnosti in dejstva
v prostoru.
SD ZN »Stanovanjska soseska Hrastina« mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in grafični del skladen
z določili zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor, navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in
o vsebini prostorskih izvedbenih aktov in zakona o varstvu
okolja, (definiranje mejnih ravni hrupa).

6. Soglasodajalci
6. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
usmeritve, zahteve, omejitve (pogoji) ter soglasja k osnutku
sprememb in dopolnitev:
– RS Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS, za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Krško
– RS Ministrstvo za zdravstvo – Zdravstveni inšpektorat
RS, izpostava Krško
– Kop Brežice – komunala
– Kop Brežice – promet
– Elektro Celje – PE Krško
– Telekom Slovenije
– Adriaplin d.o.o. Ljubljana
– KS Brežice
– ZVND Novo mesto
– ZVKD Novo mesto
– Občina Brežice Oddelek za gospodarske dejavnosti
– Ministrstvo za obrambo, izpostava Brežice.
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev
ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku,
se le ta pridobe v postopku.
Soglasodajalci morajo v 30 dneh po prejemu osnutka
prostorsko izvedbenega akta z prikazanimi predlogi možnih
prostorskih ureditev na podlagi strokovnih spoznanj ter ukrepov na obravnavanemu območju pismeno posredovati usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih mora pripravljalec
prostorsko izvedbenega akta upoštevati pri izdelavi sprememb in dopolnitev PIA, sicer se šteje, da pogojev nimajo in
zato njihovo sodelovanje in soglasje k osnutku ni potrebno.
Na izdelani osnutek SD ZN »Stanovanjska soseska
Hrastina« morajo soglasodajalci v tridesetih dneh po prejemu vloge pisno izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje oziroma
mnenje sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasij se preverja upoštevanje zahtevanih
usmeritev, zahtev, omejitev (pogoje) k osnutku sprememb in
dopolnitev PIA. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti
izdaje soglasja.

4. Veljavni PIA-PIN
7. Terminski plan
4. člen
Pri izdelavi SD ZN »Stanovanjska soseska Hrastina« se
mora uporabiti in smiselno upoštevati obstoječi PIN ZN »Stanovanjska soseska Hrastina« Brežice (Uradni vestnik Celje,
št. 11/66 in spremembe Uradni list SRS, št. 22/75, 6/88
in Uradni list RS, št. 7/98 in 108/01) (Uradni list RS, št.
27/94 in 74/97).

7. člen
Osnutek sprememb SD ZN »Stanovanjska soseska Hrastina« se dostavi strokovnim službam občine po pridobitvi in
uskladitvi pogojev soglasodajalcev.
Župan sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi
osnutka po prejemu osnutka.
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V času trajanja javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni,
je organizirana javna obravnava.
Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov k osnutku SD ZN »Stanovanjska soseska Hrastina« .
Po sprejetju stališč do pripomb, se dopolni osnutek v
tistih sestavinah, na katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe in predlogi.
Na dopolnjen osnutek se pridobijo soglasja pristojnih
organov in organizacij, ki so določena v 6. členu – točka 6.
Predlog SD ZN »Stanovanjska soseska Hrastina« se
posreduje Občinskemu svetu v sprejem.
Po sprejemu na občinskem svetu se predloži 3 izvode
SD ZN »Stanovanjska soseska Hrastina« Občini Brežice.
Občina Brežice usklajen odlok o SD ZN »Stanovanjska
soseska Hrastina« objavi v uradnem listu.
8. Končna določba
Ta program priprave začne veljati z dnem objave v
Uradnem listu RS.
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CELJE

3586.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti in mestnih četrti na območju Mestne
občine Celje

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) ter 27. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98,
28/99 in 117/00)

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
in mestnih četrti na območju Mestne občine
Celje
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti na območju Mestne občine Celje 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 in mestnih četrti.

Št. 352-531/02
Brežice, dne 12. avgusta 2002.
Št. 00607-00001/2002
Celje, dne 12. avgusta 2002.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

3585.

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Brežice

CERKNICA
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), drugega odstavka 63. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) ter
odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 15/96)

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Brežice
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Občine
Brežice 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. 008-2/02
Brežice, dne 12. avgusta 2002.

Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

3587.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski
regijski park

Na podlagi 59. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 in 31/00), 67. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 36/00) ter
18. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00)
je Občinski svet občine Cerknica na 18. redni seji dne
23. 7. 2002 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski
regijski park
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Cerknica (v nadaljevanju: ustanovitelj) s tem
odlokom ustanovi javni zavod Notranjski regijski park (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
Zavod je oseba javnega prava s pravicami in obveznostmi, ki so določene z zakonom, s tem odlokom in statutom
zavoda.
Zavod se vpiše v sodni register.
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II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

3. člen
Ime zavoda je: Notranjski regijski park.
Sedež zavoda je v Cerknici,
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem
ustanovitelja.
Točen sedež zavoda določi direktor s sklepom.
Skrajšano ime zavoda je Notranjski park.
Zavod ima lahko tudi svoje depandanse, zbirke, spominske sobe, spominska področja in zavarovane naravne in
kulturne znamenitosti v lasti ali v upravljanju.
4. člen
Notranjski park deluje na območju občine Cerknica.
Njegova dejavnost se lahko razširi tudi na območja sosednjih in drugih občin.
III. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Dejavnost zavoda:
01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin
01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik
01.132 Sadjarstvo
01.220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov
01.250 Reja drugih živali
01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin
01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo
01.500 Lov in lovske storitve
02.010 Gozdarstvo
02.020 Gozdarske storitve
05.010 Ribolov
05.020 Ribogojstvo
15.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
15.330 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
15.510 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov
15.610 Mlinarstvo
15.980 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač
20.100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa
20.400 Proizvodnja lesene embalaže
20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
20.520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja
22.110 Izdajanje knjig
22.120 Izdajanje časopisov
22.130 Izdajanje revij in periodike
22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
22.150 Drugo založništvo
22.210 Tiskanje časopisov
22.240 Priprava za tisk
22.250 Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
22.320 Razmnoževanje video zapisov
22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
24.630 Proizvodnja eteričnih olj
26.130 Proizvodnja votlega stekla
28.400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
28.512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
36.220 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
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36.610 Proizvodnja bižuterije
37.200 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
41.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
45.110 Rušenje objektov in zemeljska dela
45.120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje
45.210 Splošna gradbena dela
45.410 Fasaderska in štukaterska dela
45.450 Druga zaključna gradbena dela
52.310 Dejavnost lekarn
52.471 Dejavnost knjigarn
52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami
52.482 Dejavnost cvetličarn
52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
55.220 Dejavnost kampov
55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov
55.232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvijo
55.239 Druge nastanitve za krajši čas
55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
55.304 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov
55.400 Točenje pijač
60.230 Drug kopenski potniški promet
61.200 Promet po rekah, jezerih, prekopih
63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami
71.100 Dajanje avtomobilov v najem
71.220 Dajanje ladij v najem
71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
71.401 Izposojanje športne opreme
73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno 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
74.600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
74.700 Čiščenje objektov in opreme
74.810 Fotografska dejavnost
74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.853 Druga splošna tajniška opravila
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
75.240 Javna varnost, zakonitost in red
90.010 Ravnanje z odplakami
90.021 Zbiranje in odvoz odpadkov
90.022 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov
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90.031 Čiščenje okolja
91.120 Dejavnost strokovnih združenj
92.110 Snemanje filmov in video filmov
92.120 Distribucija filmov in video filmov
92.200 Radijska in televizijska dejavnost
92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.521 Dejavnost muzejev
92.522 Varstvo kulturne dediščine
92.530 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
IV. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– direktor,
– sveta zavoda,
– strokovni svet zavoda,
– drugi organi v skladu s statutom in zakonom.
1. Direktor
7. člen
Zavod vodi direktor, ki opravlja funkcijo poslovnega
direktorja in programskega direktorja.
Direktor vodi poslovanje zavoda, zastopa zavod in odgovarja za zakonitosti dela zavoda ter vodi strokovno delo
zavoda in odgovarja za strokovnost njegovega dela.
8. člen
Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa in ob predhodnem mnenju ustanovitelja.
9. člen
Mandat direktorja traja pet let. Za direktorja zavoda je
lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene s statutom zavoda. Število mandatov direktorja ni omejeno.
2. Svet
10. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. Ta šteje sedem članov.
Tri člane sveta zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, dva člana predstavnika delavcev zavoda, dva člana pa
predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnika ustanovitelja imenuje občinski svet na predlog župana Občine Cerknica. Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na način, ki ga določa statut zavoda. Predstavnika uporabnikov pa imenuje občinski svet na
predlog zainteresirane javnosti.
Predsednika sveta izvolijo člani sveta zavoda izmed
sebe.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana oziroma izvoljena za člana sveta.
11. člen
Svet zavoda sprejema statut zavoda, programe dela,
finančni načrt in zaključni račun ter splošne akte za katere je
tako določeno v statutu zavoda. Opravlja tudi nadzor nad
upravljanjem in poslovanjem zavoda.
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Natančneje se pristojnosti sveta določijo s statutom
zavoda.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh svojih članov.
3. Strokovni svet
12. člen
Strokovni svet zavoda sestavljajo člani, ki jih imenuje
direktor zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju ter svetu zavoda mnenja,
predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.
Sestavo, način imenovanja, trajanje mandata članov
in naloge strokovnega sveta natančneje določi statut zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZAVODA
IN USTANOVITELJA
13. člen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Z njim upravlja
zavod v skladu s statutom in zakonom.
Sredstva za delo pridobiva zavod iz proračuna Občine
Cerknica in drugih virov ter z opravljanjem registrirane dejavnosti pod pogoj in na način, določen z zakonom in s tem
odlokom.
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabljati za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda po predhodnem
soglasju ustanovitelja.
14. člen
Medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda se na podlagi zakona in tega odloka določijo s statutom zavoda in v programih dela zavoda.
VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
15. člen
Zavod ima statut, ki ureja:
– organizacijo zavoda,
– organe zavoda,
– način odločanja in druga vprašanja, pomembna za
poslovanje in izvajanje dejavnosti.
Statut sprejeme svet zavoda po predhodnem soglasju
občinskega sveta.
Zavod ima tudi splošne akte, določene s statutom in
zakonom.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Direktor zavoda je dolžan opraviti vse potrebno za uskladitev statuta in imenovanje sveta zavoda.
Statut in akt o sistemizaciji delovnih mest morata biti
sprejeta v šestih mesecih po vpisu zavoda v sodni register.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
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3588.

Odlok o Notranjskem regijskem parku

Na podlagi prvega, četrtega in petega (v zvezi četrtim
odstavkom) odstavka 49. člena zakona o ohranjanju narave
(Uradni list RS, št. 56/99 in 31/01) in na podlagi 9. člena
zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99)
ter na podlagi 18. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list
RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 18. redni
seji dne 23. 7. 2002 sprejel

ODLOK
o Notranjskem regijskem parku
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Notranjski regijski park se ustanovi z namenom, da se
ohranijo, varujejo in raziskujejo naravne in kulturne vrednote, izjemne geomorfološke, geološke in hidrološke znamenitosti, zavaruje avtohtono rastlinstvo, živalstvo in naravni
ekosistemi ter značilnosti neživega sveta, paleontološka in
arheološka najdišča, etnološke in arhitekturne značilnosti
ter kulturna krajina.
Na področju Notranjskega regijskega parka se zagotovi z naravnimi danostmi in vrednotami usklajen nadaljnji razvoj gospodarstva, turizma, kmetijstva, gozdarstva, rekreacije ter izobraževanja materialni in drugi pogoji za razvoj in
življenje prebivalcev na območju Občine Cerknica.
Cilji iz prejšnjega odstavka se uresničujejo z razvijanjem naravovarstvenih, gospodarskih in družbenih dejavnosti v skladu s sprejetimi planskimi akti, predpisi in varstvenimi ukrepi, s tem odlokom ter drugimi predpisi.
Regijski park je obsežno območje regijsko značilnih
ekosistemov in krajine z večjimi deli prvobitne narave in
območji naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer
je človekov vpliv večji, vendarle pa z naravo uravnotežen.
Regijski park je tudi območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki ima
veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost.
2. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa načine ohranjanja biotske raznovrstnosti in ohranjanja kulturne dediščine.
V tem odloku so opredeljeni ukrepi varstva naravnih
vrednot z namenom ohranjanja narave ter varovanja kulturne
dediščine na področju Občine Cerknica.
3. člen
(ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti)
Biotska raznovrstnost se v naravi ohranja z ohranjanjem naravnega ravnovesja.
Ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti se vključujejo
v urejanje prostora ter rabo in izkoriščanje naravnih dobrin
na območju Občine Cerknica.
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Ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti so ukrepi, s
katerimi se ureja varstvo prosto živečih rastlinskih in živalskih
vrst, vključno z njihovim genskim materialom ter zagotavlja
ohranjanje naravnega ravnovesja.
4. člen
(ukrepi ohranjanja kulturne dediščine)
Ukrepi ohranjanja kulturne dediščine so:
– vzdrževanje in obnavljanje dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti;
– zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije dediščine, ne glede na njeno namembnost;
– zagotavljanje javne dostopnosti dediščine ter omogočanje njenega proučevanja in raziskovanja;
– preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile
spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s tem vrednost dediščine;
– skrb za uveljavljanje in razvoj sistema varstva dediščine.
5. člen
(pojem biotska raznovrstnost)
Biotska raznovrstnost je raznovrstnost živih organizmov.
Le-ta vključuje raznovrstnost znotraj vrst in med različnimi vrstami, gensko raznovrstnost ter raznovrstnost ekosistemov.
6. člen
(pojem kulturne dediščine)
Kulturna dediščina (v nadaljnjem besedilu: dediščina)
so območja in kompleksi, grajeni in drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupine predmetov oziroma ohranjena
materializirana dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj,
značilnih za posamezna obdobja, katerih varstvo je zaradi
njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu.
Dediščina so predvsem arheološka najdišča in predmeti, naselbinska območja, zlasti stara mestna in vaška
jedra, oblikovana narava, kulturna krajina, stavbe, njihovi
deli ali skupine stavb, umetnostne, zgodovinske ali tehnične
pričevalnosti.
7. člen
(naravne vrednote in kulturni spomeniki na območju
Občine Cerknica)
Naravne vrednote in kulturni spomeniki obsegajo vso
naravno in kulturno dediščino na območju Občine Cerknica.
Naravne vrednote so zlasti geološki pojavi, minerali in
fosili ter njihova nahajališča, površinski in podzemski kraški
pojavi, podzemske jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, izviri, slapovi, brzice, jezera, požiralniki, estavele in bruhalniki, barja, potoki in reke z obrežji, rastlinske in
živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski
prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava.
Kulturni spomeniki so zlasti arheološki, zgodovinski,
umetnostnozgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni
spomeniki, naselbinski, etnološki in tehniški spomeniki ter
spomeniki oblikovane narave in kulturna krajina.
8. člen
(varstvene skupine kulturnih spomenikov)
Lastnosti kulturnih spomenikov so naslednje:
– arheološki spomeniki so zemljišča in zemeljske plasti, ki hranijo pomembne sledove človekovega delovanja v
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zgodovinskih obdobjih in njegove povezanosti z naravnim
okoljem ter posebno pomembni predmeti iz teh plasti oziroma obdobij,
– zgodovinski spomeniki so območja, stavbe, predmeti ali zbirke predmetov, ki značilno ponazarjajo in izpričujejo
politično zgodovino, zgodovino vojn in vojaštva, socialno
zgodovino, razvoj prometa, prometnih in trgovskih poti ter
povezav, razvoj sodstva, prosvete in kulture, verstev, znanosti in tehnike ter gospodarsko zgodovino na naših tleh,
– umetnostnozgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomeniki so posamezne stavbe in skupine stavb,
prostorski in javni spomeniki, umetnostno pomembne sestavine stavbarstva, arhitekturni in umetniško pomembni detajli, slikarski, kiparski, grafični in drugi umetniški ter oblikovani predmeti in izdelki umetne obrti, ki se štejejo za posebne dosežke umetnosti, oblikovanja in arhitekture na naših
tleh,
– naselbinski spomeniki so mestna ali vaška naselja ter
deli naselij, ki so najznačilnejši in posebej pomembni dosežki v oblikovanju in urejanju prostora,
– tehniški spomeniki so območja, stavbe in skupine
stavb, orodja, naprave in stroji ter drugi predmeti, ki pričajo
o razvoju proizvajalnih sredstev, tehnologije in tehnične kulture v Sloveniji,
– spomeniki oblikovane narave so območja ali objekti
vrtnega in parkovnega oblikovanja, navadno povezani z drugimi kulturnimi spomeniki ter z estetsko in kulturno namembnostjo,
– kulturna krajina je spomeniško območje, katerega
strukturo, razvoj in funkcijo pretežno določajo človekovi posegi in dejavnost v prostoru.
9. člen
(subjekti ohranjanja in varstva)
Fizične in pravne osebe morajo ravnati tako, da prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti, varujejo naravne
vrednote, in ohranjajo kulturno dediščino.
Lokalna skupnost ter druge osebe javnega prava na
območju Občine Cerknica so pri izvajanju nalog iz svojih
pristojnosti dolžne upoštevati načela, cilje in ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter
kulturne dediščine.
10. člen
(izključitev veljavnosti ekološke in socialne funkcije
lastnine)
Določbe tega odloka glede dolžnosti ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot se ne uporabljajo pri ukrepih za:
– odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja,
– reševanje ljudi in premoženja ter izvajanju drugih ukrepov zaščite in reševanja
– izvajanje nujnih ukrepov obrambe države.
Določba prejšnjega odstavka velja le za čas trajanja
neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženje.
Nujni ukrepi iz prve in druge alinee tega člena so tisti
ukrepi, ki so neobhodno potrebni za učinkovito zaščito,
reševanje in pomoč, ter za zavarovanje ljudi in premoženja
ob naravnih in drugih nesrečah.
Nujni ukrepi obrambe države iz tretje alinee prvega
odstavka tega člena so tisti, katerih opustitev bi lahko bistveno zmanjšala bojno pripravljenost Slovenske vojske oziroma
ogrozila izvajanje ukrepov za pripravljenost ali mobilizacijo.
Izbere se tisti ukrep iz prvega odstavka tega člena, ki
ob doseganju enakih učinkov najmanj poškoduje naravo.
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II. OBMOČJE PARKA
11. člen
(varstvena območja)
Park obsega celotno območje Občine Cerknica, razen zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč področij
širitev naselij ter področij sedanjih in bodočih industrijskih
con. Iz parka so izvzete tudi vse ceste in poti skupaj s
cestnim telesom, območja opredeljena za mirujoči promet, peskokopi, železnice, ter vojaško vadišče in strelišče
Bloška polica.
Meje območja parka in meje varstvenih območij se
lahko spremenijo z odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica in spremembo tega odloka.
V parku so naslednja varstvena območja:
1. območje travišč in mokrišč, ki obsega področje Cerkniškega jezera;
2. območje strnjenih gozdov, ki zajema dva strnjena
kompleksa gozdov: osrednji del Javornikov in Menišijo;
3. naravni rezervati:
– Zadnji kraj,
– Dujice,
– Osredki,
– Levišča,
– Vranja jama;
4. naravni spomeniki:
– naravni spomenik Rakov Škocjan:
– naravni spomenik Iške in Zale,
– naravni spomenik Križna jama,
– naravni spomenik Zelške jame.
12. člen
(kartografski del)
Območje parka, meje parka, varstvena območja ter
ožja zavarovana območja se označijo na preglednih katastrskih načrtih v merilu 1:5.000, oziroma v drugem ustreznem
merilu, ki omogoča določitev meje na parcelo natančno.
Kartografski del se izdela tudi v digitalni obliki.
Kartografski del je sestavni del tega odloka.
Izvirniki se hranijo na Občini Cerknica.
III. RAZVOJNE USMERITVE
13. člen
(trajnostni razvoj)
Na območju parka se ob ohranjanju narave spodbuja
trajnostni razvoj, ki se uresničuje zlasti:
– z uporabo okolju prijaznih tehnologij in metod pri
gospodarjenju z naravnimi viri, tako da se ohranja ekosistemska vrednost in njihova obnovljivost ter, da se ohranja
življenjske prostore rastlinskih in živalskih vrst in naravne
vrednote;
– s kmetovanjem, ki je usklajeno z naravnimi in kulturnimi vrednotami in omogoča izboljšanje kmetijske infrastrukture in ohranitev naselij;
– s sonaravnim gospodarjenjem z vodo, gozdom, divjadjo in ribami na način, ki omogoča ohranjanje biotske
raznovrstnosti;
– z okolju prijaznim turizmom in rekreacijo, ki omogoča
doživljanje in spoznavanje narave ter povzroča čim manj
hrupa, pri čemer se obiskovalce usmerja na ekološko manj
občutljiva območja;
– z urejanjem prostora tako, da se ohranja krajinska
raznovrstnost;
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– z ohranjanjem poseljenosti tako, da se omogočajo
dopolnilne dejavnosti in nova delovna mesta.
Razvojne usmeritve iz tega člena se po posameznih
področjih in posameznih dejavnostih določajo v razvojnih
dokumentih Občine Cerknica in v načrtu upravljanja.
IV. VARSTVENI REŽIMI
14. člen
(varstveni režim na območju parka)
Na območju parka je prepovedano izvajati posege,
opravljati dejavnosti ali ravnati na način, ki bi lahko škodljivo vplival na naravne vrednote, biotsko ali krajinsko raznovrstnost v parku in ogrožal regijsko značilne ekosisteme,
zlasti pa:
1. prepovedano je iztrebiti avtohtone in endemične rastlinske ali živalske vrste;
2. prepovedano je zniževati število rastlin ali živali posameznih populacij ter slabšati njihove življenjske razmere
do take mere, da je vrsta ogrožena;
3. habitate populacij rastlinskih ali živalskih vrst je prepovedano namerno, brez opravičljivega razloga uničiti ali
poškodovati;
4. odvzemati vodo v taki količini, da ne bi bil zagotovljen ekološko sprejemljiv pretok vodotokov v parku; ekološko sprejemljiv pretok vodotokov določi upravljavec parka;
5. odpirati nove rudnike ali širiti obstoječe, če bi to
presegalo obseg, ki zadovoljuje potrebe lokalnega prebivalstva v parku;
6. graditi nova letališča;
7. graditi jedrske elektrarne, termoelektrarne in akumulacijske hidroelektrarne ali akumulacije zanje in odlagališča jedrskih odpadkov;
8. graditi odlagališča odpadkov, razen za potrebe lokalnega prebivalstva v parku;
9. uporabljati plovila na motorni pogon na vseh stalnih
ali občasnih vodnih površinah, razen za intervencijske namene ter v času visokih voda za potrebe domačinov in
oskrbe krajev;
10. izvajati strelske in druge športe, ki povzročajo eksplozije ali uporabljajo imitacije strelnega orožja, razen na
območju strelišča; ta prepoved se ne nanaša na lov in preizkus lovskega orožja;
11. graditi nove turistične nastanitvene objekte v ureditvenih območjih naseljih s kapaciteto nad 100 ležišč;
12. graditi nova sekundarna bivališča izven območij za
sekundarna bivališča, opredeljenih v občinskih prostorskih
aktih;
13. postavljati nova mrhovišča in krmišča za medvede
v zračni razdalji manj od 2 km od naselij;
14. opravljati obrambne dejavnosti izven obstoječih vadišč, strelišč, razen v soglasju z upravo parka;
15. širiti obstoječa območja civilnih ali vojaških vadišč,
strelišč in poligonov ali urejati nova vadišča, strelišča in
poligone;
16. vožnja z vojaškimi in drugimi vozili izven prometnic
z utrjenim voziščem, razen lastnikom zemljišč za potrebe
kmetijske in gozdarske dejavnosti;
17. vožnja z vojaškimi vozili z gosenicami;
18. graditi gozdne prometnice, če graditev ne pomeni
bistvenega izboljšanja možnosti gospodarjenja z gozdovi;
19. namerno sproščati gensko spremenjene organizme v okolje;
20. odvzemati genski material in ga patentirati;
21. naseljevati rastline ali živali tujerodne vrste v naravo; ministrstvo lahko izjemoma dovoli naselitev rastlin ali
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živali tujerodne vrste, če se v postopku presoje tveganja za
naravo ugotovi, da poseg v naravo na bo ogrozil naravnega
ravnovesja ali sestavin biotske raznovrstnosti; prepoved ne
velja za kmetijske kulture;
22. na varstvenih območjih je dovoljeno uporabljati le
tiste pesticide, ki jih dopuščajo predpisi o biološki pridelavi
hrane;
23. odmetavati ali odlagati odpadke, odpadni ter gradbeni material izven zato določenih mest.
15. člen
(varstvo mednarodno varovanih vrst)
Ugodno stanje rastlinskih ali živalskih vrst, ki so varovane na podlagi ratificiranih mednarodnih pogodb, se zagotavlja z varstvom njihovih habitatov in z varstvenim režimom.
Stanje vrste je ugodno, če sta razširjenost vrste in
številčnost populacij v okviru naravnih nihanj in ne kažeta
dolgoročnega trenda zmanjševanja ter so habitati populacij
vrste dovolj veliki, da zagotavljajo dolgoročno ohranitev populacij.
Vlada lahko predpiše smernice za ohranitev ugodnega
stanja habitatov, ki se obvezno upoštevajo pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin.
Upravljavec parka lahko opredeli območja, kjer je ogroženo ugodno stanje vrste ali njeno nemoteno ohranjanje ter
časovno omeji naslednje dejavnosti:
– ograjevanje zemljišča za gojitev prosto živečih živali;
– poseganje v prostor;
– rekreacijo in turistični obisk;
– promet.
16. člen
(območje vojaških vadišč in strelišč)
Zaradi omejevanja vplivov na okolje je v območju vojaških vadišč in strelišč v parku prepovedano tudi:
– povzročati eksplozije, vibracije in nepovratne poškodbe tal;
– ograjevati zemljišča tako, da bi to preprečilo ali otežilo migracije prosto živečih živali.
17. člen
(ribolov, lov, kmetijstvo, gozdarstvo)
Na področju regijskega parka je dovoljeno loviti živali
lovnih in ribolovnih vrst v skladu s predpisi, ki urejajo lov in
ribolov ter opravljati kmetijsko in gozdarsko dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo in gozdarstvo ter odvzemati iz narave rastline ali živali za namene, dovoljene z zakonom.
V. UKREPI VARSTVA NARAVNIH VREDNOT
18. člen
(ukrepi varstva naravnih vrednot)
Zaradi varstva naravnih vrednot ali zaradi ohranitve naravnih procesov ter določitve načina izvajanja varstva naravnih vrednot izvajata država in lokalna skupnost ukrepe varstva naravnih vrednot.Ukrepi varstva naravnih vrednot so:
zavarovanje, pogodbeno varstvo, začasno zavarovanje in
obnovitev.
19. člen
(zavarovanje)
Naravne vrednote se zavarujejo z aktom o zavarovanju
naravne vrednote, ki ga sprejme občinski svet (v nadaljnjem
besedilu: akt o zavarovanju).
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Akt o zavarovanju določa zlasti:
1. naravno vrednoto z njenim obsegom in sestavinami;
2. namen zavarovanja;
3. pravila ravnanja oziroma varstveni režim in razvojne
usmeritve;
4. določitev načina opravljanja nalog, potrebnih za zagotovitev namena zavarovanja.
Pravila ravnanja, varstveni režimi in razvojne usmeritve
iz 3. točke prejšnjega odstavka se določijo ob upoštevanju
uveljavljenih mednarodnih standardov varstva narave.
20. člen
(pogodba o varstvu)
Če se varstvo naravne vrednote lahko zagotovi s sklenitvijo pogodbe, se sklene pogodba o varstvu naravne vrednote z lastnikom naravne vrednote ali nepremičnine na zavarovanem območju.
V pogodbi iz prejšnjega odstavka se določijo zlasti:
– naravna vrednota, ki je predmet pogodbenega varstva,
– opustitve ali aktivnosti lastnika, s katerimi se doseže
namen varstva naravne vrednote,
– višina sredstev za opustitve ali aktivnosti lastnika iz
prejšnje alinee.
Pogodbo iz prvega odstavka tega člena sprejme župan.
21. člen
(začasno zavarovanje)
Akt o začasnem zavarovanju se sprejme zlasti takrat,
ko obstaja nevarnost, da bo del narave, ki ima lastnosti
naravne vrednote, poškodovan ali uničen. Akt o začasni
razglasitvi obsega: pogoje in ukrepe zavarovanja ter obdobje, v katerem velja začasno zavarovanje, ki ne sme biti daljše
od dveh let. Akt o začasnem zavarovanju sprejme občinski
svet.
22. člen
(omejitev dejavnosti ali rabe)
Z aktom o zavarovanju in z aktom o začasnem zavarovanju se lahko omeji dejavnost ali raba v zvezi z naravno
vrednoto ali nepremičnino na zavarovanem območju.
Dejavnost ali raba iz prejšnjega odstavka se lahko omeji le v taki meri, kot je to nujno potrebno zaradi ohranitve
naravne vrednote, izvajanja njenega varstva ali obnovitve
naravne vrednote.
Če je zaradi omejitev iz prvega odstavka tega člena
lastnik naravne vrednote ali nepremičnine na zavarovanem
območju oškodovan, je upravičen do pravične odškodnine.
23. člen
(obnovitev naravnih vrednot)
Poškodovane ali uničene naravne vrednote se lahko
obnovijo.
Pristojni organ lokalne skupnosti sprejme odločitev iz
prejšnjega odstavka za obnovitev naravne vrednote lokalnega pomena.
VI. VARSTVENI REŽIMI NA VARSTVENIH OBMOČJIH
24. člen
(varstveno območje travišč in mokrišč)
V varstvenem območju travišč in mokrišč je prepovedano tudi:
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1. spreminjati vodni režim, razen v okviru rednega vzdrževanja vodotokov;
2. spreminjati hidrološke značilnosti vodotokov, presihajočega jezera ter zasipati požiralnike; prepoved ne velja
za posege naravovarstvenega upravljanja, ki so v skladu s
cilji varovanja ogroženih rastlinskih in živalskih vrst;
3. spreminjati morfologijo naravnih strug vodotokov in
gospodarsko izkoriščati to vodo;
4. spreminjati kemične lastnosti vodotokov, vodnih teles in tal, kamor ne šteje gnojenje; upravljavec parka lahko
omeji gnojenje na nekaterih območjih;
5. zasajati monokulture dreves, razen sadnih dreves;
6. graditi odlagališča odpadkov;
7. parkirati izven za to določenih mest, razen za lastnike zemljišč na svojih zemljiščih in za potrebe kmetijstva ter
za potrebe okoljevarstvene in čuvajske službe;
8. zažigati trstičje, travišča in pašniške površine;
9. loviti vse vrste ptic razen, če za kormorana (Phalacrocorax carbo sinensis) in (raco) mlakarico (Anas plathyrhynchos) predpisi ne določajo drugače;
10. na območju Cerkniškega jezera uporabljati modele ladjic na motorni ali električni pogon, modele letal z motorji na notranje izgorevanje (v času gnezditve, reprodukcije
in selitve ptic);
11. iztrebiti rastlinsko ali živalsko vrsto;
12. zniževati število rastlin ali živali posameznih populacij ter slabšati njihove življenjske razmere do take mere, da
je vrsta ogrožena;
13. habitate populacij rastlinskih ali živalskih vrst je
prepovedano namerno, brez opravičljivega razloga uničiti ali
poškodovati;
14. odvzemati vodo v taki količini, da ne bi bil zagotovljen ekološko sprejemljiv pretok vodotokov v parku;
15. odpirati nove rudnike;
16. vsem zračnim plovilom nizko preletati nad Cerkniškim jezerom pod višino 100 m.
25. člen
(varstveno območje strnjenih gozdov)
V varstvenem območju strnjenih gozdov je poleg prepovedi iz 14. člena tega odloka prepovedano še:
1. graditi nove objekte razen, če je to predvideno v
načrtu upravljanja; prepoved ne velja za objekte za potrebe
mobilnih telefonskih omrežij, ter drugih telekomunikacijskih
omrežij;
2. graditi nove smučarske proge, če bi bila ureditev
poseg v prostor;
3. graditi odlagališča odpadkov;
4. odpirati nove rudnike;
5. zasajevati plantaže neavtohtonega gozdnega drevja
večje od 10 hektarov;
6. namenoma zasajevati obstoječa kmetijska zemljišča
znotraj strnjenih gozdov.
VII. VARSTVENI REŽIMI NA OŽJIH ZAVAROVANIH
PODROČJIH
26. člen
(strogi naravni rezervati)
Strogi naravni rezervat je območje naravno ohranjenih
geotopov, življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno za
ohranjanje biotske raznovrstnosti, kjer potekajo naravni procesi brez človekovega vpliva. Na zavarovanem območju je
prepovedano izvajati posege ali opravljati dejavnosti, ki ogrožajo ohranitev zavarovanega območja, namerno uničevati
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rastline in živali in zadrževanje oseb, razen oseb, ki izvajajo
nadzor.
Prepovedana je naselitev rastlin ali živali tujerodnih vrst.
Naseljevanje rastlin ali živali tujerodnih vrst je dovoljeno
s soglasjem pristojnega ministrstva.
Z aktom o zavarovanju se določijo podrobnejša pravila
ravnanja na območju strogega naravnega rezervata.
27. člen
(prepovedi v strogem naravnem rezervatu)
V strogih naravnih rezervatih je poleg prepovedi iz 14.,
24. in 29. člena tega odloka prepovedano tudi:
1. namerno uničevati rastline ali ubijati prosto živeče
živali ali njihove razvojne oblike;
2. prepovedana je vsakršna uporaba odprtega ognja;
3. prelet letal, razen v primeru nujnih intervencij ali
uporabljati modele letal z motorji z notranjim izgorevanjem;
4. spreminjati kemično sestavo tal;
5. zadrževanje oseb, razen oseb, ki opravljajo nadzor;
dostop je dovoljen lastnikom zemljišč ali njihovim zakupnikom;
6. voziti z motornimi vozili ali plovili, razen za lastnike
zemljišč za potrebe kmetijske dejavnosti in izlov rib.
Strogi naravni rezervat se na območju parka določi z
aktom o zavarovanju in soglasju lastnikov zemljišč.
Akt o zavarovanju sprejme občinski svet.
28. člen
(naravni rezervat)
Naravni rezervat je območje geotopov, življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih
vrst ali območje, pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki se z uravnoteženim delovanjem človeka v naravi
tudi vzdržuje. Na zavarovanem območju je prepovedano
opravljati dejavnosti s sredstvi in na način, ki bi lahko povzročil bistvene spremembe biotske raznovrstnosti, strukture in
funkcije ekosistemov in opravljati dejavnosti v času, ko je
lahko ogrožen obstoj rastlin ali živali.
29. člen
(prepovedi v naravnem rezervatu)
V naravnih rezervatih Zadnji kraj, Dujice, Osredki, Levišča in Vranja jama je poleg prepovedi iz 14. člena tega
odloka prepovedano tudi:
1. gospodarsko izkoriščati neobnovljive naravne vire;
2. spreminjati vodni režim;
3. povzročati hrup, eksplozije in vibracije;
4. voziti z motornimi vozili izven prometnic;
5. vzletati, leteti ali pristajati z zrakoplovi, razen za intervencijske namene;
6. spreminjati kemične značilnosti tal;
7. spreminjati vegetacijo, razen izvajanja ukrepov za
ohranitev zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst;
8. raziskovati z destruktivnimi metodami in odnašati raziskovalni material iz narave, razen z dovoljenjem ministrstva;
9. kuriti ali kako drugače uporabljati odprti ogenj;
10. urejati odlagališča odpadkov;
11. vznemirjati, ubijati ali jemati žive prostoživeče živali
ali njihove razvojne oblike iz narave, razen lova in ribolova v
skladu s predpisi, ki urejajo lov in ribolov, in izvajanja ukrepov za ohranitev naravnega ravnovesja.
Ne glede na prepovedi prejšnjega odstavka ter 24. člena tega odloka je dovoljeno:
1. takrat, ko jezero presahne, izloviti ribe;
2. opravljati ekstenzivno kmetijsko dejavnost, voziti z
motornimi vozili za potrebe kmetijstva, vozili z motornimi
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vozili na obstoječih prometnih poteh, rekonstruirati obstoječo infrastrukturo in urediti novo, če ta poteka po trasi obstoječe.
Ne glede na prepovedi prejšnjih odstavkov je na območju naravnih rezervatov dovoljen lov in ribolov.
30. člen
(naravni spomenik)
Naravni spomenik je območje, ki vsebuje eno ali več
naravnih vrednot, ki imajo izjemno obliko, velikost, vsebino
ali lego ali so redek primer naravne vrednote. Na zavarovanem območju je prepovedano izvajati posege v naravo na
način, ki lahko poslabša stanje, spremeni, poškoduje ali
uniči naravno vrednoto in spreminjati razmere ali stanje tako, da se spremeni, poškoduje ali uniči naravna vrednota ali
pa zmanjša njen estetski pomen.
31. člen
(prepovedi na območju naravnih spomenikov)
V naravnih spomenikih Rakov Škocjan in Iška ter Zala
je poleg prepovedi iz 14. člena tega odloka prepovedano
tudi:
1. gospodarsko izkoriščati neobnovljive naravne vire;
2. spreminjati vodni režim;
3. graditi nove ceste izven tras obstoječih;
4. graditi nove objekte, razen za potrebe upravljanja
parka in obiskovalce na podlagi načrta upravljanja in turistične ponudbe;
5. spreminjati namembnost obstoječih objektov, razen
v informacijske objekte za potrebe parka in v rabe, ki so
dopustne na podlagi načrta upravljanja;
6. urejati odlagališča odpadkov;
7. parkirati izven za to določenih mest, razen za lastnike in upravljavce zemljišč ter za potrebe kmetijstva;
8. graditi nove male hidroelektrarne.
V naravnem spomeniku Križna jama in Zelških jam je
poleg prepovedi iz 14.člena tega odloka prepovedano tudi:
1. lomiti, uničevati ali kako drugače poškodovati in
odnašati iz jame kapniške tvorbe;
2. obiskovati območje jam brez ustreznega strokovnega vodstva;
3. se v jamah gibati izven za to določenih poti;
4. brez ustreznega dovoljenja uporabljati minska in
ostala pirotehnična sredstva;
5. nabirati in odnašati iz jame avtohtono floro in favno.
32. člen
(prepovedi na območju jam kot naravni vrednot)
Površinski in podzemni kraški pojavi ter kraške jame
(nadalje: jame) so skladno z določili 7.člena tega odloka
naravne vrednote.
V jamah je prepovedano:
1. lomiti, uničevati ali kako drugače poškodovati in
odnašati iz jame kapniške in druge geološke tvorbe, minerale in fosile;
2. nabirati in odnašati iz jame avtohtono floro in favno,
razen v raziskovalne namene in po predhodnem dovoljenju
pristojnega organa;
3. obiskovati območje jam brez ustreznega strokovnega ali za to pooblaščenega vodstva;
4. se v jamah gibati izven zato določenih poti;
5. brez ustreznega dovoljenja uporabljati minska in
ostala pirotehnična sredstva;
6. odlagati v jame vsakršni odpadni material organskega in anorganskega izvora;
7. v jamah puščati karbidno apno in druge odpadke, ki
so posledica obiskovanja jame v kakršnekoli namene;
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8. urejati turistične poti ali drugače organizirati turistični obisk brez predhodnega soglasja uprave parka in pristojnega organa;
9. uporabljati svetila, ki presegajo 150 W moči;
10. zapirati, zasipati ali kako drugače onemogočati dostope do jam brez predhodnega soglasja pristojnega organa.
Jame, kot naravne dobrine, se zavaruje z aktom o
zavarovanju, s katerim se določi režim varovanja posamezne
jame.
Določila 3. in 9. točke tega člena ne veljajo v primeru,
ko gre za evidentiranje, dokumentiranje in vpis v kataster s
strani za to pooblaščene organizacije in za reševanje v primeru nesreče v jami.
Občinska uprava občine Cerknica in uprava parka vodita kataster jam. Za vodenje katastra jam lahko pooblastita
za to pristojno organizacijo.
33. člen
(minerali in fosili)
Skladno z določili 7. člena tega odloka so minerali in
fosili naravne vrednote.
Na območju parka je strogo prepovedano:
1. vsakršno lomljenje, uničevanje ali drugačno poseganje v strukturo mineralov in fosilov na območju parka;
2. odnašanje z območja parka in odtujevanje z naravnih ležišč mineralov in fosilov brez predhodnega soglasja
pristojnega organa.
Vsak najditelj mora najdbo novih ležišč mineralov in
fosilov prijaviti upravi parka. Ob najdbi mora najdišče ustrezno zaščititi ali fizično zavarovati.
Minerali in fosili se ohranjajo na mestu najdišča. Kolikor to ni možno uprava parka poveri varovanje mineralov in
fosilov za to pristojni fizični ali pravni osebi, ki mora biti za
tako varstvo strokovno usposobljena.
Uprava parka vodi za območje parka register nahajališče mineralov in fosilov.
VII. PRAVILA RAVNANJA
34. člen
(posegi v parku)
Vsak poseg, dejavnost ali ravnanje v parku je potrebno
izvajati v obsegu in na način, ki najmanj ogroža naravno
ravnovesje in stanje naravnih vrednot v parku.
35. člen
(prijava posegov)
V parku je potrebno upravljavcu parka prijaviti urejanje,
označevanje in opremljanje gozdnih in planinskih poti, učnih
poti, pešpoti, kolesarskih poti, jahalnih poti, poti za tek na
smučeh in drugih vrst poti za turizem in rekreacijo ter postavljanje druge infrastrukture za obiskovalce.
VIII. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
36. člen
Kulturna dediščina so predvsem arheološka najdišča
in predmeti, naselbinska območja, zlasti stara mestna in
vaška jedra, oblikovana narava in kulturna krajina, stavbe,
njihovi deli ali skupine stavb umetnostne, zgodovinske ali
tehnične pričevalnosti, stavbe in drugi predmeti, ki so v zvezi
s pomembnimi osebami in dogodki naše politične, gospodarske in kulturne zgodovine, arhivsko gradivo, knjižnično
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gradivo; predmeti ali skupine predmetov zgodovinskega,
umetnostnozgodovinskega, arheološkega, umetnostnega,
sociološkega, antropološkega, etnološkega ali naravoslovnega pomena, ki izpričujejo zgodovinska dogajanja na Slovenskem.Temeljna vsebina in cilji varstva dediščine so:
– vzdrževanje in obnavljanje dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti;
– zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije dediščine, ne glede na njeno namembnost;
– zagotavljanje javne dostopnosti dediščine ter omogočanje njenega proučevanja in raziskovanja;
– preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile
spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s tem vrednost dediščine;
– skrb za uveljavljanje in razvoj sistema varstva dediščine.
Ohranjanje in varovanje dediščine je skrb vseh in vsakogar.
37. člen
(opredelitev in vrste spomenikov)
Kadar ima dediščina elemente, s katerimi je dokazana
kontinuiteta ali posamezna stopnja kulturnega in civilizacijskega razvoja ali, ki predstavljajo kakovostni dosežek ustvarjalnosti, lahko ta dediščina dobi status kulturnega spomenika (v nadaljnjem besedilu: spomenik).
38. člen
(razglasitev spomenika)
Pobudo za razglasitev lahko poda organ, pristojen za
varstvo dediščine ter vsaka fizična ali pravna oseba. Spomenik dobi svoj pravni status z aktom o razglasitvi. Akt o razglasitvi obsega identifikacijo spomenika, lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik, varstveni režim spomenika in
njegovega vplivnega območja, pri katerem se upoštevajo
zlasti zgodovinske, funkcionalne in vizualne lastnosti ter pomen spomenika. Akt o razglasitvi spomenika lokalnega pomena sprejme pristojni organ lokalne skupnosti in se objavi
v uradnem glasilu te skupnosti.
39. člen
(akt o začasni razglasitvi za spomenik)
Kadar je dediščina, za katero se domneva, da ima
lastnosti spomenika, ogrožena, izda lokalna skupnost akt o
začasni razglasitvi za spomenik. Akt o začasni razglasitvi
velja najdlje 12 mesecev in se izjemoma lahko podaljša še
za obdobje do enega leta.
IX. PRAVICE IN DOLŽNOSTI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB
NA PODROČJU VARSTVA DEDIŠČINE
40. člen
(splošna prepoved škodljivega ravnanja z dediščino
in spomenikom)
Nihče ne sme ravnati z dediščino ali spomenikom tako,
da ogrozi njun kulturni pomen. Prepovedana je raba spomenika, če bi taka raba ogrožala obstoj ali vplivala na neokrnjenost spomenika.
41. člen
(dolžnost ohranjanja in vzdrževanja spomenika)
Spomenik mora lastnik varovati, ga ohranjati na lastne
stroške, omogočati njegovo raziskovanje in dostopnost v
skladu z namembnostjo in režimom varstva ter ga uporabljati
tako, da dosledno upošteva njegovo kulturno funkcijo.

Stran

8336 / Št. 75 / 22. 8. 2002

42. člen
(pravica do odškodnine)
Lastnik spomenika je upravičen do odškodnine, če se
mu zaradi varstvenega režima poslabšajo pogoji za gospodarsko izkoriščanje spomenika. Odškodnina se lahko določi v enkratnem znesku ali v letnih zneskih.
43. člen
(vlaganje javnih sredstev)
Če vzdrževanje ali posegi v spomenik zaradi njegovega
varstva ali prenove zahtevajo izredne stroške, ki presegajo
gospodarsko korist in običajne stroške vzdrževanja, lahko
država ali lokalna skupnost prispevajo javna sredstva v ta
namen. O vlaganju se sklene pogodba, v kateri se določijo
tudi pogoji, pod katerimi je tak spomenik javno dostopen in
morebitne posebne varstvene zahteve.
44. člen
(najdba dediščine)
Predmet z domnevo dediščine, ki ga kdorkoli najde na
površju zemlje, pod njim ali v vodi, je lastnina države. Kdor
odkrije dediščino, mora poskrbeti, da ostane ta nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot jo je odkril.
45. člen
(arheološko najdišče kot stavbno zemljišče)
Kadar stavbno zemljišče sega na arheološko najdišče,
so dovoljena dela na tem zemljišču šele po zavarovalni arheološki raziskavi tega zemljišča, ki jo zagotovi investitor v
okviru infrastrukturnega opremljanja zemljišča.
46. člen
(arheološke raziskave)
Za arheološko izkopavanje oziroma raziskovanje in za
uporabo iskalnikov kovin ter opreme, ki utegne poškodovati
arheološko najdišče, je potrebno dovoljenje ministra. Z dovoljenjem se določijo zlasti izvajalci, meje območja, pogoji in
način raziskovanja, prepovedi in omejitve lastniku najdišča
in drugim osebam za čas trajanja raziskovanja. Minister s
pravilnikom določi postopek izdaje dovoljenja iz prejšnjega
odstavka.
47. člen
(predkupna pravica)
Država in lokalna skupnost, na območju katere je spomenik, imata predkupno pravico na spomeniku.
Lokalna skupnost ima predkupno pravico na območju
travišč, mokrišč, naravnih spomenikov, naravnih rezervatov
ter strnjenih gozdov. Če je pri odkupu zemljišč izkazan interes obdelovanja kmetijskih zemljišč, lokalna skupnost nima
predkupne pravice.
Lastnik spomenika mora o nameravani prodaji in o
pogojih prodaje pisno obvestiti predkupnega upravičenca iz
prejšnjega odstavka. V primeru prodaje spomenika državnega pomena država v 60 dneh sporoči lastniku, ali sprejema
prodajno ponudbo. Če te ne sprejme, se do te ponudbe v
nadaljnjih 30 dneh opredeli lokalna skupnost iz prvega odstavka tega člena. V primeru prodaje spomenika lokalnega
pomena lokalna skupnost v 30 dneh sporoči lastniku, ali
sprejema prodajno ponudbo.
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X. UPRAVLJANJE PARKA
48. člen
(javna služba)
Upravljanje s parkom je javna služba.
Za upravljanje parka Občina Cerknica ustanovi javni
zavod (v nadaljnjem besedilu: zavod) s posebnim aktom, s
katerim uredi tudi statusno pravna in organizacijska vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda.
49. člen
(javni zavod)
Zavod ima naslednje organe:
1. svet zavoda,
2. strokovni svet,
3. direktor.
Podrobnejša sestava organov, način imenovanja članov ter ostalo določa akt o ustanovitvi zavoda.
Zavod opravlja v okviru javne službe varstvene, strokovne, nadzorne in upravljavske naloge na območju parka.
50. člen
(načrt upravljanja)
Upravljanje zavarovanega območja se izvaja na podlagi
načrta upravljanja.
Zavod mora vsako leto poročati občinskemu svetu in
županu Občine Cerknica o izvajanju letnega načrta upravljanja parka.
XI. FINANCIRANJE
51. člen
(finančni viri)
Finančni viri za doseganje namena tega odloka in izvajanje določb so:
1. občinski proračun,
2. prihodki od prodaje blaga in storitev upravljavca
parka,
3. vstopnine,
4. donacije in dotacije,
5. drugi viri.
52. člen
(razpolaganje s sredstvi)
Zavod lahko uporablja sredstva, pridobljena na podlagi
prejšnjega odstavka, za naslednje namene:
– za dejavno varovanje naravnih vrednot ter območij,
pomembnih za ohranjanje zavarovanih in ogroženih živalskih
in rastlinskih vrst;
– okoljsko sanacijo;
– urejanje infrastrukture za obiskovalce;
– pospeševanje usklajenega razvoja parka;
– nakup zemljišč in druge naloge.
XII. NADZOR
53. člen
(organi nadzora)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave ter občinska
inšpekcija in komunalno nadzorstvo.
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Skladno z veljavnimi predpisi in zakoni lahko upravljalec parka sklene ustrezne pogodbe o nadzoru s posameznimi strokovnimi organizacijami za posamezno področje varovanja.
54. člen
(pravni temelji nadzora)
Neposredni nadzor v parku zagotavlja zavod na podlagi
zakona o ohranjanju narave in predpisov Občine Cerknica o
delovanju občinske inšpekcije in komunalnega nadzorstva.

Št.

IV
Občani in ostali zainteresirani, lahko podajo v času
javne razgrnitve pisne pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek v knjigo pripomb v tajništvu Urada župana
Občine Cerknica, vse v času uradnih ur.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Št. 35003-3/2002
Cerknica, dne 23. julija 2002.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Podžupan
Občine Cerknica
Vincenc Otoničar l. r.

55. člen
(kartografski del)
Kartografski del je sestavni del odloka.
56. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35208 – 1/2002
Cerknica, dne 23. julija 2002.
Župan
Občine Cerknica
Valentin Schein l. r.
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3590.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Cerknica (OVK)

Na podlagi 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) ter 18. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list
RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 18. redni
seji dne 23. 7. 2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije občine
Cerknica (OVK)

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
zazidalnem načrtu za del območja urejanja C1311S Loško v Cerknici

1. člen
V Občinsko volilno komisijo občine Cerknica se imenujejo:

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
29/95 in 44/97) in statuta Občine Cerknica (Uradni list RS,
št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 18. redni seji
dne 23. 7. 2002 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem
načrtu za del območja urejanja C13-11S Loško
v Cerknici
I
Javno se razgrne osnutek odloka o zazidalnem načrtu
za del območja urejanja C13-11S Loško v Cerknici, ki ga je
izdelalo podjetje PRIMIS d.d., Vrhnika, Tržaška cesta 23,
1360 Vrhnika v juliju 2002.
II
Osnutek bo razgrnjen v pritličju stavbe občinske uprave, Cesta 4. maja 53, p. 1380 Cerknica, v delovnem času
občinske uprave, in sicer 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
III
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala
javno obravnavo in o tem obvestila občane na krajevno
običajen način.

za predsednico:
Mojca Štritof-Brus, roj. 27. 8. 1972, stanujoča Podskrajnik 8a, 1380 Cerknica
za namestnico predsednice:
Zora Noč, roj. 7. 6. 1960, stanujoča Dolenje Jezero
14, 1380 Cerknica
za člana:
Igor Gornik, roj. 21. 1. 1954, stanujoč Grahovo 116,
1384 Grahovo
za namestnico člana:
Mira Širaj, roj. 9. 2. 1961, stanujoča Cesta v Pretržje
16, 1381 Rakek
za članico:
Eva Obreza, roj. 10. 2. 1977, stanujoča Kamna gorica
26, 1380 Cerknica
za namestnika članice:
Boris Rupar, roj. 14. 4. 1952, stanujoč Begunje 110,
1382 Begunje pri Cerknici
za članico:
Zvonka Godeša, roj. 17. 5. 1960, stanujoča Unec 92,
1381 Rakek
za namestnico članice:
Jana Skuk, roj. 5. 2. 1950, stanujoča Dovce 20, 1381
Rakek.
2. člen
Sedež Občinske volilne komisije občine Cerknica je v
prostorih Občine Cerknica v Cerknici, Cesta 4. maja 53.
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3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
dne 3. 10. 2002.
Št. 00601-2/2002-6
Cerknica, dne 23. julija 2002.
Župan
Občine Cerknica
Valentin Schein l. r.

3591.

Program priprave zazidalnega načrta Loško v
Cerknici

Na podlagi prvega odstavka 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 44/97) in statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 54/95, 51/96 in 62/98) je Občinski svet občine
Cerknica na 18. redni seji dne 23. 7. 2002 sprejel

PROGRAM
priprave zazidalnega načrta Loško
v Cerknici
1. člen
(vsebina in namen programa)
S tem programom se na podlagi zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 3/91
– odl. US, 13/93 – odl. US, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97) in navodila o vsebini posebni strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85) podrobneje določita vsebina in obseg strokovnih in
organizacijskih nalog, ki so potrebne za pripravo prostorskega izvedbenega akta (PIA) – zazidalnega načrta (ZN).
2. člen
(izdelava zazidalnega načrta)
Zazidalni načrt se izdela na podlagi prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana, pogojev organov in organizacij ter posebnih strokovnih podlag.
Pri izdelavi tega zazidalnega načrta se upoštevajo vse
do sedaj izdelane strokovne podlage.
3. člen
(namen in obseg zazidalnega načrta)
Zazidalni načrt obsega del območja urejanja z oznako
C13 – 11 S, Mala in Velika Loka in se sprejme z namenom,
da se v planiranem stanovanjskem območju Kamna gorica
prične realizacija načrtovanih posegov v prostor.
4. člen
(meja ureditvenega območja)
Območje urejanja zazidalnega načrta obsega naslednje parcele ali dele parcel v k.o. Cerknica: 577/1, 579,
2631, 2632, 2633, 2630, 2730/3 in 2728/1.
5. člen
(obseg dela)
Priprava zazidalnega načrta obsega:
– izdelavo posebnih strokovnih podlag;
– izdelavo zazidalnega načrta.
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6. člen
(posebne strokovne podlage)
1. Pri izdelavi zazidalnega načrta se upoštevajo:
– strokovne podlage iz planskih aktov občine s tem, da
se jih po potrebi dopolni z ažuriranimi podatki in študijami.
2. Pri izdelavi zazidalnega načrta se izdelajo:
– kopija katastrskega načrta z zemljiško knjižnim izpiskom;
– geodetski in katastrski načrt v M 1:500.
Načrt se mora izdelati v skladu s pravilnikom o vsebini
geodetskih podlog za pripravo prostorskih izvedbenih aktov
(Uradni list SRS, št. 17/85);
– zasnova zazidalne situacije in objektov;
– zasnova dostopne ceste;
– zasnova priključkov na javno komunalno in energetsko infrastrukturo.
3. Pri izdelavi zazidalnega načrta se pridobijo:
– predhodni pogoj sodelujočih organov in organizacij
iz 8. člena tega programa;
– posebne študije in ekspertize, ki jih zahtevajo sodelujoči organi in organizacij;
– druge posebne strokovne podlage (glede na vsebino
zazidalnega načrta), ki se med izdelavo naloge pokažejo za
potrebne.
7. člen
(vsebina osnutka zazidalnega načrta)
Osnutek zazidalnega načrta mora vsebovati:
I. Tekstualni del:
1. odlok o zazidalnem načrtu;
2. obrazložitev odloka;
3. soglasja organov in organizacij.
II. Grafični del:
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega občinskega plana za obravnavano območje;
– prikaz prostorskih pogojev za realizacijo planskih
odločitev:
– urbanistični in arhitektonski pogoji;
– zasnova zelenih površin;
– zasnova prometne ureditve;
– zasnova komunalne in energetske ureditve.
– načrt gradbenih parcel;
– numerični podatki;
– etape izvajanja načrta.
8. člen
(organi in organizacije)
Organi in organizacije, ki morajo pred začetkom priprave zazidalnega načrta podati pogoje, mnenja, usmeritve za
njegovo pripravo so:
– RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat
RS, Območna enota Postojna;
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Postojna;
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za
varstvo narave, izpostava Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
– KP, Komunala Cerknica (vodovod, kanalizacija);
– Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.;
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– Telekom Slovenije,d.d., PE Ljubljana;
– drugi soglasjedajalci, če se v postopku ugotovi, da
so njihova soglasja potrebna.
9. člen
Predhodne pogoje in soglasja morajo soglasjedajalci
posredovati izdelovalcu naloge pisno in to v 30 dneh po
prejemu vloge, sicer se šteje da pogojev nimajo oziroma je
soglasje dano.
10. člen
(organizacija dela)
Postopek priprave in sprejemanja zazidalnega načrta
vodita župan in odbor za okolje in prostor.
Investitor posega v prostor je Občina Cerknica.
Naročnik posebnih strokovnih podlag in zazidanega
načrta je Občina Cerknica. Izdelovalec zazidalnega načrta je
na podlagi javnega naročila Primis Vrhnika, d.d., Tržaška
cesta 23, Vrhnika.
11. člen
(terminski plan)
Izdelava zazidalnega načrta se začne z dnem podpisa
pogodbe med naročnikom in izdelovalcem.
Izdelovalec zazidalnega načrta v skladu s pogodbenimi
roki:
– pripravi strokovno gradivo za pridobitev predhodnih pogojev;
– pridobi predhodne pogoje organov in organizacij
v skladu z 8. in 9. členom tega programa;
– pridobi vse potrebne posebne strokovne podlage v skladu s 6. členom tega programa in na podlagi analize
predhodnih pogojev;
– izdela osnutek zazidalnega načrta (tekstualni in
grafični del) na podlagi analize posebnih strokovnih podlag.
Župan in odbor za okolje in prostor potrdita osnutek
zazidalnega načrta in ga posredujeta občinskemu svetu.
– občinski svet predloži sklep o javni razgrnitvi.
– osnutek zazidalnega načrta se javno razgrne v Krajevni skupnosti Cerknica. Rok razgrnitve je najmanj 30 dni
od dneva, ki je določen v sklepu iz prejšnje alinee.
V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava in
zbirajo pripombe, mnenja, priporočila.
Izdelovalec zazidalnega načrta:
– pripravi stališče do pripomb in ga posreduje županu in odboru za okolje in prostor, ki sprejmeta predlog
stališča;
– pridobi na podlagi predloga stališča morebitne
spremembe posebnih strokovnih podlag in pripravi dopolnjen osnutek zazidalnega načrta;
– pridobi soglasja in pripravi dopolnjen osnutek
(predlog) ter ga posreduje naročniku.
Občinska uprava pripravi gradivo in ga posreduje občinskemu svetu v sprejem.
Izdelovalec kompletira 6 izvodov elaborata takoj po
začetku veljavnosti odloka o zazidalnem načrtu.
12. člen
Ta program priprave začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnih objavah.
Št. 35003-3/2002
Cerknica, dne 23. julija 2002.
Župan
Občine Cerknica
Valentin Schein l. r.

Št.
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Program priprave zazidalnega načrta Tičnica –
del na Rakeku

Na podlagi prvega odstavka 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 44/97) in statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 54/95, 51/96 in 62/98) je Občinski svet občine
Cerknica na 18. redni seji dne 23. 7. 2002 sprejel

PROGRAM
priprave zazidalnega načrta Tičnica –
del na Rakeku
1. člen
(vsebina in namen programa)
S tem programom se na podlagi zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91 –
odl. US, 13/93 – odl. US, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97)
in navodila o vsebini posebni strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85)
podrobneje določita vsebina in obseg strokovnih in organizacijskih nalog, ki so potrebne za pripravo prostorskega
izvedbenega akta (PIA) – zazidalnega načrta (ZN).
2. člen
(izdelava zazidalnega načrta)
Zazidalni načrt se izdela na podlagi prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana, pogojev organov in organizacij ter posebnih strokovnih podlag.
Pri izdelavi tega zazidalnega načrta se upoštevajo vse
do sedaj izdelane strokovne podlage.
3. člen
(namen in obseg zazidalnega načrta)
Zazidalni načrt obsega del območja urejanja z oznako
C12 – 8S Tičnica in se sprejme z namenom, da se v
planiranem stanovanjskem območju začne realizacija načrtovanih posegov v prostor.
4. člen
(meja ureditvenega območja)
Območje urejanja zazidalnega načrta obsega sledeče
parcele ali dele parcel v k.o. Rakek: 993/147, 993/137,
993/96, 993/225, 1091/2, 993/252, 993/251.
5. člen
(obseg dela)
Priprava zazidalnega načrta obsega:
– izdelavo posebnih strokovnih podlag;
– izdelavo zazidalnega načrta.
6. člen
(posebne strokovne podlage)
1. Pri izdelavi zazidalnega načrta se upoštevajo:
– strokovne podlage iz planskih aktov občine s tem, da
se jih po potrebi dopolni z ažuriranimi podatki in študijami.
2. Pri izdelavi zazidalnega načrta se izdelajo:
– kopija katastrskega načrta z zemljiško knjižnim izpiskom;
– geodetski in katastrski načrt v M 1:500.
Načrt se mora izdelati v skladu s pravilnikom o vsebini
geodetskih podlog za pripravo prostorskih izvedbenih aktov
(Uradni list SRS, št. 17/85);
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– zasnova zazidalne situacije in objektov;
– zasnova dostopne ceste;
– zasnova priključkov na javno komunalno in energetsko infrastrukturo.
3. Pri izdelavi zazidalnega načrta se pridobijo:
– predhodni pogoj sodelujočih organov in organizacij
iz 8. člena tega programa;
– posebne študije in ekspertize, ki jih zahtevajo sodelujoči organi in organizacij;
– druge posebne strokovne podlage (glede na vsebino
zazidalnega načrta), ki se med izdelavo naloge pokažejo za
potrebne.
7. člen
(vsebina osnutka zazidalnega načrta)
Osnutek zazidalnega načrta mora vsebovati:
I. Tekstualni del:
1. odlok o zazidalnem načrtu;
2. obrazložitev odloka;
3. soglasja organov in organizacij.
II. Grafični del:
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega občinskega plana za obravnavano območje;
– prikaz prostorskih pogojev za realizacijo planskih
odločitev:
– urbanistični in arhitektonski pogoji;
– zasnova zelenih površin;
– zasnova prometne ureditve;
– zasnova komunalne in energetske ureditve.
– načrt gradbenih parcel;
– numerični podatki;
– etape izvajanja načrta.
8. člen
(organi in organizacije)
Organi in organizacije, ki morajo pred začetkom priprave zazidalnega načrta podati pogoje, mnenja, usmeritve za
njegovo pripravo so:
– RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat
RS, Območna enota Postojna;
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Postojna;
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za
varstvo narave, izpostava Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
– KP, Komunala Cerknica (vodovod, kanalizacija);
– Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.;
– Telekom Slovenije,d.d., PE Ljubljana;
– drugi soglasjedajalci, če se v postopku ugotovi, da
so njihova soglasja potrebna.
9. člen
Predhodne pogoje in soglasja morajo soglasjedajalci
posredovati izdelovalcu naloge pisno in to v 30 dneh po
prejemu vloge, sicer se šteje da pogojev nimajo oziroma je
soglasje dano.
10. člen
(organizacija dela)
Postopek priprave in sprejemanja zazidalnega načrta
vodita župan in odbor za okolje in prostor.
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Investitor posega v prostor je Občina Cerknica.
Naročnik posebnih strokovnih podlag in zazidanega
načrta je Občina Cerknica. Izdelovalec zazidalnega načrta je
na podlagi javnega naročila Primis Vrhnika, d.d., Tržaška
cesta 23, Vrhnika.
11. člen
(terminski plan)
Izdelava zazidalnega načrta se prične z dnem podpisa
pogodbe med naročnikom in izdelovalcem.
Izdelovalec zazidalnega načrta v skladu s pogodbenimi
roki:
– pripravi strokovno gradivo za pridobitev predhodnih
pogojev;
– pridobi predhodne pogoje organov in organizacij v
skladu z 8. in 9. členom tega programa;
– pridobi vse potrebne posebne strokovne podlage v
skladu s 6. členom tega programa in na podlagi analize
predhodnih pogojev;
– izdela osnutek zazidalnega načrta (tekstualni in grafični del) na podlagi analize posebnih strokovnih podlag.
Župan in odbor za okolje in prostor potrdita osnutek
zazidalnega načrta in ga posredujeta občinskemu svetu.
Občinski svet predloži sklep o javni razgrnitvi.
Osnutek zazidalnega načrta se javno razgrne v Krajevni
skupnosti Rakek. Rok razgrnitve je najmanj 30 dni od dneva, ki je določen v sklepu iz prejšnje alinee.
V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava in
zbirajo pripombe, mnenja, priporočila.
Izdelovalec zazidalnega načrta:
– pripravi stališče do pripomb in ga posreduje županu in odboru za okolje in prostor, ki sprejmeta predlog
stališča;
– pridobi na podlagi predloga stališča morebitne
spremembe posebnih strokovnih podlag in pripravi dopolnjen osnutek zazidalnega načrta;
– pridobi soglasja in pripravi dopolnjen osnutek
(predlog) ter ga posreduje naročniku.
Občinska uprava pripravi gradivo in ga posreduje občinskemu svetu v sprejem.
Izdelovalec kompletira 6 izvodov elaborata takoj po
začetku veljavnosti odloka o zazidalnem načrtu.
12. člen
Ta program priprave začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnih objavah.
Št. 35003-2/2002
Cerknica, dne 23. julija 2002.
Župan
Občine Cerknica
Valentin Schein l. r.

CERKNO
3593.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Cerkno

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 14. in 41. člena statuta Občine Cerkno
(Uradni list RS, št. 48/95)
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Št.

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Cerkno
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Občine
Cerkno 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.
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1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Občine
Črnomelj 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. 00608-00001/2002
Črnomelj, dne 8. avgusta 2002.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

Št. 607-01/02
Cerkno, dne 1. avgusta 2002.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

DOBJE
3596.
ČRENŠOVCI
3594.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Črenšovci

Na podlagi 110. člena in prvega odstavka 111. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 70/95 in 51/02) in 41.c člena statuta Občine
Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01 in
69/02)

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Črenšovci
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Črenšovci
in Bistrica se opravijo v nedeljo, 10. novembra 2002.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 001/2002
Črenšovci, dne 20. avgusta 2002.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

ČRNOMELJ
3595.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Črnomelj

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 61. člena statuta Občine Črnomelj
(Uradni list RS, št. 87/99, 13/01 in 65/02) in 9. člena
odloka o ustanovitvi krajevnih skupnosti v Občini Črnomelj
(Uradni list RS, št. 65/95, 15/96 in 69/98)

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Črnomelj

Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Dobje

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98), 36. člena zakona o kmetijstvu in 17. člena
statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/98) je župan
Občine Dobje dne 7. 7. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja v Občini Dobje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa način pridobivanja, namen, pogoji in oblike dodelitve ter kriteriji za pridobitev
finančnih sredstev, ki so v proračunu Občine Dobje namenjene za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Dobje.
Pomoč za namene iz tega pravilnika se lahko dodeli,
če pomeni vzpodbudo za izvedbo oziroma je za izvedbo nujo
potrebna.
2. člen
Sredstva za finančne intervencije v kmetijstvu se zagotavljajo:
– iz sredstev proračuna Občine Dobje,
– iz drugih virov.
3. člen
Sredstva za programe pospeševanje proizvodnje hrane
in razvoj kmetijstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna,
njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto in se izplačuje posameznim upravičencem
na podlagi predhodne odobritve Komisije za nadzor nad
državnimi pomočmi.
4. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
v Občini Dobje se finančna sredstva usmerjajo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko
stabilnih družinskih kmetij,
– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejših dejavnosti,
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– zagotavljanje kvalitetnega genetskega materiala,
– ohranitev, varstvo in optimalno rabo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
– zagotovitev stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem
območij s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo,
– druge ukrepe, sprejemljive za ohranjanje in razvoj
kmetijstva.
Prednosti pri izvajanju ciljev ohranjanja in razvoja ter
usmerjanja sredstev za ohranjanje in razvoj določi Občinski
svet občine Dobje na predlog Odbora za gospodarstvo in
kmetijstvo.
Letni program ukrepov se pripravi na osnovi določil
tega pravilnika in mora vsebovati najmanj:
– navedbo ukrepa,
– višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev iz pravilnika in
druge pogoje in merila, ki jih ta pravilnik ne določa.
Letni program ukrepov potrdi s sklepom Občinski svet
občine Dobje.

8. člen
Razpis ali javna objava v glasilu ali obvestilo na drug
krajevno običajen način mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev za posamezni ukrep,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev in navedbo
dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za vložitev zahtevkov, ki ne sme biti krajši od
15 dni od dneva objave, ter naslov, na katerega se vložijo
zahtevki,
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o odločitvi.

II. UPRAVIČENCI, NAČINI IN KRITERIJI
ZA DODELJEVANJE SREDSTEV

10. člen
Zainteresiranim upravičencem mora biti na voljo ustrezna razpisna dokumentacija z naslednjimi sestavnimi deli:
– podatki o razpisanih sredstvih za posamezni namen,
– višina deleža sofinanciranja, do katerega so upravičeni,
– vzorec pogodbe,
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora upravičenec predložiti,
– navedbo meril za dodelitev subvencije, regresa ali
drugega finančnega transferja.

5. člen
Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva so:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v
Občini Dobje,
– društva, krožki in združenja, strokovne in veterinarske službe, ki delujejo za področje kmetijstva v občini ter
društva izven občine, ki včlanjujejo občane Občine Dobje.
6. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva se dodeljujejo kot regresi, premije, dotacije, podpore, subvencije in
plačila storitev.
7. člen
Zahtevke za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva vložijo upravičenci na osnovi razpisa ali javne
objave, če v tem pravilniku ni drugače določeno.
Zahtevke vlagajo upravičenci iz 5. člena v svojem imenu in za svoj račun oziroma njihovi pooblaščenci v njihovem
imenu in za njihov račun.
Vlagatelji, ki uveljavljajo sredstva za druge upravičence
(v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni vlagatelji), morajo vlogam priložiti obrazec: ”Podatki o subjektu – pooblaščenem
vlagatelju” ter pisno pooblastilo upravičencev.
Vlagatelji, ki pridobivajo sredstva za druge upravičence, morajo ta sredstva prenakazati na njihov račun najpozneje v dveh delovnih dneh od njihovega prejema. Vlagatelj
ne sme pogojevati uveljavljanja in izplačila intervencijskih
sredstev upravičencu z obsegom proizvodnje oziroma pogodbenega sodelovanja ali nakupom blaga iz svoje trgovske
mreže.
Vlagatelj, ki pridobi sredstva za druge upravičence,
lahko upravičencu zaračuna stroške poslovanja, vendar največ do 0,5% od višine sredstev.
Prednost imajo zahtevki, ki bodo zagotavljali aktivno
zaposlitev in razvoj kmetije na območjih s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami.

9. člen
Zahtevki morajo vsebovati z razpisom ali javno objavo
zahtevane podatke, predvsem pa:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev,
– namen zahtevka,
– izjavo o odgovornosti za točnost podatkov,
– izjavo, da upravičenec za ta namen še ni prejel sredstev iz državnega, občinskega proračuna ali mednarodnih
virov, če pa je mora to dokazati z ustrezno dokumentacijo.

11. člen
Na podlagi določil tega pravilnika, prednostnih ciljev, ki
jih je določil svet, in pogojev razpisa ali javne objave pripravi
občinska uprava predlog upravičencev za dodelitev finančnih sredstev in jim izda sklep o odobritvi. Upravičenci lahko
na sklep vložijo pritožbo županu.
12. člen
Župan z upravičenci, katerim so bila s sklepom odobrena sredstva, sklene pogodbo, v kateri se opredeli:
– namen,
– višina sredstev,
– pogoje plačila,
– možnosti za preverjanje namenske porabe sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nenamenski porabi sredstev vrniti sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
III. UKREPI
13. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva se izvajajo na
naslednjh področjih:
1. Regresiranje umetnega osemenjevanja govedi
Namen ukrepa:
Namen podpor je spodbujanje izboljšanja genetske
sposobnosti živali. Izboljšala naj bi se kakovost mleka in
mesa.
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Upravičeni strošek:
Strošek osemenitve.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Zahtevke za regres umetnega osemenjevanja govedi
vlagata Veterinarstvo Šentjur in Veterinarska ambulanta Majšperk s seznamom upravičencev.
Višina regresa znaša 1.000 SIT po glavi osemenjene
plemenske živali.
2. Sofinanciranje prevoza mleka
Namen ukrepa:
Delno pokrivanje stroškov prevoza prevozniku mleka,
ki je organiziran na mlečni progi, ki je daljša kot tri kilometre
in kjer oddaja mleko več proizvajalcev, količina zbranega
mleka pa ne pokriva stroškov prevoza.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Do sofinanciranja so upravičeni kmetje, ki zagotavljajo
prevoz do zbiralnice za več kmetij. Višina dodeljenih sredstev je odvisna od razpoložljivih sredstev in števila upravičencev in znaša maksimalno 20.000 SIT mesečno na enega upravičenca.
3. Spodbujanje ekološkega kmetovanja
Namen ukrepa:
Pospeševanje pridelave BIO hrane. Višina spodbude je
plačilo prve kontrole ekološke kmetije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Do sofinanciranja so upravičeni prosilci, ki se odločajo
za ekološke načine pridelave kmetijskih pridelkov. Zahtevke
vlagajo prosilci na občinsko upravo s priloženim originalnim
računom izvajalca kontrole višina sofinanciranja znaša 100%
stroškov prve kontrole.
4. Urejanje kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti
Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena za izravnavo depresij z odvodnjo odvečnih vod ter izboljšanje pogojev za strojno obdelavo. Dela obsegajo odstranitev zarasti in skalnih samic, ki na
kmetijskih zemljiščih ovirajo obdelavo, planiranje in ravnanje
terena, ureditev poti za dostop na kmetijsko zemljišče ter
položitev drenažnih cevi za odvodnjavanje odvečne hudourniške ali meteorske vode.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Da prosilci niso prejeli sredstev iz drugih razpisov za isti
namen. Sredstva za sofinanciranje izvedbe urejanja kmetijskih zemljišč pridobijo lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč za usposabljanje kmetijskih zemljišč, na območju Občine Dobje z zahtevkom na osnovi javnega razpisa. Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov, vendar največ do
100.000 SIT na ha.
Upravičeni stroški:
Stroški opravljanja strojnih ur, stroški drenažnega peska, drenažnih cevi, travnega semena, in apna za apnenje
tal, za urejanje kmetijskih površin ter ohranjanje poseljenosti.
Upravičenost investicije se dokazuje na osnovi priloženega programa in opisa obsega predvidenih del, ki ga pred
investicijo pripravi za upravičenca kmetijska svetovalna služba. Maksimalna strnjena površina za katero lahko upravičenec uveljavlja sredstva je 1 ha.
5. Urejanje pašnih površin
Namen ukrepa:
S sofinanciranjem vzpodbujati urejanje pašnih površin
in s tem preprečevati zaraščanje kmetijskih zemljišč.
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Pogoji za pridobitev sredstev:
Da prosilci niso kandidirali na drugih razpisih. Sredstva
za ureditev in razširitev pašnika lahko pridobijo upravičenci,
ki so lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč na območju
občine. Upravičenost investicije se dokazuje s priloženim
mnenjem in načrtom ureditve pašnika, ki ju pripravi kmetijska svetovalna služba. Če je po veljavnih predpisih za nameravani poseg v zemljišče potrebno, mora biti zahtevku priložena tudi odločba o priglasitvi del. Višina sofinanciranja znaša do višine 50% upravičenih stroškov, vendar največ do
100.000 SIT na ha.
Upravičeni stroški:
Stroški kolov, žice, pašnega aparata in potrebnih strojnih ur za ureditev pašnikov.
Sofinanciranje se izvede, ko so dela izvedena.
6. Investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu in
živilski industriji – nakup hladilne tehnike za mleko.
Namen ukrepa:
Zaradi zaostritve higienskih pogojev izboljšati hladilno
tehniko pri individualnih proizvajalcih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Prosilec zahtevku priloži originalni račun in občina mu
sofinancira investicijo v višini 10% od nabavne vrednosti
stroškov nakupa hladilne tehnike za mleko, vendar največ
do 100.000 SIT.
7. Razširitev in posodobitev ter pridobitev novih zmožnosti na kmetijah za dopolnilne dejavnosti
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti, pospešiti konkurenčno usposobitev kmetijskih proizvajalcev in širitev obstoječih ali novih dejavnosti. Te dejavnosti so: dejavnost turizma na kmetiji, predelava kmetijskih
pridelkov, ki temelje na lastni proizvodnji, domača obrt,
pridelava sadja, zelenjave in cvetja.
Upravičeni stroški:
Stroški opreme za turistične sobe, nakupa strojne opreme za potrebe predelave kmetijskih pridelkov domače obrti,
pridelave sadja, zelenjave in cvetja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva za naložbe v dopolnilne dejavnosti lahko pridobijo upravičenci na osnovi javnega razpisa. Zahtevku mora biti priloženo mnenje kmetijske svetovalne službe o pomenu uvajanja nove dejavnosti. Pogoj za pridobitev sredstev
je, da ima prosilec status kmeta. Višina pomoči znaša 10%
od stroška nabave opreme (npr. rastlinjakov) oziroma največ
150.000 SIT.
Zahtevke vložijo upravičenci pri občinski upravi s priloženim originalnim računom ali overjeno kupoprodajno pogodbo, o nakupu opreme, ki je bila izvedena v tekočem letu.
8. Sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov
Namen ukrepa:
Spodbujanje aktivnosti društev s področja kmetijstva za
izvajanje strokovnega dela, izobraževanje članov, strokovnih
prireditev (razstave, demonstracije, promocije kmetijskih pridelkov, organizirano trženje, pridobitev blagovnih znamk,
skupni nastopi na trgu in podobno), pri izdajanju informativnih publikacij in prenosu tržnih informacij v skupnem znesku
400.000 SIT.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Do podpore so upravičena društva in združenja, ki so
neprofitnega značaja, so registrirana in delujejo na področju
kmetijstva Sofinanciranje programov in drugih aktivnosti poteka na osnovi javnega poziva k oddaji letnega programa
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društva. Na predlog komisije se lahko objavijo pogoji in
merila za izbor programov in drugih aktivnosti, ki jih bo
sofinancirala občina. Občinska uprava pripravi predlog izbora za sofinanciranje programov. Višina sofinanciranja posameznega programa oziroma aktivnosti je odvisna od razpoložljivih sredstev za te namene, vendar največ do 50% letnega programa društva, če pa društvo deluje za več občin, pa
glede na% članov iz Občine Dobje.
9. Povračilo stroškov za zavarovanje dolgoročnih kreditov
Namen ukrepa:
Vzpodbuditi možnosti za prestrukturiranje kmetij s pomočjo najema dolgoročnih kreditov, za novogradnje in adaptacije gospodarskih poslopij, hlevov, nakup zemljišč in druge investicije v kmetijstvo (nabava strojne opreme), za katere zahtevajo banke zavarovanja v obliki hipotek in drugih
stroškov pri zavarovanju dolgoročnih kreditov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Prosilec zahtevku priloži originalni račun notarskih storitev, stroškov vknjižbe v zemljiško knjigo in drugih stroškov
zavarovanja, višina pomoči je do celotne višine njihovih stroškov, vendar ne več kot 150.000 SIT.
10. Plačilo stroškov izobraževanja kmetov za izpite iz
varstva pri delu in delu s škropivi
Namen ukrepa:
Dvigniti izobrazbeno raven in zadostiti zahtevam inšpekcijskih služb. Zahtevke vložijo izvajalci izobraževanja in priložijo seznam udeležencev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Izvajalci izboraževanja pridobijo pravico do poplačila
stroškov izobraževanja kmetov na podlagi seznama udeležencev, do višine 50% stroškov izobraževanja.
11. Plačilo stroškov zdravniških pregledov za živilske
preglede zbiralcev mleka
Namen ukrepa:
Zaradi zaostritve higienskih pogojev pomagati prosilcem, da zadostijo predpisanim standardom.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Prosilci so upravičeni do povrnitve 100% stroškov
zdravniškega pregleda.
Za ta ukrep je v letu 2002 namenjeno 150.000 SIT.
12. Podpora ukrepom varovanja naravne, kulturne in
tehnične dediščine
Namen ukrepa:
Ohranitev in preprečitev propadanja naravnih, kulturnih
in tehničnih spomenikov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Da se naravni, kulturni in tehnični spomenik nahaja na
območju Občine Dobje in da je zaščiten z občinskim odlokom.
Prosilci, lastniki predložijo občinski upravi vlogo, iz katere mora biti razviden predviden poseg s predračunom.
Višina dodeljene podpore je odvisna od števila prosilcev in višine sredstev v proračunu in znaša do 50% upravičenih stroškov, vendar največ do zneska 500.000 SIT na
upravičenaca.
Upravičeni stroški:
Stroški dela, materiala, restavratorskih del, ki so potrebni za obnovo kmečkih hiš kot kulturne dediščine.
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Pogoji za pridobitev sredstev:
Sofinanciranje poteka na osnovi predloženega računa
izvajalca testiranja. Izvajalec priloži računu seznam kmetov,
za katere je izvršil testiranje. Sofinanciranje znaša 100%
stroškov testiranja, rezervne dele plača lastnik.
14. člen
V primeru ostanka predvidenih sredstev za posamezen
ukrep za ohranjanje in razvoj kmetijstva, predvidenem v letnem programu, se le-ta lahko razporedijo za druge ukrepe,
določene v skladu s tem pravilnikom. Na predlog občinske
uprave prerazporeditev določi župan s sklepom.
15. člen
Pravilnik izvršuje občinska uprava Občine Dobje. Kontrolo nad izkoriščenimi sredstvi opravlja Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo Občine Dobje.
IV. NADZOR IN SANKCIJE
16. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverjata občinska uprava in Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo Občine Dobje.
17. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko uporabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se
obračunajo od dneva odobritve do dneva vračila sredstev, v
primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena,
– da je upravičencev zahtevku za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke ali
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
V. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega
pravilnika pranehata veljati pravilnik o finančnih intervencijah
programa za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 2000 v
Občini Dobje (Uradni list RS, št. 36/00) in spremembe in
dopolnitve pravilnika o finančnih intervencijah programa za
pospeševanje proizvodnje hrane v letu 2000 v Občini Dobje
(Uradni list RS, št. 23/01).
Št. 031-01/02-28
Dobje, dne 7. julija 2002.
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.

DOBREPOLJE
3597.

13. Sofinanciranje testiranja škropilnic
Namen ukrepa:
Zmanjšanje napak pri aplikaciji fitofarmacevtskih sredstev in s tem zmanjšanje obremenitve okolja.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Na podlagi 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje
na 35. korespondenčni seji dne 19. 7. 2002 sprejel
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Št.

SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije
I
Imenuje se Občinska volilna komisija občine Dobrepolje.
II
Občinsko volilno komisijo sestavljajo:
Mojca Burgar, univ. dipl. jur., Kajuhov dvor 4, Grosuplje, predsednica
Borut Brezovar, univ. dipl. jur., Prešernova c. 7, Grosuplje, namestnik predsednice
Štefka Adamič, Videm 1, članica
Ema Sevšek, Videm 49, namestnica članice
Ivan Vidmar, Videm 32a, član
Mojca Kastelic, Videm 64, namestnica člana
Franc Nučič, univ. dipl. jur., Videm 71, član
Jožica Grandovec, Cesta 24, namestnica člana.
III
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem
svetu.

3599.
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Sklep o spremembi sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije občine Dobrna

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 na podlagi 9. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS,
št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna na 2. izredni seji
Občinskega sveta občine Dobrna, dne 14. 8. 2002 sprejel
naslednji

SKLEP
I
V sklepu o imenovanju Občinske volilne komisije občine Dobrna (Uradni list RS, št. 63/98), se spremni 1. točka
1. člena, in sicer za predsednico občinske volilne komisije
se imenuje Mateja Smrečnik, roj. 1974, stanujoča Dobrna
8, 3204 Dobrna.
II
Ta sprememba sklepa začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 963/01-1
Dobrna, dne 14. avgusta 2002.

Št. 00607-1/02
Dobrepolje, dne 19. julija 2002.

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

DORNAVA
DOBRNA
3598.

Sklep o potrditvi in sprejemu odloka o določitvi
volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev na
območju Občine Dobrna

Na podlagi 20. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02)
in na podlagi 13. in 14. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna na 2.
izredni seji Občinskega sveta občine Dobrna, dne 14. 8.
2002 sprejel naslednji

SKLEP
I
V celoti se potrdi in sprejme odlok o določitvi volilnih
enot za izvedbo lokalnih volitev na območju Občine Dobrna,
sprejet na seji Občinskega sveta občine Vojnik, z dne 9. 9.
1998, št. 1163-9/98-2 (Uradni list RS, št. 63/98).
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 964/01-1
Dobrna, dne 14. avgusta 2002.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

3600.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana za območje Občine Dornava
za čistilno napravo v Dornavi

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90,
85/00) in 16. člena statuta Občine Dornava (Uradni list RS,
št. 47/99), sprememb in dopolnitev statuta Občine Dornava
(Uradni vestnik Občine Dornava, št. 2/00) je Občinski svet
občine Dornava na seji dne 31. 7. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana za območje Občine Dornava
za čistilno napravo v Dornavi
1. člen
(Uvodna določba)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
za območje Občine Dornava, ki se nanašajo na čistilno
napravo v Dornavi.
Prostorske sestavine dolgoročnega plana za območje
Občine Dornava so opredeljene v dolgoročnem planu Občine Ptuj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni
vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90,
12/93, 16/94) ter v odloku o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za
obdobje 1986–2000 za območje Občine Dornava, dopol-
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njenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 14/97; v nadaljnjem
besedilu: dolgoročni plan).
Prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Dornava so opredeljene v družbenem planu Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 (Uradni
vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87,
28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94) ter v odloku o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–
1990 za območje Občine Dornava, dopolnjenega v letu
1996 (Uradni list RS, št. 14/97; v nadaljnjem besedilu:
srednjeročni plan).
2. člen
(Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana se nanašajo na spremembe kart v merilu 1:5000 in 1:25000, in
sicer na zasnovo primarne rabe prostora in zasnovo sanacij
(zasnovo razmestitve čistilnih naprav).
3. člen
(Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana so naslednje:
– točki 5.1.8. se v prvem odstavku spremeni tabela
ureditvenih območij tako, da se za predzadnjo vrsto tabele
(ki se glasi: »P1 Dornava – kombinat 4,68 kmetijski objekti
PUP«) vstavi nova vrsta, ki se glasi: »P3 Dornava 0,24 ha
čistilna naprava PUP«. Kratica PUP pomeni: prostorski ureditveni pogoji,
– spremenijo se karte v merilu 1:5000 in 1:25000, in
sicer se spremenita zasnova primarne rabe prostora in zasnova sanacij (zasnova razmestitve čistilnih naprav),
– karte so sestavni del tega odloka.
4. člen
(Varnost zračnega prometa)
Območje čistilne naprave v Dornavi se nahaja v vplivnem področju »nadzorovane rabe« prostora športnega letališča Ptuj – Moškanjci.
Območje »nadzorovane rabe« je območje pod določenimi omejitvenimi ravninami letališča, določeno glede na
oznako letališča po ICAO klasifikaciji in v odvisnosti od
opremljenosti letališča z navigacijsko opremo in v katerem
so posegi in gradnja objektov nadzorovani zaradi zagotovitve varnosti letenja tako, da se smejo objekti približati manevrskim površinam letališča samo na dovoljeno razdaljo.
Na območju čistilne naprave v Dornavi je potrebno pri
graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo
s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, predhodno pridobiti ustrezno soglasje Ministrstva za promet, Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo k lokaciji oziroma
k izgradnji takega objekta, objekt pa je potrebno označiti in
zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.
5. člen
(Sprememba površine)
Površine najboljših kmetijskih zemljišč se zmanjšajo za
0,24 ha.
6. člen
(Pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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Št. 300-01-281/02
Dornava, dne 31. julija 2002.
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula l. r.

GORENJA VAS - POLJANE
3601.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Gorenja vas Poljane

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, 51/02)

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Gorenja vas - Poljane
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Gorenja
vas, Poljane, Sovodenj, Trebija, Javorje, Lučine 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. 004-1/02
Gorenja vas, dne 20. avgusta 2002.
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Jože Bogataj l. r.

GORNJA RADGONA
3602.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Gornja Radgona

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 65. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00)

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Gornja Radgona
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Apače,
Črešnjevci-Zbigovci, Gornja Radgona, Spodnji Ivanjci, Negova, Stogovci in Spodnja Ščavnica 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.
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Št. 006-08-01/02-1
Gornja Radgona, dne 12. avgusta 2002.

Št.

Št. 346/2002
Horjul, dne 19. avgusta 2002.

Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

Župan
Občine Horjul
mag. Daniel Fortuna l. r.

HORJUL
3603.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Horjul

Na podlagi 20. in 21. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95,
20/98 in 51/02) in 15. člena statuta Občine Horjul (Uradni
list RS, št. 18/99 in12/01) je Občinski svet občine Horjul
na 34. seji dne 14. 8. 2002 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Horjul
1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve
članov občinskega sveta in župana Občine Horjul.
2. člen
Za volitve v Občinski svet občine Horjul se določi 9
volilnih enot. Voli se enajst članov občinskega sveta:
1. Volilna enota Horjul; obsega naselje Horjul, volita se
dva člana.
2. Volilna enota Koreno nad Horjulom; obsega naselje
Koreno nad Horjulom, voli se en član.
3. Volilna enota Lesno Brdo; obsega naselje Lesno
Brdo, voli se en član.
4. Volilna enota Ljubgojna; obsega naselje Ljubgojna,
voli se en član.
5. Volilna enota Podolnica; obsega naselje Podolnica,
voli se en član.
6. Volilna enota Samotorica; obsega naselje Samotorica, voli se en član.
7. Volilna enota Vrzdenec; obsega naselje Vrzdenec,
volita se dva člana.
8. Volilna enota Zaklanec; obsega naselje Zaklanec,
voli se en član.
9. Volilna enota Žažar; obsega naselje Žažar, voli se en
član.
3. člen
Za volitve župana se določi ena volilna enota, ki obsega celotno območje občine.
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HRPELJE-KOZINA
3604.

Sklep o pogojih za plakatiranje v času volilne
kampanje za volitve predsednika republike,
rednih volitev v občinski svet ter župana

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94, 17/97), 1. člena odloka o plakatiranju v
Občini Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 4/96) in 16. člena
statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/99)
objavljamo

SKLEP
o pogojih za plakatiranje v času volilne
kampanje za volitve predsednika republike,
rednih volitev
v občinski svet ter župana
1
Običajna plakatna mesta, ki se uporabljajo za redno
plakatiranje, niso namenjena za potrebe volilne kampanje.
2
Za čas volilne kampanje Občina Hrpelje-Kozina določa
plakatna mesta na naslednjih lokacijah:
Hrpelje: zelenica ob Slavniški cesti (nasproti občinske
stavbe).
Kozina: na zelenici med bencinsko črpalko in marketom.
Na plakatna mesta iz te točke bo občina postavila
panoje, na katerih pripada vsakemu organizatorju volilne
kampanje 1 m2 površine.
3
V času volilne kampanje se določijo še naslednja mesta, kjer si organizatorji volilne kampanje lahko sami brezplačno postavijo svoje panoje oziroma lahko brezplačno
plakatirajo:
Hrpelje: na zelenici ob Slavniški cesti (nasproti občinske stavbe).
Kozina: na trgu pred marketom in fontano, na križišču
magistralne ceste in odcepom za Rodik.
V ostalih naseljih, ki niso posebej navedena v prejšnji
točki, se plakatira na krajevno običajen način.

4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in
župana v Občini Horjul (Uradni list RS, št. 77/98).

4
Plakatiranje je dovoljeno z lepili, ki ne bodo trajno
poškodovala plakatnih mest. Prepovedano je plakate pritrjevati na drevesa z žeblji ali risalnimi žebljički ter lepiti plakate
na strojne drogove ali elektro in PTT napeljave.

5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme občinski
svet in se ga objavi v Uradnem listu RS.

5
Plakatiranje ni dovoljeno na zgradbah volišč, dvoriščih
volišč in določenem prostoru okrog zgradb volišč.
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6
Dovoljenje za plakatiranje ter postavljanje panojev in
transparentov izven plakatnih mest izda pristojni upravni organ v soglasju z lastnikom oziroma upravljalcem reklamnih
tabel, stavb in drugih objektov ali zemljišč, najkasneje v štirih
dneh po prejemu vloge organizatorja volilne kampanje.
Za postavitev transparentov mora podati soglasje tudi
pristojni organ.
7
Organizatorji volilne kampanje morajo sami določiti odgovorno osebo za plakatiranje in odstranitev plakatov ter o
tem pisno obvestiti občinsko upravo.
8
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh
pogojev, bo odstranila pooblaščena oseba Občine HrpeljeKozina.
9
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v
15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate s
plakatnih mest.
Nespoštovanje tega določila je prekršek po drugi alinei
28. člena zakona o volilni kampanji, zato bodo kršitelji (organizatorji in odgovorne osebe organizatorjev) predlagani organu za prekrške, plakate pa bo na stroške organizatorjev
odstranila odgovorna oseba Občine Hrpelje-Kozina oziroma
njenega pooblaščenca.
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3606.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Hrpelje-Kozina

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, 51/02) in 60. člena statuta Občine HrpeljeKozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02)

razpisujem
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Hrpelje-Kozina
1
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Artviže, Brezovica, Gradišče pri Materiji, Hrpelje, Klanec pri Kozini, Kozina, Krvavi Potok, Materija, Obrov, Ocizla, Prešnica, Rodik,
Slivje, Tatre in Vrhpolje 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. 0067-5/2002
Hrpelje, dne 5. avgusta 2002.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.

Št. 0067-6/02
Hrpelje-Kozina, dne 7. avgusta 2002.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.

IDRIJA
3607.
3605.

Sklep o uradnem elektronskem poštnem
naslovu Občine Hrpelje-Kozina

Župan Občine Hrpelje-Kozina je na podlagi 5. člena
uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim
gradivom (Uradni list RS, št. 91/01) in 30. člena statuta
Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02)
sprejel

SKLEP
o uradnem elektronskem poštnem naslovu
Občine Hrpelje-Kozina
1
Uradni skupni elektronski naslov občine Hrpelje-Kozina se glasi: »Obcina.Hrpelje-Kozina@hrpelje.si.«
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0847-1/2002-4
Hrpelje, dne 7. avgusta 2002.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Idrija

Župan Občine Idrija 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) ter 52. člena statuta
Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01)

razpisujem
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Idrija
1. Razpisujem redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Idrija.
2. Redne volitve v svete Krajevnih skupnosti Črni Vrh,
Dole, Godovič, Kanomlja, Krnice – Masore, Ledine, Mesto
Idrija, Spodnja Idrija, Vojsko in Zavratec bodo v nedeljo, 10.
novembra 2002.
3. Za dan razpisa volitev, od katerega pričnejo teči roki
za volilna opravila, šteje 2. september 2002.
4. Volitve vodijo in izvedejo občinska volilna komisija in
volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 00607-0001/02
Idrija, dne 6. avgusta 2002.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.
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Št.

ILIRSKA BISTRICA
3608.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Ilirska Bistrica

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), 34. člena in drugega odstavka 58. člena
statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih
novic, št. 18/95, 17/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99)

razpisujem
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Ilirska Bistrica
1. Volitve za člane svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica bodo v nedeljo, dne 10. novembra 2002.
2. Volišča se bodo odprla ob 7. uri zjutraj, zaprla pa ob
19. uri istega dne.
3. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 2. september 2002.
4. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 00608-0001/2002-10
Ilirska Bistrica, dne 2. avgusta 2002.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, univ. dipl. inž.
kem. tehnol. l. r.
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JESENICE

3610.

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v
Občini Jesenice

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 s spremembami),
4., 7. in 8. člena odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 33/95) in 7. 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

ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen odloka
1. člen
Ta odlok določa način in pogoje opravljanja obveznih
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
(v nadaljnjem besedilu: javne službe) na območju Občine
Jesenice. Odlok opredeljuje ločeno zbiranje in ravnanje z
ločeno zbranimi frakcijami, ravnanje s kosovnimi odpadki in
opremo ter z nevarnimi frakcijami, z biološkimi odpadki in z
ostanki komunalnih odpadkov ter odlaganje komunalnih odpadkov.
2. Vsebina odloka

IVANČNA GORICA
3609.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Ivančna Gorica

Na podlagi prvega odstavka 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95,
51/02) in 61. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni
vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99 in 4/01)

razpisujemo
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Ivančna Gorica
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti: Ambrus,
Dob pri Šentvidu, Ivančna Gorica, Krka, Metnaj, Muljava,
Sobrače, Stična, Šentvid pri Stični, Temenica, Višnja Gora
in Zagradec se opravijo 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 skrbijo volilne komisije krajevnih
skupnosti in občinska volilna komisija.
Št. 00608-0001/2002
Ivančna Gorica, dne 20. avgusta 2002.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.

2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. splošne določbe,
2. vrsta in obseg storitev javne službe,
3. pogoji in način izvajanja javne službe,
4. obveznosti izvajalcev javnih služb,
5. obveznosti uporabnikov javne službe,
6. odlaganje odpadkov,
7. nadzor,
8. viri financiranja in obračun storitev javne službe,
9. kazenske in
10. prehodne določbe.
3. Cilji odloka
3. člen
1. izboljšati dostop do storitev javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki,
2. zagotoviti učinkovito izločevanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov in nevarnih odpadkov,
3. zagotoviti čim večjo predelavo in ponovno uporabo
ločenih frakcij komunalnih odpadkov in odpadne embalaže,
ki je komunalni odpadek,
4. uveljavitev načela “stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov”,
5. zagotoviti izdelavo in sprejem letnih programov ravnanja s komunalnimi odpadki in letnih programov odlaganja
odpadkov ter dolgoročnih ukrepov na področju ravnanja in
odlaganja komunalnih odpadkov.
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4. Pojmi

4. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
4.1. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in
njim po naravi in sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti
ter storitvenih dejavnosti, ki nastajajo na območju Občine
Jesenice.
4.2. Ostanki komunalnih odpadkov so odpadki, iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije in se jih zaradi
sestave ali načina nastajanja ne more razvrstiti v eno od
skupin ločenih frakcij komunalnih odpadkov s klasifikacijsko
številko 15 01 in 20 01.
4.3. Biološki odpadki so organski odpadki, ki nastajajo v
gospodinjstvih kot kuhinjski odpadki (npr. ostanki hrane, zelenjavni odpadki, odpadki sadja…), odpadki iz vrtov, organski
odpadki iz gostinskih lokalov, trgovin s sadjem in zelenjavo,
odpadki iz parkov in pokopališč (npr. trava, vejevje, listje,
rože, odrezano grmovje …) in drugi organski odpadki, primerni za kompostiranje.
4.4. Ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni odpadki in
so določene v predpisu o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki.
4.5. Kosovni odpadki so odpadki iz gospodinjstev, ki
zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za odlaganje v zabojnikih ali posodah za odpadke (pohištvo, gospodinjski stroji in aparati, ki ne vsebujejo nevarnih snovi).
4.6. Oprema je zavržena oprema iz gospodinjstev, ki
vsebuje nevarne snovi (hladilniki, zamrzovalniki, avdiovizualna, računalniška in elektronska oprema).
4.7. Nevarne frakcije so frakcije, ki imajo eno ali več
nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.
4.8. Povzročitelji komunalnih odpadkov (v nadaljevanju:
povzročitelji) so pravne in fizične osebe, ki na območju Občine
Jesenice stalno, začasno ali občasno povzročajo odpadke in
so obvezni uporabniki storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki.
4.9. Zbirno mesto za ostanek odpadkov (v nadaljevanju:
zbirno mesto) je ustrezno urejen prostor v objektu ali v bližini
objekta na stavbni parceli ali funkcionalnem zemljišču, kjer
povzročitelji odlagajo ostanke odpadkov v tipizirane posode
ali zabojnike. Na zbirnem mestu se v tipizirane posode odlagajo tudi biološki odpadki.
4.10. Prevzemno mesto za ostanek odpadkov (v nadaljevanju: prevzemno mesto) je ustrezno urejen prostor, s
katerega izvajalec javne službe prevzema in odvaža ostanke
komunalnih odpadkov in biološke odpadke. Locirano je ob
vozni poti smetarskega vozila.
4.11. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je vnaprej
določeno mesto, kjer povzročitelji prepuščajo izvajalcu javne
službe kosovne odpadke in opremo.
4.12. Premična zbiralnica nevarnih frakcij (v nadaljevanju: premična zbiralnica) je posebej urejeno vozilo, opremljeno
s posodami za prevzemanje nevarnih frakcij po vnaprej določenem in javno objavljenem urniku.
4.13. Ekološki otok je urejen prostor, opremljen s posodami ali zabojniki za zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Ekološki otoki se uredijo praviloma v stanovanjskih in
trgovskih območjih, v območjih javnih ustanov in tam, kjer
ločene frakcije nastajajo.
4.14. Zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit
prostor, opremljen za prevzemanje in začasno hranjenje vseh
vrst ločenih frakcij. V zbirnem centru povzročitelji prepuščajo
izvajalcu javne službe tudi kosovne odpadke, nevarne frakcije
in biološke odpadke.
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4.15. Sortirnica je pokrit, ustrezno urejen prostor, v
katerem se izvaja prebiranje in razvrščanje ločeno zbranih
frakcij /kolikor le-te ne dosegajo dovolj dobre čistosti/; sortiranje nevarnih frakcij ter razgradnja in predelava kosovnih
odpadkov.
4.16. Kompostarna je urejena utrjena površina za prevzem in predelavo bioodpadkov v kompost.
4.17. Odlagališče nenevarnih odpadkov (v nadaljevanju: odlagališče) je prostor ali objekt za varno in nadzorovano
odlaganje odpadkov.
5. člen
Subjekti ravnanja z odpadki so:
– Občina Jesenice, ki je po zakonu zadolžena, da organizira in zagotovi pogoje za izvajanje javnih služb ravnanja in
odlaganja komunalnih odpadkov in izvaja nadzor nad izvajalci
javnih služb. Je lastnica /solastnica/ objektov za ravnanje in
odlaganje komunalnih odpadkov,
– izvajalci javne službe ravnanja z odpadki
Po odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 33/95) izvaja javno službo ravnanja in
odlaganja komunalnih odpadkov javno komunalno podjetje,
ki je tudi upravljavec odlagališča za nenevarne odpadke na
Mali Mežakli.
– povzročitelji komunalnih odpadkov oziroma uporabniki so pravne in fizične osebe, ki na območju Občine Jesenice
stalno, začasno ali občasno povzročajo odpadke s tem, da:
– bivajo v svojih ali najetih nepremičninah,
– so lastniki počitniške hiše,
– opravljajo dejavnost,
– upravljajo javne površine (npr. tržnice, sejmišča, igrišča, avtobusne postaje, parke, parkirišča, ulice, pločnike in
podobno),
– organizirajo kulturne, športne ter druge javne prireditve.
Upravljavci v več stanovanjskih hišah in drugih objektih
prevzamejo z uveljavitvijo tega odloka nekatere obveznosti
povzročiteljev.
– imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali oseba,
ki ima odpadke v posesti.
V primeru, da ni mogoče ugotoviti ali določiti povzročitelja odpadkov, se za povzročitelja šteje lastnik zemljišča ali
nepremičnine, kjer so odloženi odpadki, kolikor jih lastnik
zemljišča ni prijavil pristojni republiški ali občinski inšpekciji.
Za imetnika odpadkov javnih površin, vključno z javnimi
potmi in lokalnimi cestami se šteje Občina Jesenice.
Vsi povzročitelji na območju Občine Jesenice morajo biti
vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
6. člen
Ta odlok je obvezen za vse uporabnike in izvajalce javne
službe ravnanja in odlaganja komunalnih odpadkov ter udeležence pri načrtovanju in projektiranju objektov, kjer bodo
nastajali komunalni odpadki.
II. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
7. člen
Javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki po tem
odloku obsega:
1. ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami,
2. ravnanje s kosovnimi odpadki in opremo,
3. ravnanje z nevarnimi frakcijami,
4. ravnanje z biološkimi odpadki,
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5. ravnanje z ostanki komunalnih odpadkov,
6. razvrščanje, sortiranje in predelava komunalnih odpadkov v sortirnici.
Javna služba odlaganja komunalnih odpadkov obsega
odlaganje komunalnih odpadkov na odlagališču nenevarnih
odpadkov na Mali Mežakli.
8. člen
Ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami je:
– zbiranje ločenih frakcij z ločenim zbiranjem in njihovo
prevzemanje v zbiralnicah in v zbirnih centrih,
– oddajanje odpadne embalaže, prevzete v okviru ločenega zbiranja frakcij v zbiralnicah in zbirnih centrih, v predelavo skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in
odpadno embalažo,
– zagotavljanje predelave in oddajanje v predelavo ločenih frakcij, prevzetih v okviru ločenega zbiranja frakcij v zbiralnicah in zbirnih centrih in niso odpadna embalaža,
– nabava in vzdrževanje posod in zabojnikov za prepuščanje ločenih frakcij v zbiralnicah,
– nabava in vzdrževanje zabojnikov in druge opreme v
zbirnih centrih, namenjene prepuščanju in oddajanju ločenih
frakcij,
– nabava in vzdrževanje zabojnikov in vozil za prevoz
ločenih frakcij v predelavo,
– urejanje in vzdrževanje prostorov, kjer je nameščena
oprema zbiralnic in zbirnih centrov,
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih ločenih frakcijah po predpisih na področju ravnanja z odpadki.
9. člen
Ravnanje s kosovnimi odpadki in opremo je:
– prevzemanje kosovnih odpadkov in opreme na prevzemnih mestih za kosovne odpadke;
– prevzemanje kosovnih odpadkov in opreme v zbirnem
centru,
– razgradnja in predelava kosovnih odpadkov in opreme,
– oddajanje prevzete opreme pooblaščenim zbiralcem
oziroma predelovalcem;
– zagotavljanje predelave in odstranjevanja razgrajenih
kosovnih odpadkov,
– oddajanje ostankov odpadkov po razgradnji in predelavi na odlagališče odpadkov,
– nabava in vzdrževanje zabojnikov in vozil za prevzemanje kosovnih odpadkov in opreme,
– nabava in vzdrževanje opreme za razgradnjo in predelavo kosovnih odpadkov in opreme,
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o količinah in
vrstah ločenih frakcij, pridobljenih s predelavo kosovnih odpadkov in opreme po predpisih o ravnanju in odlaganju odpadkov.
10. člen
Ravnanje z nevarnimi frakcijam je:
– zbiranje in prevzemanje nevarnih frakcij v premičnih
zbiralnicah po vnaprej dogovorjenem urniku,
– prevzemanje nevarnih frakcij v zbirnem centru,
– začasno skladiščenje zbranih nevarnih frakcij,
– oddajanje nevarnih frakcij pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem,
– nabava in vzdrževanje posod in vozil premičnih zbiralnic nevarnih frakcij,
– nabava in vzdrževanje posod za začasno hranjenje
nevarnih frakcij,
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih nevarnih frakcijah po predpisih o ravnanju z odpadki.
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11. člen
Ravnanje z biološkimi odpadki je:
– zbiranje in prevzemanje bioloških odpadkov na prevzemnem mestu in v kompostarni,
– odvoz in oddajanje prevzetih bioloških odpadkov v
kompostarno,
– nabava in vzdrževanje posod za biološke odpadke,
– nabava in vzdrževanje vozil za prevoz bioloških odpadkov,
– nabava in vzdrževanje opreme in vozil za pranje posod
za biološke odpadke,
– predelava bioloških odpadkov v kompost,
– odvoz ostankov bioloških odpadkov po predelavi na
odlagališče odpadkov,
– vzdrževanje objekta in opreme kompostarne,
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih in
predelanih bioloških odpadkih po predpisih o ravnanju in
odlaganju odpadkov.
12. člen
Ravnanje z ostanki komunalnih odpadkov je:
– zbiranje in prevzemanje ostankov komunalnih odpadkov,
– prevoz in oddajanje prevzetih ostankov komunalnih
odpadkov na odlagališče odpadkov,
– nabava in vzdrževanje posod in zabojnikov za ostanke
komunalnih odpadkov,
– nabava in prodaja tipiziranih vrečk za ostanke komunalnih odpadkov,
– nabava in vzdrževanje vozil za prevoz ostankov komunalnih odpadkov,
– nabava in vzdrževanje opreme in vozil za pranje posod
za ostanke komunalnih odpadkov,
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih ostankih komunalnih odpadkih po predpisih o ravnanju in odlaganju odpadkov.
13. člen
Razvrščanje, sortiranje in predelava komunalnih odpadkov v sortirnici je:
– prebiranje in razvrščanje ločenih frakcij, zbranih v zbiralnicah in zbirnem centru, ki ne dosegajo ustrezne čistosti,
pred oddajo pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem,
– razvrščanje in sortiranje nevarnih frakcij, zbranih v premičnih zbiralnicah in zbirnem centru, pred oddajo pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem,
– predelava in razvrščanje frakcij, pridobljenih pri razgradnji nenevarnih kosovnih odpadkov, pred oddajo pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem,
– predelava in razvrščanje frakcij, pridobljenih pri razgradnji nevarnih kosovnih odpadkov, pred oddajo pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem,
– odvoz ostankov odpadkov po predelavi in sortiranju na
odlagališče odpadkov,
– urejanje in vzdrževanje prostorov sortirnice,
– nabava in vzdrževanje opreme v sortirnici,
– nabava in vzdrževanje zabojnikov in vozil za prevoz
pridobljenih ločenih frakcij odpadkov pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem,
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o ločenih frakcijah, pridobljenih s predelavo in razvrščanjem po predpisih
po predpisih o ravnanju in odlaganju odpadkov.
14. člen
Odlaganje komunalnih odpadkov je:
Ostanki komunalnih odpadkov se odlagajo na odlagališču nenevarnih odpadkov na Mali Mežakli (odlagališču). Na
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odlagališče je dovoljeno odlagati samo odpadke, ki imajo
spremno dokumentacijo, zahtevano s pravilnikom o odlaganju odpadkov in so predhodno obdelani skladno s pravilnikom o ravnanju z odpadki.
Na odlagališče se odlagajo tudi nenevarni odpadki, za
katere je pridobljeno dovoljenje Agencije RS za okolje pri
Ministrstvu za okolje in prostor.
Upravljavec odlagališča mora imeti poslovnik za obratovanje odlagališča, kakor je predpisan s pravilnikom o odlaganju odpadkov.
III. POGOJI IN NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
15. člen
Pogoji za izvajanje obeh javnih služb so zagotovljeni z
objekti, napravami in opremo za izvajanje posameznih vrst
javne službe.
16. člen
Na ekoloških otokih se zagotavlja prevzem naslednjih
ločenih frakcij:
– papirja in drobne lepenke vključno z drobno odpadno
embalažo iz lepenke,
– odpadne embalaže iz stekla,
– drobne odpadne embalaže iz plastike ter
– drobne odpadne embalaže iz kovine.
Število ekoloških otokov se določi glede na gostoto
poselitve oziroma na količino ločenih frakcij. En ekološki otok
pokriva okoli 500 prebivalcev. Lokacijo določita izvajalec javne službe in občina v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi.
Ekološke otoke v stanovanjskih, poslovno-stanovanjskih
in poslovnih območjih, ob zdravstvenem domu, domu upokojencev, bolnici, šolah in vrtcih uredi izvajalec javne službe.
Ločene frakcije iz prvega odstavka tega člena, ki nastajajo v podjetjih z več kot 20 zaposlenimi, se prepuščajo
izvajalcu javne službe v zabojnikih, ki jih zagotovijo lastniki
podjetij sami.
17. člen
V zbirnem centru je zagotovljen prevzem naslednjih ločenih frakcij:
– papirja in lepenke vseh vrst in velikosti vključno z
odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
– stekla vseh velikosti in oblik vključno z odpadno embalažo iz stekla,
– plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali
sestavljenih materialov,
– odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz
kovin,
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– oblačila, tekstil,
– jedilna olja in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih
snovi,
– detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorji, ki niso vključeni v skupine 16
06 01, 16 06 02 in 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu
odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki,
– električna in elektronska oprema, ki ne vsebuje nevarnih snovi.
18. člen
V zbirnem centru je zagotovljeno tudi redno oddajanje
nevarnih frakcij in kosovnih odpadkov ter opreme. Prevzemanje nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov in opreme je nadzorovano z osebjem, ki je usposobljeno za tak prevzem.
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V zbirnem centru je zagotovljeno tudi redno oddajanje
zelenega odpada iz vrtov, zelenic in parkov, kot so trava,
vejevje, listje, rože in drugi zeleni odrez.
19. člen
V kompostarni se prevzemajo biološki odpadki, ki jih
izvajalec javne službe redno prevzema na prevzemnih mestih
in v zbirnem centru. V obratovalnem času kompostarne se
zagotavlja tudi prevzem večjih količin zelenega odpada.
20. člen
V premičnih zbiralnicah se prevzemajo nevarne frakcije,
najmanj enkrat letno.
21. člen
Na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov se prevzemajo kosovni odpadki in oprema, najmanj enkrat letno.
22. člen
Na prevzemnih mestih se prevzemajo ostanki komunalnih odpadkov in biološki odpadki.
Povzročitelji prepuščajo ostanke komunalnih odpadkov
v tipiziranih posodah in zabojnikih volumna od 120 do 1100
litrov in tipiziranih kovinskih zabojnikih volumna od 4 m3 do 7
m3. Posode in zabojniki morajo imeti pokrov.
V primeru občasnega povečanja količine odpadkov (ne
več kot enkrat na mesec), ki se odlagajo v posode iz prejšnjega odstavka tega člena, si morajo povzročitelji proti plačilu
priskrbeti tipizirano vrečko, ki jo nabavi pri izvajalcu ali drugih
v naprej določenih prodajnih mestih in jih na dan odvoza
postavi na odjemno mesto ob posodo. Predpisana posoda za
odpadke ne sme biti napolnjena tako, da je ni moč zapreti.
23. člen
Odlaganje ostankov komunalnih odpadkov v tipizirane
vrečke je lahko tudi redno, če izvajalec javne službe tako
odlaganje odredi zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti
odjemnega mesta od stavbe, v kateri komunalni odpadki nastajajo.
24. člen
Povzročitelji prepuščajo biološke odpadke v tipiziranih
posodah volumna od 120 do 1100 litrov. Kolikor se povzročitelji odločijo za lastno kompostiranje bioloških odpadkov, niso vključeni v redni odvoz bioloških odpadkov.
25. člen
Prevzemno mesto mora biti dostopno vozilom za odvoz
odpadkov. Širina dovozne poti do prevzemnega mesta mora
biti najmanj 3m, najmanjša svetla višina dovozne poti pa 4m.
Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja ne sme biti
stopnic, robnikov ali drugih ovir. Največja oddaljenost prevzemnega mesta od mesta praznjenja je 5m.
Če prevzemno mesto ni hkrati zbirno mesto, morata
povzročitelj ali upravitelj stavbe zagotoviti, da so posode in
tipizirane vrečke na prevzemnem mestu le v času, določenem
za prevzem ostankov komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov.
26. člen
Za čas do prevzema ostankov komunalnih in bioloških
odpadkov mora povzročitelj ali upravitelj stavbe zagotoviti, da
so posode nameščene na zbirnem mestu tako, da povzročitelji v njih neovirano zbirajo ostanke komunalnih in bioloških
odpadkov.
Tipizirane vrečke morajo povzročitelji do prevzema hraniti v stanovanjskih ali poslovnih prostorih, kjer odpadki na-

Uradni list Republike Slovenije
stajajo, ali v posebnih, za to namenjenih zaprtih in pokritih
prostorih v stavbi.
27. člen
Če je zbirno mesto na prostem, mora biti njegova površina primerne velikosti, asfaltirana ali tlakovana, posode pa
zavarovane pred vremenskimi vplivi.
Vsa zbirna mesta morajo biti vzdrževana in redno čiščena.
Če zbirnega mesta ni mogoče urediti na površini, ki je v
lasti povzročitelja ali uporabnika stavbe, lahko pristojni občinski organ določi namestitev posod na javni površini.
28. člen
V primeru izpada prevzema odpadkov zaradi višje sile,
mora izvajalec javne službe o vzrokih izpada obvestiti povzročitelje, izpadli prevzem odpadkov pa opraviti takoj, ko je
možno.
29. člen
V primeru, da se količina komunalnih odpadkov glede
na časovna obdobja spreminja, se razmerja med izvajalcem
javne službe in povzročiteljem uredijo s pogodbo.
Razmerje med izvajalcem in uporabniki se uredi s pogodbo tudi v primeru, da pri uporabniku nastajajo nenevarni
odpadki, ki ne sodijo v skupino 15 in 20 in jih je dovoljeno
odlagati na odlagališče nenevarnih odpadkov.
30. člen
Na odlagališču odpadkov se redno prevzemajo ostanki
komunalnih odpadkov in drugi nenevarni odpadki, skladno s
predpisi o ravnanju in odlaganju odpadkov. Upravljavec odlagališča mora pred odložitvijo odpadkov v telo odlagališča
zagotoviti preverjanje vseh dostavljenih odpadkov, ki vključuje
pregled predpisane dokumentacije o odpadkih in ugotavljanje istovetnosti odpadkov glede na vrsto, količino in njihove
lastnosti. Odpadki se prevzemajo pred odlagališčem z obveznim tehtanjem in prevzemom spremne dokumentacije. Odpadki se pred kompaktiranjem vizualno pregledajo, izvajajo
se tudi kontrolne kemične analize skladno s predpisi.
31. člen
Za izredni prevzem in odlaganje nenevarnih odpadkov
mora povzročitelj predhodno pridobiti soglasje upravljavca
odlagališča.
Če so pripeljani odpadki neustrezni, jih mora povzročitelj odpeljati na ustrezno mesto.
IV. OBVEZNOSTI IZVAJALCEV JAVNIH SLUŽB
1. Obveznosti izvajalca javnih služb
32. člen
Izvajalec javne službe mora zagotoviti:
1. redno praznjenje posod za ostanek komunalnega odpadka, prevzemanje tipiziranih vrečk in odvoz na odlagališče
odpadkov,
2. redno praznjenje posod za biološki odpadek in odvoz
v kompostarno,
3. redno praznjenje posod oziroma zabojnikov v zbiralnicah in v zbirnih centrih,
4. prevzem kosovnih odpadkov in opreme skladno z
letnim programom ravnanja,
5. prevzem nevarnih frakcij skladno z letnim programom
ravnanja,
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6. da so vozila za prevzem in prevoz komunalnih odpadkov ustrezno opremljena in zagotavljajo praznjenje posod in
zabojnikov, nakladanje, prevoz in razkladanje odpadkov brez
prahu, čezmernega hrupa in raztresanja odpadkov,
7. da so posode ali zabojniki na ekoloških otokih enakega tipa in ustrezno označeni,
8. da so zabojniki v zbirnem centru ustrezno označeni,
9. redno oddajanje zbranih ločenih frakcij v predelavo,
10. čiščenje in vzdrževanje prevzemnih mest, ekoloških
otokov in zbirnih centrov,
11. redno vzdrževanje posod in zabojnikov na ekoloških
otokih in v zbirnem centru,
12. zamenjavo dotrajanih posod in zabojnikov na ekoloških otokih in v zbirnem centru,
13. opremljanje ekoloških otokov in zbirnega centra s
posodami ali zabojniki za ločene frakcije,
14. nabavo novih posod za nove uporabnike,
15. pranje posod za ostanek komunalnih odpadkov najmanj enkrat letno,
16. pranje posod za biološke odpadke najmanj dvakrat
letno,
17. redno vzdrževanje in zamenjavo dotrajanih posod za
ostanek komunalnih odpadkov,
18. zamenjavo posod s posodami drugih velikosti spremenjenih količinah nastajanja komunalnih odpadkov v objektu,
19. nabavo in prodajo tipiziranih vrečk,
20. nabavo in vzdrževanje vozil za prevoz ostankov komunalnih odpadkov na deponijo,
21. nabavo in vzdrževanje vozil za prevoz bioloških odpadkov na kompostarno,
22. vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz ločenih frakcij
v predelavo,
23. nabavo in vzdrževanje opreme in vozil za pranje
posod,
24. obveščanje, če zaradi višje sile izpade prevzem odpadkov, izpadli prevzem pa opravi takoj, ko je možno,
25. ugotavljanje sestave in količine prevzetih ostankov
komunalnih odpadkov in v primeru kršitve kršilca prijaviti pristojni inšpekciji,
26. ugotavljanje količine in sestave bioloških odpadkov
in v primeru kršitve kršilca prijavi pristojni inšpekciji,
27. kontroliranje uporabe posod in v primeru kršitve
kršilca prijavi pristojni inšpekciji,
28. vodenje in ažuriranje zbirke podatkov,
29. izdajanje soglasij,
30. posredovanje podatkov za napoved takse zavezancu za takso in
31. pripravo letnih programov ravnanja z odpadki.
33. člen
Tipsko obliko, barvo, velikost ter označenost posod in
zabojnikov za komunalne odpadke določi izvajalec javne službe, potrdi pa pristojni občinski organ.
Zbirke podatkov
34. člen
Zbirke podatkov obsegajo:
– register prevzemnih mest,
– kataster zbiralnic, zbirnega centra in kompostarne,
– podatke o prevzetih ločenih frakcijah, kosovnih odpadkih, nevarnih frakcijah, ostankih komunalnih odpadkov,
bioloških odpadkih, vodene po predpisih o ravnanju in odlaganju komunalnih odpadkov,
– podatke o izdanih soglasjih.
Register prevzemnih mest
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Za vsako posamezno stavbo, v kateri nastajajo komunalni odpadki se določi ime in naslov povzročitelja ali upravitelja
stavbe /uporabnika storitev/, lokacijo prevzemnega mesta za
ostanek komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov, način
prepuščanja (v posodi ali v vrečkah), velikost in število posod
za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov in bioloških
odpadkov ter pogostost odvoza.
Zbirke podatkov iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec
javne službe v registru prevzemnih mest.
Podatki za posamezno stavbo se v registru prevzemnih
mest lahko spremenijo zaradi:
– sprememb števila prebivalcev in zaposlenih v stavbi
/po podatkih iz centralnega registra prebivalstva ter evidenc o
številu zaposlenih v posamezni dejavnosti/,
– spremenjenih količin komunalnih odpadkov v stavbi.
Izvajalec javne službe ob vsaki spremembi podatkov
potrdi povzročitelju vpis sprememb v register prevzemnih mest
in uskladi prevzemanje ostankov komunalnih odpadkov in
obračun storitev najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v
register prevzemnih mest.
Prijava prevzemnega mesta
35. člen
Lastnik ali upravljavec nove ali obnovljene stavbe mora
prijaviti izvajalcu javne službe začetek uporabe stavbe najkasneje 15 dni pred začetkom uporabe objekta, da se dogovorita o lokaciji prevzemnega mesta, o dobavi, številu in prostornini posod ter o drugih pogojih za pričetek izvajanja storitev
javne službe.
Prvo nabavo posod za odpadke zagotovi izvajalec in
nabavo zaračuna povzročitelju.
Pred začetkom uporabe stavbe izvajalec javne službe
izvede vpis prevzemnega mesta v register prevzemnih mest.
Evidence
36. člen
Izvajalec javne službe mora voditi evidenco o:
– naseljih, v katerih zagotavlja stalno ali občasno ločeno
zbiranje ločenih in nevarnih frakcij ter kosovnih odpadkov in
opreme,
– celotni količini zbranih komunalnih odpadkov,
– količini izločenih ločenih in nevarnih frakcij,
– količini in vrsti ločenih frakcij, oddanih predelovalcem,
– količini in vrsti nevarnih frakcij, oddanih predelovalcem,
– količini in vrstah ločenih in nevarnih frakcij, ki so odpadna embalaža, oddanih družbi za odpadno embalažo.
Sestavni del evidence so potrjeni evidenčni listi in
potrdila o predanih frakcijah. Dokumentacijo mora hraniti
najmanj 5 let.
Izvajalec javne službe mora zagotoviti tehtanje vsake
pošiljke ločenih frakcij, ki jo odda v predelavo ali odstranjevanje.
Soglasja
37. člen
Izvajalec javne službe izdaja pogoje k prostorskim izvedbenim aktom in soglasja k lokacijskim dokumentacijam, k
projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma za
pridobitev enotnega dovoljenja za graditev za objekte, v katerih bodo nastajali komunalni odpadkih. V soglasjih predpiše
pogoje za izvedbo zbirnih in prevzemnih mest ter zbiralnic in
dovozov do njih in pogoje in postopke za odlaganje komunal-
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nih odpadkov. V soglasju k uporabnim dovoljenjem potrdi
izpolnitev pogojev iz predhodnih soglasij.
Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki
38. člen
Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki pripravi
izvajalec javne službe do 15. oktobra za naslednje leto.
Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki vsebuje:
– časovni razpored in način prevzemanja kosovnih odpadkov in opreme na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov
in v zbirnem centru, opis razgradnje in predelave kosovnih
odpadkov in opreme ter oddaja frakcij pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem,
– opis opreme za prevzemanje, začasno skladiščenje in
obdelavo kosovnih odpadkov, opreme in nevarnih frakcij, ki
jih bo nabavil po letnem programu,
– časovni razpored in način prevzemanja nevarnih frakcij s premičnimi zbiralnicami in v zbirnem centru, z opisom
načina oddaje pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem,
– opis načina prevzemanja zelenega odpada v zbirnem
centru in v kompostarni,
– število zbiralnic, njihove lokacije, število in prostornino
posod, pogostost odvoza, načrt opremljanja obstoječih ter
načrt vzpostavljanja novih zbiralnic,
– načrt opremljanja zbirnega centra,
– časovni razpored,
– podatke o naseljih in številu gospodinjstev, ki se jim
zagotavlja prevzemanje ostankov komunalnih odpadkov,
– podatke o naseljih in številu gospodinjstev, katerim se
zagotavlja prevzemanje bioloških odpadkov,
– podatke o prevzemnih mestih, velikosti posod, in pogostosti prevzemanja ostankov komunalnih in bioloških odpadkov,
– podatke o načrtovani letni količini zbranih ostankov
komunalnih in bioloških odpadkov količini zbranih ločenih in
nevarnih frakcij,
– način prodaje tipiziranih vrečk,
– število posod in vrečk, ki jih bo nabavil izvajalec v letu
programa,
– pogostost pranja posod za ostanke komunalnih in bioloških odpadkov in
– način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.
Pri izdelavi programa zbiranja komunalnih odpadkov je
treba upoštevati, da se komunalne odpadke prevzema:
– največ dvakrat tedensko v ožjem središču mesta,
– največ enkrat tedensko na območjih poselitve s strnjeno individualno pozidavo,
– najmanj enkrat mesečno izven strnjenih naselij.
2. Obveznosti upravljavca odlagališča
39. člen
Upravljavec odlagališča mora zagotoviti:
1. redni prevzem ostankov komunalnih odpadkov,
2. redni prevzem nenevarnih odpadkov, po predhodnem
soglasju pristojnega občinskega organa in skladno z dovoljenjem Agencije RS za okolje MOP,
3. izredni prevzem nenevarnih odpadkov po predhodnem soglasju,
4. tehtanje odpadkov,
5. vizualni pregled odpadkov pred kompaktiranjem,
6. občasne kontrolne kemične analize,
7. izločanje odpadkov, ki se jih ne sme odložiti,
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8. prevzemanje odpadkov od fizičnih oseb v začasnem
zbirnem centru znotraj odlagališča, do izgradnje ustrezne infrastrukture,
9. oddaja izločenih frakcij pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem,
10. urejanje, vzdrževanje in varovanje odlagališča skladno s predpisi,
11. izvajanje obratovalnega monitoringa,
12. izdelavo poslovnika po pravilniku o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98),
13. vodenje zbirk podatkov,
14. izdajanje soglasij in
15. pripravo letnega programa odlaganja odpadkov.
Zbirke podatkov
40. člen
Zbirke podatkov obsegajo:
– zbirke evidenčnih listov,
– evidenco obrazcev B in ocen odpadkov,
– podatke o vrsti in količini odloženih odpadkov,
– podatke o ločenih frakcijah, predanih pooblaščenim
zbiralcem oziroma predelovalcem,
– zbirke poročil o obratovalnem monitoringu,
– kataster odlagališča,
– podatke o izdanih soglasjih,
– zbirke listin, potrebnih za napoved takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
Letni program odlaganja komunalnih odpadkov
41. člen
Letni program odlaganja komunalnih odpadkov pripravi
upravljavec odlagališča do 15. oktobra za naslednje leto.
Letni program odlaganja komunalnih odpadkov vsebuje:
– časovni razpored in način prevzemanja ostankov komunalnih odpadkov na odlagališče,
– časovni razpored in način prevzemanja nenevarnih
odpadkov na odlagališče,
– časovni razpored in način prevzemanja komunalnih
odpadkov od fizičnih oseb na odlagališče,
– opis postopkov vizualnega pregleda odpadkov in opis
postopkov kontrolnih kemičnih analiz,
– opis opreme za prevzemanje, vzdrževanje in varovanje
odlagališča in za kompaktiranje odpadkov,
– opis izvajanja obratovalnega monitoringa,
– opis in obseg vzdrževalnih in investicijskih del za prihodnje leto,
– način obveščanja uporabnikov storitev javne službe,
– podatke o načrtovani letni količini odloženih odpadkov.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE
42. člen
Ravnanje s komunalnimi odpadki je obvezna gospodarska javna služba in je za uporabnike obvezna.
43. člen
Povzročitelji ravnajo s komunalnimi odpadki tako, da
prepuščajo čim več ločenih frakcij na ekoloških otokih in v
zbirnih centrih.
Povzročitelji morajo oddajati vse:
– nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju v premičnih zbiralnicah in v zbirnih centrih,
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– kosovne odpadke in opremo pri občasnem prevzemanju s prevzemnega mesta kosovnih odpadkov in v zbirnih
centrih.
44. člen
Povzročitelji morajo zagotoviti, da:
1. hranijo nevarne frakcije do njihove oddaje ločeno od
drugih odpadkov in neškodljivo za okolje,
2. hranijo ločene frakcije do njihove oddaje varno in
neškodljivo za okolje,
3. kosovne odpadke pred oddajo ročno razstavijo na
več kosov tako, da posamezni kos odpadka vsebuje pretežno
eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov,
4. biološke odpadke odlagajo v kompostnike ali zabojnike za biološke odpadke v čim večji možni meri.
45. člen
Povzročitelji ali upravljavci stavb morajo zagotoviti:
1. da so posode in vrečke, namenjene odlaganju ostankov komunalnih odpadkov, postavljene na prevzemno mesto
še pred začetkom delovnega časa za prevzemanje odpadkov,
2. da so posode, namenjene odlaganju bioloških odpadkov, postavljene na prevzemno mesto še pred začetkom
delovnega časa za prevzemanje odpadkov,
3. da po praznjenju posode namestijo nazaj na zbirno
mesto,
4. da so pokrovi posod zaprti, ne glede na to ali se
nahajajo na prevzemnem ali na zbirnem mestu,
5. da je dovoz do prevzemnega mesta tudi v zimskem
času vzdrževan in je omogočen odvoz odpadkov,
6. obveščanje izvajalca javne službe o spremembah, ki
vplivajo na obračun storitev javne službe.
46. člen
Prepovedano je:
1. odložiti ali zliti odpadke, ki niso komunalni odpadki, v
zabojnike za ločene frakcije ali v posode in vrečke za ostanke
komunalnih odpadkov ali v posode za biološke odpadke,
2. mešati nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali ostanki komunalnih odpadkov ter biološkimi odpadki ali mešati
posamezne vrste nevarnih frakcij med seboj,
3. mešati ločene frakcije med ostanke komunalnih odpadkov,
4. v posode in vrečke za ostanke komunalnih odpadkov
odložiti ali zliti nevarne frakcije, odpadni gradbeni material in
kamenje, bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti, tople ogorke in pepel, kosovne odpadke,
odpadke iz vrtov in odpadke v tekočem stanju, gošče in
usedline, ne glede na vrsto odpadka,
5. odlagati odpadke v vrečkah, ki niso tipizirane,
6. razstavljati opremo, ki vsebuje nevarne snovi,
7. pisati na posode ali zabojnike ter nanje lepiti plakate.
47. člen
Povzročitelj mora odložiti kosovne odpadke in opremo
na prevzemno mesto za kosovne odpadke do 6. ure na dan
prevzema, vendar ne prej kot 24 ur pred dnevom prevzema.
Če odloži odpadke, ki niso kosovni komunalni odpadki ali
oprema in jih izvajalec javne službe ne prevzame, jih mora
odstraniti s prevzemnega mesta takoj po končanem prevzemanju kosovnih odpadkov.
48. člen
Prepovedana je opustitev storitev javne službe in kopičenje komunalnih odpadkov ter njihovo sežiganje ali odlaganje v
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objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje
komunalnih odpadkov.
Če povzročitelj iz prejšnjega odstavka ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih odpadkov skladno s predpisi o ravnanju z odpadki, to na njegove stroške izvede izvajalec
javne službe na podlagi odločbe inšpekcije.
49. člen
Če povzročitelja ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo
ali odstranitev komunalnih odpadkov izvajalec javne službe na
stroške Občine Jesenice na podlagi odločbe inšpekcije.
50. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev morajo za čas trajanja prireditve zagotoviti, da se prireditveni prostor opremi s posodami ali zabojniki za prepuščanje
ločenih frakcij in posodami za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov in da najkasneje v 24 urah po končani
prireditvi izvajalec javne službe odpadke prevzame.
Stroški bremenijo organizatorja.
VI. ODLAGANJE ODPADKOV
51. člen
Ostanki komunalnih odpadkov se odlagajo na odlagališče nenevarnih odpadkov (odlagališče).
V območju odlagališča se lahko uredijo prostori za začasno skladiščenje ločenih frakcij in prostori za začasno hrambo nevarnih frakcij, lahko pa tudi zbirni center.
Prostori za začasna skladiščenja iz prejšnjega odstavka
se lahko uredijo, če so zagotovljene tehnične možnosti zbiranja in skladiščenja, če je določen nadaljnji postopek za ravnanje s temi odpadki oziroma je znan zbiralec oziroma predelovalec in je pridobljeno ustrezno dovoljenje.
52. člen
Na odlagališče je dovoljeno odlagati samo tiste odpadke, ki jih določa pravilnik o ravnanju z odpadki.
53. člen
Upravljavec odlagališča mora imeti poslovnik za obratovanje odlagališča, ki je predpisan s pravilnikom o odlaganju
odpadkov, ki obsega:
1. naziv upravljavca odlagališča in vrsto odlagališča,
2. seznam vrst in količin odpadkov, ki se skladno z
dovoljenjem lahko odlagajo,
3. podatke o obratovanju odlagališča:
– obratovalni čas odlagališča,
– opis načina prevzemanja in preverjanja odpadkov,
– opis načina in metod odlaganja odpadkov v telo odlagališča,
– opis ravnanja z izcedno in padavinsko vodo in odlagališčnimi plini,
4. navodila za izvajanje postopkov preverjanja odpadkov,
5. navodila za ravnanje z odpadki v začasnih skladiščih
na območju odlagališča,
6. navodila za vzdrževalna dela na odlagališču,
7. navodila za redne preglede stabilnosti telesa odlagališča in tehničnih objektov in naprav,
8. navodila za nadzor in ukrepanje v zvezi s preprečevanjem in zmanjševanjem obremenjevanja okolja,
9. navodila za ukrepanje v primeru ekološke nesreče in
10. navodila za vodenje in shranjevanje obratovalnega
dnevnika.
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54. člen
Zemlja in jalovina se na odlagališču uporabljata le za
gradnjo odlagalnih polj in prekrivni material v skladu s poslovnikom.
55. člen
Izkopana zemljina in jalovina ter gradbeni material se
lahko odložijo na odlagališču inertnih odpadkov, uporabijo se
lahko za sanacijo degradiranih površin oziroma se lahko odložijo kam drugam v okolje, za kar mora biti pridobljeno dovoljenje za poseg v prostor.
Povzročitelj mora vsaj tri dni pred pričetkom del, kjer
bodo taki odpadki nastajali, obvestiti Komunalno direkcijo
Občine Jesenice, da mu le-ta odredi odlagališče.
56. člen
Odpadke, ki so namenjeni odlaganju na odlagališče, je
prepovedano odlagati izven odlagališča.
Kdor odloži odpadke izven odlagališča odpadkov, jih je
dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagališče
odpadkov. Če tega ne stori, jih na njegove stroške odstrani
pooblaščen izvajalec takoj, ko to odredi pristojni občinski
organ za komunalne zadeve ali pristojna inšpekcija Občine
Jesenice.
Če storilca ni možno ugotoviti, odstrani odpadke izvajalec na stroške proračuna občine, kjer se odpadki nahajajo.
Sežiganje odpadkov na prostem, na mestu nastanka,
domačih kuriščih in kotlovnicah ter drugih skupinskih kotlovnicah, je prepovedano. Prepovedano je tudi sežiganje vrtnih
odpadkov v strnjenih naseljih.
VII. NADZOR
57. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja inšpekcija za okolje, zdravstvena inšpekcija, komunalni redar in
pristojne občinske službe, vsak v okviru svojega delovnega
področja in zakonskih pooblastil.
Inšpekcija lahko pri opravljanju nadzora izdaja odločbe
ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
Izvajalci javnih služb in povzročitelji so dolžni ugotavljati
nepravilno ravnanje z odpadki in pri odlaganju odpadkov v
skladu s tem odlokom in kršitelje prijaviti pristojni inšpekciji ali
službi iz prvega odstavka tega člena.
VIII. VIRI FINANCIRANJA IN OBLIKOVANJE CEN
STORITEV JAVNE SLUŽBE
Viri financiranja
58. člen
Sredstva za izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov v
obsegu in na način, kot je določeno v tem odloku, se pridobivajo:
– iz plačila uporabnikov za storitve javne službe,
– iz proračuna Občine Jesenice,
– drugih virov.
59. člen
Cene storitev se oblikujejo ločeno za:
– zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov,
– predelavo in obdelavo komunalnih odpadkov,
– odlaganje komunalnih odpadkov;
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na osnovi programa in stroškovnih kalkulacij izvajalca
skladno z veljavnimi predpisi.
Cene storitev se oblikujejo za enoto posamezne storitve,
enota storitve je utežna (kg) količina komunalnih odpadkov ali
njihovih ostankov, ki jih ustvari povzročitelj (uporabnik javne
službe).

IX. KAZENSKE DOLOČBE

60. člen
Stroški, ki oblikujejo ceno storitev zbiranja kosovnih odpadkov, nevarnih frakcij in komunalnih odpadkov ter ceno
storitev izločanja ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih komunalnih odpadkov, kompostiranje bioloških odpadkov, mehansko biološki obdelavi odpadkov in odstranjevanju odpadkov,
obsegajo predvsem:
1. neposredne stroške,
2. posredne proizvajalne stroške,
3. splošne stroške.
Obračun storitev javne službe
61. člen
Zavezanci za plačilo storitev iz 65. člena tega odloka so:
– povzročitelji odpadkov iz gospodinjstev,
– ostali povzročitelji odpadkov.
62. člen
Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji, za katere je organizirano ravnaje z odpadki. Obveznost plačila stroškov za ravnanje z odpadki nastane z dnem,
ko začne izvajalec opravljati storitve na njihovem območju ali
se povzročitelji vselijo v stanovanje ali pričnejo uporabljati
poslovne prostore.
Vsaka pravna oseba, ki opravlja gospodarsko ali drugo
dejavnost na območju Občine Jesenice, je dolžna pred začetkom opravljanja dejavnosti prijaviti izvajalcu datum začetka
izvajanja dejavnosti in skleniti z izvajalcem pogodbo o ravnanju z odpadki.
Povzročiteljem odpadkov – pravnim osebam, ki pripeljejo odpadke v zbirni center, kompostarno ali na deponijo, se
stroški obdelave odpadkov zaračuna po ceni, ki je določena v
veljavnem ceniku.
63. člen
Osnova za obračun storitev iz stanovanjskih prostorov je
teža odpadka in pogostost odvoza.
Potreben volumen posode določita skupaj izvajalec in
povzročitelj odpadkov. Volumen posode je odvisen od števila
oseb v gospodinjstvu, velikosti poslovne površine, vrste poslovne dejavnosti, količine odpadkov ter uspešnosti ločevanja
na izvoru.
Za individualno postavitev posod pri fizičnih osebah –
gospodinjstvih je najmanjši skupni volumen posode za odpadke 120 litrov.
V primeru, ko več povzročiteljev uporablja isto posodo,
se za razdelitev stroškov med povzročitelji uporablja kvadratura poslovnih ali proizvodnih površin ali število povzročiteljev.
Za poslovne in proizvodne površine se štejejo vsi pokriti in
nepokriti prostori, ki služijo za izvajanje poslovne oziroma
proizvodne dejavnosti. V primeru, da so povzročitelji gospodinjstva, ki uporabljajo isto posodo za odpadke, se za razdelitev stroškov uporablja število članov v gospodinjstvu.
64. člen
Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice in cenik za obračun storitev javne
službe sprejme Občinski svet občine Jesenice.

65. člen
Z denarno kaznijo 100.000 do 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če:
1. ne prevzema ostankov komunalnih odpadkov za vse
uporabnike na celotnem območju Občine Jesenice, kot to
določa 32. člen, točka 1,
2. ne prevzema bioloških odpadkov na način, kot to
določa 32. člen, točka 2,
3. ne zagotovi prevzema ločenih frakcij na ekoloških
otokih in v zbirnem centru v obsegu iz 16. in 17. člena,
4. ne vzdržuje posod oziroma zabojnikov na ekoloških
otokih in zbirnih centrih, ne popravlja okvar in dotrajanih zabojnikov ne nadomesti z novimi, kot to določa 32. člen, točke
11 in 12,
5. ne čisti in vzdržuje prostorov prevzemnih mest, ekoloških otokov in zbirnih centrov, kot to določa 32. člen,
točka 10,
6. ne prevzema kosovnih odpadkov in opreme z občasnim prevzemanjem na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov in v zbirnem centru, skladno z letnim programom zbiranja,
7. ne prevzema nevarnih frakcij z občasnim prevzemanjem v premičnih zbiralnicah in v zbirnem centru,
8. ne oddaja odpadne embalaže, zbrane v okviru prevzemanja ločenih frakcij, v predelavo skladno s predpisom o
ravnanju z odpadno embalažo,
9. ne oddaja ločenih frakcij, zbranih z ločenim zbiranjem, v nadaljnjo predelavo skladno s predpisom o ravnanju z
odpadki,
10. ne oddaja ločenih frakcij, pridobljenih s predelavo
kosovnih odpadkov in opreme, v nadaljnjo predelavo skladno
s predpisom o ravnanju z odpadki,
11. ne oddaja nevarnih frakcij pooblaščenim zbiralcem
oziroma predelovalcem,
12. ne obvesti o izpadu prevzema ostankov komunalnih
in bioloških odpadkov zaradi višje sile, kot to določa 28. člen,
13. ne prevzema in prevaža komunalnih odpadkov s
posebnimi vozili, kot to določa 32. člen točka 6,
14. ne ugotavlja in ne evidentira sestave in količine
prevzetih ostankov komunalnih odpadkov, kot to določa
32. člen, točka 25,
15. ne ugotavlja in ne evidentira sestave in količine prevzetih bioloških odpadkov, kot to določa 32. člen, točka 26,
16. ne pripravi letnih programov ravnanja s komunalnimi
odpadki v roku iz 38. člena,
17. ne vodi zbirk podatkov iz 34. člena,
18. ne zagotovi odstranitve ostankov komunalnih odpadkov, kot to določa 47. člen tega odloka.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba izvajalca javne službe iz prvega odstavka
tega člena.
66. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek upravljavec odlagališča, če:
1. ne omogoča odlaganja ostankov komunalnih odpadkov, kot to določa 39. člen, točka 1,
2. ne omogoča odlaganja nenevarnih komunalnih odpadkov, kot to določa 39. člen, točka 2,
3. ne vodi zbirk podatkov v obsegu iz 40. člena,
4. ne pripravi letnih programov odlaganja komunalnih
odpadkov kot to določa 41. člen.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba upravljavca odlagališča iz prvega odstavka tega člena.
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67. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba in:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov,
kot to določata 42. in 43. člen,
2. ne prepušča ostankov komunalnih odpadkov v posodah ali v tipiziranih vrečkah, kot to določata 22. in 23. člen,
3. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja
dostopa do prevzemnega v zimskem času in ravna v nasprotju
z drugimi določbami 25. in 27. člena,
4. ne prepušča bioloških odpadkov v posodah, kot to
določa 24. člen,
5. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili
46. člena,
6. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki
vplivajo na obračun storitev javne službe kot določa 45. člen,
točka 6,
7. ne odpelje odpadkov iz odlagališča odpadkov na ustrezno mesto, kot to določa 31. člen,
8. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov (48. člen),
9. pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih
prireditev ravna v nasprotju z določbami 50. člena.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe iz prvega odstavka tega
člena.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim delom iz prvega odstavka tega člena.
68. člen
Z denarno kaznijo do 50.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je fizična oseba in:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov,
kot to določata 42. in 43. člen,
2. ne odlaga ostankov komunalnih odpadkov v posodah
ali v tipiziranih vrečkah, kot to določata 22. in 23. člen,
3. ne odlaga bioloških odpadkov v posodah, kot to določa 24. člen,
4. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami
46. člena,
5. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja
dostopa do prevzemnega mesta v zimskem času in ravna v
nasprotju z drugimi določbami 27. in 25. člena,
6. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki
vplivajo na obračun storitev javne službe kot določa 45. člen,
točka 6,
7. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov (48. člen),
8. ne odpelje odpadkov iz odlagališča na ustrezno mesto, kot to določa 31. člen in
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9. ne odpelje odpadkov, ki niso kosovni odpadki iz prevzemnega mesta kosovnih odpadkov, kot to določa 47. člen.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
69. člen
Za uporabnike storitev javne službe, ki so uporabljali
storitve javne službe na dan uveljavitve tega odloka (obstoječi
uporabniki storitev javne službe), se uporabljajo obstoječi
zabojniki velikosti 120, 240, 770 in 1100 litrov še največ
7 let po uveljavitvi tega odloka.
70. člen
Za obstoječe uporabnike storitev javne službe se do
vpisa sprememb v register prevzemnih mest uporabljajo podatki iz evidenc, ki jih je za izvajanje storitev javne službe do
uveljavitve tega odloka vodil izvajalec javne službe.
71. člen
Izvajalec javne službe pripravi letni program zbiranja komunalnih odpadkov prvič za leto 2003.
72. člen
Občina Jesenice v sodelovanju z izvajalcem javne službe pripravi dolgoročni plan ukrepov na področju ravnanja in
odlaganja komunalnih odpadkov, v katerem določi začetek,
dinamiko ter obseg izločevanja ločenih frakcij. V programu se
določi terminski plan in vire financiranja izgradnje objektov za
ločeno zbiranje, razvrščanje, sortiranje in predelavo komunalnih odpadkov.
Rok izdelave dolgoročnega programa je 15. 12. 2002.
Dolgoročni program ukrepov obravnava in sprejme Občinski svet občine Jesenice.
73. člen
Občina Jesenice v roku treh mesecev po uveljavitvi tega
odloka pripravi pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice in tehnični pravilnik o
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice.
74. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 26/96).
75. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 012-10/01
Jesenice, dne 25. julija 2002.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.
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VSEBINA
Stran

DRŽAVNI ZBOR
3570. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
izvršbi in zavarovanju (ZIZ-A)
8297

VLADA
3571. Sklep o organizaciji in delovnem področju Urada
Vlade Republike Slovenije za narodnosti
8317

SODNI SVET
3572. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice
3573. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice
3574. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice
3575. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
višjega sodišča

8318
8318
8318
8318

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3576. Aneks h kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije
8319
3577. Tarifna priloga kolektivne pogodbe za dejavnost
železniškega prometa za leto 2002
8319

OBČINE
AJDOVŠČINA
3578. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Ajdovščina
3579. Volilne enote za volitve v svete krajevnih skupnosti in število članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Ajdovščina
BELTINCI
3580. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Beltinci
3581. Sklep o pooblastilu podjetja Komunala Murska
Sobota d.o.o.

8321
8321

8323
8323

BLED
3582. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Bled
8323
BREŽICE
3583. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Brežice za obdobje
1986–1990 za – območje izkoriščanja gramoza
v Šentlenartu in skladišče gospodarskih razstreliv; – širitev poslovno-stanovanjskega območja v
Šentlenartu; – širitev Vrtnarije Čatež
8323
3584. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »stanovanjska soseska Hrastina
v Brežicah«
8325
3585. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Brežice
8327
CELJE
3586. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti na območju Mestne občine Celje
8327
CERKNICA
3587. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski regijski park
8327
3588. Odlok o Notranjskem regijskem parku
8330

Stran

3589. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja C13-11S Loško v Cerknici
3590. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Cerknica (OVK)
3591. Program priprave zazidalnega načrta Loško v Cerknici
3592. Program priprave zazidalnega načrta Tičnica –
del na Rakeku
CERKNO
3593. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno
ČRENŠOVCI
3594. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Črenšovci
ČRNOMELJ
3595. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Črnomelj
DOBJE
3596. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Dobje
DOBREPOLJE
3597. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
DOBRNA
3598. Sklep o potrditvi in sprejemu odloka o določitvi
volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev na območju Občine Dobrna
3599. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Dobrna
DORNAVA
3600. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Dornava za čistilno napravo v Dornavi
GORENJA VAS - POLJANE
3601. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gorenja vas - Poljane
GORNJA RADGONA
3602. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gornja Radgona
HORJUL
3603. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Horjul
HRPELJE-KOZINA
3604. Sklep o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve predsednika republike, rednih volitev v občinski svet ter župana
3605. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Hrpelje-Kozina
3606. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Hrpelje-Kozina
IDRIJA
3607. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Idrija
ILIRSKA BISTRICA
3608. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Ilirska Bistrica
IVANČNA GORICA
3609. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Ivančna Gorica
JESENICE
3610. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice

8337
8337
8338
8339
8340
8341
8341
8341
8344

8345
8345

8345
8346
8346
8347

8347
8348
8348
8348
8349
8349
8349
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Pred izidom

ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ)
z uvodnimi pojasnili Dide Volk in stvarnim kazalom
Državni zbor je sprejel obsežne spremembe in dopolnitve Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki bistveno spreminjajo
pravno ureditev na tem področju. Novosti v zakonu v uvodnih pojasnilih
podrobno razlaga sodnica Dida Volk, ki se že vrsto let poglobljeno ukvarja prav s problemi na tem področju. V knjižni
obliki bo prečiščeno besedilo zakona izšlo čez mesec dni, ko začnejo veljati nove zakonske določbe.
V knjigi bo objavljeno tudi stvarno kazalo.

Pravkar izšlo

DELOVNA RAZMERJA
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR)
z uvodnimi pojasnili Nataše Belopavlovič
Po sedmih letih priprav in usklajevanj med socialnimi partnerji je državni zbor 24. aprila 2002 sprejel zakon o delovnih
razmerjih. Soavtorica zakonskega besedila je tudi državna sekretarka na ministrstvu za delo Nataša Belopavlovič. V
uvodnih pojasnilih podrobno razlaga vsebino zakona in posebej opozarja na novosti na področju nove slovenske
delovnopravne zakonodaje.
Po načelu vse o delovnih razmerjih v knjigi objavljamo tudi:
•

Pogodbo o delu iz Obligacijskega zakonika

•

Zakon o zaposlovanju in delu tujcev

•

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

•

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (poglavji o zavarovanju za primer brezposelnosti
in aktivni politiki zaposlovanja)

Cena:

broširane izdaje
vezane izdaje

3906 SIT z DDV
4774 SIT z DDV

10583
10588

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

