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4691. Pravilnik o postopku in merilih določanja ter
oblikah označevanja tajnosti podatkov policije

Na podlagi 57. člena zakona o policiji (Uradni list RS,
št. 49/98, 66/98 – popr. in 93/01) minister za notranje
zadeve izdaja

P R A V I L N I K
o postopku in merilih določanja ter oblikah

označevanja tajnosti podatkov policije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(splošno)

S tem pravilnikom se določajo postopek in merila dolo-
čanja tajnosti ter oblike označevanja stopenj tajnosti podat-
kov in dokumentov policije, čas veljavnosti, spreminjanje ali
preklic stopnje tajnosti podatkov in dokumentov policije,
odgovornost za izvajanje pravilnika in nadzor nad izvajanjem
pravilnika.

2. člen
(tajni podatki policije)

Tajni podatki in tajni dokumenti policije (v nadaljnjem
besedilu: tajni podatki policije) so podatki, ki jih za tajne,
skladno z merili in pogoji, predpisanimi v zakonu o tajnih
podatkih (Uradni list RS, št. 87/01) in predpisih, izdanih na
njegovi podlagi, določijo osebe, pooblaščene za določanje
tajnih podatkov policije.

II. STOPNJE TAJNOSTI

3. člen
(oznake stopenj tajnosti)

Glede na škodljive posledice za varnost države, za
njene politične ali gospodarske koristi oziroma na škodljive
posledice za delovanje ali izvajanje nalog policije (v nadalj-
njem besedilu: škodljive posledice), ki bi jih lahko povzroči-
lo razkritje določenega podatka policije nepoklicani osebi,
se te podatke določi za tajne, in sicer z eno od naslednjih
stopenj tajnosti:

– STROGO TAJNO;
– TAJNO;
– ZAUPNO;
– INTERNO.
Stopnja »STROGO TAJNO« se določi tajnim podatkom

policije, katerih razkritje nepoklicani osebi bi ogrozilo ustav-
no ureditev, neodvisnost, ozemeljsko celovitost in obram-
bno sposobnost Republike Slovenije ali jim nepopravljivo
škodovalo.

Stopnja »TAJNO« se določi tajnim podatkom policije,
katerih razkritje nepoklicani osebi bi lahko hudo škodovalo
varnosti ali interesom Republike Slovenije.

Stopnja »ZAUPNO« se določi tajnim podatkom policije,
katerih razkritje nepoklicani osebi bi lahko škodovalo varno-
sti ali interesom Republike Slovenije.

Stopnja »INTERNO« se določi tajnim podatkom polici-
je, katerih razkritje nepoklicani osebi bi lahko škodovalo
delovanju policije oziroma izvajanju njenih nalog, vendar
ocena morebitnih škodljivih posledic, ki bi nastale v primeru
razkritja teh podatkov nepoklicani osebi, ne zahteva določi-
tev višje stopnje tajnosti.

Stopnja tajnosti tajnega podatka policije je izhodišče za
določitev izvedbe vrste in obsega varnostnih ukrepov, pred-
pisanih v pravilniku o varovanju podatkov policije, ki jih je
treba izvajati, da bi preprečili nastanek škodljivih posledic.

4. člen
(»STROGO TAJNO«)

Tajni podatki policije stopnje »STROGO TAJNO« so
predvsem:

– celovite ocene varnostnih razmer, na katerih temelji-
jo varnostni in obrambni načrti Republike Slovenije in

– načrti organiziranja in delovanja policije v izrednem
stanju ali vojni.

Podatke policije, ki se vsebinsko lahko uvrstijo med
podatke, naštete v prejšnjem odstavku, za tajne podatke
stopnje »STROGO TAJNO« določi, skladno z določili
10. člena tega pravilnika, oseba iz prvega odstavka 9. člena
tega pravilnika. Ta oseba lahko za »STROGO TAJNE« izje-
moma določi tudi druge podatke policije, ki so tako pomem-
bni, da bi bili z njihovim razkritjem nepoklicani osebi lahko
ogroženi vitalni interesi države.

MINISTRSTVA
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5. člen
(»TAJNO«)

Tajni podatki policije stopnje »TAJNO« so predvsem:
– načrt organiziranja in delovanja notranjih organizacij-

skih enot generalne policijske uprave, policijskih uprav in
policijskih postaj v izrednem stanju ali vojni;

– načrt načina, časa in smeri dostavljanja tajnih doku-
mentov policije stopnje »STROGO TAJNO« in »TAJNO«;

– dosjeji in identifikacijski oseb, ki izvajajo tajno policij-
sko delovanje;

– dosjeji in identifikacijski podatki tajnih policijskih so-
delavcev;

– evidenca oseb, zoper katere se izvajajo pooblastila iz
49. člena zakona o policiji (v nadaljnjem besedilu: prikriti
ukrepi policije) in podatki oziroma dokumenti, na katerih
temeljijo zapisi v tej evidenci;

– evidenca oseb, zoper katere se izvajajo ukrepi iz
150. člena zakona o kazenskem postopku (v nadaljnjem
besedilu: prikriti ukrepi policije), podatki oziroma dokumen-
ti, na katerih temeljijo zapisi v tej evidenci, ter dosjeji in
identifikacijski podatki o osebah in prikritih ukrepih policije;

– operativne informacije, ki vsebujejo podatke, pridob-
ljene s prikritimi ukrepi policije;

– načrti izvedbe posameznih prikritih ukrepov policije in
– dokumentacija finančnih sredstev za posebne namene.
Podatke policije, ki se vsebinsko lahko uvrstijo med

podatke, naštete v prejšnjem odstavku, za tajne podatke
stopnje »TAJNO« določi, skladno z določili 10. člena tega
pravilnika, oseba iz prvega ali drugega odstavka 9. člena
tega pravilnika. Ta oseba lahko za tajne podatke policije
stopnje »TAJNO« izjemoma določi tudi druge podatke in
dokumente policije, ki so tako pomembni, da bi njihovo
razkritje nepoklicani osebi lahko hudo škodovalo varnosti ali
interesom Republike Slovenije.

6. člen
(»ZAUPNO«)

Tajni podatki policije stopnje »ZAUPNO« so predvsem:
– načrti operativnih ukrepov, dejanj in metod, ki jih

izvaja policija, da se prepreči storitev kaznivega dejanja ozi-
roma odkrije ali prime storilca kaznivega dejanja;

– operativne informacije, razen informacij, ki jim je do-
ločena stopnja TAJNO;

– načrti varovanja določenih oseb in objektov;
– načrti varovanja policijskih objektov in okolišev teh

objektov;
– načrt varovanja ogroženih delavcev policije;
– načrti temeljnih in operativnih ukrepov policijskih enot

na sklic;
– evidenca rezervne sestave policije;
– evidenca obveznikov materialne dolžnosti;
– kriptozaščitna oprema, postopki in ukrepi, ki jih upo-

rablja policija;
– izvorni zapis računalniške programske opreme, izde-

lane v policiji;
– gesla ter šifre in številčne kombinacije varnostnih

sistemov, ki jih uporablja policija;
– skupen zapis dnevnika dela glavnega računalnika

policije;
– dokumentacija naročila zaupne narave.
Podatke policije, ki se vsebinsko lahko uvrstijo med

podatke, naštete v prejšnjem odstavku, za tajne podatke
stopnje »ZAUPNO« določi, skladno z določili 10. člena tega
pravilnika, oseba iz prvega, drugega ali tretjega odstavka
9. člena tega pravilnika. Ta oseba lahko za tajne podatke
policije stopnje »ZAUPNO« izjemoma določi tudi druge po-
datke in dokumente policije, ki so tako pomembni, da bi

njihovo razkritje nepoklicani osebi lahko škodovalo varnosti
ali interesom Republike Slovenije.

7. člen
(»INTERNO«)

Tajni podatki policije stopnje »INTERNO« so predvsem:
– načrti dejavnosti policije, katerih razkritje nepoklicani

osebi bi onemogočilo ali odložilo izvršitev uradne naloge ali
pripomoglo k izvršitvi kaznivega dejanja;

– načrti in poročila konkretnih akcij s področja notra-
njih preiskav;

– listine zaupnega poveljevanja (pogovorniki, kodirani
zemljevidi ipd.), če niso sestavni del načrtov iz 5. ali 6. člena
tega pravilnika;

– zapisniki in magnetogrami sej kolegija generalnega
direktorja policije;

– dokumentacija o preizkusu strokovne usposobljeno-
sti in psihofizičnih zmožnosti policistov ter o usposobljenosti
rezervnega sestava policije;

– ugotovitve varnostnega preverjanja oseb, razen ugo-
tovitev, ki izpolnjujejo pogoje za določitev višje stopnje taj-
nosti;

– fonetični indeks oseb in policijske evidence, ki ga
sestavljajo, razen evidenc, ki so naštete v 5. členu tega
pravilnika.

Podatke policije, ki se vsebinsko lahko uvrstijo med
podatke, naštete v prejšnjem odstavku, za tajne podatke
stopnje »INTERNO« določi, skladno z določili 10. člena
tega pravilnika, oseba iz prvega, drugega ali tretjega odstav-
ka 9. člena tega pravilnika. Ta oseba lahko za tajne podatke
policije stopnje »INTERNO« izjemoma določi tudi druge po-
datke policije, katerih razkritje nepoklicani osebi bi lahko
škodovalo delovanju policije oziroma izvajanju njenih nalog,
pa ocena morebitnih škodljivih posledic, ki bi nastale v pri-
meru razkritja teh podatkov nepoklicani osebi, ne zahteva
določitev višje stopnje tajnosti.

8. člen
(oznake drugih tajnih podatkov)

Tajnim podatkom drugih organov, ki so označeni skla-
dno z določili zakona o tajnih podatkih, se v policiji oznaka
stopnje tajnosti ne spreminja, varujejo pa se z enakimi ukre-
pi, kot so predpisani za varovanje ustrezne stopnje tajnosti
podatkov policije.

Če z zakonom ali drugim predpisom ni določeno dru-
gače, se tajni podatki in dokumenti organov, ki jim je tajnost
določena in označena po drugih predpisih, v policiji, kadar
so označeni s stopnjo tajnosti »INTERNO«, obravnavajo ena-
ko kot tajni podatki policije stopnje »INTERNO«, v primeru
oznak višjih stopenj tajnosti pa z ukrepi, ki so predpisani za
obravnavanje tajnih podatkov policije, stopnje »ZAUPNO«.

Tajni podatki in dokumenti gospodarskih družb in dru-
gih subjektov, ki so označeni kot »poslovna tajnost«, se v
policiji varujejo z ukrepi, ki so predpisani za obravnavanje
tajnih podatkov policije, stopnje »ZAUPNO«.

Tajni podatki in dokumenti drugih držav ali mednaro-
dnih oziroma meddržavnih organizacij se v policiji obravna-
vajo in varujejo na naslednji način:

– podatki in dokumenti z oznako »TOP SECRET« kot
»STROGO TAJNO«;

– podatki in dokumenti z oznako »SECRET« ali
»EUROPOL 3« kot »TAJNO«;

– podatki in dokumenti z oznako »CONFIDENTIAL« ali
»EUROPOL 2« kot »ZAUPNO«;

– podatki in dokumenti z oznako »RESTRICTED« ali
»EUROPOL 1« kot »INTERNO«.
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III. POSTOPKI DOLOČANJA TAJNOSTI PODATKOV

9. člen
(osebe, pooblaščene za določanje tajnosti)

Stopnjo »STROGO TAJNO« lahko tajnim podatkom po-
licije določi, spremeni ali prekliče generalni direktor policije,
oseba, ki ga nadomešča, in druge osebe, določene v četr-
tem odstavku 10. člena zakona o tajnih podatkih.

Stopnjo »TAJNO« lahko, poleg oseb, naštetih v prej-
šnjem odstavku tega člena, tajnim podatkom policije s svo-
jega delokroga določijo, spremenijo ali prekličejo:

1. predstojniki notranjih organizacijskih enot generalne
policijske uprave,

2. direktorji policijskih uprav,
3. vodje UKP PU in
4. osebe, ki jih nadomeščajo.
Stopnjo »ZAUPNO« in »INTERNO« lahko, poleg oseb

iz prejšnjega odstavka, tajnim podatkom policije s svojega
delokroga določijo, spremenijo ali prekličejo:

1. vodje sektorjev, centrov, služb in sekcij v okviru
notranje organizacijske enote generalne policijske uprave;

2. vodje notranjih organizacijskih enot policijskih up-
rav;

3. komandirji policijskih postaj in oddelkov ter
4. osebe, ki jih nadomeščajo.
Osebe iz drugega in tretjega odstavka tega člena za

določanje, spreminjanje in preklic stopnje tajnosti pisno po-
oblasti generalni direktor policije.

V nadaljnjem besedilu pravilnika se za generalnega
direktorja policije in vse osebe, naštete v drugem in tretjem
odstavku tega člena, uporablja pojem: predstojnik.

10. člen
(ocena škodljivih posledic)

Odločitev, da se podatek policije določi za tajnega z
določeno stopnjo tajnosti, temelji na oceni škodljivih posle-
dic, ki bi lahko nastale, če bi se s tajnim podatkom seznanila
nepoklicana oseba. Predstojnik mora pri določanju tajnosti
podatka določiti najnižjo stopnjo tajnosti, ki še zagotavlja
izvajanje vrste in obsega varnostnih ukrepov ter postopkov,
potrebnih za varno obravnavanje tajnega podatka policije.

Ocena škodljivih posledic mora biti izdelana v pisni
obliki in shranjena v zbirki dokumentarnega gradiva organi-
zacijske enote policije, v kateri je bila podatku določena
tajnost, in sicer kot priloga originalnemu izvodu tajnega po-
datka. V oceni mora biti poleg stopnje opredeljena tudi vrsta
tajnosti, ki jo vsebuje zadevni tajni podatek (državna, ura-
dna, vojaška tajnost). Na podlagi te ocene se podatek ozna-
či in obravnava skladno s tem pravilnikom in predpisi, ki
urejajo poslovanje javne uprave oziroma policije s tajnimi
podatki.

Kadar se določa tajnost istovrstnih podatkov, ki se v
enakih oblikah obravnavajo v daljšem časovnem obdobju
(na primer podatki v evidencah, predlogi, načrti in odločitve
o ponavljajočem se izvajanju istovrstnih ukrepov in podo-
bno), lahko določanje tajnosti teh podatkov temelji na eni
oceni škodljivih posledic, ki se izdela in shrani ob prvem
zapisu zadevnega podatka oziroma ob vzpostavitvi evidence.

11. člen
(trenutek določitve tajnosti)

Predstojnik določi stopnjo tajnosti podatka ob njego-
vem nastanku oziroma ob začetku izvajanja naloge policije,
katere rezultat bo tajen podatek.

Kadar se tajni podatki obravnavajo ustno ali s pomočjo
multimedijskih pripomočkov (na primer na sestankih ali dru-

gih podobnih srečanjih), je predstojnik ali delavec, ki ga
predstojnik pooblasti, prisotne dolžan obvestiti o stopnji taj-
nosti obravnavanih podatkov. Obvestilo se evidentira v zapi-
sniku ali v posebnem uradnem zaznamku, ki mu mora biti
priložen seznam prisotnih, potrjen z njihovimi lastnoročnimi
podpisi.

12. člen
(dolžnost predlagati določitev tajnosti)

Vsak delavec policije je dolžan v okviru svojih pristojno-
sti in po določilih tega pravilnika presojati varnostni pomen
podatkov in dokumentov, operativno-tehničnih in drugih ma-
terialnih sredstev ter objektov policije in predstojniku predla-
gati, da se jih določi za tajne, če bi njihovo razkritje nepokli-
cani osebi ogrozilo varovanje interesov ali varnost države
oziroma delovanje ali izvajanje nalog policije.

13. člen
(sestavljeni tajni podatek)

Podatku, ki je sestavljen iz podatkov oziroma doku-
mentov, ki so že bili določeni za tajne, se mora določiti
najmanj taka stopnja in rok tajnosti, kot jo ima uporabljen
podatek oziroma dokument najvišje stopnje oziroma najda-
ljšega roka tajnosti.

Kadar samo manjši del dokumenta vsebuje tajne po-
datke, je treba takšen del dokumenta, če je le mogoče,
izločiti in ga kot posebno, z ustreznimi oznakami tajnosti
označeno prilogo, priložiti dokumentu. Kadar se tak, sestav-
ljeni tajni podatek oziroma dokument uporablja kot en poda-
tek oziroma dokument, se ga obravnava skladno z najvišjo
stopnjo tajnosti njegovega posameznega dela, kadar pa se
del podatkov oziroma dokumenta uporablja samostojno, pa
se ga obravnava kot samostojen dokument, in sicer skladno
z oceno škodljivih posledic, ki bi nastale, če bi prišel v roke
nepoklicani osebi.

14. člen
(rok tajnosti tajnega podatka policije)

Način prenehanja tajnosti tajnega podatka policije (v
nadaljnjem besedilu: rok tajnosti) določi predstojnik, in sicer
v okviru postopka določitve stopnje tajnosti.

Rok tajnosti lahko spremeni ali prekliče, kadar to nare-
kujejo spremenjene okoliščine, le predstojnik, ki je določil
stopnjo tajnosti, ali generalni direktor policije.

Če rok tajnosti podatka ni določen, oznaka tajnost velja
tri leta od dneva določitve stopnje tajnosti.

Podatki, ki so sestavni del policijskih evidenc, naštetih
v 5., 6. in 7. členu, so tajni, dokler se ne arhivirajo, nato pa
se hranijo in varujejo skladno s predpisi, ki urejajo arhivska
gradiva in arhive.

15. člen
(sprememba stopnje ali preklic tajnosti podatka)
Predstojnik mora stopnjo tajnosti podatka spremeniti,

ko vrsta in obseg varnostnih ukrepov, določenih za varova-
nje podatkov policije, ne ustreza več določeni stopnji tajno-
sti, oziroma jo preklicati, ko ni več pogojev, ki so za takšen
status podatka določeni z zakonom o tajnih podatkih.

Stopnjo tajnosti tajnega podatka policije lahko spreme-
ni ali prekliče le predstojnik, ki je stopnjo določil, ali general-
ni direktor policije, in sicer na podlagi nove pisne ocene
škodljivih posledic. Nova ocena se priloži oceni, na podlagi
katere je bila tajnemu podatku policije določena stopnja
tajnosti, nato pa se s pisarniško odredbo spremeni ali od-
pravi oznake tajnosti na dokumentu oziroma drugih nosilcih
tajnih podatkov policije. O spremembi ali preklicu tajnosti
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morajo biti obveščeni vsi uporabniki tega podatka oziroma
dokumenta.

IV. OZNAČEVANJE TAJNIH PODATKOV POLICIJE

16. člen
(uporaba predpisov za označevanje tajnosti)

Za označevanje tajnih podatkov policije se uporabljajo
določbe uredbe o načinih in oblikah označevanja tajnih po-
datkov ter fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter
postopkih za varovanje tajnih podatkov (Uradni list RS, št.
70/02) in drugih predpisov, ki urejajo poslovanje javne upra-
ve oziroma policije z dokumentarnim gradivom ter varovanje
tega gradiva.

Vzorca označevanja tajnosti podatka policije sta objav-
ljena kot priloga pravilnika.

17. člen
(delovno gradivo)

Delovno gradivo, ki se uporablja oziroma nastane pri
izdelavi tajnih podatkov policije, ki ni namenjeno tretjim ose-
bam in ki se ga takoj po dokončanju izdelave tajnega podat-
ka policije uniči, se ne označi kot tajni podatek in se ne
evidentira po pravilih pisarniškega poslovanja.

Delovno gradivo, ki vsebuje tajne podatke in ki ni takoj
uničeno, se – po pisni oceni škodljivih posledic – označi z
ustrezno stopnjo tajnosti, pod njo pa pripiše »delovno gradi-
vo«. V primeru posredovanja delovnega gradiva tretjim ose-
bam se ga evidentira in obravnava po predpisih, ki urejajo
poslovanje javne uprave oziroma policije z dokumentarnim
gradivom.

V. ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE IN NADZOR
NAD IZVAJANJEM PRAVILNIKA

18. člen
(odgovornost za izvajanje)

Za spoštovanje meril in neposredno izvajanje postop-
kov za določanje tajnosti podatkov in dokumentov policije
so odgovorni predstojniki.

Predstojniki so dolžni delo v svojih organizacijskih eno-
tah organizirati tako, da zagotovijo spoštovanje določb tega
pravilnika in drugih predpisov, ki določajo način in postopke
obravnavanja tajnih podatkov v policiji oziroma v javni upravi.

19. člen
(nadzor nad izvajanjem pravilnika)

Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravlja-
ta notranji organizacijski enoti generalne policijske uprave,
pristojni za nadzor in zaščito podatkov.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
(obravnavanje starih oznak tajnosti)

Tajnim podatkom policije, ki jim je bila oznaka stopnje
tajnosti oziroma zaupnosti določena pred začetkom upora-
be tega pravilnika (oznake »URADNA TAJNOST – STROGO
ZAUPNO«, »URADNA TAJNOST – ZAUPNO« ali »URADNA
TAJNOST – INTERNO«), in ki so shranjeni v tekočih zbirkah
dokumentarnega gradiva v organizacijskih enotah policije,
se pred morebitno uporabo ali posredovanjem drugim upo-

rabnikom določi stopnja tajnosti po postopku in na način,
predpisan s tem pravilnikom.

Če se podatki oziroma dokumenti iz prejšnjega odstav-
ka uporabljajo ali posredujejo brez novih oznak tajnosti, se
jih ne obravnava kot tajne.

Tajnim podatkom policije s staro oznako »DRŽAVNA
TAJNOST«, ki ustrezajo merilom za določitev stopnje »STRO-
GO TAJNO«, novo tajnost najkasneje v dveh mesecih po
začetku uporabe tega pravilnika določi generalni direktor
policije. Tajnim podatkom policije z oznako »DRŽAVNA
TAJNOST«, ki izpolnjujejo pogoje za določitev ene od nižjih
stopenj tajnosti, na podlagi ocene škodljivih posledic sto-
pnjo tajnosti v okviru svoje pristojnosti določi predstojnik
organizacijske enote policije, v okviru katere je tajni podatek
policije nastal ali bil pridobljen od zunanjega pošiljatelja. O
novi stopnji tajnosti takega tajnega podatka policije je nato
dolžan obvestiti vse uporabnike, ki jim je bil poslan podatek,
označen kot »DRŽAVNA TAJNOST«.

Računalniško vodenim evidencam policije, ki vsebuje-
jo tajne podatke, tajnost v skladu s tem pravilnikom najka-
sneje v dveh mesecih po začetku uporabe tega pravilnika
določi generalni direktor policije. Oceno škodljivih posledic
in predlog stopnje tajnosti posamezne policijske evidence
generalnemu direktorju policije pripravi notranja organizacij-
ska enota generalne policijske uprave, pristojna za informa-
tiko in telekomunikacije.

21. člen
(zamenjava štampiljk)

Organizacijske enote policije so dolžne takoj po uvelja-
vitvi pravilnika pri službi, pristojni za administracijo, naročiti
po eno štampiljko za nove oznake tistih stopenj tajnosti, za
katere je skladno z določbami tega pravilnika pristojen pred-
stojnik posamezne organizacijske enote, in sicer:

– urad generalnega direktorja za oznake STROGO
TAJNO, TAJNO, ZAUPNO in INTERNO;

– vodstva notranjih organizacijskih enot generalne poli-
cijske uprave in uradi direktorjev policijskih uprav za oznake
TAJNO, ZAUPNO in INTERNO;

– organizacijske enote notranjih organizacijskih enot
generalne policijske uprave, notranje organizacijske enote
policijskih uprav in policijske postaje ter policijski oddelki za
oznake ZAUPNO in INTERNO.

Vse organizacijske enote policije so dolžne najkasneje v
roku 15 dni po začetku uporabe tega pravilnika stare štampi-
ljke poslati v uničenje službi, pristojni za administracijo.

22. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
pravilnik o merilih in postopkih za določanje zaupnosti po-
datkov policije (Uradni list RS, št. 79/99).

23. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 28-S-010-14/02-40
Ljubljana, dne 16. oktobra 2002.

Minister
za notranje zadeve

dr. Rado Bohinc l. r.
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4692. Pravilnik o določitvi števila sekretarjev, višjih
strokovnih sodelavcev in ostalih delavcev
sodnega osebja na višjem delovnem in
socialnem sodišču

Na podlagi 59. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00 in 26/01) izdaja minister
za pravosodje

P R A V I L N I K
o določitvi števila sekretarjev, višjih strokovnih
sodelavcev in ostalih delavcev sodnega osebja

na višjem delovnem in socialnem sodišču

I
Ostali delavci sodnega osebja po tem pravilniku so raču-

novodski delavci, administrativni delavci in tehnični delavci.
Število posameznih poklicnih kategorij sodnega osebja iz

prejšnjega odstavka določi predsednik višjega delovnega in
socialnega sodišča s pravilnikom o notranji organizaciji in siste-
mizaciji delovnih mest. Skupno število sodnega osebja na sodi-
šču ne sme presegati števila, ki je določen v tem pravilniku.

II
Višje delovno in socialno sodišče ima:
enega sekretarja,
šest višjih strokovnih sodelavcev,
enajst ostalih delavcev sodnega osebja.

III
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odred-

ba o določitvi števila sekretarjev, višjih strokovnih sodelav-
cev, računovodskih delavcev, administrativnih delavcev in
tehničnih delavcev na višjem delovnem in socialnem sodi-
šču (Uradni list RS, št. 53/95).

IV
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 163-3/2002
Ljubljana, dne 29. oktobra 2002.

Minister
za pravosodje

mag. Ivan Bizjak l. r.

4693. Pravilnik o določitvi števila sekretarjev,
strokovnih sodelavcev in ostalih delavcev
sodnega osebja na delovnih in na socialnem
sodišču

Na podlagi 59. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00 in 26/01) izdaja minister
za pravosodje

P R A V I L N I K
o določitvi števila sekretarjev, strokovnih

sodelavcev in ostalih delavcev sodnega osebja
na delovnih in na socialnem sodišču

I
Ostali delavci sodnega osebja po tem pravilniku so

vodje finančno računovodskih služb, računovodski delavci
in administrativni delavci.

Število posameznih poklicnih kategorij sodnega osebja
iz prejšnjega odstavka določi na vsakem sodišču predse-
dnik sodišča s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemi-
zaciji delovnih mest. Skupno število sodnega osebja na
posameznem sodišču ne sme presegati števila, ki je dolo-
čen v tem pravilniku.

II
Delovno sodišče v Celju ima
enega sekretarja,
tri strokovne sodelavce,
deset ostalih delavcev sodnega osebja.

Delovno sodišče v Kopru ima
enega sekretarja,
dva strokovna sodelavca,
štirinajst ostalih delavcev sodnega osebja.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani ima
enega sekretarja,
petnajst strokovnih sodelavcev,
triinpetdeset ostalih delavcev sodnega osebja.

Delovno sodišče v Mariboru ima
enega sekretarja,
štiri strokovne sodelavce,
dvajset ostalih delavcev sodnega osebja.

III
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odred-

ba o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev,
računovodskih delavcev, administrativnih delavcev in tehnič-
nih delavcev na delovnih in na socialnem sodišču (Uradni list
RS, št. 53/95 in 84/01).

IV
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 164-2/2002
Ljubljana, dne 28. oktobra 2002.

mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister

za pravosodje

4694. Pravilnik o kakovosti rib, ribiških proizvodov in
izdelkov, ki so v prometu

Na podlagi 48. člena, tretjega odstavka 49. člena in
drugega odstavka 50. člena zakona o morskem ribištvu
(Uradni list RS, št. 58/02) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o kakovosti rib, ribiških proizvodov in izdelkov,

ki so v prometu

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa:
– ribe, ribiške proizvode in izdelke, ki so predmet tržnih

standardov;
– tržne standarde;
– način in obliko obveščanja potrošnikov.
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2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-
men:

1. promet pomeni prvo prodajo rib in ribiških proizvo-
dov;

2. lot pomeni količino določenih vrst rib in ribiških
proizvodov, ki so bili podvrženi enakim proizvodnim postop-
kom in ki lahko izvirajo iz istega ribolovnega območja in
istega ribiškega plovila;

3. ribolovno območje pomeni krajevno običajno po-
imenovanje območja morja, kjer poteka ribolov, in kot ga
poimenujejo ribiči;

4. trgovsko ime rib in ribiških proizvodov pomeni obli-
ko rib v prometu, in sicer cele, z odstranjenim drobovjem,
odstranjenimi glavami, itd.;

5. vidni zajedavec pomeni zajedavca ali skupino zaje-
davcev, katerih velikost, barva ali tekstura se jasno loči od
ribjega tkiva in je viden s prostim očesom.

II. TRŽNI STANDARDI

3. člen
(vsebina tržnih standardov)

(1) Tržni standardi določajo pogoje, ki jih morajo v pro-
metu izpolnjevati določene vrste rib, ribiških proizvodov in
izdelkov.

(2) Ribe, ribiški proizvodi in izdelki iz tretjih držav so
lahko v prometu samo v primeru, če izpolnjujejo minimalne
pogoje glede kakovosti, določene v tem pravilniku.

4. člen
(neposredni promet)

(1) Tržni standardi se ne uporabljajo za manjše količine
rib in ribiških proizvodov, ki jih lokalni obalni ribiči neposre-
dno ponudijo v promet trgovcem na drobno ali končnim
potrošnikom.

(2) Manjše količine rib in ribiških proizvodov so tiste,
katerih lot za posamezno vrsto rib in ribiških proizvodov ne
presega teže 100 kg.

5. člen
(predpisi o zdravstveni ustreznosti rib in ribiških proizvodov)

Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na svežost rib
in ribiških proizvodov v prometu, se uporabljajo ne glede na
zahteve predpisov o ukrepih nadzora določenih snovi in
rezidua živih živali in proizvodov živalskega izvora za proiz-
vodnjo in dajanja v promet.

6. člen
(ribe in ribiški proizvodi, za katere veljajo tržni standardi)

(1) Tržni standardi veljajo za naslednje vrste rib in ribi-
ških proizvodov:

a) Morske ribe, ki spadajo pod enotno številko carin-
ske tarife 0302 kombinirane carinske nomenklature, so:

– morska plošča (Pleuronectes platessa),
– beli tun (Thunnus alalunga),
– tun (Thunnus thynnus),
– velikooki tun (Thunnus obesus),

– atlantski sled Culpea harengus,
– trska (Gadus morhua),
– sardela (Sardina pilchardus),
– vahnja (Melanogrammus aeglefinus),
– polak (Pollachius pollachius),
– skuša (Scomber scombrus),
– lokarda (Scomber japonicus),
– šur (Trachurus spp.),
– trnež in morske mačke (Squalus acanthias in

Scyliorhinus spp.),
– rdeči okuni (Sebastes spp.),
– mol (Merlangius merlangus),
– sinji mol (Micromestistius poutassou),
– lengi (Molva spp.),
– sardon (Engraulis spp.),
– oslič (Merluccius merluccius),
– krilati rombi (Lepidorhombus spp.),
– kostanjevke (Brama spp.),
– morske spake (Lophius spp.),
– limanda (Limanda limanda),
– rdeči jezik (Microstomus kitt),
– francoski molič (Trisopterus luscus) in molič

(Trisopterus minutus),
– bukva (Boops boops),
– girica (Spicara smaris),
– ugor (Conger conger),
– krulci (Trigla spp.),
– ciplji (Mugil spp.),
– raže (Raja spp.),
– iverka (Platichthys flesus),
– morski listi (Solea spp.),
– morski meč in črni morski meč (Lepidopus cauda-

tus in Aphanopus carbo),
– bradač in progasti bradač (Mullus barbatus, Mullus

surmuletus),
– kantar (Spondyliosoma cantharus);
b) raki, ki spadajo pod enotno številko carinske tarife

0306 kombinirane carinske nomenklature, dani v promet
živi, sveži, hlajeni, kuhani v pari ali v vreli vodi:

– navadna peščena kozica (Crangon crangon) in se-
verna kozica (Pandalus borealis),

– velika rakovica (Cancer pagurus),
– škamp (Nephrops norvegicus);
c) glavonožci, ki spadajo pod enotno številko carinske

tarife 0307 kombinirane carinske nomenklature:
– sipa in velika sipica (Sepia officinalis in Rossia mac-

rosoma);
d) grebenasta pokrovača in drugi vodni nevretenčarji,

ki spadajo pod enotno številko carinske tarife 0307:
– grebenasta pokrovača (Pecten maximus),
– valovita blatarka (Buccinum undatum).
(2) Za ribe in ribiške proizvode prejšnjega odstavka

tržni standardi določajo:
– kategorije svežosti;
– kategorije velikosti.
(3) Tržni standardi se ne določajo za ribe in ribiške

proizvode, ki niso primerni za prehrano ljudi.
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Kategorije svežosti

7. člen
(razvrščanje v kategorije svežosti)

(1) Kategorije svežosti se za vsak lot določa na podlagi
svežosti rib in ribiških proizvodov.

(2) Kategorijo svežosti za ribe in ribiške proizvode se
določa na osnovi posebne razvrstitve rib in ribiških proizvo-
dov, ki so navedene v prilogi II, ki je sestavni del tega
pravilnika.

(3) Ribe in ribiški proizvodi se po lotih razvrščajo v eno
od naslednjih kategorij svežosti:

a) extra, A in B, v primeru rib kostnic, rib hrustančnic,
glavonožcev in škampov;

b) ekstra in A, v primeru kozic.
Škampi se razvrstijo v kategorijo E.
Za rakovice, grebenaste pokrovače in valovite blatarke

se ne uporabljajo standardi za kategorije svežosti.
V prometu so lahko samo cele rakovice, razen rakovic

z jajci in rakovic z mehkim oklepom.

8. člen
(označevanje lotov)

(1) Vsak lot mora vsebovati ribe enake stopnje svežo-
sti.

(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja za majhne
lote, vendar se tak lot razvrsti v tisto kategorijo svežosti, ki
velja za ribe in ribiške proizvode najnižje kategorije svežosti v
lotu.

(3) Kategorija svežosti mora biti označena na etiketi,
pritrjeni na lot, čitljivo in tako, da je ni mogoče izbrisati. Črke
na etiketi morajo biti velike najmanj 5 cm.

9. člen
(kategorije svežosti – posebne določbe)

(1) Za ribe kostnice, ribe hrustančnice, glavonožce in
škampe, ki so razvrščeni v kategorijo svežosti B, se ne
morejo uveljavljati finančna nadomestila za umik rib in ribi-
ških proizvodov s trga na osnovi prvega odstavka 64. člena
zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 56/02, v
nadaljnjem besedilu: zakon).

(2) Ribe kostnice, ribe hrustančnice, glavonožce in
škampe, ki so razvrščeni v kategorijo svežosti ekstra, ne
smejo imeti vtisnin, poškodb, madežev in močnega razbar-
vanja.

(3) Ribe kostnice, ribe hrustančnice, glavonožci in
škampi, ki so razvrščeni v kategorijo svežosti A, morajo biti
brez madežev in razbarvanja. Dopusten je zelo majhen delež
manjših vtisnin in površinskih poškodb.

(4) Za ribe kostnice, ribe hrustančnice, glavonožce in
škampe, ki so po svežosti razvrščeni v kategorijo svežosti B,
je dopusten manjši delež z večjimi vtisninami in zunanjimi
poškodbami; biti pa morajo brez madežev in močnejšega
razbarvanja.

(5) Po kategorijah svežosti se ne glede na predpise o
zdravstveni ustreznosti rib in ribiških proizvodov pri ribah,
hrustančnicah, glavonožcih in škampih upošteva prisotnost
vidnih zajedavcev in njihov možni učinek na kakovost rib in
ribiških proizvodov, in sicer po vrstah rib in ribiških proizvo-
dih ter oblikah ponudbe.

Kategorije velikosti

10. člen
(razvrščanje v kategorije velikosti)

(1) Ribe in ribiški proizvodi iz 6. člena tega pravilnika se
razvrščajo v kategorije velikosti, po teži ali številu rib v kilo-
gramu. Kozice in rakovice se razvrščajo v kategorije velikosti
glede na širino karapaksa (koša). Grebenaste pokrovače in
valovite blatarke se v kategorije velikosti razvrsti glede na
širino lupine.

(2) Minimalne velikosti rib in ribiških proizvodov v skla-
du z velikostnimi razredi, določenimi v prilogi III in IV, ki sta
sestavni del tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na
predpise Evropske skupnosti o tehničnih ukrepih za ohra-
njanje ribolovnih virov, tehničnih ukrepih za ohranjanje ribo-
lovnih virov v Baltskem morju, baltskih državah in baltski
ožini in tehničnih ukrepih za ohranjanje ribolovnih virov v
Sredozemlju.

(3) Za opravljanje nadzora, ki ga izvaja inšpektor za
kakovost kmetijskih pridelkov in živil, se morajo uporabljati
biološke velikosti živalskih vrst, določene v prilogi III tega
pravilnika.

11. člen
(razvrščanje lotov in označevanje)

(1) Loti se razvrščajo v kategorije velikosti skladno z
velikostnimi razredi za ribe in ribiške proizvode, določenimi v
prilogi III tega pravilnika.

(2) Vsak lot mora vsebovati ribe in ribiške proizvode,
razvrščene v isto kategorijo velikosti.

(3) Določbe prejšnjega odstavka ni potrebno upošteva-
ti za majhne lote rib in ribiških proizvodov. V primeru, da ribe
in ribiški proizvodi majhnih lotov niso razvrščeni v isto kate-
gorijo velikosti, morajo biti ti loti uvrščeni v najnižjo kategori-
jo velikosti.

(4) Kategorija velikosti in predstavitev lota morata biti
na etiketi, pritrjeni na vsak lot, označeni čitljivo in tako, da ju
ni mogoče izbrisati. Črke na etiketi morajo biti velike najmanj
5 cm.

(5) Neto masa v kilogramih mora biti jasno in čitljivo
označena za vsak lot. Če se loti prodajajo v standardiziranih
zabojčkih, ni nujno, da je navedena tudi neto masa, če se
pri tehtanju pred dajanjem v promet izkaže, da vsebina stan-
dardiziranega zabojčka ustreza predvideni vsebini, izraženi v
kilogramih.

(6) Podrobnejša pravila za razvrščanje lotov v skladu s
tem členom so določena v določbah poglavja III tega pravil-
nika.

12. člen
(razvrščanje pelagičnih vrst rib)

(1) Pelagične vrste rib se razvrščajo v različne kategori-
je svežosti in kategorije velikosti na osnovi sistema vzorče-
nja iz 20. člena tega pravilnika. Sistem vzorčenja mora zago-
toviti, da sta svežost in velikost rib in ribiških proizvodov, ki
jih vsebuje lot, kar se da enotni.

(2) Podrobnejša pravila za razvrščanje posameznih vrst
pelagičnih rib v skladu s tem členom so določena v določ-
bah poglavja III. tega pravilnika.
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13. člen
(odstopanja od minimalnih velikosti za morske rake in

rakovice)
V skladu z mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo

Republiko Slovenijo se lahko za zagotovitev regionalne oskr-
be z morskimi raki in rakovicami za določena obalna obmo-
čja določijo odstopanja glede velikosti morskih rakov in ra-
kovic.

14. člen
(ribe in ribiški proizvodi iz tretjih držav)

(1) Ne glede na določbo drugega odstavka 6. člena
tega pravilnika se ribe in ribiški proizvodi, uvoženi iz tretjih
držav, za katere veljajo tržni standardi, lahko dajejo v promet
samo, če so pakirani in ponujeni v promet tako, da so jasno
in čitljivo označeni z naslednjimi podatki:

– državo izvora, napisano v latinici, s črkami velikosti
najmanj 20 mm;

– znanstvenim imenom ribe ali ribiškega proizvoda in
njegovim trgovskim imenom;

– trgovsko ime;
– kategorijo svežosti in kategorijo velikosti;
– neto maso v kg ribe ali ribiškega proizvoda v embalaži;
– datumom razvrščanja in datumom odpreme;
– imenom in naslovom dobavitelja.
(2) Če se ribe in ribiški proizvodi, za katere veljajo tržni

standardi, iztovorijo iz ribiškega plovila, ki plujejo pod zasta-
vo tretje države, neposredno v pristanišču Koper in se na-
meravajo dati v promet, se v tem primeru uporabljajo določ-
be predpisa, ki določa pogoje, pod katerimi lahko ladja
tretje države iztovarja in trži ribe in ribiške proizvode na
mestih prve prodaje.

15. člen
(sodelovanje strokovnjakov pri razvrščanju v kategorije

svežosti)
(1) Ribiška industrija mora pri razvrščanju rib in ribiških

proizvodov v kategorije svežosti extra, A in B razred ter v
kategorije velikosti sodelovati s strokovnjaki, ki jih v ta na-
men določijo trgovske organizacije, ki se ukvarjajo s prome-
tom rib in ribiških proizvodov.

(2) Nadzor nad izvajanjem določb prejšnjega odstavka
vrši inšpektor, pristojen za nadzor kakovost kmetijskih pri-
delkov in živil.

(3) V primeru, da se razvrščanje rib in ribiških proizvo-
dov ne izvaja v skladu s prvim odstavkom tega člena, mini-
strstvo, pristojno za ribištvo, samo določi postopek za izvaja-
nje prvega odstavka tega člena.

(4) Ministrstvo, pristojno za ribištvo, v skladu s predpisi
EU sporoči seznam imen in naslovov strokovnjakov, določe-
nih za izvajanje prvega odstavka tega člena.

III. RAZVRŠČANJE IN TEHTANJE

16. člen
(enotnost lota)

(1) Lot se šteje za enotnega po kategoriji svežosti ali po
kategoriji velikosti, če se največ do 10% celotne količine rib
in ribiških proizvodov v zabojčku ali lotu uvrsti v nižjo ali višjo

kategorijo svežosti ali kategorijo velikosti od tiste, ki je dolo-
čena v zabojčku ali lotu.

(2) Ko je lot ponujen v prvo prodajo, se ga ne sme več
razvrščati v višjo ali nižjo kategorijo svežosti in velikosti,
razen pod nadzorom za to določenih strokovnjakov iz prej-
šnjega člena.

17. člen
(majhen lot)

Lot se šteje za majhnega, če količina iztovorjenih in
razvrščenih rib in ribiških proizvodov z ribiškega plovila za
posamezno vrsto rib, ki so dani v promet, ne presega mase
100 kg.

18. člen
(neto masa v standardiziranem zabojčku)

(1) Glede na določbo petega odstavka 11. člena tega
pravilnika se mora stehtati vsebino najmanj vsakega stotega
standardiziranega zabojčka ne glede na morebitne strožje
predpise ali prakso o ugotavljanju mase v standardiziranih
zabojčkih.

(2) Neto masa vsebine lahko odstopa do 5% navzgor
ali navzdol od predvidene oziroma določene neto mase
vsebine v standardnem zabojčku, z upoštevanjem morebit-
nih strožjih predpisov o odstopanju neto mase vsebine v
standardnih zabojčkih.

Razvrščanje pelagičnih rib

19. člen
(razvrščanje po kategorijah svežosti in velikosti)

(1) Za razvrščanje pelagičnih rib po kategorijah svežo-
sti in velikosti se uporabljajo določbe iz poglavja II tega
pravilnika.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek za razvrščanje po
kategorijah svežosti in velikosti obvezna uporaba sistema
vzorčenja iz 20. člena tega pravilnika za naslednje vrste
pelagičnih rib:

– atlantski sled (Clupea harengus);
– sardela (Sardina pilchardus);
– skuša (Scomber scombrus);
– lokarda (Scomber japonicus);
– šuri (Trachurus spp.);
– sardoni (Engraulis spp.);
– girica (Spicara smaris).

20. člen
(sistem vzorčenja)

(1) Razvrščanje rib iz drugega odstavka prejšnjega čle-
na tega pravilnika se na podlagi sistema vzorčenja v katego-
rijo svežosti oziroma kategorijo velikosti izvaja v skladu z
določbami iz poglavja II tega pravilnika.

(2) V skladu s trgovsko prakso mora biti jemanje vzorca
iz lota takšno, da je vzorec reprezentativen za ves lot. Vzorci
se jemljejo na predpisan način, in sicer odvisno od mase
vzorca, ki ga moramo vzeti iz lota, in skupne količine rib, ki
bodo dane v promet.

(3) Iz količine rib oziroma ribiških proizvodov, ki bodo
ponujeni v promet, se mora vzorce jemati na naslednji način:
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Količina, Minimalna

namenjena za promet masa vzorca

(v tonah) (v kg)

manj kot 5 8
od 5 do >15 20

od 15 do >40 40
od 40 do >60 60
od 60 do >80 80
80 do >100 100
100 ali več 120

Pri lotih, ki so večji od 100 ton, vzorec ne sme biti
manjši od 0,08% velikosti danega lota.

(4) Za ribe, iztovorjene iz plovil, ki so opremljene s
hladilnimi kadmi, se vzorec vzame iz vsake hladilne kadi
posebej v skladu s prejšnjim odstavkom.

21. člen
(razvrščanje vzorca in količin rib danih v promet)

(1) Ribe v vzorcu se razvrščajo v kategorijo svežosti
oziroma kategorijo po velikosti v skladu z določbami iz po-
glavja II tega pravilnika. Za kategorijo svežosti se za pelagič-
ne ribe iz drugega odstavka 19. člena tega pravilnika upo-
rablja standard svežosti za posamezne kategorije svežosti iz
priloge II/b tega pravilnika.

(2) Količine pelagičnih rib iz drugega odstavka 19. čle-
na tega pravilnika, namenjenih dajanju v promet, se mora
razvrstiti v enake kategorije svežosti in kategorije velikosti,
kot so bile določene na podlagi rezultatov vzorčenja, pod
pogojem, da vizualni pregled teh količin ne vzbudi dvoma v
reprezentativnost vzorca.

(3) Za količine pelagičnih rib iz drugega odstavka19. čle-
na tega pravilnika, ki se dajejo v promet, so dopustna odstopa-
nja v skladu s drugim odstavkom 18. člena tega pravilnika.

(4) Če rezultati vzorca pokažejo:
– da se več kot 10% pregledanih rib v vzorcu uvrsti v

kategorijo svežosti B za pelagične ribe, se mora minimalna
masa vzorca v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena
najmanj podvojiti. Količina rib, namenjenih dajanju v promet,
je lahko uvrščena v višjo kategorijo, če je kakovost vseh rib v
povečanem vzorcu boljša, kot je to določeno za kategorijo
svežosti B za pelagične ribe;

– da pregledane ribe ne izpolnjujejo pogojev, predpi-
sanih za prehrano ljudi, se te ne smejo dati v promet za
prehrano ljudi, razen če izpolnjujejo pogoje iz petega od-
stavka 9. člena tega pravilnika;

– da določene količine rib, ki se dajejo v promet, niso
enotne (homogene) glede na svežost in velikost. V tem
primeru maso vzorca, ki je potrebna za določanje razvrstitve
takih količin v kategorijo svežosti in kategorijo velikosti, do-
ločijo strokovnjaki iz 15. člena tega pravilnika.

(5) Če vizualni pregled rib pokaže, da so bile ribe na
krovu plovila nepravilno skladiščene in ne izpolnjujejo pogo-
jev za razvrščanje v kategorijo svežosti ali velikosti, se za
razvrščanje takih rib uporabi metoda iz druge alinee četrtega
odstavka tega člena.

22. člen
(ugotavljanje mase za iztovorjene količine)

(1) Za ugotavljanje mase iztovorjenih količin pelagičnih
rib iz drugega odstavka19. člena tega pravilnika, danih v

promet, se mora stehtati prevozna sredstva ali sredstva za
skladiščenje (posode, rezervoarji, zbiralniki, kontejnerji ipd.),
v katerih se bodo skladiščile oziroma prevažale ribe. Kolikor
tehtanje prevoznih sredstev oziroma sredstev za skladiščenje
ni možno, se masa iztovorjene količine teh rib ugotavlja s
seštevanjem mase rib v standardiziranih zabojčkih, ki so bili
iztovorjeni. Ugotavljanje mase rib v standardiziranih zabojčkih
se določa v skladu z 18. členom tega pravilnika.

(2) Če so količine pelagičnih rib iz drugega odstavka
19. člena tega pravilnika v standardiziranih zabojčkih, dane
v promet na javni dražbi za posamezno prodajo, se tehtanje
vrši v skladu z določbami 18. člena tega pravilnika.

(3) Masa količine rib iz drugega odstavka19. člena
tega pravilnika, ki se pretovarjajo iz plovila na plovilo, se
ugotavlja z uporabo naslednjih koeficientov:

Vrsta Kategorija velikosti Volumen v m3 Koeficient

Sled 1, 2, 3 1 0,86
Skuša 1, 2, 3 1 0,80

in sicer se koeficiente uporablja:
– za volumen količine ulova na posameznem ribiškem

plovilu ali količino vsebine posamezne hladilne kadi, izmerje-
ne z ustreznimi tehničnimi sredstvi in za volumen pretovorjene
količine na drugo plovilo, izmerjen s sredstvi prejemnika, ki so
odobrena s strani Urada za meroslovje Republike Slovenije.

4) Za vse ostale vrste pelagičnih rib, za katere koefici-
enti za ugotavljanje mase niso določeni, se masa ugotavlja v
skladu s prvim odstavkom tega člena.

23. člen
(nadzor)

(1) Razvrščanje in označevanje v kategorije svežosti in
kategorije velikosti mora biti opravljeno v razumnem roku,
tako da je omogočen inšpekcijski nadzor, preden so ribe
oziroma ribiški proizvodi dani v promet.

(2) Inšpektor za ribištvo v okviru sistema vzorčenja za
pelagične ribe iz drugega odstavka 19. člena preverja zlasti:

– ali imajo vsa plovila ustrezno opremo in jo ustrezno
uporabljajo za ohranjanje kvalitete rib v skladu s tem pravilni-
kom;

– ali se hladilne kadi na plovilih temeljito čistijo in da je
temperatura v hladilnih kadeh primerna za shranjevanje rib
ter da se ta lahko odčita;

– ali se za vse količine rib, danih v promet, vodi eviden-
ca, in sicer po kategoriji svežosti in kategoriji velikosti. V
primeru iz prvega odstavka 21. člena tega pravilnik, se
evidenca vodi na podlagi dokumentov, podpisanih s strani
kapitana plovila in kupca. V primeru iz tretjega odstavka
21. člena tega pravilnika se evidenca vodi na podlagi doku-
mentov, podpisanih s strani kapitanov vseh plovil, udeleže-
nih pri pretovarjanju.

IV. TRŽNI STANDARD ZA KONZERVIRANE SARDELE

24. člen
(splošni pogoji)

Konzervirane sardele v prometu morajo izpolnjevati na-
slednje pogoje:
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– spadati morajo v številko carinske tarife 1604 13 in
1604 20 50 kombinirane carinske nomenklature;

– pripravljene morajo biti izključno iz rib vrste Sardina
pilchardus;

– sardele morajo biti v hermetično zaprti embalaži, na-
polnjene z ustreznim medijem;

– sterilizirane morajo biti na ustrezen način.

25. člen
(trgovsko ime)

(1) Zaradi zahtev dobre trgovske predstavitve morajo
biti sardele očiščene tako, da jim je odstranjena glava, škr-
ge, repna plavut, notranji organi razen spolnih žlez, vranic in
ledvice in kolikor je potrebno tudi hrbtenica in koža.

(2) Konzervirane sardele so lahko v prometu, če so
predstavljene pod naslednjimi trgovskimi imeni:

– sardela: osnovni izdelek, kateremu so bile pravilno
odstranjene glava, škrge, notranji organi in repna plavut;
glava mora biti odstranjena za škrgami s pravokotnim rezom
glede na hrbtenico;

– sardela brez kosti: osnovni izdelek iz prejšnje alinee,
vendar z odstranjeno hrbtenico;

– sardela brez kosti in kože: osnovni izdelek iz prve
alinee, vendar brez hrbtenice in kože;

– sardelni fileti: deli mesa, dobljeni z vzporednim re-
zom ob hrbtenici, po celotni dolžini ribe, ali deli mesa, po
odstranitvi hrbtenice, plavuti in potrebušnice; fileti so lahko
s kožo ali brez;

– sardele v kosih: deli telesa osnovnega izdelka iz prve
alinee od glave navzdol, ki merijo vsaj 3 cm in so prerezani
prečno na hrbtenico;

– katerakoli druga oblika trgovskega imena, ki se jasno
loči od trgovskih imen, določenih v prvi do peti alinei tega
odstavka.

26. člen
(vrste medijev)

(1) Zaradi označevanja trgovskih imen konzerviranih
sardel v skladu z 28. členom tega pravilnika ločimo nasled-
nje vrste medijev, z ali brez dodatkov:

– oljčno olje;
– druga rafinirana rastlinska olja, vključno z oljem iz

oljčnih tropin, ki je lahko samostojno ali mešano z ostalimi
vrstami olja;

– paradižnikova omaka;
– v lastnem soku (tekočina, ki je bila izločena iz rib

med kuhanjem), raztopina soli ali voda;
– marinada, z vinom ali brez;
– katerikoli drug medij, pod pogojem, da se jasno loči

od ostalih medijev, ki so določeni v prvi do peti alinei tega
odstavka.

(2) Mediji se lahko mešajo med seboj, razen oljčnega
olja, ki se ne sme mešati z drugimi olji.

27. člen
(minimalni kriteriji)

(1) Po sterilizaciji morajo sardele oziroma deli sardel
izpolnjevati naslednje minimalne pogoje:

a) za predstavitev sardel skladno z drugim odstavkom
25. člena tega pravilnika morajo sardele oziroma deli sardel
izpolnjevati naslednje pogoje:

– morajo biti enakomerne velikosti in urejeno zložene v
embalaži,

– brez težav se morajo ločiti druga od druge,
– ne smejo imeti poškodb na trebušni steni,
– ne smejo imeti raztrganin ali poškodb na mesu,
– ne smejo imeti porumenelega tkiva, z izjemo manjših

sledi,
– morajo imeti čvrsto meso, ki ne sme biti pretirano

vlaknasto, mehko ali razmočeno,
– morajo imeti svetlo meso ali svetlo rožnate barve,

brez rdečih krvavih madežev okrog hrbtenice, razen z izje-
mo manjših sledi;

b) medij mora biti take barve in konsistence glede na
uporabljene surovine, ki je značilen za posamezno vrsto
medija. Če je medij olje, ne sme vsebovati več kot 8%
izločene vode, glede na neto maso;

c) izdelek mora ohraniti vonj in okus, ki sta značilna za
vrsto Sardina pilchardus in za vrsto uporabljenega medija
in ne sme imeti neprijetnega vonja ali okusa, zlasti ne okusa
trpkosti, žarkosti ali oksidiranosti;

d) izdelek mora biti brez tujih primesi;
e) v primeru, ko izdelek vsebuje kosti, se morajo z

lahkoto ločiti od mesa in biti krhke ter primerne za uživanje;
f) izdelki brez kože in kosti ne smejo vsebovati ostan-

kov le-teh.
(2) Embalaža ne sme biti zunanje oksidirana ali tako

deformirana, da bi vplivala na dobro trgovsko predstavitev.

28. člen
(označevanje konzerviranih sardel)

(1) Ne glede na predpis, ki ureja splošno označevanje
predpakiranih živil, mora trgovsko ime predpakirane konzer-
virane sardele ustrezati razmerju med maso sardele v emba-
laži po sterilizaciji in neto masi vsebine konzerve, oboje
izraženo v gramih.

(2) Za uporabo trgovskega imena izdelka v skladu s
prvo, drugo, tretjo, četrto in peto alineo drugega odstavka
25. člena tega pravilnika, razmerje iz prejšnjega odstavka
ne sme biti manjše od naslednjih vrednosti:

– 70% za medije iz prve, druge četrte in pete alinee
prvega odstavka 26. člena tega pravilnika;

– 65% za medij iz tretje alinee prvega odstavka 26. čle-
na tega pravilnika;

– 50% za medij iz šeste alinee prvega odstavka 26. čle-
na tega pravilnika;

Kjer se upošteva vrednosti iz prve, druge in tretje alinee
tega odstavka, se mora za trgovsko ime konzerviranih sardel
upoštevati določbe drugega odstavka 25. člena tega pravil-
nika. Označba medija mora biti sestavni del trgovskega ime-
na.

(3) Za izdelke v olju mora biti medij v trgovskem imenu
označen z enim od naslednjih izrazov:

– “v oljčnem olju“, ko se uporablja to olje;
– “v rastlinskem olju“, ko se uporabljajo rafinirana jedil-

na rastlinska olja, vključno z oljem iz oljčnih tropin, ki je
lahko samostojno ali mešano z ostalimi vrstami olja;

– “v.........olju“, ko se poudari posebna značilnost olja.
(4) Za uporabo trgovskega imena izdelka v skladu s

šesto alineo drugega odstavka 25. člena tega pravilnika
vrednost razmerja v skladu z drugim odstavkom tega člena
ne sme biti manjše od 35%.
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(5) V primeru drugih vrst izdelkov, ki so drugačni, kot je
določeno v drugem in tretjem odstavku tega člena, mora
trgovsko ime navajati specifično lastnost tega izdelka.

Glede na pogoje iz 24. člena tega pravilnika in prej-
šnjega odstavka lahko izdelki, pri katerih se uporablja homo-
genizirano meso sardel, katerih meso je homogenizirano
tako, da ni več vidnih mišičnih struktur, vsebujejo meso
drugih vrst rib, ki so homogenizirane po enakem postopku.
Ti izdelki morajo vsebovati najmanj 25% mesa sardel.

(6) Trgovsko označevanje, določeno v tem členu, se
lahko uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo pogoje iz
24. člena tega pravilnika.

29. člen
(izjemni nadzor)

Za potrebe nadzora pri izvajanju določil tržnega stan-
darda za konzervirane sardele lahko minister, pristojen za
ribištvo in prehrano, predpiše ukrepe za sistem vzorčenja za
ocenjevanje ustreznosti proizvodnih serij izdelkov iz konzer-
viranih sardel v skladu z zahtevami tržnega standarda za
konzervirane sardele.

V. TRŽNI STANDARD ZA TUNE IN PALAMIDE

30. člen
(splošni pogoji)

(1) Pod trgovskim imenom konzerviran tun oziroma
konzervirana palamida, označena v skladu z določbami
33. člena tega pravilnika, se lahko dajo v promet izdelki, ki
izpolnjujejo naslednja pogoja:

– konzerviran tun: da spada v številko carinske tarife
1604 14 in iz 1604 20 70 kombinirane carinske nomenkla-
ture;

– konzervirana palamida:da spada v številko carinske
tarife 1604 14 90, 1604 20 50, 1604 19 30, 1604 20 70,
1604 19 99 in 1604 20 90 kombinirane carinske nomen-
klature.

(2) Izdelki iz konzerviranega tuna iz prve alinee prej-
šnjega odstavka morajo biti izdelani izključno iz naslednji
vrst rib:

a) tuni (Thunnus spp.):
– beli tun (Thunnus alalunga),
– rumenoplavuti tun (Thunnus albacares),
– tun (Thunnus thynnus),
– velikooki tun (Thunnus obesus),
– druge vrste tunov;
b) črtasti tun (Katsuwonus pelamis).
(3) Izdelki iz konzervirane palamide iz druge alinee

prvega odstavka tega člena morajo biti izdelani izključno iz
naslednjih vrst rib:

a) palamide (Sarda spp.):
– palamida (Sarda sarda),
– vzhodno pacifiška palamida (Sarda chiliensis),
– črtasta palamida (Sarda orientalis),
– druge vrste palamid;
b) Pegasti tuni (Euthynnus spp.), razen vrste Katsu-

wonus pelamis);
– pegasti tun (Euthynnus alletteratus),
– vzhodni pegasti tun (Euthynnus affinis),

– črni tun (Euthynnus lineatus),
– druge vrste pegastih tunov;
c) trupci (Auxis spp.):
– fregatni trupec (Auxis thazard),
– trupec (Auxis rochei).
(4) V isti embalaži se različne vrste rib, ki so navedene v

drugem in tretjem odstavku tega člena, ne smejo mešati
med seboj.

(5) Ne glede na prejšnjega odstavka lahko ostale vrste
izdelkov, pri katerih se uporablja homogenizirano meso tu-
nov ali palamid, katerih meso je homogenizirano tako, da ni
več vidnih mišičnih struktur, vsebujejo meso drugih vrst rib,
ki so homogenizirane po enakem postopku. V teh izdelkih
mora biti vsebnost mesa tunov ali palamid oziroma mešani-
ce teh dveh vrst rib najmanj 25% neto mase.

31. člen
(trgovsko ime)

(1) Konzervirani tuni in palamide, označena v skladu z
33. členom tega pravilnika so lahko v prometu samo pod
naslednjimi trgovskimi imeni:

– v kosu – mišice rezane prečno v celem kosu, samo-
stojnih ali kompaktno združenih iz večjih delov mesa; delež
koščkov mesa je lahko največ 18% v neto masi ribe v skladu
z določbami 34. člena tega pravilnika; če je konzervirano
meso surovo, je vsebnost koščkov mesa prepovedana, ra-
zen za doseganje neto mase v skladu z določbami 34. člena
tega pravilnika,

– v kosih – kosi mesa, z ohranjeno mišično strukturo,
dolgi najmanj 1,2 cm; dovoljeno je največ do 30% koščkov
mesa v neto masi ribe v skladu z določbami 34. člena tega
pravilnika,

– fileti – vzdolžni kos mišice, ki je vzet iz trupa, vzpore-
dno s hrbtenico in kosi mišice iz trebušne stene. V tem
primeru, so fileti lahko označeni kot trebušni fileti,

– koščki – delčki mesa z ohranjeno mišično strukturo
različnih velikosti,

– zmleto – zmleti kosi mesa, enake velikosti, ki niso v
obliki paste.

(2) Dovoljena so tudi drugačna trgovska imena izdelkov
iz konzerviranih tunov in palamid, kot so določene v prej-
šnjem odstavku, kot tudi druge vrste izdelkov iz konzervira-
nih tunov in palamid, ki se jasno ločijo od trgovskih imen iz
prejšnjega odstavka tega člena.

32. člen
(vrste medijev)

(1) Če je vrsta medija sestavni del trgovskega imena za
konzervirani tun ali konzervirano palamido, mora izpolnjevati
naslednje pogoje:

– v oljčnem olju – se uporablja za izdelke v čistem
olivnem olju, ki ni mešano z nobenimi drugimi vrstami oziro-
ma mešanicami olj,

– v lastnem soku – se uporablja za izdelke v lastnem
soku (tekočina, ki je bila izločena iz rib med kuhanjem),
raztopini soli ali vodi. Dovoljeni so dodatki zelišč, začimb
oziroma naravnih arom v skladu s predpisom o aromah,

– v rastlinskem olju – se uporablja za izdelek, v kate-
rem so uporabljena rafinirana rastlinska olja, čista ali meša-
nice.
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(2) Če se v izdelku uporablja medij, ki ni določen v
prejšnjem odstavku, se ga mora jasno določiti in uporabljati
izključno njegovo trgovsko ime.

33. člen
(označevanje)

(1) Ne glede na predpis, ki ureja splošno označevanje
predpakiranih živil, mora trgovsko ime na predpakiranih iz-
delkih konzerviranih tunov in palamid vsebovati naslednje
podatke:

a) v primeru označevanja v skladu z določbami prvega
odstavka 31. člena tega pravilnika:

– vrsto ribe (tuni ali palamide);
– trgovsko ime, pod katerim se daje riba v promet,

skladno z 31. členom tega pravilnika;
– vrsto uporabljenega medija s skladu z določbami

prejšnjega člena;
b) v primeru dajanja v promet v skladu z določbami

drugega odstavka 31. člena:
– vrsto ribe (tuni ali palamide);
– natančen opis načina proizvodnje tega izdelka.
(2) Besedi tun in palamida v trgovskem imenu, ki se

uporablja za konzerviranega tuna ali palamido, se v nobe-
nem primeru ne sme povezovati z imeni rib iz drugega in
tretjega odstavka 30. člena tega pravilnika.

(3) Ne glede na 30. člen tega pravilnika in prejšnjega
odstavka je iz trgovskega imena lahko razvidna tudi vrsta
ribe, če se za določen izdelek, ki je v prometu, tradicionalno
uporablja tak način trgovskega poimenovanja.

(4) Samo za konzerve, ki se dajejo v promet v skladu s
prvo, drugo in tretjo alineo prvega odstavka 31. člena tega
pravilnika, se lahko uporablja v trgovskem imenu naziv medi-
ja “v lastnem soku“ iz druge alinee prvega odstavka prejšnje-
ga člena.

34. člen
(vsebnost neto mase mesa tunov oziroma palamid)
Ne glede na predpis, ki ureja splošno označevanje

predpakiranih živil, mora razmerje med maso tuna oziroma
palamide v embalaži po sterilizaciji in neto maso vsebine
konzerve, oboje izraženo v gramih, v trgovskem imenu pred-
pakiranega konzerviranega tuna oziroma palamide ustrezati
naslednjim vrednostim:

a) v primeru predstavitve izdelka v skladu z določbami
prvega odstavka 31. člena tega pravilnika:

– 70%, če je medij “v lastnem soku“ skladno z drugo
alineo 32. člena tega pravilnika,

– 65% v primeru ostalih vrst medijev;
b) v primeru drugih vrst izdelkov oziroma imen izdelka v

skladu z določbami drugega odstavka 31. člena tega pravil-
nika mora biti vrednost razmerja najmanj 25%.

35. člen
(uporaba podzakonskih predpisov)

Določbe tržnega standarda za tuna in palamido se upo-
rabljajo ne glede na določbe predpisov o veterinarsko-sani-
tarnih pogojih za proizvodnjo živil živalskega izvora ter odda-
jo v promet za javno potrošnjo in veterinarsko-sanitarnem
nadzoru živilskih obratov in veterinarsko-sanitarnih pregledih
ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalske-
ga izvora.

VI. OBVEŠČANJE POTROŠNIKOV

36. člen
(označevanje)

(1) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na obve-
ščanje potrošnikov, se uporabljajo za ribiške proizvode iz
poglavja III kombinirane carinske nomenklature ne glede na
predpis, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil.

(2) Končnemu potrošniku se ne sme ponujati v promet
rib, ribiških proizvodov ne glede na način prometa, če na
etiketi ni naslednjih podatkov:

– trgovsko ime vrste;
– način proizvodnje (ujeti v morju, ujeti v celinskih vo-

dah ali gojeni);
– ribolovno območje.
(3) Pogoji iz prejšnjega odstavka ne veljajo za manjše

količine rib in ribiških proizvodov v skladu z drugim odstav-
kom 4. člena tega pravilnika, ki jih ribiči in ribogojci dajo
neposredno v promet končnemu potrošniku.

(4) Trgovska imena rib in ribiških proizvodov so nave-
dena na seznamu trgovskih imen v prilogi I, ki je sestavni del
tega pravilnika.

(5) Seznam trgovskih imen Republika Slovenija objavi v
skladu z mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko
Slovenijo.

37. člen
(začasno trgovsko ime)

(1) Vrste rib in ribiških proizvodov, katerih trgovska
imena niso navedena v prilogi I tega pravilnika, se lahko
dajejo v promet na podlagi začasnega trgovskega imena, ki
ga določi minister, pristojen za prehrano.

(2) Za vrste rib in ribiških proizvodov, ki imajo določeno
začasno trgovsko ime, se mora v roku petih mesecev od
določitve začasnega trgovskega imena, določiti trgovsko
ime in ga uvrstiti na seznam trgovskih imen v skladu s četrtim
odstavkom prejšnjega člena.

(3) Dokler ribe in ribiški proizvodi niso dani v promet,
lahko proizvajalci ribe in ribiške proizvode označijo tudi z
znanstvenim imenom vrste.

(4) Vsako spremembo seznama trgovskih imen iz četr-
tega odstavka 36. člena tega pravilnika mora Republika
Slovenija objaviti v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki
zavezujejo Republiko Slovenijo.

38. člen
(označevanje načina proizvodnje)

(1) Etiketa, ki označuje način proizvodnje rib in ribiških
proizvodov v skladu z drugo alineo drugega odstavka 36.
člena tega pravilnika, mora biti glede na to, ali so bile ribe
oziroma ribiški proizvodi ujeti v morju ali tujih celinskih vo-
dah, ali iz ribogojstva, označena na naslednji način:

– “ujeto“,
– “ujeto v tujih celinskih vodah“,
– “vzrejeno“ ali
– “gojeno“.
(2) V primeru vrst, ki so bile ujete v morju, lahko mini-

ster, pristojen za ribištvo, dovoli opustitev navajanja načina
proizvodnje, ki je bila uporabljena do ponudbe rib in ribiških
proizvodov v promet, in ribolovnega območja, če je to ned-
voumno jasno razvidno iz trgovskega imena.
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(3) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se ne izda, če
obstaja katerikoli utemeljen dvom na podlagi prejšnjega od-
stavka.

4) Pri označevanju načina proizvodnje za ribe in ribiške
proizvode iz ribogojstva je potrebno upoštevati predpise, ki
natančno določajo, kaj je proizvodnja za dajanje v promet v
ribogojstvu.

39. člen
(označevanje ribolovnega območja)

(1) Ribolovno območje mora biti označeno na etiketi v
skladu s tretjo alineo drugega odstavka 36. člena na nasled-
nji način:

– v primeru rib in ribiških proizvodov, ujetih v morju v
skladu z naslednjo tabelo 1:

tabela 1

Ribolovno območje Oznaka ribolovnega območja

Severozahodni Atlantik FAO – območje 21
Severovzhodni Atlantik FAO – območje 27
Baltsko morje FAO – območje 27. IIId
Centralno-zahodni Atlantik FAO – območje 31
Centralno-vzhodni Atlantik FAO – območje 34
Jugozahodni Atlantik FAO – območje 41
Jugovzhodni Atlantik FAO – območje 47
Sredozemsko morje FAO – območje 37.1, 37.2 in 37.3
Črno morje FAO – območje 37.4
Indijski ocean FAO – območje 51 in 57
Pacifik FAO – območje 61, 67, 71, 77, 81 in 87
Antarktika FAO – območje 48, 58 in 88

– v primeru rib in ribiških proizvodov, ujetih v tujih celin-
skih vodah, se označi ime države, iz katere izvirajo ribe in
ribiški proizvodi;

– v primeru rib in ribiških proizvodov iz ribogojstva se
označi ime države, v kateri je potekala zaključna razvojna
faza. V primeru, ko je vzreja potekala v več državah, se za
ribe in ribiške proizvode, ki so ponujeni v promet v Republiki
Sloveniji, na etiketi lahko označi vse države, v katerih so
potekale različne faze vzreje.

(2) Proizvajalci lahko navedejo bolj natančno ribolovno
območje, kot je to določeno v tabeli 1 iz prve alinee prej-
šnjega odstavka.

40. člen
(kombinirano označevanje)

(1) Če je v prometu ribiški proizvod, ki je kombinacija
različnih ribjih vrst, se mora na etiketi označiti vsako vrsto
posebej v skladu z drugim odstavkom 36. člena tega pravil-
nika.

(2) Če je v prometu ribiški proizvod, ki je iz ene ribje
vrste, vendar izhaja iz različnih načinov proizvodnje, mora
biti na etiketi označen vsak način proizvodnje posebej.

(3) Če je v prometu ribiški proizvod, ki je iz ene ribje
vrste, vendar izhaja iz različnih ribolovnih območij ali vzreje iz
ribogojnic iz različnih držav, mora biti na etiketi označeno
najmanj ribolovno območje oziroma država z največjim koli-
činskim deležem v ribiškem proizvodu. Na etiketi mora biti
označeno tudi, da proizvod vsebuje isto ribjo vrsto, ki je bila

ulovljena v drugih ribolovnih območjih oziroma vzrejena v
ribogojstvu več držav.

41. člen
(prodaja majhnih količin ribiških proizvodov)

(1) Določbe tega pravilnika o obveščanju potrošnikov
ne veljajo za majhne količine rib in ribiških proizvodov, ki jih
proizvajalci prodajo direktno končnemu potrošniku. Ribe in
ribiški proizvodi, ki jih proizvajalci prodajo direktno končne-
mu potrošniku morajo izvirati samo iz lastne proizvodnje
proizvajalca.

(2) Majhna količina rib in ribiških proizvodov je tista,
katerih enkratna prodaja ne preseže vrednosti 20 EUR v
tolarski protivrednosti, obračunano po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije na dan prodaje.

42. člen
(sledljivost rib in ribiških proizvodov)

(1) Za vsako vrsto rib in ribiških proizvodov, ki je v
prometu, morajo biti podatki o trgovskem imenu, načinu
proizvodnje in ribolovnem območju vedno na razpolago ne
glede na to, kje so v prometu.

(2) Pri označevanju ali pakiranju rib in ribiških proizvo-
dov morajo biti ribe in ribiški proizvodi opremljeni s podatki
iz prejšnjega odstavka in znanstvenim imenom vrste ali vpi-
sani v spremnem dokumentu blaga, skupaj z računom.

VII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

43. člen
(začetek uporabe določb)

Določbe drugega odstavka 10. člena, četrtega odstav-
ka 15. člena, petega odstavka 36. člena in četrtega odstav-
ka 37. člena se začnejo uporabljati z dnem pristopa Repu-
blike Slovenije k Evropski uniji.

44. člen
(prenehanje veljavnosti)

(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati
pravilnik o kakovosti rib, rakov, glavonožcev, školjk in izdel-
kov iz njih (Uradni list RS, št. 5/02).

(2) Ribe, ribiški proizvodi in izdelki, ki so v prometu v
skladu s pravilnikom iz prejšnjega odstavka, so lahko dani v
promet še največ do 6 mesecev od uveljavitve tega pravilni-
ka.

45. člen
(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 321-14-56/2002
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdrstvo in
prehrano
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Priloga I : Trgovska imena rib in ribiških proizvodov 
 

Znanstveno ime vrste Slovensko ime  

Sardina pilchardus Sardela 

Pleuronectes platessa Morska plošča 

Limanda limanda Limanda 

Lepidorhombus spp. Krilati romb 

Platichthys flesus Iverka 

Clupea harengus Atlantski sled 

Gadus morhua Trska 

Sardina pilchardus Sardela 

Melanogrammus aeglefinus Vahnja 

Pollachius virens Saj 

Scomber scombrus Skuša   

Scomber japonicus Lokarda 

Squalus acanthia Trnež   

Scyliorhinus spp. Morske mačke 

Sebastes spp. Rdeči okuni 

Merlangius merlangus Mol 

Molva spp. Lengi 

Engraulis spp. Sardon 

Merluccius merluccius Oslič 

Lophius spp. Morske spaka 

Sepia officinalis Sipa   

Rossia macrosoma Velika sipica 

Crangon crangon Navadna peščena kozica 

Pandalus borealis Severna kozica 

Solea spp. Morski list 

Cancer pagurus Velika rakovica 

Nephrops norvegicus Škamp 

Reinhardtius hippoglossoides Grenlandska morska plošča 

Merluccius Osliči iz rodu 

Dentex dentex Zobatec   
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Znanstveno ime vrste Slovensko ime  

Pagellus spp. Riboni 

(Xiphias gladius) Mečarica 

družina Pandalidae Kozice 

Sepia officinalis Sipa  

Rossia macrosoma Velika sipica 

Sepiola rondeleti Sipica 

Loligo spp. Lignji 

Ommastrephes sagittatus Puščičasti ligenj 

Octopus spp. Hobotnice 

Illex spp. Kratkoplavuti lignji 

Thunnus alalunga Beli tun 

Thunnus obesus Velikooki tun 

Thunnus albacares  Rumenoplavuti tun 

Katsuwonus pelamis Črtasti tun 

Thunnus thynnus Tun 

Microstomus kitt  Rdeči jezik 

Thunnus thynnus  Tun 

Pollachius pollachius  Polak 

Brama spp.  Kostanjevka 

Micromesistius poutassou  Sinji mol 

Trisopterus luscus  Francoski molič   

Trisopterus minutus Molič 

Boops boops  Bukva 

Spicara smaris  Girica 

Conger conger  Ugor 

Trigla spp.  Krulec 

Trachurus spp.  Šnjur 

Mugil spp.  Cipelj 

Raja spp.  Raža 

Lepidopus caudatus  Morski meč   

Aphanopus carbo Črni morski meč 

Pecten maximus  Grebenasta pokrovača 
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Znanstveno ime vrste Slovensko ime  

Buccinum undatum  Valovita blatarka 

Mullus surmuletus  Progasti bradač  

Mullus barbutus Bradač 

Sarda sarda Palamida 

Sarda chiliensis), Vzhodno pacifiška palamida 

Sarda orientalis Črtasta palamida 

Euthynnus alletteratus Pegasti tun 

Euthynnus affinis Vzhodni pegasti tun 

Euthynnus lineatus Črni tun 

Auxis thazard Fregatni trupec 

Auxis rochei Trupec 

Spondyliosoma cantharus  Kantar 

Cyprinus carpio Krap 

Ctenopharyngodon idella Beli amur 

Hypophthalmichthys nobilis Sivi tolstolobik 

Hypophtalmichthyer moltrix Srebrni tolstolobik 

Salmo salar Atlantski losos 

Salmo trutta Postrv 

Oncorhynchus mykiss Amerikanka 

Anguilla anguilla Jegulja 

Sparus aurata Orada 

Dicentrarchus labrax Brancin 

Psetta maxima Romb 

Ostrea edulis Ostriga japonska 

Crassostrea gigas Koritasta ostriga 

Mytilus spp. Klapavice 

Tapes spp. Venerice iz rodu Tapes 

Veneridae Venerice 

Mercenaria mercenaria Trda ladinka 

Ruditapes decussatus Brazdasta ladinka 

Ruditapes philippinarum Filipinska ladinka 
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Priloga II: Kategorije svežosti 
 
Za določanje standardov svežosti po kategorijah svežosti so ribe in ribiški proizvodi razvrščeni v 
naslednje skupine: 
 
 a) pridnene ribe: 
vahnja, trska, saj, rdeči okuni, mol, leng, oslič, kostanjevke, morske spake, francoski molič, molič, 
bukva, girica, ugor, krulci, ciplji, morska plošča, krilati rombi, morski listi, limanda, rdeči jezik, 
iverka, morski meči, sinji mol; 
 
b) pelagične ribe: 
beli tun, tun, velikooki tun, atlantski sled, sinji mol, sardela, skuše, šnjuri, sardon; 
 
c) hrustančnice: 
trnež, raže; 
 
d) glavonožci: 
sipe, lignji, hobotnice; 
 
e) raki: 
kozice, škamp. 
 

a) Za pridnene ribe se uporabljajo standardi svežosti za posamezne kategorije svežosti po 
naslednji tabeli: 

 Kriteriji 
 kategorije svežosti ni dovoljeno 
 ekstra A B  
koža jasna, mavrična 

(razen za rdeče 
okune) ali z 

opalescentnim 
pigmentom; brez 

razbarvanja 

jasna, vendar z 
nesvetlečim 
pigmentom 

pigment je v 
procesu 

razbarvanja in 
postaja moten 

motna 
pigmentacija 

kožna sluz vodena in 
prozorna 

slabo motna mlečna rumeno siva, 
motna 

očesa konveksna, črna 
s svetlo zenico in 

prozorno 
roženico 

konveksna in 
rahlo upadla, 
črna in z motno 
zenico, z rahlo 
opalescentno 

roženico 

ravna, z 
opalescentno 

roženico, motna 
zenica 

konkavna v 
centru, s sivo 

zenico, mlečna 
roženica 

škrge svetle barve, brez 
sluzi 

manj obarvane, s 
prozorno sluzjo 

rjavo / sive 
postajajo 

razbarvane, z 
gosto neprozorno 

sluzjo 

rumenkaste, z 
mlečno sluzjo 
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 Kriteriji 
 kategorije svežosti ni dovoljeno 
 ekstra A B  
potrebušnica (pri 
očiščenih ribah) 

gladka, svetla, 
težko se loči od 

mesa 

blago motna, da 
se ločiti od mesa

pegasta, zelo 
lahko se loči od 

mesa 

se ne oprijema 
mesa 

vonj škrg in 
trebušne votline 
-pridnene ribe, 
razen morske 
plošče 
 
morska plošča  
 

po morskih 
rastlinah 

 
 
 
 

oljno sveža, 
oster, zemeljski 

vonj 

brez vonja po 
morskih 
rastlinah, 

nevtralen vonj 
 
 
 

oljnat, vonj po 
morskih 

rastlinah, rahlo 
sladkoben 

fermentiran, blago 
kiselkast 

 
 
 
 

oljnat, 
fermentiran, 
postan, blago 

žarek 

 
 

kiselkast 
 
 
 

kiselkast 

meso čvrsto in 
elastično, z 

gladko površino 

manj prožno rahlo mehko 
(ohlapno), manj 
prožno, voščeno 
(žametasto) in 
motne površine 

mehko (uvelo), 
luske se zlahka 

odcepijo od 
kože, površina 
je nagrbančena 

 
Za obglavljene morske spake se uporabljajo posebni kriteriji po naslednji tabeli: 
  

krvne žile 
(trebušne mišice) 

z ostrim obrisom 
in živo rdeče 

z ostrim obrisom 
in temnejšo krvjo

razpršene in 
rjave 

popolnoma 
razpršene, rjave 
in rumenim 
mesom 

 
 
b) Za pelagične ribe se uporablja standard svežosti za posamezne kategorije svežosti po naslednji 
tabeli: 
 

 Kriteriji 
 kategorije svežosti ni dovoljeno 
 ekstra A B  
koža svetla 

pigmentacija, 
lesketajoče 
mavrične barve, 
jasna razlika med 
hrbtno in 
centralno 
površino 

izguba leska in 
sijaja, motnejše 
barve, manj 
razlike med 
hrbtno in 
trebušno 
površino 

motne, medle 
barve brez sijaja; 
koža je 
nagubana, če je 
riba upognjena 

zelo motna 
pigmentacija, 
koža se ločuje od 
mesa 

kožna sluz vodena, prozorna rahlo motna mlečna rumenkasto siva, 
motna sluz 



Uradni list Republike Slovenije Št. 94 / 8. 11. 2002 / Stran 10293 
 
 

 Kriteriji 
 kategorije svežosti ni dovoljeno 
 ekstra A B  
konsistenca mesa zelo čvrsto, trdo precej trdo, 

čvrsto 
rahlo mehko mehko 

škržni poklopci srebrnkasti srebrnkasti, rahlo 
rdeči ali rjavi 

rjavkasti in iz 
krvnih žil izdatno 
pronica kri 

rumenkasti 

oči konveksne, 
izbočene, z 
modro-črno 
svetlo zenico, 
prozornimi 
maščobnimi 
očesnimi 
blazinicami 

konveksne in 
rahlo upadle, s 
črno zenico, 
rahlo 
opalescentno 
roženico 

ravne, z 
zamegljeno 
zenico, z izlito 
krvjo okrog očes 

konkavne, v 
sredini s sivo 
zenico, mlečnato 
roženico 

škrge enotno temno 
rdeče ali škrlatne, 
brez sluzi 

manj jasne barve, 
blede na robovih, 
s prozorno sluzjo

odebeljene, z 
razbarvano 
neprozorno 
sluzjo 

rumenkaste, z 
mlečno sluzjo 

vonj škrg svež vonj po 
morskih 
rastlinah, oster 
vonj po jodu  

brez vonja po 
morskih 
rastlinah, 
nevtralen vonj 

rahel žveplast, 
masten vonj, 
vonj po žarki 
slanini ali 
gnilemu sadju 

gnojen, kiselkast 

 
c) Za hrustančnice se uporabljajo standardi svežosti za posamezne kategorije svežosti po naslednji 
tabeli: 
 
 

 Kriteriji 
 kategorija svežosti ni dopustna 
 ekstra A B  
oči konveksne, zelo 

svetle in 
spreminjajočih 
barv; z malimi 
zenicami 

konveksne in 
rahlo udrte, z 
izgubljeno 
jasnostjo in 
mavričnostjo, z 
ovalnimi 
zenicami 

ravne, motne konkavne, 
rumenkaste ali v 
stanju razkroja, 
ki je napredoval 

videz rigor mortis ali 
tresavica; majhna 
količina čiste 
sluzi na koži 

po rigor mortis ni 
sluzi na koži in 
še zlasti v ustih 
in škržnih 
odprtinah 

nekaj sluzi 
prisotne v ustni 
votlini in škržnih 
odprtinah, rahlo 
sploščena čeljust 

večja količina 
sluzi v škržnih 
odprtinah in ustni 
votlini 
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 Kriteriji 
 kategorija svežosti ni dopustna 
 ekstra A B  
vonj vonj po morskih 

rastlinah 
brez vonja ali 
zelo rahel vonj 
po postanem 
vendar ni vonja 
po amoniaku 

blag vonj po 
amoniaku, 
kiselkast 

oster vonj po 
amoniaku 

 
Za raže veljajo posebni dodatni kriteriji svežosti navedeni v naslednji tabeli: 
 
 

 ekstra A B ni dopustna 
koža svetlikajoča, 

mavrična in s 
sijočo 
pigmentacijo, 
vodeno sluzjo 

s svetlo 
pigmentacijo, 
vodeno sluzjo 

pigmentacija v 
procesu 
razbarvanja in 
bledenja, z 
motno sluzjo 

razbarvana, 
nagubana koža, z 
gosto sluzjo 

tekstura mesa čvrsto in prožno čvrsto mehko uvelo, ohlapno 
izgled rob plavuti je 

prozoren in 
upognjen 

trde plavuti mehke plavuti padajoče 
(gnojne) plavuti 

trebuh bel in svetlikajoč, 
z vijoličnim 
robom okrog 
plavuti  

bel in svetlikajoč 
z rdečimi pegami 
okrog plavuti 

bel in moten, z 
mnogimi rdečimi 
in ali rumenimi 
pegami 

rumeno do sivo 
zelenkast trebuh, 
rdeče pege v 
samem mesu 

 
 
d) Za glavonožce se uporabljajo standardi svežosti za posamezne kategorije svežosti po naslednji 
tabeli: 
 
 

 Kriteriji 
 kategorije svežosti 
 ekstra A B 
koža s svetlo pigmentacijo, 

koža se drži mesa 
z motno pigmentacijo, 
koža se drži mesa 

razbarvana, lahko 
ločljiva od mesa 

meso zelo čvrsto, biserno 
belo 

čvrsto, barve krede rahlo mehko, rožnato 
belo ali rahlo rumeno 

lovke se težko odstranijo se težko odstranijo se lažje odstranijo 
vonj svež, po morskih 

algah 
blag oziroma brez 
vonja 

vonj po črnilu 
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e) Za rake se uporabljajo standardi svežosti za posamezne kategorije svežosti po naslednji tabeli: 
 
Kozice 

 Kriteriji 
 kategoriji svežosti 
 ekstra A 
minimalne zahteve - površina oklepa: vlažna in 

svetleča, 
- kozice se ločujejo pri 
pretresanju iz enega 
kontejnerja v drugi, 
- meso mora biti brez katerega 
koli tujega vonja, 
- morajo biti brez peska, sluzi 
in drugih tujkov 

enako kot za ekstra kategorijo

izgled: 
1. kozice z oklepom 
 
 
 
 
 
2. severna kozica 

 
čista rdeče rožnata barva z 
majhnimi belimi lisami, na 
prsnem delu oklepa 
prevladuje svetlejša barva 
 
 
enakomerno rožnata barva 

 
- odtenki barve od rahlo 
izprane rdeče rožnate do 
modrikasto rdeče z belimi 
lisami, prsni del oklepa mora 
biti svetlo obarvan in sivkast 
 
rožnata z začetkom črnenja 
glave 

stanje mesa med odstranitvijo 
oklepa in po njej 

- oklep se z lahkoto odstrani s 
samo tehnično pogojeno 
neizogibno izgubo mesa, 
- meso čvrsto, vendar ne 
žilavo 

- se z lahkoto odstrani z 
minimalno izgubo mesa, 
- manj čvrsto, rahlo žilavo 

drobci dopustni so posamezni drobci 
kozic 

dopustna je majhna količina 
drobcev kozic 

vonj svež vonj po morskih algah, 
lahno sladkoben vonj 

kiselkast, ne diši po morskih 
algah 

 
Škamp 

 Kriteriji 
 kategorija svežosti 
 ekstra A B 
oklep svetlo rožnat ali 

rožnat do rdeče 
oranžen 

svetlo rožnat ali 
rožnat do rdeče 
oranžen, brez črnih 
madežev 

rahlo razbarvanje, 
nekaj črnih madežev 
in sivkaste barve 
zlasti na oklepu in 
med repnimi členki 
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 Kriteriji 
 kategorija svežosti 
 ekstra A B 
oči in škrge svetleče črne oči, 

rožnate škrge 
oči motne in sivo 
črne, škrge sivkaste 

škrge temno sive ali 
nekaj zelenkaste 
barve na hrbtni strani 
oklepa 

vonj značilen blag vonj po 
rakih 

izguba značilnega 
vonja, brez vonja po 
amoniaku 

rahlo kiselkast 

meso prosojno in modro z 
nagibanjem proti beli 

ne več prosojno, toda 
ne razbarvano 

na izgled motno in 
neprozorno 
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Priloga III: Razvrščanje rib in ribiških proizvodov po kategorijah velikosti  
 

Lestvica velikosti Minimalna dovoljena velikost 
vrsta velikostni 

razred 
kg/ribo število rib/kg regija geografska 

območja 
minimalna 
velikost 

atlantski sled 
(Clupea 
harengus) 
 
 
baltiški 
atlantski sled  
baltiški 
atlantski sled  

1 
2 
3 
4a 
4b 
5 

0,25 in več 
0,125-0,25 
0,085-0,125 
0,05-0,085 
0,036-0,085 
0,031-0,085 

4 ali manj 
5 do 8 
9 do 11 
12 do 20 
12 do 27 
12 do 32 

1 
2 
 
3 
Baltik 
Baltik 

 
 
 
 
ulovljen 
južno od 
59°30' 
ulovljen 
severno od 
59°30' 

20 cm 
20 cm 
18 cm 
20 cm 

sardela 
(Sardina 
pilchardus) 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
 

0,067 in več 
0,042-0,067 
0,028-0,042 
0,015-0,028 
0,011-0,028 

15 ali manj 
16-24 
25 do 35 
36 do 67 
36 do 91 

  
 
 
 
Sredozemlje 

 

morska mačka 
(Scyliorhinus 
spp.) 

1 
2 
3 

2 in več 
1 do 2 
0,5 do 1 

    

trnež (Squalus 
acanthias) 

1 
2 
3 

2,2 in več 
1 do 2,2 
0,5 do 1 

    

rdeči okuni 
(Sebastes 
spp.) 

1 
2 
3 
1a 
1b 

2 in več 
0,6 do 2 
035 do 0,6 
težji od 0,25 
lažji od 0,25 

 
 
 
 

 
 
 
Jadran 
Jadran 

  

trska 
(Gadus 
morhua) 

1 
2 
3 
4 
5 

7 in več 
4 do 7 
2 do 4 
1 do 2 
0,3 do 1 

 1 
2 
 
3 
Baltik 

(a) 
(b) 
 
 
južno od 
59°30' 
severne 
geografske 
širine 

35 cm 
35 cm 
30 cm 
35 cm 
35 cm 

saj  
(Pollachius 
virens) 

1 
2 
3 
4 

5 in več 
3 do 5 
1,5 do 3 
0,3 do 1,5 

 1 
2 
 
3 
Baltik 

 
(a) 
(b) 
 
južno od 
59°30' 
severne 
geografske 
širine 

35 cm 
35 cm 
30 cm 
35 cm 
30 cm 
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Lestvica velikosti Minimalna dovoljena velikost 
vrsta velikostni 

razred 
kg/ribo število rib/kg regija geografska 

območja 
minimalna 
velikost 

vahnja 
(Melanogram
mus 
aeglefinus) 

1 
2 
3 
4 

1 in več 
0,57 do 1 
0,37 do0,57 
0,17 do 0,37 

 1 
2 
 
3 

ICES Vb (EC 
cona) 
(a) 
(b) 

30 cm 
30 cm 
27 cm 
30 cm 

mol 
(Merlangius 
merlangus) 

1 
2 
3 
4 

0,5 in več 
0,35 do 0,5 
0,25 do 0,35 
0,11 do 0,25 

 1 
2 
 
3 

 
(a) 
(b) 

27 cm 
23 cm 
23 cm 
23 cm 

lengi (Molva 
spp.) 

1 
2 
3 

5 in več 
3 do 5 
1,2 do 3 

 1 
2 
 
3 

 
(a) 
(b) 

- 
ni določena 
- 
63 cm 

skuša 
(Scomber 
scombrus) 
 
Sredozemlje 

1 
2 
3 

0,5 in več 
0,2 do o,5 
0,1 do 0,2 
0,08 do 0,2 

2 ali manj 
2 do 5 
5 do 10 
5 do 12 

1 
2 
 
 
3 
5 

 
razen 
severnega 
morja 
severno 
morje 
 
 
Sredozemlje 

20 cm 
20 cm 
30 cm 
20 cm 
20 cm 
18 cm 

lokarda 
(Scomber 
japonicus) 

1 
2 
3 
4 

0,5 in več 
0,25 do 0,5 
0,14 do 0,25 
0,05 do 0,14 

    

sardon 
(Engraulis 
spp.) 

1 
2 
3 
4 

0,033 in več 
0,02 do 0,033 
0,012 do 0,02 
0,008 do 0,012 

30 in več 
31 do 50 
51 do 83 
84 do 125 

3 
3 

razen ICES 
Ixa 
 
ICES Ixa 
Sredozemlje 

12 cm 
10 cm 
9 cm 

morska plošča 
(Pleuronectes 
platessa) 

1 
2 
3 
4 

0,6 in več 
0,4 do 0,6 
0,3 do 0,4 
0,15 do 0,3 

 1 
2 
 
 
3 
Baltik 

  
(a) 
(b) 
Severno 
morje 
 
pododdelki 
22-25 
pododdelki 
26-28 
pododdelki 
29 
južno od 
59°30' 
severne 
geografske 
širine 

25 cm 
25 cm 
27 cm 
27 cm 
25 cm 
25 cm 
21 cm 
18 cm 
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Lestvica velikosti Minimalna dovoljena velikost 
vrsta velikostni 

razred 
kg/ribo število rib/kg regija geografska 

območja 
minimalna 
velikost 

oslič 
(Merluccius 
merluccius) 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
 

2,5 in več 
1,2 do 2,5 
0,6 do 1,2 
0,28 do 0,6 
0,2 do 0,28 
0,15 do 0,28 

 1 
2 
 
3 

 
(a) 
(b) 
 
Sredozemlje 
Sredozemlje 

30 cm 
30 cm 
30 cm 
27 cm 
20 cm 

Krilati romb 
(Lepidorhomb
us spp.) 
 
 

1 
2 
3 
4 
 

0,45 in več 
0,25 do 0,45 
0,20 do 0,25 
0,11 do 0,2 
0,05 do 0,2 

 1 
2 
 
3 

 
(a) 
(b) 
 
Sredozemlje 

25 cm 
25 cm 
25 cm 
20 cm 

kostanjevka 
(Brama spp.) 
 

1 
2 

0,8 in več 
0,2 do 0,8 

    

morska spaka 
(Lophius spp.) 
cele, odcejene 

1 
2 
3 
4 
5 

8 in več 
4 do 8 
2 do 4 
1 do 2 
0,5 do 1 

 1 
2 
 
3 

 
(a) 
(b) 
 
Sredozemlje 

 
 
 
 
30 cm 

morska spaka 
(Lophius spp.) 
brez glave 

1 
2 
3 
4 
5 

4 in več 
2 do 4 
1 do 2 
0,5 do 1 
0,2 do 0,5 

    

limanda 
(Limanda 
limanda) 

1 
2 

0,25 in več 
0,13 do 0,25 

 1 
2 
 
 
3 

 
(a) 
(b) 
Severno 
morje 

15 cm 
15 cm 
23 cm 
23 cm 
23 cm 

rdeči jezik 
(Microstomus 
kitt) 

1 
2 
3 

0,6 in več 
0,35 do 0,6 
0,18 do 0,35 

 1 
2 
 
3 

 
(a) 
(b) 

25 cm 
25 cm 
25 cm 
25 cm 

beli tun 
(Thunnus 
alalunga) 

1 
2 

4 in več 
1,5 do 4 

    

tun 
(Thunnus 
thynnus) 

1 
2 
3 
4 
5 

70 in več 
50 do 70 
25 do 50 
10 do 25 
6,4 do 10 

  Sredozemlje 70 cm ali 6,4 
kg 

velikooki tun 
(Thunnus 
obesus) 

1 
2 

10 in več 
3,2 do 10 

    

polak 
(Pollachius 
pollachius) 

1 
2 
3 
4 

5 in več 
3 do 5 
1,5 do 3 
0,3 do 1,5 

 1 
2 
 
3 

 
(a) 
(b) 

- 
30 cm 
- 
30 cm 



Stran 10300 / Št. 94 / 8. 11. 2002  Uradni list Republike Slovenije 
 
 

Lestvica velikosti Minimalna dovoljena velikost 
vrsta velikostni 

razred 
kg/ribo število rib/kg regija geografska 

območja 
minimalna 
velikost 

sinji mol 
(Micromesisti
us (Gadus) 
poutassou) 

1 
2 
3 
4 

 7 ali manj 
8 do 14 
15 do 25 
26 do 30 

   

francoski 
molič 
(Trisopterus 
luscus) in 
molič 
(Trisopterus 
minutus) 

1 
2 
3 
4 

0,4 in več 
0,25 do 0,4 
0,125 do 0,25 
0,05 do 0,125 

  3 ni določeno 

bukva  
(Boops boops) 

1 
2 
3 

 5 ali manj 
6 do 31 
32 do 70 

   

girica 
 (Spicara 
smaris (sin. 
Maena 
smaris) 

1 
2 
3 

 20 ali manj 
21 do 40 
41 do 90 

   

ugor 
(Conger 
conger) 

1 
2 
3 

7 in več 
5 do 7 
0,5 do 5 

 1 
2 
 
3 

 
(a) 
(b) 

- 
58 cm 
- 
58 cm 

krulec 
(Trigla spp.) 

1 
2 
3 
4 

1 in več 
0,4 do 1 
0,2 do 0,4 
0,006 do 0,2 

    

drugi krulci 1 
2 

0,25 in več 
0,2-0,25 

    

šnjur  
(Trachurus 
spp.) 

1 
2 
3 
4 
5 

0,6 in več 
0,4 do 0,6 
0,2 do 0,4 
0,08 do 0,2 
0,02 do 0,08 

 1 
2 
3 
4 

 
 
 
 
Sredozemlje 

15 cm 
15 cm 
15 cm 
15 cm 
12 cm 

cipelj 
(Mugil spp.) 

1 
2 
3 
4 

1 in več 
0,5 do 1 
0,2 do 0,5 
0,1 do 0,2 

 1 
2 
 
3 

 
(a) 
(b) 
 
Sredozemlje 

- 
20 cm 
- 
20 cm 
16 cm 

pravi skati 
 (Raja spp.) 

1 
2 
3 
4 

5 in več 
3 do 5 
1 do 3 
0,3 do 1 

    

pravi skati 
(prsne 
plavuti) 

1 
2 

3 in več 
0,5 do 3 
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Lestvica velikosti Minimalna dovoljena velikost 
vrsta velikostni 

razred 
kg/ribo število rib/kg regija geografska 

območja 
minimalna 
velikost 

iverka 
(Platichthys 
flesus) 

1 
2 

več kot 0,3 
0,2 do 0,3 
inclusive 

 1 
2 
 
3 
Baltik 

 
(a) 
(b) 
 
porazdelitev 
22-25 
porazdelitev 
26-28 
 
porazdelitev 
29-32 
južno od 
59°30' 
severne 
geografske 
širine 

24 cm 
24 cm 
24 cm 
24 cm 
25 cm 
21 cm 
18 cm 

morski listi 
(Solea spp.) 

1 
2 
3 
4 
5 

0,5 in več 
0,33 do 0,5 
0,25 do 0,33 
0,2 do 0,25 
0,12 do 0,2 

 1 
2 
 
3 

  
(a) 
(b) 
 
Sredozemlje 

24 cm 
24 cm 
24 cm 
24 cm 
20 cm 

morski meč 
(Lepidopus 
caudatus) 

1 
2 
3 
4 

3 in več 
2 do 3 
1 do 2 
0,5 do 1 

    

črni morski 
meč 
(Aphanopus 
carbo) 

1 
2 

3 in več 
0,5 do 3 

    

sipa in velika 
sipica 
(Sepia 
officinalis in 
Rossia 
macrosoma) 

1 
2 
3 

0,5 in več 
0,3 do 0,5 
0,1 do 0,3 
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Lestvica velikosti Minimalna dovoljena velikost 
vrsta velikostni 

razred 
kg/ribo število rib/kg regija geografska 

območja 
minimalna 
velikost 

škamp 
(Nephrops 
norvegicus) 

1 
2 
3 
4 

 20 in manj 
21 do 30 
31 do 40 
več kot 40 

2 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
3 

Skagerrak in 
Kattegat 
 
razen Škotske 
Irsko morje 
((ICES Via) 
in (VIIa)), 
Skagerrak 
and Kattegat 
zahodna 
škotska in 
irsko morje 
((ICES Via) 
in (VIIa)), 
 
Sredozemlje 

40 mm1 
130 mmi 
 
25 mm1 
85 mm2 
 
 
20 mm1 
70 mm2 
20 mm1 
70 mm2 
20 mm1 
70 mm2 

repi škampov 1 
2 
 
 
3 

 60 in manj 
61 do 120 
 
 
121 do 180 
nad 180 

2 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
3 

Skagerrak in 
Kattegat 
 
razen 
Zahodne 
Škotske, 
Irsko morje 
((ICES Via) 
in (VIIa)) 
Skagerrak in 
Kattegat 
Zahodna 
Škotska in 
Irsko morje 
((ICES Via) 
in (VIIa)) 

72 mm 
 
46 mm 
 
 
 
 
37 mm 
 
37 mm 

peščena 
kozica 
(Crangon 
crangon) 

1 
2 

6,8 mm in več 
širina školjke 
(5) 
6,5 mm in več

    

severna 
kozica 
(Pandalus 
borealis) 
sveže ali 
hlajene 

ena velikost  250 in manj    

                                                 
1 dolžina oklepa 
2 celotna dolžina 
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Lestvica velikosti Minimalna dovoljena velikost 
vrsta velikostni 

razred 
kg/ribo število rib/kg regija geografska 

območja 
minimalna 
velikost 

severna 
kozica, 
kuhane v vodi 
ali pari 

1 
2 

  160 in manj 

161-250 
  

velika 
rakovica 
(Cancer 
pagurus) 

1 
2 

16 cm in več 
13 do 16 cm 
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Priloga IV: Školjke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
(1) širina lupine, izmerjena na najširšem 

Lestvica teže Najmanjše velikosti, ki jih je treba upoštevati v 
pogojih, določenih v prvem odstavku 10. člena 

Vrsta Velikost Kg/ribe ali velikost 
lupine 

Število 
rib/kg 

Regija Geografsko področje Najmanjša 
velikost 

Grebenasta 
pokrovača 
(Pecten maximus) 

ena 
velikost 

10 cm in več (1)   Regije 1 do 5 
razen 
Skagerrak/Kattegat 
in razen ICES VIIa 
svereno od  52º 30' 
N in VIId 
 
ICES VIIa severno 
od 52º 30' N in 
VIId 

100 mm 
 
 
 
 
 
 
110 mm  

Valovita blatarka 
(Buccinum 
undatum) 

ena 
velikost 

4,5 cm in več (1)   Regije od 1 do 5 
razen 
Skagerrak/Kattegat 

45 mm  

Bradač in progasti 
bradač  
(Mullus barbatus, 
Mullus surmuletus) 
 
 
Sredozemska 

1 
 
 
2 
3a 
3b 

500 g in več 
 
 
200 g do manj kot 
500 g  
40g do manj kot 
200 g  
18 g do manj kot 
200 g   

   
 
 
 
 
Sredozemlje 

 
 
 
 
 
11 cm  

Kantar 
(Spondyliosoma 
cantharus) 

1 
 
 
2 
3 
4 

800 g in več 
 
 
500 g do manj kot 
800 g  
300g do manj kot 
500 g  
180 g do manj kot 
300 g  
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4695. Pravilnik o spremembi pravilnika o kakovosti
perutninskega mesa

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetij-
stvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o kakovosti

perutninskega mesa

1. člen
V pravilniku o kakovosti perutninskega mesa (Uradni

list RS, št. 56/01) se 17. člen spremeni tako, da se glasi:
“Klavnice, ki koljejo perutnino posebnega načina reje

iz 15. člena tega pravilnika, morajo biti registrirane za klanje
tovrstne perutnine pri Uradu Republike Slovenije za prizna-
vanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil.

V register klavnic iz prejšnjega odstavka se lahko vpiše-
jo klavnice, ki imajo registrsko številko Veterinarske uprave
Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti klanja v skladu
s predpisi, ki urejajo veterinarstvo, in sistem sledljivosti za
perutnino posebnega načina reje iz 15. člena tega pravilni-
ka, ki ga potrdi organ za ugotavljanje skladnosti v skladu s
predpisom, ki ureja postopke za priznavanje označb pose-
bnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.”.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 324-01-31/01
Ljubljana, dne 15. oktobra 2002.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

Soglašam!
Minister za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

4696. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Solčava

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US,
56/99 – ZON in 67/02 – ZG-A) izdaja minister za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o sprejemu gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Solčava

1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski na-

črt gozdnogospodarske enote Solčava, št. 10-01/00 z dne
6. aprila 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Nazarje.

2. člen
Gozdnogospodarska enota Solčava, ki meri

10.238 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Na-

zarje, v Občini Solčava, oziroma v katastrskih občinah Lo-
garska dolina in Solčava.

3. člen
V gozdnogospodarski enoti Solčava je z dnem 1. 1.

2000 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
– površina: 8.179,92 ha,
– lesna zaloga: 299,5 m3/ha, od tega 213,1 m3/ha

iglavcev in 86,4 m3/ha listavcev,
– letni prirastek: 5,93 m3/ha, od tega 4,23 m3/ha

iglavcev in 1,70 m3/ha listavcev.

4. člen
Na podlagi ciljev gospodarjenja z gozdom in gozdnim

prostorom ter usmeritev za doseganje teh ciljev, so v gozd-
nogospodarski enoti Solčava za obdobje od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2009 določeni naslednji ukrepi:

– najvišji možni posek v višini 237.841 m3, od tega
193.682 m3 iglavcev in 44.159 m3 listavcev,

– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj goz-
dov, na površini 450,88 ha,

– varstvena dela na površini 13,96 ha.
Ukrepi in načini njihove izvedbe, ki so določeni na

ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del
tega pravilnika.

5. člen
Funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospo-

darjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za
njihovo doseganje, ki so določeni v gozdnogospodarskem
načrtu gozdnogospodarske enote Solčava, so sestavni del
tega pravilnika.

6. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Solčava je na vpogled na sedežu Zavoda
za gozdove Slovenije, Območne enote Nazarje, Savinjska
cesta 4, Nazarje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije,
Krajevne enote Luče, Luče 80, Luče, in na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Du-
najska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi
s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Solčava.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-10-2/00/5
Ljubljana, dne 16. oktobra 2002.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
mag. Franc But l. r.

4697. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Rovte

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US,
56/99 – ZON in 67/02 – ZG-A) izdaja minister za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano
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P R A V I L N I K
o sprejemu gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Rovte

1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski na-

črt gozdnogospodarske enote Rovte, št. 04-65/99 z dne
24. septembra 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Ljubljana.

2. člen
Gozdnogospodarska enota Rovte, ki meri 7.263,46 ha,

se nahaja v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v
Občini Logatec, oziroma v katastrskih občinah Vrh, Rovte,
Medvedje Brdo, Žibrše, Petkovec, Zaplana in Blekova vas.

3. člen
V gozdnogospodarski enoti Rovte je z dnem 1. 1. 1999

ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
– površina: 4.105 ha,
– lesna zaloga: 234,5 m3/ha, od tega 155,9 m3/ha

iglavcev in 78,6 m3/ha listavcev,
– letni prirastek 6,63 m3/ha, 4,41 m3/ha iglavcev in

2,22 m3/ha listavcev.

4. člen
Na podlagi ciljev gospodarjenja z gozdom in gozdnim

prostorom ter usmeritev za doseganje teh ciljev, so v goz-
dnogospodarski enoti Rovte za obdobje od 1. 1. 1999 do
31. 12. 2008 določeni naslednji ukrepi:

– najvišji možni posek v višini 139.115 m3, od tega
94.679 m3 iglavcev in 44.436 m3 listavcev,

– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj goz-
dov, na površini 644,68 ha,

– varstvena dela na površini 1,20 ha.
Ukrepi in načini njihove izvedbe, ki so določeni na

ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del
tega pravilnika.

5. člen
Funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospo-

darjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za
njihovo doseganje, ki so določeni v gozdnogospodarskem
načrtu gozdnogospodarske enote Rovte, so sestavni del
tega pravilnika.

6. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Rovte je na vpogled na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška 2,
Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne
enote Logatec, Tržaška 19a, Logatec, in na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Du-
najska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi
s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Rovte.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-04-9/00/5
Ljubljana, dne 16. oktobra 2002.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
mag. Franc But l. r.

4698. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Dol-Moravče

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US,
56/99 – ZON in 67/02 – ZG-A) izdaja minister za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o sprejemu gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Dol-Moravče

1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski na-

črt gozdnogospodarske enote Dol-Moravče, št. 04-15/99 z
dne 10. septembra 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Ljubljana.

2. člen
Gozdnogospodarska enota Dol-Moravče, ki meri

9.759,47 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju
Ljubljana, v občinah Moravče, Dol pri Ljubljani in Domžale,
oziroma v katastrskih občinah Drtija, Krašce, Limbarska go-
ra, Moravče, Negastrn, Peče, Trojica, Velika vas, Vrhpolje,
Zgornje Koseze, Beričevo, Dol, Podgora, Petelinje, Vinje,
Dolsko, Križevska vas, Senožeti, Laze in Kleče.

3. člen
V gozdnogospodarski enoti Dol-Moravče je z dnem

1. 1. 1999 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
– površina: 4.825,23 ha,
– lesna zaloga: 257,2 m3/ha, od tega 97,0 m3/ha

iglavcev in 160,2 m3/ha listavcev,
– letni prirastek: 7,56 m3/ha, od tega 2,61 m3/ha

iglavcev in 4,95 m3/ha listavcev.

4. člen
Na podlagi ciljev gospodarjenja z gozdom in gozdnim

prostorom ter usmeritev za doseganje teh ciljev, so v goz-
dnogospodarski enoti Dol-Moravče za obdobje od 1. 1.
1999 do 31. 12. 2008 določeni naslednji ukrepi:

– najvišji možni posek v višini 157.772 m3, od tega
60.416 m3 iglavcev in 97.356 m3 listavcev,

– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj goz-
dov, na površini 778,65 ha,

– nega mlajšega drogovnjaka na površini 96,48 ha,
– varstvena dela na površini 4,81 ha.
Ukrepi in načini njihove izvedbe, ki so določeni na

ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del
tega pravilnika.

5. člen
Funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospo-

darjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za
njihovo doseganje, ki so določeni v gozdnogospodarskem
načrtu gozdnogospodarske enote Dol-Moravče, so sestavni
del tega pravilnika.

6. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Dol-Moravče je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana,
Tržaška 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Sloveni-
je, Krajevne enote Domžale, Ljubljanska 72a, Domžale, in
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Re-
publike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi
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dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dol-Mo-
ravče.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-04-2/00/5
Ljubljana, dne 16. oktobra 2002.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
mag. Franc But l. r.

4699. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Vrhnika

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US,
56/99 – ZON in 67/02 – ZG-A) izdaja minister za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o sprejemu gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Vrhnika

1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski na-

črt gozdnogospodarske enote Vrhnika, št. 04-83/97 z dne
19. junija 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Ljubljana.

2. člen
Gozdnogospodarska enota Vrhnika, ki meri 12.571

ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v
občinah Vrhnika in Brezovica, oziroma v katastrskih občinah
Verd, Vrhnika, Zaplana, Stara Vrhnika, Smrečje, Podlipa,
Velika Ligojna, Log, Blatna Brezovica in Brezovica.

3. člen
V gozdnogospodarski enoti Vrhnika je z dnem 1. 1.

1997 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
– površina: 5.355,05 ha,
– lesna zaloga: 225 m3/ha, od tega 111 m3/ha iglav-

cev in 114 m3/ha listavcev,
– letni prirastek: 5,7 m3/ha, od tega 2,7 m3/ha iglav-

cev in 3,0 m3/ha listavcev.

4. člen
Na podlagi ciljev gospodarjenja z gozdom in gozdnim

prostorom ter usmeritev za doseganje teh ciljev, so v goz-
dnogospodarski enoti Vrhnika za obdobje od 1. 1. 1997 do
31. 12. 2006 določeni naslednji ukrepi:

– najvišji možni posek v višini 156.120 m3, od tega
84.690 m3 iglavcev in 71.430 m3 listavcev,

– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj goz-
dov, na površini 816,74 ha,

– varstvena dela v obsegu 73 dni ali na površini
144,16 ha.

Ukrepi in načini njihove izvedbe, ki so določeni na
ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del
tega pravilnika.

5. člen
Funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospo-

darjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za
njihovo doseganje, ki so določeni v gozdnogospodarskem
načrtu gozdnogospodarske enote Vrhnika, so sestavni del
tega pravilnika.

6. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Vrhnika je na vpogled na sedežu Zavoda
za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška 2,
Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne
enote Vrhnika, Vrtnarija 11, Vrhnika, in na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Du-
najska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi
s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Vrhnika.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-4/29-99
Ljubljana, dne 16. oktobra 2002.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
mag. Franc But l. r.

4700. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Cerklje

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US,
56/99 – ZON in 67/02 – ZG-A) izdaja minister za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o sprejemu gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Cerklje

1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski na-

črt gozdnogospodarske enote Cerklje, št. 03-07/00 z dne
1. avgusta 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Sloveni-
je, Območna enota Kranj.

2. člen
Gozdnogospodarska enota Cerklje, ki meri 13.043 ha,

se nahaja v gozdnogospodarskem območju Kranj, v obči-
nah Cerklje na Gorenjskem, Šenčur in Kranj, oziroma v
katastrskih občinah Šenturška gora, Pšata, Šmartno, Zalog,
Dobrava, Štefanja gora, Olševek, Velesovo, Češnjevek,
Grad, Lahovče, Spodnji Brnik, Zgornji Brnik, Cerklje, Britof,
Visoko, Luže, Šenčur, Primskovo, Klanec, Huje, Hrastje,
Voglje in Trboje.

3. člen
V gozdnogospodarski enoti Cerklje je z dnem 1. 1.

2000 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
– površina: 5.794,24 ha,
– lesna zaloga: 279,5 m3/ha, od tega 177,7 m3/ha

iglavcev in 101,8 m3/ha listavcev,
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– letni prirastek: 7,20 m3/ha, od tega 4,86 m3/ha
iglavcev in 2,34 m3/ha listavcev.

4. člen
Na podlagi ciljev gospodarjenja z gozdom in gozdnim

prostorom ter usmeritev za doseganje teh ciljev, so v gozd-
nogospodarski enoti Cerklje za obdobje od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2009 določeni naslednji ukrepi:

– najvišji možni posek v višini 281.086 m3, od tega
203.744 m3 iglavcev in 77.342 m3 listavcev,

– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj goz-
dov, na površini 840,75 ha,

– nega mlajšega drogovnjaka na površini 34,03 ha,
– varstvena dela v obsegu dva dni in pol in na površini

116,53 ha,
– nega habitatov prosto živečih živali v obsegu dva dni.
Ukrepi in načini njihove izvedbe, ki so določeni na

ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del
tega pravilnika.

5. člen
Funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospo-

darjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za
njihovo doseganje, ki so določeni v gozdnogospodarskem
načrtu gozdnogospodarske enote Cerklje, so sestavni del
tega pravilnika.

6. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Cerklje je na vpogled na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Območne enote Kranj, Cesta Staneta
Žagarja 27b, Kranj, na sedežu Zavoda za gozdove Sloveni-
je, Krajevne enote Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, Kranj,
in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Re-
publike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi
dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogo-
spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Cerklje.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-03-5/00/6
Ljubljana, dne 16. oktobra 2002.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
mag. Franc But l. r.

4701. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US,
56/99 – ZON in 67/02 – ZG-A) izdaja minister za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o sprejemu gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik

1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski na-

črt gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik, št. 04-33/98

z dne 21. januarja 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Ljubljana.

2. člen
Gozdnogospodarska enota Tuhinj-Motnik, ki meri

10.280 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju
Ljubljana, v Občini Kamnik, oziroma v katastrskih občinah
Zgornji Motnik, Motnik, Špitalič, Hribi, Zgornji Tuhinj, Raki-
tovec, Pšajnovica, Šmartno, Hruševka, Znojile, Podhruška
in Loke.

3. člen
V gozdnogospodarski enoti Tuhinj-Motnik je z dnem

1. 1. 1998 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
– površina: 6.986,73 ha,
– lesna zaloga: 212,2 m3/ha, od tega 106 m3/ha iglav-

cev in 106,2 m3/ha listavcev,
– letni prirastek: 5,98 m3/ha, od tega 3,30 m3/ha

iglavcev in 2,68 m3/ha listavcev.

4. člen
Na podlagi ciljev gospodarjenja z gozdom in gozdnim

prostorom ter usmeritev za doseganje teh ciljev, so v goz-
dnogospodarski enoti Tuhinj-Motnik za obdobje od 1. 1.
1998 do 31. 12. 2007 določeni naslednji ukrepi:

– najvišji možni posek v višini 155.044 m3, od tega
81.916 m3 iglavcev in 73.128 m3 listavcev,

– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj goz-
dov, na površini 765,80 ha,

– varstvena dela na površini 8,93 ha.
Ukrepi in načini njihove izvedbe, ki so določeni na

ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del
tega pravilnika.

5. člen
Funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospo-

darjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za
njihovo doseganje, ki so določeni v gozdnogospodarskem
načrtu gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik, so sestav-
ni del tega pravilnika.

6. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Tuhinj-Motnik je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana,
Tržaška 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Sloveni-
je, Krajevne enote Kamnik, Tunjiška c. 21, Kamnik, in na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike
Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi doku-
mentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospo-
darskega načrta gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-04-5/00/6
Ljubljana, dne 16. oktobra 2002.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
mag. Franc But l. r.
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4702. Odločba o prepovedi uvoza določenih pošiljk, ki
izvirajo iz Ljudske Republike Kitajske

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veteri-
narstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinar-
ske uprave Republike Slovenije v zadevi prepovedi uvoza
zaradi preprečevanja ostankov škodljivih snovi v živilih žival-
skega izvora in varovanja zdravja živali naslednjo

O D L O Č B O
o prepovedi uvoza določenih pošiljk, ki izvirajo iz

Ljudske Republike Kitajske

I
Da se izključi morebitna nevarnost za zdravje ljudi in

živali zaradi vsebnosti kloramfenikola ali drugih ostankov
škodljivih snovi v določenih proizvodih akvakultur in vodnih
živali, je prepovedan uvoz naslednjih pošiljk, ki izvirajo iz
Ljudske Republike Kitajske:

– živalski proizvodi, ki so namenjeni za prehrano ljudi
ali živali.

Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za:
– ribje izdelke, ki se ulovijo, zamrznejo in pakirajo v

njihovi končni embalaži na morju ter brez vmesnega pristan-
ka pristanejo v lukah Jadranskega morja oziroma v lukah
držav članic Evropske unije,

– rake, ki se ulovijo v Atlantskem oceanu in zamrznejo
in pakirajo v njihovi končni embalaži na morju ter brez vme-
snega pristanka pristanejo v lukah Jadranskega morja oziro-
ma v lukah držav članic Evropske unije,

– želatino,
– čreva pod pogojem, da se 20% pošiljk na mejnem

prehodu v Republiki Sloveniji vzorči na vsebnost ostankov
veterinarskih zdravil, pesticidov, onesnaževalcev in prepo-
vedanih substanc z namenom, da se zagotovi, da omenjene
pošiljke ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi,

– filete atlantskega lososa (Salmon salar),
– cele ribe, očiščene ribe brez glave in ribje filete na-

slednjih vrst rib, ki se ujamejo v morju: aljaški saj (Theragra
chalcogramma), trska (Gadus spp.), okun (Sebastes spp.),
sinja ugotica (Micromesistius poutassou), list (Reinhardtius
spp.), vahnja (Melanogrammus aeglefinus), sled (Clupea
spp.), limanda (Limanda spp.), navadna plošča (Pleuronec-
tes platessa), losos (Oncorhynchus keta, O. kisutch, O.
nerka in O. gorbuscha),

– glavonožce naslednjih vrst, ki se ujamejo v morju: sipe
(Sepiidae), sipice (Sepiolidae), lignji (Loliginidae), puščičasti
lignji (Omnatostrephidae) in hobotnice (Octopodidae).

II
Pošiljkam, ki ne izpolnjujejo pogojev iz te odločbe in se

prenašajo oziroma prevažajo preko državne meje Republike
Slovenije, se prepove vstop na ozemlje Republike Slovenije
oziroma se odvzamejo in neškodljivo odstranijo.

III
Z uveljavitvijo te odločbe preneha veljati odločba o

prepovedi uvoza določenih pošiljk, ki izvirajo iz Ljudske Re-
publike Kitajske (Uradni list RS, št. 23/02).

IV
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 323-513/2002
Ljubljana, dne 10. oktobra 2002.

mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor VURS

4703. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi
uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi
preprečitve vnosa slinavke in parkljevke

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veteri-
narstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinar-
ske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vna-
šanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in
njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji

O D L O Č B O
o spremembi odločbe o prepovedi uvoza in
prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve

vnosa slinavke in parkljevke

I
V odločbi o prepovedi uvoza in prevoza določenih po-

šiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke (Uradni
list RS, št. 88/02) se v II. delu v 1. točki v prvi alinei za
besedilom »goved in drobnice« doda besedilo »razen dro-
bovine«.

Besedilo 2. točke se spremeni tako, da se glasi:
»2. iz Paragvaja (območje Chaco central in San Pedro):
– sveže odkoščeno meso goved razen drobovine, za-

klanih po 1. septembru 2002, ki je bilo ocenjeno kot upora-
bno za prehrano ljudi brez omejitev;«.

V 3. točki v podtočki a) se za besedilom »odkoščeno
meso« doda besedilo »razen drobovine«.

II
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-55/2002-1
Ljubljana, dne 23. oktobra 2002.

mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor VURS

4704. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem
interesu na področju kulture

Na podlagi 56. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in
5. člena pravilnika o društvih, ki delujejo v javnem interesu
na področju kulture (Uradni list RS, št. 64/99) izdaja mini-
strica za kulturo

O D L O Č B O
o podelitvi statusa društva v javnem interesu na

področju kulture

Kulturno umetniškemu društvu Mešani pevski zbor
dr. Bogdan Derč, Vrazov trg 1, 1000 Ljubljana, se podeli
status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture.

Društvo mora v skladu s 6. členom pravilnika o druš-
tvih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture obve-
ščati Ministrstvo za kulturo o vseh spremembah temeljnih
aktov in najkasneje do konca februarja vsakega leta predlo-
žiti poročilo o izpolnjevanju programa in uporabi sredstev za
preteklo leto.
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Društvo se s 1. 8. 2002 vpiše v register društev, ki
delujejo v javnem interesu na področju kulture.

Št. 026-4/2002
Ljubljana, dne 23. oktobra 2002.

Ministrica
za kulturo

Andreja Rihter l. r.

USTAVNO SODIŠČE

4705. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper
sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 93/2000
z dne 16. 1. 2001

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. iz Ž., ki ga zastopa mag. B. B., odvetnica v Z.,
na seji dne 24. oktobra 2002

o d l o č i l o:

Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča
št. VIII Ips 93/2000 z dne 16. 1. 2001 se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Vrhovno sodišče je spremenilo sodbo višjega sodi-

šča in zahtevek pritožnika za povrnitev škode, ki jo je utrpel v
zvezi s poškodbo na tekmovanju odbojke, ki se ga je udele-
žil kot delavec tožene stranke, v celoti zavrnilo. V nasprotju s
sodiščema prve in druge stopnje je štelo, da tožena stranka
ni objektivno odgovorna za škodo, saj igranje odbojke, izva-
jano v skladu s pravili športne igre in na ustrezno urejenem
igrišču, ne more predstavljati nevarne dejavnosti. Glede mo-
rebitne krivdne odgovornosti tožene stranke je navedlo, da
okoliščin, ki bi utemeljevale odškodninsko odgovornost to-
žene stranke na podlagi določbe o krivdni odgovornosti (prvi
odstavek 154. člena zakona o obligacijskih razmerjih, Ura-
dni list SFRJ, št. 29/78 in nasl. – v nadaljevanju: ZOR)
pritožnik ni zatrjeval. Tudi okoliščine, zaradi katerih bi igra-
nje odbojke v konkretnem primeru lahko pomenilo večjo
nevarnost od povprečne, niso bile ugotovljene.

2. Zoper sodbo vrhovnega sodišča vlaga pritožnik
ustavno pritožbo. Uveljavlja kršitev pravic iz 14. in 22. člena
ustave. Meni, da bi moralo vrhovno sodišče sodbo višjega
sodišča razveljaviti in sodiščem naložiti, naj raziščejo, ali so
morebiti podani elementi krivdne oziroma objektivne odgo-
vornosti zaradi obstoja posebnih okoliščin, ki bi v konkret-
nem primeru narekovale opredelitev odbojke kot nevarne
dejavnosti. Vseskozi je namreč štel, da uveljavlja obe vrsti
odgovornosti (krivdno in objektivno), glede na odločitev so-
dišč prve in druge stopnje o objektivni odgovornosti tožene
stranke pa ni imel niti interesa niti možnosti, da bi se zoper
pomanjkljivo obrazložitev pritožil. Opozarja tudi na to, da so
tožnikovi sodelavci v enakih zadevah s tožbami zoper delo-
dajalca uspeli oziroma so dobili odškodnino izplačano že od
zavarovalnice. Kot dokaz prilaga sodbo sodišča prve sto-
pnje, s katero je bilo v podobnem primeru, kot je njegov,
tožnikovemu zahtevku ugodeno. Meni tudi, da je vrhovno
sodišče zmotno zaključilo, da tožena stranka ni objektivno
odgovorna za škodo, saj ni upoštevalo, da je bila udeležba
na tekmovanju za pritožnika obvezna. Predlaga, naj ustavno

sodišče do končne odločitve izvrševanje izpodbijane sodbe
zadrži.

3. S sklepom ustavnega sodišča št. Up-120/01 z dne
3. 6. 2002 je bila pritožnikova ustavna pritožba sprejeta v
obravnavo. V skladu z določbama 6. in 56. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS) je bila ustavna pritožba vročena vrhovnemu sodi-
šču in nasprotni stranki v delovnem sporu, ki na ustavno
pritožbo nista odgovorila. Dne 10. 7. 2002 je ustavno sodi-
šče sprejelo sklep, da se pritožnikov predlog za začasno
zadržanje zavrne.

B)
4. Ustavno sodišče ni instanca sodiščem, ki odločajo v

delovnih sporih, in ne presoja samih po sebi nepravilnosti
pri ugotovitvi dejanskega stanja ter pri uporabi materialnega
in procesnega prava. V skladu s 50. členom ZUstS ustavno
sodišče preizkusi izpodbijano sodbo le glede vprašanja, ali
so bile z njo kršene človekove pravice ali temeljne svobošči-
ne. Takšnih kršitev pa pritožnik ni izkazal.

5. Pritožnik zatrjuje kršitev pravice do enakega varstva
pravic (22. člen ustave). Ta člen ustave pomeni aplikacijo
splošnega načela enakosti vseh pred zakonom (drugi odsta-
vek 14. člena ustave) na področju sodnega varstva pravic.
Gre za poseben primer načela pravne enakosti, ki vsakomur
zagotavlja enako varstvo njegovih pravic v postopku pred
sodišči. V zvezi s to pravico lahko ustavno sodišče presoja, ali
je bila v postopku spoštovana ustavna zahteva po enakoprav-
nem položaju obeh strank in, ali je bila zagotovljena pravica
stranke, da se v postopku izjavi glede dejanskih ter pravnih
vprašanj, predlaga dokaze, se opredeli do dokaznih predlo-
gov nasprotne stranke ter do rezultatov dokazovanja. Določ-
ba 22. člena ustave vključuje tudi pravico vsake od strank, da
sodišče obravnava, ovrednoti in obrazloženo sprejme ali zavr-
ne njene trditve in stališča, če so postavljena v skladu s pravili
postopka in če niso očitno pravno nepomembna. Okoliščin,
ki bi kazale na kršitev teh ustavnih zahtev, pritožnik ni izkazal.
Pritožnik meni, da mu je bila omenjena ustavna pravica krše-
na s tem, ko vrhovno sodišče ni vrnilo zadeve v ponovno
odločanje nižjim sodiščem in mu tako ni omogočilo, da bi se v
postopku presojala še morebitna utemeljenost njegovega to-
žbenega zahtevka zaradi obstoja krivdne odgovornosti tožene
stranke oziroma objektivne odgovornosti zaradi obstoja pose-
bnih okoliščin, ki bi v konkretnem primeru narekovale opre-
delitev odbojke kot nevarne dejavnosti. Takšen očitek vrhov-
nemu sodišču bi bil lahko utemeljen, če bi se izkazalo, da je
takšne okoliščine pritožnik v postopku dejansko zatrjeval.
Sprememba izpodbijane sodbe s strani vrhovnega sodišča bi
namreč v takšnem primeru res lahko povzročila, da bi bil
pritožnik prikrajšan za pravico, da bi se v postopku obravnava-
le vse njegove navedbe, ki bi lahko bile bistvene za odločitev v
sporu, kar mu zagotavlja 22. člen ustave. Vendar pa do
takšne kršitve v obravnavanem primeru ni prišlo. Čeprav zatr-
juje, da je vseskozi uveljavljal odgovornost tožene stranke po
obeh podlagah (krivdni in objektivni), okoliščin, ki bi utemelje-
vale vzročno zvezo med pritožniku nastalo škodo ter ravna-
njem oziroma opustitvijo, ki bi jo očital toženi stranki, pritožnik
v postopku ni navajal. Prav tako ni navajal okoliščin, ki bi
utemeljevale obstoj objektivne odgovornosti tožene stranke
zaradi posebne nevarnosti igre odbojke v konkretnem prime-
ru. Razveljavitev izpodbijanih sodb s strani vrhovnega sodišča
iz razloga, da bi se obravnavale takšne pritožnikove navedbe,
zato ni bila potrebna. To pa pomeni, da se na kršitev 22. čle-
na ustave pritožnik ne more sklicevati.

6. Neutemeljen je tudi pritožnikov očitek, da pomeni v
njegovem primeru odločitev vrhovnega sodišča odstop od
ustaljene sodne prakse. Odločanje zavarovalnic v podobnih
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primerih, z vidika očitka, naslovljenega na sodišče, ni upoš-
tevno. Tudi s predložitvijo sodbe, v kateri je sodišče prve
stopnje zavzelo stališče, da za objektivno odgovornost delo-
dajalca zadostuje, da delavec utrpi škodo pri športni aktiv-
nosti, ki se je je udeležil po nalogu delodajalca, pa pritožnik
zatrjevane kršitve, očitane vrhovnemu sodišču, ni izkazal.
Ustavno sodišče je namreč že zavzelo stališče, da 22. člen
ustave ne zahteva, da bi vrhovno sodišče moralo slediti
sodni praksi nižjih sodišč (sklep ustavnega sodišča št. Up-
172/99 z dne 25. 3. 2002, ki je priložen). Pritožnik bi zato
moral izkazati, da je tudi vrhovno sodišče, ki je na zadnji
stopnji odločilo o njegovi zadevi, odločalo drugače, kot
sicer redno odloča v podobnih primerih. Takšnih trditev pa
njegova ustavna pritožba ne vsebuje. To je glede na ugotovi-
tev ustavnega sodišča, da vrhovno sodišče upošteva dej-
stvo, da se je tožnik športne dejavnosti, pri kateri je utrpel
škodo, moral udeležiti, le kot podlago za zaključek, da gre
za škodni dogodek v zvezi z delom, na zaključek sodišča o
odgovornosti delodajalca za nastalo škodo pa ta okoliščina
ne vpliva, tudi razumljivo.

7. Pritrditi je sicer mogoče navedbam pritožnika, da se
vrhovno sodišče z vprašanjem, ali ima na obstoj objektivne
odgovornosti tožene stranke kakšen vpliv dejstvo, da je bilo
tekmovanje za tožnika obvezno, ni ukvarjalo. Vendar pa nave-
dena opustitev ne predstavlja kršitve pravice do enakega
varstva pravic iz 22. člena ustave. Po navedeni določbi ustave
se je namreč sodišče dolžno opredeliti le do bistvenih navedb
strank v postopku, takšne pa pritožnikove navedbe o obvez-
nosti udeležbe na tekmovanju očitno niso. Okoliščina obvez-
nosti udeležbe na tekmovanju je namreč pomembna za pre-
sojo, ali je do poškodbe pritožnika prišlo v zvezi z delom. Na
samo ugotovitev obstoja objektivne odgovornosti pa ne more
vplivati. Za presojo tega, ali je šlo pri igri odbojke za nevarno
dejavnost, namreč ne more biti pomembno, ali je bila udele-
žba pri igri odbojke obvezna, saj je določena dejavnost nevar-
na sama po sebi in je takšne ne naredi njena obveznost.

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

prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: namestnik pred-
sednice dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Miloj-
ka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik.
Odločbo je sprejelo s šestimi glasovi proti dvema. Proti sta
glasovala sodnika Čebulj in Ribičič.

Št. Up-120/01-17
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.

Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.

4706. Odločba o razveljavitvi sodbe upravnega
sodišča, oddelka v Celju in odpravi odločbe
Občinske volilne komisije občine Dobje

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi politične stranke A. A. A. A. – SEG, Ž., ki jo zastopa
generalni sekretar B. B., na seji dne 28. oktobra 2002

o d l o č i l o:

1. Sodba upravnega sodišča, oddelka v Celju, št.
U 216/2002 z dne 20. 10. 2002 se razveljavi.

2. Odločba Občinske volilne komisije občine Dobje št.
006-07/02-15 z dne 17. 10. 2002 se odpravi.

3. Kandidatura C. C., roj. 23. 4. 1965, s stalnim
prebivališčem Z. 19, V. pri U., za članico Občinskega sveta
Občine Dobje na rednih volitvah 10. 11. 2002 se potrdi.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Ustavna pritožnica izpodbija v izreku navedeno sod-

bo, s katero je upravno sodišče zavrnilo pritožbo zoper odloč-
bo Občinske volilne komisije občine Dobje (v nadaljevanju:
OVK) št. 006-07/02-15 z dne 17. 10. 2002, in smiselno
zatrjuje, da ji je bila s tem kršena volilna pravica iz 43. člena
ustave. OVK ni potrdila kandidature C. C. za članico Občin-
skega sveta občine Dobje, ker naj bi bila določena v naspro-
tju z 51. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93 in nasl. – v nadaljevanju: ZLV). Po navedeni določbi
ZLV smejo pri določanju kandidatur sodelovati samo člani
stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini.
OVK je iz listin, ki so ji bile predložene ob vložitvi kandidature,
ugotovila, da so pri določanju kandidatur sodelovali poleg
članov stranke z volilno pravico in s stalnim prebivališčem v
občini tudi člani stranke, ki teh pogojev niso izpolnjevali. Po
mnenju OVK je takšno določanje kandidatov v neskladju z
51. členom ZLV in zato nezakonito. Enako stališče je sprejelo
tudi upravno sodišče v izpodbijani sodbi.

B)
2. Senat ustavnega sodišča je dne 24. 10. 2002 ustav-

no pritožbo sprejel v obravnavo. V skladu z določbo 56. čle-
na zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZUstS) je ustavno sodišče sklep o sprejemu
ustavne pritožbe in ustavno pritožbo vročilo upravnemu so-
dišču, ki nanjo ni odgovorilo. Ustavna pritožba je bila vroče-
na tudi OVK, ki nanjo ni odgovorila.

3. Po določbi prvega odstavka 97. člena ZLV ima
zoper odločbo občinske volilne komisije, s katero se zavrne
kandidatura oziroma lista kandidatov, vsak kandidat ali pred-
stavnik kandidature pritožbo na sodišče, pristojno za uprav-
ne spore. Ustavna pritožnica v navedeno kategorijo oseb, ki
lahko zahtevajo varstvo volilne pravice, ne sodi. Vendar ji je
ustavno sodišče priznalo položaj upravičene osebe, ker jo je
upravno sodišče štelo za stranko in je o njeni pritožbi tudi
odločilo z izpodbijano sodbo.

4. V obravnavanem primeru ustavna pritožnica uveljav-
lja kršitev volilne pravice iz 43. člena ustave. Zato je treba
odgovoriti na vprašanje, ali je pravno stališče, na katerem
temelji izpodbijana odločitev sodišča, v skladu z ustavo. Gre
za stališče, po katerem je določitev kandidatov, ki jih določi
politična stranka, in pri kateri so sodelovali poleg članov
stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v
občini, tudi člani stranke, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, v
neskladju z ustavo.

5. ZLV v 51. členu določa, da politična stranka določi
kandidate po postopku, določenem z njenimi pravili, in da
smejo sodelovati pri določanju kandidatov samo člani stran-
ke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini.
Določba je jasna in iz nje izhaja, da ne morejo določiti
kandidatov v občini člani stranke, ki nimajo volilne pravice in
stalnega prebivališča v tej občini (besedna razlaga in upora-
ba argumenta a contrario). Za oceno, ali je kandidatura
določena zakonito, je torej ključno vprašanje, ali so pri nje-
nem določanju sodelovali člani stranke, ki izpolnjujejo pogo-
je iz 51. člena ZLV in ali so podprli kandidaturo. To mora biti
razvidno iz zapisnika volilnega organa stranke, ki je določala
kandidaturo. Namen v 51. členu ZLV določenih pogojev je
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zagotoviti, da določajo kandidaturo v posameznih občinah
člani stranke iz te občine.

6. Iz izpodbijanih aktov izhaja, da je OVK ugotovila, da
so pri določanju kandidature sodelovali člani stranke, ki izpol-
njujejo pogoje iz 51. člena ZLV, in člani stranke, ki teh pogo-
jev ne izpolnjujejo. Takšno ravnanje bi sicer lahko pripeljalo
do kršitve pravila iz drugega stavka 51. člena ZLV, kar pa se v
obravnavanem primeru ni zgodilo. Iz zapisnika o delu organa
stranke, ki je določil kandidature, namreč nedvoumno izhaja,
da so bile vse kandidature potrjene soglasno. To pa pomeni,
da so člani stranke, ki izpolnjujejo pogoje iz 51. člena ZLV,
ker imajo stalno prebivališče v Občini Dobje, potrdili kandida-
ture za organe te občine. Res je, da bi se v primerih, ko je
organ politične stranke po njenih pravilih pristojen določiti
kandidature v več občinah, z ločenim glasovanjem za vsako
posamezno občino, pri katerem bi sodelovati samo člani
stranke iz te občine, preprečil vsak dvom v zakonitost izvede-
nega postopka. Vendar tudi, če postopek ni bil izveden tako,
ni mogoče šteti, da je bil izveden nezakonito, če je mogoče
nedvoumno ugotoviti, da so kandidature določili (potrdili) čla-
ni stranke, ki izpolnjujejo pogoje iz 51. člena ZLV.

7. Z izpodbijanima odločitvama je bila zato kršena volil-
na pravica iz 43. člena ustave. Zato je ustavno sodišče
izpodbijano sodbo razveljavilo, odločbo OVK pa odpravilo.
Ustavno sodišče je na podlagi 60. člena ZUstS odločilo tudi
o sporni pravici, saj je bilo to na podlagi podatkov v spisu
mogoče ter nujno zaradi narave pravice in odprave posledic
njene kršitve. Ker volilni postopki za lokalne volitve že tečejo
in so predpisani roki za posamezna volilna opravila zelo
kratki, namreč obstaja nevarnost, da OVK ne bi pravočasno
potrdila kandidature C. C. za članico občinskega sveta.
Potrditev kandidature je pogoj za nastop na volitvah in torej
pogoj za izvrševanje (pasivne) volilne pravice.

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

prvega odstavka 59. člena in 60. člena ZUstS ter tretje
alinee 52. člena poslovnika Ustavnega sodišča Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 49/98 in 30/02) v sestavi:
namestnik predsednice dr. Janez Čebulj ter sodnice in so-
dniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper
Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam
Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo s petimi glasovi
proti trem. Proti so glasovali sodnici Krisper Kramberger in
Škrk ter sodnik Tratnik. Sodnica Škrk je dala odklonilno
ločeno mnenje, sodnik Fišer pa pritrdilno ločeno mnenje.

Št. Up-634/02-9
Ljubljana, dne 28. oktobra 2002.

Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.

4707. Odločba o razveljavitvi sodbe upravnega
sodišča, oddelka v Celju in odpravi odločb
Občinske volilne komisije občine Dobje

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A., B. B., C. C. in Č. Č., vseh iz Ž. pri Z., na seji
dne 28. oktobra 2002

o d l o č i l o:

1. Sodbi upravnega sodišča, oddelka v Celju, št. U
218/2002 z dne 20. 10. 2002 in št. U 217/2002 z dne
20. 10. 2002 se razveljavita.

2. Odločbi Občinske volilne komisije občine Dobje št.
006-07/02-14 z dne 17. 10. 2002 in št. 006-07/02-13 z
dne 17. 10. 2002 se odpravita.

3. Kandidatura B. B., roj. 23. 3. 1954, s stalnim
prebivališčem V. pri U. 24, Ž. pri Z., C. C., roj. 17. 3.
1968, s stalnim prebivališčem T. S. 15a, Ž. pri Z., Č. Č.,
roj. 8. 11. 1966, s stalnim prebivališčem R. 15, Ž. pri Z., in
A. A., roj. 25. 7. 1958, s stalnim prebivališčem O. 2, Ž. pri
Z., za člana Občinskega sveta občine Dobje na rednih voli-
tvah, ki bodo 10. 11. 2002, se potrdi.

4. Kandidatura A. A., roj. 25. 7. 1958, s stalnim prebi-
vališčem O. 2, Ž. pri Z., za župana Občine Dobje na rednih
volitvah, ki bodo 10. 11. 2002, se potrdi.

O b r a z l o ž i t e v

1. Pritožniki, člani stranke Združene liste socialnih de-
mokratov, navajajo, da sta jim z zavrnitvijo kandidature za
člane Občinskega sveta občine Dobje in za župana Občine
Dobje kršeni ustavni pravici iz 43. in 44. člena ustave.
Odločitev Volilne komisije občine Dobje (v nadaljevanju:
OVK) in upravnega sodišča, da kandidati za občinske svetni-
ke in za župana Občine Dobje niso bili določeni v skladu z
51. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93 in nasl. – v nadaljevanju: ZLV), po mnenju pritožni-
kov ni zakonita. Poudarjajo, da je iz zapisnika volilne kon-
vencije z dne 10. 10. 2002 razvidno, da so pri določanju
kandidatov sodelovali člani stranke, ki imajo volilno pravico
in stalno prebivališče v Občini Dobje. Dejstvo, da so na
istem zboru sodelovali in tudi glasovali člani stranke, ki imajo
volilno pravico in stalno prebivališče v Občini Šentjur, naj ne
bi smelo imeti za posledico zavrnitve njihovih kandidatur.
Določbo 51. člena ZLS, po kateri smejo pri določanju kan-
didatov sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravi-
co in stalno prebivališče v občini, se ne bi smelo razlagati
tako, da bi bila kandidatura neveljavna zgolj zaradi tega, ker
so pri določanju kandidatov sodelovali tudi drugi člani stran-
ke, čeprav je nesporno, da so kandidate določili člani stran-
ke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini.
Poudarjajo, da ima politična stranka Združena lista socialnih
demokratov enotno območno organizacijo za občini Dobje
in Šentjur in da so zaradi tega na zboru za določanje kandi-
datov sodelovali tudi člani stranke s stalnim prebivališčem v
Občini Šentjur. Predlagajo, naj ustavno sodišče zadrži izvrši-
tev izpodbijanih aktov, ker jim bo sicer onemogočeno kandi-
dirati na volitvah dne 10. 10. 2002.

2. OVK v odgovoru meni, da je pri potrjevanju kandida-
tur postopala v skladu z določbo 51. člena ZLV in da z
zavrnitvijo kandidatnih list kandidatom ni bila kršena volilna
pravica iz 43. člena ustave. Določbe 51. člena ZLV naj bi
bile dovolj jasne in jih ni mogoče razlagati na način, kot to
navajajo ustavni pritožniki.

3. OVK je z odločbama št. 006-07/02-13 in št. 006-
07/02-14 z dne 17. 10. 2002 zavrnila kandidaturo pritožni-
ka A. A. za župana Občine Dobje in kandidaturo pritožnikov
za člane Občinskega sveta občine Dobje na rednih volitvah
dne 10. 11. 2002, ker so pri njihovi določitvi sodelovali tudi
udeleženci volilne konvencije iz Občine Šentjur. Kandidati
naj bi bili določeni na podlagi poslovnika volilne konvencije,
ki naj bi bil v neskladju z 51. členom ZLV. Takšna določitev
kandidatov je po mnenju OVK zato v nasprotju z določbo
51. člena ZLV, ki zahteva, da lahko pri določanju kandidatov
sodelujejo samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in
stalno prebivališče v občini. Upravno sodišče, oddelek v
Celju, je s sodbama št. U 218/2002 in št. U 217/2002 z
dne 20. 10. 2002 zavrnilo pritožbi in potrdilo stališče OVK,
da je bil pri določanju kandidatov kršen 51. člen ZLV, ker so
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pri določanju kandidatov sodelovali tudi člani stranke, ki v
Občini Dobje nimajo volilne pravice in tudi ne stalnega pre-
bivališča.

B)
4. Senat ustavnega sodišča je dne 24. 10. 2002 ustav-

no pritožbo sprejel v obravnavo. V skladu z določbo 56.
člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94
– v nadaljevanju: ZUstS) je ustavno sodišče sklep o spreje-
mu ustavne pritožbe in ustavno pritožbo vročilo upravnemu
sodišču, ki nanjo ni odgovorilo.

5. V obravnavanem primeru ustavna pritožnica uveljav-
lja kršitev volilne pravice iz 43. člena ustave. Zato je treba
odgovoriti na vprašanje, ali je pravno stališče, na katerem
temelji izpodbijana odločitev sodišča, v skladu z ustavo. Gre
za stališče, po katerem je določitev kandidatov, ki jih določi
politična stranka, in pri kateri so sodelovali poleg članov
stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v
občini, tudi člani stranke, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, v
neskladju z ustavo.

6. ZLV v 51. členu določa, da politična stranka določi
kandidate po postopku, določenem z njenimi pravili, in da
smejo sodelovati pri določanju kandidatov samo člani stran-
ke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini.
Določba je jasna in iz nje izhaja, da ne morejo določiti
kandidatov v občini člani stranke, ki nimajo volilne pravice in
stalnega prebivališča v tej občini (besedna razlaga in upora-
ba argumenta a contrario). Za oceno, ali je kandidatura
določena zakonito, je torej ključno vprašanje, ali so pri nje-
nem določanju sodelovali člani stranke, ki izpolnjujejo pogo-
je iz 51. člena ZLV in ali so podprli kandidaturo. To mora biti
razvidno iz zapisnika volilnega organa stranke, ki je določala
kandidaturo. Namen v 51. členu ZLV določenih pogojev je
zagotoviti, da določajo kandidaturo v posameznih občinah
člani stranke iz te občine.

7. Iz izpodbijanih aktov izhaja, da je OVK ugotovila, da
so pri določanju kandidature sodelovali člani stranke, ki
izpolnjujejo pogoje iz 51. člena ZLV, in člani stranke, ki teh
pogojev ne izpolnjujejo. Takšno ravnanje bi sicer lahko pri-
peljalo do kršitve pravila iz drugega stavka 51. člena ZLV,
kar pa se v obravnavanem primeru ni zgodilo. Ugotoviti je
sicer treba, da so pravila v poslovniku volilne konvencije, ki
so bila predložena ob predložitvi kandidatur, takšna, da bi
lahko pripeljala do kršitve drugega stavka 51. člena ZLV.
Vendar pa iz zapisnika o delu organa stranke, ki je določil
kandidature, nedvoumno izhaja, da so bile vse kandidature
potrjene soglasno. To pa pomeni, da so člani stranke, ki
izpolnjujejo pogoje iz 51. člena ZLV, ker imajo stalno prebi-
vališče v Občini Dobje, potrdili kandidature za organe te
občine. Zato za preizkus zakonitosti kandidatur ne more biti
zadostno le sklepanje OVK, da so že pravila stranke takšna,
da so v konkretnem primeru lahko pripeljala le do kršitve
navedene določbe ZLV, temveč je treba preizkusiti tudi, ali
je do takšne nezakonitosti v konkretnem primeru tudi prišlo.
Res je, da bi se v primerih, ko je organ politične stranke po
njenih pravilih pristojen določiti kandidature v več občinah, z
ločenim glasovanjem za vsako posamezno občino, pri kate-
rem bi sodelovati samo člani stranke iz te občine, preprečil
vsak dvom v zakonitost izvedenega postopka. Vendar tudi,
če postopek ni bil izveden tako, ni mogoče šteti, da je bil
izveden nezakonito, če je mogoče nedvoumno ugotoviti, da
so kandidature določili (potrdili) člani stranke, ki izpolnjujejo
pogoje iz drugega stavka 51. člena ZLV.

8. Zato je bila z izpodbijanima odločbama OVK kršena
volilna pravica iz 43. člena ustave. Upravno sodišče v izpod-
bijanih sodbah te kršitve ni odpravilo. Pri tem je treba glede
na obrazložitev sodbe št. U 217/2002 opozoriti še na to, da

v tem primeru ne gre za vprašanje, ali so bili ob predložitvi
kandidatur izkazani vsi podatki, ki omogočajo oceno zakoni-
tosti kandidatur (72. člen ZLV), kajti ti so bili izkazani, tem-
več za vprašanje, kako je na podlagi teh podatkov treba
uporabiti pravo, tj. 51. člen ZLV. Zato je z izpodbijanima
sodbama kršena volilna pravica iz 43. člena ustave in ju je
bilo treba razveljaviti.

9. Ustavno sodišče je na podlagi 60. člena ZUstS
odločilo tudi o sporni pravici, saj je bilo to na podlagi podat-
kov v spisu mogoče ter nujno zaradi narave pravice in odpra-
ve posledic njene kršitve. Ker volilni postopki za lokalne
volitve že tečejo in so predpisani roki za posamezna volilna
opravila zelo kratki, namreč obstaja nevarnost, da OVK ne bi
pravočasno potrdila kandidatur iz 3. in 4. točke izreka te
odločbe za člane občinskega sveta. Potrditev kandidature je
pogoj za nastop na volitvah in torej pogoj za izvrševanje
(pasivne) volilne pravice.

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

prvega odstavka 59. člena in 60. člena ZUstS ter tretje
alinee 52. člena poslovnika Ustavnega sodišča Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 49/98 in 30/02) v sestavi:
namestnik predsednice dr. Janez Čebulj ter sodnice in so-
dniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper
Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam
Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo s petimi glasovi
proti trem. Proti so glasovali sodnici Krisper Kramberger in
Škrk ter sodnik Tratnik.

Št. Up-630/02-11
Ljubljana, dne 28. oktobra 2002.

Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.

4708. Odločba o razveljavitvi dela prvega in drugega
odstavka 23. člena zakona o političnih strankah
in o ugotovitvi, da prvi in drugi odstavek ter prvi
stavek tretjega odstavka 26. člena istega
zakona niso v neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobude političnih strank Nove stranke, ki jo
zastopata Edo Reven in Blaž Babič, Demokratske stranke
Slovenije, ki jo zastopa Mihael Jurak, in Zelenih Slovenije, ki
jo zastopa Dušan Puh, na seji dne 24. oktobra 2002

o d l o č i l o:

1. Besedilo prvega in drugega odstavka 23. člena zako-
na o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 70/00 in
51/02), ki se glasi “in so svoje kandidatke ali kandidate
kandidirale najmanj v 3/4 volilnih enot”, se razveljavi.

2. Prvi in drugi odstavek 26. člena ter prvi stavek
tretjega odstavka 26. člena zakona o političnih strankah
niso v neskladju z ustavo.

3. Pobuda politične stranke Nova stranka za začetek
postopka za oceno ustavnosti tretjega in četrtega odstavka
23. člena ter drugega in tretjega stavka tretjega odstavka
26. člena zakona o političnih strankah se zavrže.

4. Pobuda politične stranke Zeleni Slovenije za zače-
tek postopka za oceno ustavnosti 23. člena zakona o spre-
membah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (Uradni
list RS, št. 70/00) se zavrže.
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O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnice izpodbijajo ureditev financiranja politič-

nih strank, ki je bila sprejeta z zakonom o spremembah in
dopolnitvah zakona o političnih strankah (v nadaljevanju:
ZPolS-A). Menijo, da izpodbijana nova ureditev, vsebovana
v 23. in 26. členu zakona o političnih strankah (v nadaljeva-
nju: ZPolS), ne sledi odločbi ustavnega sodišča št. U-I-
367/96 z dne 11. 3. 1999 (Uradni list RS, št. 24/99 in
OdlUS VIII, 56) ter pomeni sicer zmanjšano, vendar še
nadaljnjo diskriminacijo majhnih in regionalnih strank. Polo-
žaj zunajparlamentarnih strank naj bi se z novo ureditvijo le
navidezno izboljšal. Postavitev volilnega praga, ki pomeni
izločitev vseh zunajparlamentarnih strank iz državnega finan-
ciranja, naj bi bil pretiran ukrep. Nov pogoj za pridobitev
sredstev iz državnega proračuna, tj. kandidiranje kandidatk
ali kandidatov v najmanj 3/4 volilnih enot, naj bi povzročil še
večjo diskriminacijo regionalnih strank. Po mnenju pobu-
dnic navedeni pogoj tudi ni nujno potreben, ker se cilji, ki
naj bi ga utemeljevali (preprečevanje pretirane drobitve poli-
tične sfere oziroma zagotavljanje normalnega funkcioniranja
zakonodajnega telesa), lahko dosežejo z že postavljenim
volilnim pragom. Poudarjajo, da je zakonodajalec nepravilno
oprl izpodbijano ureditev financiranja na 9. točko obrazloži-
tve odločbe ustavnega sodišča št. U-I-367/96 in pri tem
prezrl izrek navedene odločbe, iz katerega izhaja, da je
omejevanje financiranja političnih strank iz državnega prora-
čuna na stranke, katerih kandidatke oziroma kandidati so
bili na zadnjih volitvah izvoljeni v Državni zbor, v neskladju z
ustavo. Menijo, da diskriminacija pri financiranju strank iz
državnega proračuna ustavno ni dopustna ter da izpodbijana
ureditev ohranja diskriminacijo majhnih strank in uvaja dis-
kriminacijo regionalnih strank. Takšno stanje naj bi vodilo v
“strankokracijo” in v “kartelno” obnašanje parlamentarnih
strank. Pobudnica Nova stranka izpodbija tudi tretji in četrti
odstavek 23. člena ZPolS. Tretji odstavek 23. člena ZPolS
naj bi bil v neskladju z ustavo, ker privilegira manjše politične
stranke in vnaša v financiranje strank “lažno solidarnost”. Po
mnenju pobudnice bi v državnem proračunu morala biti za-
gotovljena tudi sredstva za razvoj neposredne demokracije,
kar ni upoštevano v četrtem odstavku 23. člena ZPolS.
Politična stranka Zeleni Slovenije poudarja, da morajo biti
političnim strankam zagotovljene enake konkurenčne mož-
nosti glede določanja kandidatov, volilne kampanje, držav-
nega financiranja in povračila stroškov volilne kampanje. Ta
pobudnica izpodbija tudi prehodno določbo 23. člena
ZPolS-B, ki določa, kdaj se v skladu z novo ureditvijo prične
financiranje strank. Meni, da so bile vse politične stranke
prikrajšane glede sredstev iz proračuna od dneva, ko bi
Državni zbor moral urediti financiranje strank v skladu z
odločbo ustavnega sodišča št. U-I-367/96. Pobudnice me-
nijo, da izpodbijana ureditev krši načelo enakosti in načelo
enakosti pasivne volilne pravice iz 43. člena ustave. Kršen
naj bi bil tudi 3. člen ustave in določbe Konvencije o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št.
33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju: EKČP). Pobudnici
Nova stranka in Demokratska stranka Slovenije predlagata,
naj ustavno sodišče razpiše javno obravnavo, ker gre za
izredno pomembno ustavnopravno vprašanje. Z obravnava-
njem zadeve na javni obravnavi naj bi se “simbolično” doka-
zalo, da sta pobudnici enakopravna politična subjekta ter da
demokracija ne pomeni nadvlade večine nad manjšino.

2. Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in pravne
zadeve v odgovoru navaja, da je Državni zbor pri sprejemanju
izpodbijane ureditve upošteval stališče ustavnega sodišča v
odločbi št. U-I- 367/96, da se pri odpravi diskriminacije med

parlamentarnimi in zunajparlamentarnimi strankami lahko po-
stavi določen prag za pridobitev sredstev iz državnega prora-
čuna, ki je lahko izražen v številu glasov, pridobljenih na
volitvah, ali v kakšnem drugem merilu. Nova ureditev, ki dolo-
ča kot pogoja za pridobitev sredstev iz državnega proračuna
najmanj 1% glasov volivcev in kandidiranje kandidatov naj-
manj v 3/4 volilnih enot, naj bi bila v celoti v skladu z navede-
nim stališčem. Oba pogoja naj bi omogočala izločitev iz finan-
ciranja zgolj tistih strank, ki ne morejo ali ne želijo sodelovati
pri upravljanju drţave kot celote. Ker izpodbijana ureditev v
celoti sledi odločbi ustavnega sodišča, naj bi bile trditve po-
budnic o nadaljnji diskriminaciji oziroma neustavnosti izpodbi-
janih določb povsem neutemeljene. Nasprotni udeleženec
poudarja, da se pobudnice ne strinjajo predvsem z obrazloži-
tvijo odločbe ustavnega sodišča, ki v skladu z načelom obvez-
nosti odločb ustavnega sodišča ne more biti predmet izpodbi-
janja. Opozarja tudi, da so razlogi za izpodbijanje tretjega in
četrtega odstavka 23. člena ZPolS nejasni, in zato nanje ni
mogoče odgovoriti. V zvezi z določbo 26. člena ZPolS, ki
ureja financiranje političnih strank iz proračunov lokalnih sku-
pnosti, nasprotni udeleženec navaja, da so navedbe pobu-
dnic, da so sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti manjša
od sredstev, ki jih stranke pridobijo iz državnega proračuna,
neutemeljene, ker gre za kandidiranja na različnih nivojih, ki ju
ni mogoče primerjati.

3. Vlada v mnenju navaja, da je kriterij za pridobitev
proračunskih sredstev, ki je odvisen od uspeha stranke na
volitvah, najprimernejši, saj odraža podporo volivcev določeni
stranki in je odraz njenega delovanja, ki ga opredeljuje 1. člen
ZPolS. Takšen kriterij naj bi določale tudi druge evropske
zakonodaje, npr. Avstrija, Nemčija, Italija, Madžarska, Hrva-
ška. Z določitvijo enoodstotnega praga je po mnenju Vlade
glede financiranja odpravljeno razlikovanje med parlamentar-
nimi in zunajparlamentarnimi strankami in upoštevano stališče
ustavnega sodišča, da ni neustavno iz financiranja izločiti tiste
stranke, ki so vložile kandidature, za katere se na volitvah
izkaže, da niso imele nobenih realnih moţnosti za pridobitev
vsaj enega mandata. Postavljeni prag naj ne bi bil previsok,
saj je za vstop v parlament določen 4% prag. Dodatni pogoj,
da mora stranka kandidirati svoje kandidate najmanj v 3/4
volilnih enot, pa naj bi zagotavljal, da so do državnega financi-
ranja upravičene stranke, ki delujejo na območju cele države
in so s predlaganjem kandidatov v zadostnem številu volilnih
enot tudi dejansko izkazale pripravljenost do sodelovanja pri
upravljanju države. Analize, opravljene na podlagi državnoz-
borskih volitev leta 1992 in 1996, naj bi pokazale, da so
navedeni odstotek (1%) glasov dosegle le stranke, ki so de-
jansko svoje kandidate kandidirale v zadostnem številu volil-
nih enot. Po mnenju vlade naj bi stranke, ki delujejo lokalno,
pridobile javna sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti, če s
svojimi kandidati kandidirajo za svetnike občinskih svetov.
Meni, da izpodbijana ureditev ne izključuje regionalnih strank
iz državnega financiranja, če izkažejo zadosten interes, da bi
si zagotovile mesto v parlamentu. Poudarja, da ureditev, ki
priznava določen minimum sredstev (tretji odstavek 23. člena
ZPolS) ni sporna, saj omogoča majhnim, zunajparlamentar-
nim strankam enakopravnejši položaj pri konkurenčnem boju
za volivce in izvajanju drugih aktivnosti. Enaki razlogi naj bi
utemeljevali tudi ureditev financiranja političnih strank iz prora-
čunov lokalnih skupnosti.

4. Pobudnica Nova stranka v zvezi z odgovorom nas-
protnega udeleženca navaja, da je bila odločba ustavnega
sodišča izdana v korist pobudnice in da je zakonodajalec
stališča ustavnega sodišča izkoristil za oviranje delovanja vseh
zunajparlamentarnih strank. To naj bi se pokazalo že v praksi,
saj so po volitvah leta 2000 izločene iz financiranja vse zunaj-
parlamentarne stranke. Ponovno poudarja, da nasprotuje t. i.
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pozitivni diskriminaciji, to je delitvi 10% sredstev po enakih
deležih, ter meni, da je s financiranjem političnih strank ogro-
žen neposreden način izvrševanja oblasti, za katerega zakon
ne predvideva vnaprej določenih sredstev. Predlaga, naj ji
ustavno sodišče omogoči povrnitev izgubljenih prihodkov, ki
jih je utrpela zaradi diskriminacijske ureditve. Pobudnici De-
mokratska stranka Slovenije in Zeleni Slovenije na odgovor
nasprotnega udeleženca nista podali svojih pripomb.

B)–I
5. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-223/00 z dne

21. 9. 2000 zavrnilo predlog pobudnice Nove stranke, naj
se do končne odločitve zadrži izvrševanje prvega, drugega,
tretjega in četrtega odstavka 23. člena ter drugega in tretje-
ga odstavka 26. člena ZPolS. Predlogu, naj se zadeva obrav-
nava prednostno, je ustavno sodišče ugodilo, ker je menilo,
da gre za rešitev pomembnega pravnega vprašanja. Predlo-
gu, naj se zadeva obravnava na javni obravnavi, ustavno
sodišče ni ugodilo, ker je dejansko stanje dovolj pojasnjeno
in dodatno pojasnjevanje udeležencev ni potrebno.

6. Pobudo Nove stranke za začetek postopka za oceno
ustavnosti tretjega odstavka 23. člena ZPolS je ustavno sodi-
šče zavrglo. Pobudnica izpodbija tretji odstavek 23. člena
ZPolS v tistem delu, ki določa, da se 10% v proračunu name-
njenih sredstev za financiranje političnih strank razdeli v ena-
kih deležih, preostalih 90% sredstev pa sorazmerno s števi-
lom glasov, ki so jih politične stranke pridobile v vseh volilnih
enotah. Meni, da gre za “pozitivno diskriminacijo”, ker so
privilegirane manjše stranke. Izpodbijani del določbe omogo-
ča, da manjše politične stranke pridobijo nekoliko večja finan-
čna sredstva, kot bi jih dobile, če bi se vsa sredstva delila
sorazmerno s številom glasov volivcev. Na podlagi 24. člena
zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZustS) mora pobudnik izkazati svoj pravni inte-
res. Ta je podan, če izpodbijani predpis neposredno posega
v njegove pravice, pravne interese oziroma pravni položaj.
Pobudnica je manjša politična stranka, ki na zadnjih volitvah ni
dosegla zahtevanega volilnega praga za pridobitev sredstev iz
državnega proračuna. Izpodbijani del tretjega odstavka 23.
člena ZUstS v ničemer ne posega v njen pravni položaj. Zato
je ustavno sodišče pobudo v tem delu zavrglo.

7. Ustavno sodišče je zavrglo tudi pobudo Nove stran-
ke za presojo četrtega odstavka 23. člena ZPolS. Četrti
odstavek 23. člena ZPolS določa višino proračunskih sred-
stev, ki so namenjena financiranju političnih strank. Iz argu-
mentov, navedenih v pobudi, je razvidno, da pobudnica
izpodbija navedeno določbo v imenu državljank in državlja-
nov, “ki prispevajo sredstva v skupno državno blagajno, pa
iz različnih razlogov ne želijo podpreti delovanja nobene od
političnih strank”, in ne v svojem imenu kot politična stranka.
Iz pobude je mogoče razbrati, da bi po mnenju pobudnice
morala biti v proračunu zagotovljena tudi sredstva za nepo-
sreden način izvrševanja oblasti. Ker pobudnica ni izkazala
neposrednega pravnega interesa za izpodbijanje navedene
določbe, je ustavno sodišče pobudo v tem delu zavrglo. Iz
enakih razlogov je ustavno sodišče zavrglo tudi pobudo za
začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in tretjega
stavka tretjega odstavka 26. člena ZPoIS, ki določata dovo-
ljeno višino sredstev, namenjenih za financiranje političnih
strank v proračunih lokalnih skupnosti.1

8. Tudi pobudo politične stranke Zeleni Slovenije za
oceno ustavnosti prehodne določbe 23. člena ZPolS-A, je
ustavno sodišče zavrglo, ker pobudnica ni izkazala, da iz-
podbijana določba neposredno posega v njen pravni polo-
žaj oziroma da bi na podlagi nove ureditve pridobila pravico
do financiranja iz državnega proračuna ali proračunov lokal-
nih skupnosti. Z mnenjem, da bi vsaka politična stranka, ki

se udeleži volitev, morala biti upravičena do financiranja,
pobudnica ne more izkazovati pravnega interesa za vložitev
pobude.

9. Ustavno sodišče je v preostalem delu pobude spre-
jelo. Ker so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26.
člena ZUstS, je takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

B)–II
10. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-367/96 odlo-

čilo, da je prvi odstavek 23. člena ZPolS, ki je dajal pravico
do sredstev iz državnega proračuna le tistim političnim stran-
kam, katerih kandidati so bili na zadnjih volitvah izvoljeni v
Državni zbor, v neskladju z ustavo. Ugotovilo je, da ureditve,
ki je priznavala pravico do sredstev iz državnega proračuna
le parlamentarnim strankam in izločala iz financiranja vse
zunajparlamentarne stranke, ni utemeljeval noben ustavno-
praven razlog ter je pomenila pretiran ukrep za dosego
ciljev, ki jih je zasledovala. Zakonodajalcu je naložilo, naj
ugotovljeno neskladje odpravi v šestih mesecih po objavi
navedene odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

11. Z ZpolS-A je zakonodajalec na podlagi navedene
odločbe ustavnega sodišča spremenil 23. člen (13. člen
ZPolS-A). Pobudnice izpodbijajo novo ureditev, vsebovano
v prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku 23. člena
ZPolS, ker menijo, da je še vedno v neskladju z ustavo.
Zakonodajalec naj bi oprl izpodbijano novo ureditev na raz-
loge, ki ne izhajajo iz odločbe ustavnega sodišča št. U-I-
367/96 oziroma ki jih napačno razlaga. Po mnenju pobu-
dnic naj bi bila 9. točka obrazložitve navedene odločbe v
nasprotju s sprejetim stališčem ustavnega sodišča, da mora-
jo biti političnim strankam pravno zagotovljene enake konku-
renčne možnosti tudi na področju državnega financiranja.

Prvi in drugi odstavek 23. člena ZPolS
12. Člen 23. ZPolS ureja financiranje političnih strank,

ki kandidirajo svoje kandidatke ali kandidate na volitvah v
Državni zbor (na državni ravni). Prvi in drugi odstavek 23. čle-
na ZPolS dajeta pravico do sredstev iz državnega proračuna
tistim političnim strankam, ki so na zadnjih volitvah v Državni
zbor dobile najmanj 1% glasov volivcev in so svoje kandidat-
ke in kandidate kandidirale najmanj v 3/4 volilnih enot. V
drugem odstavku 23. člena je odstotek glasov volivcev,
potreben za pridobitev sredstev iz državnega proračuna,
zvišan, če je na volitvah več strank predložilo skupno kandi-
datno listo. Tako je v primeru skupne kandidatne liste dveh
strank ta odstotek 1,2%, v primeru skupne kandidatne liste
treh ali več strank pa 1,5% glasov.

13. Kot je razvidno, mora politična stranka za pridobi-
tev pravice do sredstev iz državnega proračuna izpolniti dva
pogoja. Na zadnjih volitvah v Državni zbor mora dobiti naj-
manj določeno število glasov (t. i. volilni prag) in mora svoje
kandidate kandidirati najmanj v 3/4 volilnih enot (tj. najmanj
v šestih volilnih enotah).2 Ustavno sodišče je v odločbi št.
U-I-367/96 že sprejelo stališče, da je pridobitev pravice do

1 Tretji odstavek 26. člena je bil z zadnjo novelo ZPolS (Ura-
dni list RS, št. 51/02) spremenjen tako, da je bil povišan odstotek
sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank v lokalnih
skupnostih iz 0,2 na 0,6% sredstev; te ima lokalna skupnost opre-
deljene v predpisih, ki urejajo financiranje občin; z njimi lahko
zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. Spremenjeni tretji
odstavek 26. člena je odpravil tudi omejitev, da višina sredstev za
financiranje političnih strank ne sme presegati 30 tolarjev na glas
volivca, ki je veljavno glasoval za te stranke. Četrti odstavek 26.
člena je bil z navedeno novelo ZPolS črtan.

2 Za volitve poslancev v Državni zbor se oblikuje osem volil-
nih enot. V vsaki volilni enoti se voli enajst poslancev (prvi odstavek
20. člena zakona o volitvah v Državni zbor; Uradni list RS, št.
44/92 in nasl. – ZVDZ).
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državnih sredstev dopustno omejiti z določenim volilnim pra-
gom, ki pa mora biti tolikšen, da prepreči pridobivanje sred-
stev tistim strankam, za katere se je na volitvah izkazalo, da
niso imele nobenih realnih možnosti za uspeh. Pri tem je
navedlo, da je mogoče šteti, da politična stranka ni imela
nobenih resnih možnosti za uspeh na volitvah, če na volitvah
ni dobila toliko glasov, kolikor jih je potrebno za pridobitev
vsaj enega mandata. Določitev volilnega praga (1%, 1,2% in
1,5%) v izpodbijanem prvem in drugem odstavku 23. člena
ZPolS je v skladu z navedenim stališčem ustavnega sodišča.
Iz obrazložitve predloga ZPolS-A (Poročevalec Državnega
zbora, št. 18/00 – EPA 1102 – II – skrajšani postopek) je
razvidno, da bi predstavljal 1% pri volitvah leta 1992 11.883
veljavnih glasov, pri volitvah leta 1996 pa 10.692 veljavnih
glasov. Iz poročila o izidu rednih volitev poslancev v Državni
zbor (Uradni list RS, št. 98/00) je razvidno, da je bilo na
volitvah 2000 veljavnih 1,079.280 glasovnic, torej bi 1%
predstavljal 10.793 glasov. Na podlagi ustavnega zakona o
dopolnitvi 80. člena ustave (Uradni list RS, št. 66/00 –
UZ80), ki je veljal v času volitev leta 2000, je določen
štiriodstotni volilni prag za vstop v Državni zbor. To pomeni,
da se pri razdelitvi mandatov (na obeh ravneh) izločijo iz
udeležbe tiste liste (politične stranke), ki v vsej državi niso
dobile najmanj 4% veljavnih glasov. Glede na navedeni volil-
ni prag za vstop v Državni zbor, je volilni prag 1% oziroma
1,2% in 1,5% postavljen razumno in v skladu z namenom, ki
naj bi ga dosegel – izločitev tistih političnih strank iz državne-
ga financiranja, za katere se je na volitvah izkazalo, da niso
imele nobenih možnosti za vstop v Državni zbor. Zato z
izpodbijano ureditvijo financiranja političnih strank ni kršeno
načelo enakosti iz drugega odstavka 14. člena ustave.

14. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-367/96 ugo-
tovilo, da ureditev, ki daje pravico do državnega financiranja
samo parlamentarnim strankam, krši tudi načelo enakosti
(pasivne) volilne pravice iz 43. člena ustave. Ta zahteva, da
morajo imeti politične stranke enake konkurenčne možnosti
pri svojem splošnem delovanju, pri volilni kampanji in pri
volitvah (predlaganju kandidatov). Iz navedenega zakonodaj-
nega gradiva (stran 15, obrazložitev k 13. členu predloga
ZPOLS-A) je razvidno, da se je z novo ureditvijo opredelil
namen financiranja strank. Financiranje političnih strank po
novi ureditvi pomeni “zgolj prispevek države k izoblikovanju
in graditvi demokratičnih odnosov v družbi z zagotavljanjem
enakih možnosti za delovanje različnih strank različnih poli-
tičnih opcij”. Sredstva, pridobljena na podlagi prvega in
drugega odstavka 23. člena ZPolS, naj bi torej političnim
strankam zagotovila določen finančni vir za njihovo politično
delovanje in večjo usposobljenost za nastop na volitvah.
Sredstva, pridobljena na podlagi prvega in drugega odstav-
ka 23. člena ZPolS, nedvomno vplivajo na zmožnost (finan-
čno in kadrovsko) politične stranke pri kandidiranju kandida-
tov na volitvah. Zato bi previsok volilni prag za pridobitev
sredstev iz državnega proračuna lahko pomenil poseg v
navedeno ustavno pravico, čeprav lahko pridobijo pravico
do teh sredstev tudi zunajparlamentarne stranke.

15. Volilna pravica je človekova pravica (prvi odstavek
43. člena ustave), ki jo je dopustno omejiti samo v skladu s
tretjim odstavkom 15. člena ustave zaradi varstva pravic
drugih. Kot izhaja iz prakse ustavnega sodišča (glej na pri-
mer odločbi št. U-I-137/93 z dne 2. 6. 1994, Uradni list
RS, št. 42/94 in OdlUS III, 62 ter št. U-I-290/96 z dne 11.
6. 1998, Uradni list RS, št. 49/98 in OdlUS VII, 124), so
omejitve ustavnih pravic zaradi varstva ustavnih pravic drugih
dopustne le, če so v skladu z načelom sorazmernosti. To
pomeni, da mora imeti omejitev ustavno dopusten cilj ter da
mora biti nujna (da cilja ni mogoče doseči z blažjim pose-
gom v ustavno pravico ali celo brez njega), primerna (za

dosego zaželenega, ustavno dopustnega cilja) ter sorazmer-
na (sorazmernost v ožjem smislu).

16. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-367/96
sprejelo stališče, da država ne sme obravnavati političnih
strank neenako, in da je ustavno dopusten cilj neenakega
obravnavanja pri financiranju političnih strank iz državnega
proračuna le preprečitev pridobivanja sredstev tistim politič-
nim strankam, ki nimajo nobenih možnosti za uspeh na
volitvah. Zakonodajalec je pri določitvi volilnega praga zasle-
doval ta ustavno dopusten cilj. Volilni prag za pridobitev
sredstev iz državnega proračuna je določil dovolj nizko (glej
obrazložitev v 12. točki). Kot je razvidno iz navedenega
zakonodajnega gradiva, imajo podobno ureditev financira-
nja političnih strank tudi druge evropske države (Avstrija,
Nemčija, Madžarska).

17. Omejitev financiranja političnih strank z določitvijo
volilnega praga, izraženega v 1% veljavnih glasov, je prav
tako v skladu z načelom sorazmernosti. Omejitev financira-
nja je nujna in brez nje ni mogoče doseči ustavno dopustne-
ga cilja. Financiranje političnih strank bi izgubilo svoj smisel,
če bi bilo mogoče sredstva iz državnega proračuna pridobiti
zgolj s kandidiranjem kandidatov na volitvah. Politično stran-
ko lahko ustanovi 200 državljanov (10. člen ZPolS). Politič-
na stranka lahko predlaga kandidate oziroma liste kandida-
tov v volilni enoti ob podpori 50 ali 100 volivcev s stalnim
prebivališčem v volilni enoti (43. člen ZVDZ). Glede na nave-
dene pogoje se politična stranka lahko udeleži volitev, ne da
bi imela kakršnekoli možnosti za uspeh na volitvah, tudi ne
možnosti za dosego 1% volilnega praga za financiranje.
Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-367/96 opredelilo,
da je mogoče cilj, ki se zasleduje s financiranjem strank,
doseči s postavitvijo volilnega praga. Iz navedenega zakono-
dajnega gradiva (stran 17) je razvidno, da je zakonodajalec
preučil tudi nekaj drugih možnosti financiranja strank, ven-
dar jih je ocenil kot neustrezne (število članstva politične
stranke, število strankinih teritorialnih enot). Zato ustavno
sodišče ponovno ugotavlja, da je volilni prag za pridobitev
sredstev iz državnega proračuna primeren ukrep in da že
navedenega cilja ne bi bilo mogoče doseči s kakšnim dru-
gim ali milejšim ukrepom. Ukrep je tudi sorazmeren. Volilni
prag (1% volivcev) predstavlja le manjšo oviro za pridobitev
sredstev iz državnega proračuna. Za politične stranke, ki na
volitvah niso pridobile vsaj 1% volivcev, se lahko šteje, da
nimajo zadostne podpore volivcev, oziroma je njihova poli-
tična moč še neznatna. Zato je poseg v pasivno volilno
pravico, ki nastaja zaradi navedene omejitve, v primerjavi z
dosego cilja, ki ga želi doseči minimalen. Ker je postavitev
volilnega praga (1%) za pridobitev pravice do financiranja iz
državnega proračuna v skladu z načelom sorazmernosti, je
ustavno sodišče ugotovilo, da določbi prvega in drugega
odstavka 23. člena ZPolS v delu, po katerem imajo politične
stranke pravico do sredstev iz državnega proračuna, če so
dobile najmanj 1% oziroma 1,2% in 1,5% glasov volivcev,
nista v neskladju z ustavo (1. točka izreka).

18. Kot je bilo že obrazloženo (11. in 12. točka obraz-
ložitve), je za pridobitev pravice do financiranja iz državnega
proračuna določen še nadaljnji pogoj, tj., da je politična
stranka svoje kandidatke ali kandidate kandidirala najmanj v
3/4 volilnih enot. Tako kot določitev volilnega praga, tudi ta
pogoj pomeni poseg v načelo enakosti pasivne volilne pravi-
ce iz prvega odstavka 43. člena ustave. Zato je bilo treba
ugotoviti, ali je navedeni pogoj v skladu z načelom sorazmer-
nosti.

19. Razlog, ki naj bi utemeljeval postavitev nadaljnjega
pogoja za pridobitev pravice do financiranja iz državnega
proračuna, je razviden iz že navedenega zakonodajnega
gradiva. Dejstvo, da politična stranka svojih kandidatov ni
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kandidirala v šestih volilnih enotah, naj bi pomenilo, da
politična stranka “ne želi ali ne more sodelovati pri upravlja-
nju države kot celote”. V tem primeru naj bi šlo za politično
stranko, ki deluje pretežno v lokalnih skupnostih in ki ima na
podlagi 26. člena ZPolS možnost financiranja iz proračuna
lokalne skupnosti.

20. V Republiki Sloveniji se je razvoj političnih strank
začel leta 1989 s sprejetjem zakona o političnem združeva-
nju ter s prvimi demokratičnimi volitvami leta 1990. Politične
stranke v Republiki Sloveniji kot novi demokratični državi so
nastale v okviru takratnih družbenopolitičnih organizacij (Zve-
za komunistov, Socialistična zveza delovnega ljudstva, Zve-
za socialistične mladine Slovenije) ter v okviru drugih politič-
nih zvez in interesnih združenj, ki so imeli svojo (politično)
dejavnost že razširjeno na celotnem državnem območju.
Tako je iz zakonodajnega gradiva razvidno, da je bilo v
register političnih strank “po samem zakonu že v letu 1994
po uradni dolžnosti vpisanih 11 dotedanjih političnih organi-
zacij, ki so že izpolnjevale kriterije novega zakona, ker so
prek izvoljenih poslank in poslancev v Državnem zboru že
sodelovale pri upravljanju države …, da so bile leta 1995 in
1996 ustanovljene še številne politične stranke, ki so bodisi
nadaljevale dejavnost tistih političnih organizacij, ki so de-
jansko imele interes delovati kot prave politične stranke …,
da je po letu 1996 zaznati izpolnjenost političnega prostora
…” Zato takratnih političnih razmer, v katerih so bile ustanov-
ljene nove politične stranke, ni mogoče primerjati s sedanji-
mi razmerami, ki pogojujejo ustanovitev nove politične stran-
ke. Od nove politične stranke ni mogoče že na samem
začetku njenega delovanja pričakovati, da bo svoje intere-
sno območje imela že razširjeno na širšem območju države
in kandidirala svoje kandidate najmanj v 3/4 volilnih enot.
Vsaka politična stranka, ki kandidira svoje kandidate na voli-
tvah, nedvomno želi doseči zastopanost v Državnem zboru.
Zato bo svoje kandidate kandidirala v tisti volilni enoti ali
volilnih enotah, v katerih pričakuje največji volilni uspeh.
Pogoj, da mora kandidirati v najmanj 3/4 volilnih enot, če
želi pridobiti pravico do financiranja iz državnega proračuna,
politično stranko sili, da predlaga svoje kandidate tudi v
volilnih enotah, v katerih ne more računati, vsaj na začetku
svojega delovanja, na volilni uspeh. Določitev navedenega
pogoja za pridobitev pravice do financiranja iz državnega
proračuna nima utemeljenega razloga. Razlog, ki ga je nave-
del zakonodajalec, je nerealen, ker ni upošteval, da lahko
prihaja do ustanovitve političnih strank, ki imajo namen so-
delovati na volitvah in vplivati na oblikovanje politične volje
volivcev na nekem ožjem interesnem območju, ki ne pred-
stavlja nujno večine območja države, ali pa gre za koncen-
tracijo strankinih pristašev na določenem manjšem območju
(vsaj na začetku njenega delovanja). Postavitev navedenega
pogoja za pridobitev javnih finančnih sredstev tudi ni v skla-
du z namenom financiranja političnih strank, ki je v tem, da
se tudi majhnim, zunajparlamentarnim strankam zagotovijo
finančna sredstva za njihov razvoj in uspešno delovanje. Ta
pogoj pa tem strankam dejansko predstavlja oviro pri njiho-
vem delovanju in razvoju. Ker ni izpolnjen že prvi pogoj, ki ga
zahteva načelo sorazmernosti, pomeni predpisana omejitev
poseg v načelo enakosti pasivne volilne pravice. Zato je
ustavno sodišče navedeno omejitev razveljavilo. V skladu s
43. členom ZUstS začne razveljavitev učinkovati naslednji
dan po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike
Slovenije.

21. Ustavno sodišče praviloma razveljavi zakon ali del
zakona, ki ni v skladu z ustavo, z odložnim rokom, če obsta-
jajo ustavnopravni razlogi, zaradi katerih je treba dopustiti,
da protiustaven zakon ali del zakona določen čas še velja. V
obravnavani zadevi ustavno sodišče ni našlo ustavnopravne-

ga razloga, zaradi katerega bi bilo treba dati zakonodajalcu
določen čas za uskladitev. Z razveljavitvijo pogoja, da mora
politična stranka za pridobitev pravice do financiranja iz dr-
žavnega proračuna kandidirati svoje kandidate najmanj v
3/4 volilnih enot, je postala ureditev financiranja političnih
strank v besedilu, ki ostane po razveljavitvi, v skladu z usta-
vo. Volilni prag, določen v prvem in drugem odstavku 23.
člena ZPolS, v celoti zadostuje za dosego cilja, ki ga ima
financiranje strank iz državnih sredstev.

Prvi in drugi odstavek ter prvi stavek tretjega odstavka
26. člena ZPolS

22. Člen 26 ZPolS ureja financiranja političnih strank v
lokalnih skupnostih. V prvem odstavku določa, da lokalne
skupnosti lahko, v skladu s tem zakonom, financirajo politič-
ne stranke. Zakon torej ne obvezuje lokalnih skupnosti, da
financirajo politične stranke, temveč prepušča to odločitev
njim samim. Predpisuje pa način financiranja, če se je lokal-
na skupnost odločila za financiranje političnih strank, ki so
kandidirale na zadnjih lokalnih volitvah za občinski svet. V
drugem odstavku 26. člena določa, da se sredstva iz prora-
čuna lokalne skupnosti delijo sorazmerno s številom glasov,
če so se volitve izvedle po proporcionalnem sistemu; če so
se volitve izvedle po večinskem sistemu, se število glasov, ki
so jih stranke dobile na volitvah v posamezni volilni enoti,
deli s številom članov sveta lokalne skupnosti, ki se volijo v
tej volilni enoti. V prvem stavku tretjega odstavka 26. člena
je določen volilni prag za pridobitev pravice do financiranja.
Stranka pridobi sredstva, če je dobila najmanj 50% glasov,
potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti.

23. Pobudnici Nova stranka in Demokratska stranka
Slovenije izpodbijata 26. člen ZPolS iz enakih razlogov kot
23. člen ZPolS, oziroma ne navajata kakšnih posebnih raz-
logov za njegovo neustavnost. Ureditev financiranja politič-
nih strank v lokalnih skupnostih naj bi bila v neskladju z
načelom enakosti (drugi odstavek 14. člena ustave) in naj bi
pomenila poseg v načelo enakosti pasivne volilne pravice
(prvi odstavek 43. člena ustave) iz enakih razlogov, kot jih
pobudnici uveljavljata pri izpodbijanju prvega in drugega od-
stavka 23. člena ZPolS.

24. Ureditev financiranja političnih strank iz proraču-
nov lokalnih skupnosti določa kot pogoj za pridobitev pravi-
ce do financiranja določen uspeh na volitvah. Gre za enak
kriterij, kot je določen za pridobitev pravice do financiranja iz
državnega proračuna. Število glasov (50% glasov, potrebnih
za pridobitev enega mandata) omogoča financiranje politič-
nih strank, ki na volitvah niso uspele pridobiti mandata v
občinskem svetu. Tako so iz financiranja izključene tiste
politične stranke, za katere je zakonodajalec ocenil, da niso
imele realnih možnosti za določen uspeh na volitvah. Ustav-
no sodišče ugotavlja, da je navedena ocena razumna in da
volilni prag ni previsok glede na to, da vloga političnih strank
v lokalnih skupnostih ni tako izrazita kot vloga političnih
strank na državni ravni (glej odločbo ustavnega sodišča št.
U-I-372/98 z dne 17. 5. 2001, Uradni list RS, št. 52/01 in
OdlUS X, 93). Postavitev volilnega praga za pridobitev pravi-
ce do financiranja iz proračunov lokalnih skupnosti je v
skladu z načelom sorazmernosti iz razlogov, ki jih je ustavno
sodišče navedlo že pri presoji volilnega praga za pridobitev
pravice do financiranja iz državnega proračuna. Zato je ustav-
no sodišče ugotovilo, da določbe prvega in drugega odstav-
ka ter tretjega odstavka 26. člena ZPolS v delu, ki določa
število glasov za pridobitev pravice do financiranja (prvi sta-
vek), niso v neskladju z načelom enakosti iz drugega odstav-
ka 14. člena ustave in ne pomenijo protiustavnega posega v
načelo enakosti pasivne volilne pravice iz prvega odstavka
43. člena ustave.
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25. Ker pobudnice ne navajajo nobenih razlogov, ustav-
no sodišče ni presojalo, ali je izpodbijana ureditev v neskla-
dju tudi s 3. členom ustave in z EKČP.

C)
26. ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

21., 25. in 43. člena ZUstS v sestavi: namestnik predsedni-
ce dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer,
Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Mo-
drijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Prvo
točko izreka je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti
je glasoval sodnik Čebulj. 2., 3. in 4. točko izreka je spreje-
lo soglasno.

Št. U-I-223/00-22
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.

Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.

4709. Odločba o razveljavitvi tretjega, četrtega in
osmega odstavka 3. člena, prvega odstavka
11. člena, 12. do 20. člena in 46. člena zakona
o pospeševanju turizma in o razveljavitvi
nekaterih podzakonskih aktov

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobude samostojnega podjetnika
Zvonka Morda, Ključavničarstvo, s.p., Noršinci, samostojne
podjetnice Anice Rudolf, Frizerstvo kozmetika pedikura, s.p.,
Ljutomer, samostojnega podjetnika Silva Senčarja, SENPO
salon pohištva, s.p., Babinci, in samostojne podjetnice Ma-
rije Lovrec, Računovodsko-knjigovodske storitve in svetova-
nje, s.p., Ljutomer, ki jih zastopa Ciril Logar, odvetnik v
Ljutomeru, samostojnega podjetnika Slavka Mohariča, BAR
MODRA LAGUNA, Zastopanje in organiziranje prireditev,
s.p., Kamnica, samostojne podjetnice Vere Slavič, Cvetli-
čarstvo, vrtnarstvo, urejanje okolice, s.p., Ljutomer, samo-
stojne podjetnice Anice Rudolf, Mitra, s.p., Ljutomer, in
samostojnega podjetnika Milana Kovačiča, BAR OBRTNIK,
s.p., Ljutomer, ki jih zastopa Emil Svetec, odvetnik v Mari-
boru, na seji dne 24. oktobra 2002

o d l o č i l o:

1. Določbe tretjega, četrtega in osmega odstavka
3. člena, prvega odstavka 11. člena, 12. do 20. člena in
46. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št.
57/98 in 21/02) se razveljavijo.

2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
sedmega odstavka 3. člena zakona o pospeševanju turizma
se zavrne.

3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti prvega odstavka 2. člena, 8. člena, 12. člena in
prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 13. člena
odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turi-
zem Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 5/2000) se
zavrže.

4. Določbi 10. in 11. člena odloka o ustanovitvi javne-
ga gospodarskega zavoda za turizem Maribor se razveljavita.

5. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega za-
voda za turizem Ljutomer (Uradni list RS, št. 88/99, 26/00
in 1/01) se zavrže, razen v delu, ki se nanaša na določbi
8. in 9. člena odloka.

6. Določbi 8. in 9. člena odloka o ustanovitvi javnega
gospodarskega zavoda za turizem Ljutomer se razveljavita.

7. Odlok o določitvi turistične članarine za Lokalno
turistično organizacijo Prlekija Ljutomer (Uradni list RS, št.
109/99, 30/00 in 1/01) se razveljavi.

8. Odredba o opredelitvi s turizmom neposredno pove-
zanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list
RS, št. 65/98 in 28/99) je bila v neskladju z ustavo. Ta
ugotovitev ima učinek razveljavitve.

9. Odredba o opredelitvi s turizmom neposredno pove-
zanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list
RS, št. 22/02) se razveljavi.

10. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
drugega odstavka 3. člena zakona o pospeševanju turizma
se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Prvi štirje pobudniki izpodbijajo ustavnost določb 3.,

12., 14., 15., 16. in 17. člena zakona o pospeševanju
turizma (v nadaljevanju: ZPT). Pri tem izpodbijajo zlasti ustav-
nost četrtega odstavka 3. člena ZPT, ki predvideva obvezno
članstvo v lokalni turistični organizaciji, pa tudi z njim pove-
zan tretji odstavek. Pobudniki ob tem poudarjajo, da obvez-
no članstvo v lokalni turistični organizaciji ne more biti ute-
meljevano z reprezentativnim predstavljanjem gospodarstva,
kot je to primer s članstvom v Gospodarski zbornici. Ob tem
tudi navajajo, da so večinoma obvezno včlanjeni v Gospo-
darsko zbornico Slovenije in Obrtno zbornico, tako da neka-
teri plačujejo članarino vsem trem združenjem. Država po
mnenju pobudnikov ne more predpisati članstva posamez-
nim gospodarskim subjektom v več združenjih, ne da bi jim
pri tem pustila svobodo odločanja, kam se bodo včlanili.
Pobudniki menijo, da je dosedanje prostovoljno združevanje
povsem zadoščalo za potrebe turizma in da ni pogojev za to,
da bi lokalna turistična organizacija opravljala dejavnost po-
speševanja turizma v javnem interesu. Ustavnost določb
14. do 17. člena ZPT izpodbijajo, ker menijo, da lahko
zaradi širokih pooblastil občinam pri določanju članarine
pride do različno določene članarine za gospodarske sub-
jekte, ki opravljajo istovrstno dejavnost v neposredni bližini.
Pobudniki – ne da bi pri tem posebej navajali prvi odstavek
11. člena ZPT, ki občine pooblašča, da predpisujejo člana-
rino članom lokalnih turističnih organizacij – poudarjajo, da
ima članarina značaj javnopravne dajatve, ki je vezana na
prisilno članstvo v lokalni turistični organizaciji. Obveznosti
take narave se po pobudnikih lahko določajo samo z zako-
nom. V zvezi s tem izpodbijajo tudi določbo 12. člena ZPT,
ki določa, da se kriterij neposredne povezanosti s turizmom
(kar je eden od dveh kriterijev za obvezno članstvo v lokalni
turistični organizaciji) opredeli s podzakonskim aktom. Po-
budniki navajajo, da mora biti že iz zakona samega razvidno,
kaj se zahteva od davkoplačevalcev oziroma članov lokalnih
turističnih organizacij. Pobudniki predlagajo, naj ustavno so-
dišče odloči, da je zakon v neskladju z ustavo, pri čemer
posebej utemeljujejo neskladnost z ustavo samo pri izpodbi-
janih določbah ZPT. Glede teh zatrjujejo, da so v neskladju z
določbami 30., 35., 42., 49., 74. in 147. člena ustave.
Predlagajo, naj ustavno sodišče odloči, da je ZPT v neskla-
dju z ustavo.

2. Pobudnik Slavko Moharič izpodbija ustavnost določ-
be tretjega odstavka 3. člena, ki določa, kdo so člani lokal-
nih turističnih organizacij, in četrtega odstavka istega člena
ZPT, ki določa za te subjekte obvezno članstvo v teh organi-
zacijah. Za pobudnika ni sporno, da država z zakonom pred-
piše, da se gospodarski subjekti zaradi poslovnih, poklicnih
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in drugih interesov združujejo v interesna združenja in da so
obvezni člani zbornic, ni pa sprejemljivo, če le za posamez-
ne gospodarske organizacije poleg zborničnega članstva z
zakonom predpiše še drugo obvezno članstvo, torej član-
stvo v lokalni turistični organizaciji (smiselno torej izpodbija
tudi četrti odstavek 3. člena ZPT). Poudarja tudi, da naloge
lokalnih turističnih organizacij ne ustrezajo interesnemu zdru-
ževanju prizadetih gospodarskih subjektov. Pobudnik zatrju-
je, da lokalne skupnosti niso dolžne ustanoviti lokalne turi-
stične organizacije, kar v posledici pomeni neenakopraven
položaj prizadetih gospodarskih organizacij s sedežem v
občini, ki je tako turistično organizacijo ustanovila, s tistimi
gospodarskimi organizacijami, ki delujejo in imajo sedež v
občinah, ki niso ustanovile lokalne turistične organizacije.
Pobudnik tudi navaja, da dejstvo, da lokalna skupnost ni
dolžna ustanoviti lokalne turistične organizacije, pomeni, da
njena dejavnost ne spada med dejavnosti obvezne lokalne
javne službe, ki bi jo lokalna skupnost morala organizirati in
zagotoviti njeno opravljanje. Pobudnik izpodbija tudi določ-
bo sedmega odstavka 3. člena ZPT. Ta določa, da se v
organu upravljanja lokalne turistične organizacije zagotovi
sorazmerna zastopanost članov posameznih dejavnosti, kar
pa po pobudniku ni dovolj in so zato člani lokalnih turističnih
organizacij prikrajšani za sodelovanje pri upravljanju in ime-
novanju organov lokalnih turističnih organizacij.To določbo
zakona pobudnik izpodbija predvsem v povezavi z nekateri-
mi določbami odloka Mestne občine Maribor (v nadaljeva-
nju: odlok MOM). Pobudnik izpodbija tudi določbo prvega
odstavka 11. člena ZPT, ki daje občinam podlago za predpi-
sovanje članarine, pri čemer posebej konkretno ne obrazla-
ga, v čem naj bi bilo neskladje z ustavo. Smiselno pa se da
razumeti, da naj bi bila ta določba v neskladju z 42. in s 74.
členom ustave. Pobudnik tudi izpodbija zakonsko rešitev za
primer neplačila članarine, pri čemer še posebej navaja
kazenski pribitek po drugem odstavku 20. člena ZPT, ki naj
ne bi bil primerljiv z drugimi ureditvami in naj bi bil v nasprotju
z načelom enakosti pred zakonom. Ustavno sporna se mu
zdi tudi kazenska določba 46. člena ZPT, ki določa le naj-
manjši znesek denarne sankcije, kar naj bi bilo v neskladju z
ustavnim načelom določenosti kazenskih sankcij. Pri vseh
izpodbijanih zakonskih določbah pobudnik zatrjuje neskla-
dnost z določbami 14., 15. in 42. člena ustave. Pobudnik
zatrjuje tudi neskladnost odloka MOM z določbami 14., 15.
in 42. člena ustave in 3. člena ZPT. Med uvodnimi navedba-
mi, končnim predlogom za razveljavitev in med obrazložitvijo
so sicer določene razlike, vendar je glede na vsebino pobu-
de možno ugotoviti, katere določbe odloka MOM naj bi bilo
treba razveljaviti. Tako naj bi prvi odstavek 2. člena odloka
MOM v nasprotju z drugim odstavkom 3. člena ZPT dopu-
ščal, da so soustanoviteljice lokalne turistične organizacije
poleg občine tudi druge fizične in pravne osebe. Razveljavi-
tev 8. člena odloka MOM predlaga, ker je med viri za delo
zavoda (lokalne turistične organizacije) določil članarine, ki
so sicer obvezne. Določbi 12. in 13. člena odloka MOM pa
po mnenju pobudnika članom zavoda preprečujeta, da bi
neposredno in aktivno sodelovali pri imenovanju članov v
organe zavoda, zaradi česar naj bi bili v neskladju z določba-
ma 43. in 44. člena ustave. Pobudnik tudi zatrjuje, da obsta-
ja neskladje med določbo drugega odstavka 3. člena ZPT in
18. členom zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93 in nasl. – v nadaljevanju: ZGJS). Po 18.
členu ZGJS so ustanoviteljice javnega gospodarskega zavo-
da lahko tudi fizične in pravne osebe, po drugem odstavku
3. člena ZPT pa so ustanoviteljice lokalne turistične organi-
zacije lahko le občine. Pobudnik predlaga ustavnemu sodi-
šču, naj to zakonsko neusklajenost presodi z vidika usklaje-
nosti pravnega reda Republike Slovenije. Ob tem dodaja, da

je ZPT uvedel novo obliko gospodarskega javnega zavoda,
to je lokalno turistično organizacijo z obveznim članstvom,
česar ZGJS ne pozna. Pravni interes utemeljuje pobudnik z
obveznim članstvom v lokalni turistični organizaciji in z ob-
veznostjo plačevanja članarine, s čimer so neposredno pri-
zadete njegove pravice.

3. Pobudniki Vera Slavič in drugi izpodbijajo določbe
tretjega in četrtega odstavka 3. člena ter določbe 11. do
20. člena ZPT, odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega
zavoda za turizem Ljutomer (v nadaljevanju: odlok 1), odlok
o določitvi turistične članarine za Lokalno turistično organi-
zacijo Prlekija Ljutomer (v nadaljevanju: odlok 2) in odredbo
o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti
in njihovi razvrstitvi v skupine (v nadaljevanju: odredba). Pri
vseh izpodbijanih aktih zatrjujejo neskladnost z določbami
14., 22., 25., 35., 42., 74. in 147. člena ustave. Pobudni-
ki izpodbijajo ZPT predvsem zaradi obveznega članstva v
lokalni turistični organizaciji (tretji in četrti odstavek 3. člena
ZPT), ki naj bi imelo za posledico obvezno plačevanje člana-
rine (prvi odstavek 11. člena ZPT). Ta članarina ima po
mnenju pobudnikov značaj javnopravne dajatve samo za
določen krog zavezancev, kriteriji za uvrstitev med obvezne
člane lokalne turistične organizacije pa naj bi bili tudi sicer
nezadostno opredeljeni oziroma je sama opredelitev obvez-
nega članstva prepuščena podzakonskemu predpisu in odlo-
čitvi občine, ki naj bi imela pri tem preširoko diskrecijsko
pravico. Taka ureditev naj bi bila toliko bolj sporna, ker ZPT
v drugem odstavku 12. člena le pavšalno določa, da se
posamezne dejavnosti razporedijo v skupine glede na priho-
dek, ki je odvisen od turizma. Pobudniki glede 11. do
20. člena ZPT navajajo, da zakon pavšalno in v velikem
razponu opredeljuje način določanja članarine. Posebej iz-
podbijajo določbo 15. člena ZPT, ki v drugem odstavku
določa, da občina predpiše obseg prihodka, od katerega se
določa članarina, pri čemer upošteva bruto prihodke, ne
glede na siceršnje rezultate poslovanja. Pobudniki zatrjuje-
jo, da je prihodek le eden od pokazateljev dejavnosti zave-
zanca, ki ne more biti relevanten za javnopravno dajatev take
vrste. Izpodbijane določbe pomenijo v praksi to, da morajo
članarino plačevati tudi tisti zavezanci, ki imajo pri svoji de-
javnosti izgubo in so oproščeni plačila dohodnine. Glede
odloka 1 pobudniki posebej izpodbijajo 23. člen, ki naj ne
bi zagotavljal sorazmernosti pri zastopanju v organih uprav-
ljanja, pri čemer naj predstavniki “obveznih članov” ne bi
imeli nobene možnosti soodločanja. Glede odloka 2 pobu-
dniki posebej izpodbijajo določbo 2. člena, ki opredeljuje
višino članarine, in 3. člena odloka 2, ki določa obseg
prihodka, ki se pri tem upošteva. Po mnenju pobudnikov
občina kot ustanoviteljica lokalne turistične organizacije teh
kriterijev ne bi smela določiti, saj bi bilo to lahko določeno le
v zakonu. Pobudniki zatrjujejo, da v izpodbijanem odloku ni
nikakršnih varnostnih mehanizmov, ki bi preprečevali, da bi
bili kot obvezni člani lokalne turistične organizacije in s tem
plačniki obvezne članarine določeni subjekti, ki sicer nimajo
nobene povezave s turizmom. V zvezi z obsegom prihodka
kot enem od kriterijev za plačevanje obvezne članarine po-
budniki zatrjujejo, da bruto prihodek ne more biti relevantno
merilo za razvrščanje v posamezne razrede. Pri odloku 2
posebej izpodbijajo tudi določbo drugega odstavka 10. čle-
na, ki v primeru neplačila predvideva članarino s 50% pribit-
kom. V zvezi z izpodbijano odredbo pobudniki navajajo, da
bi morebitno opredelitev dejavnosti oziroma kriterijev, na
podlagi katerih se določi obvezno članstvo v lokalni turistični
organizaciji, moral določiti zakon in ne podzakonski akt.
Menijo tudi, da je napadena odredba tudi sicer šla precej
preko okvirov zakona. Ker daje izpodbijana odredba, skupaj
z določbami zakona in odlokov, podlago za obvezno plače-
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vanje članarine kot obvezne dajatve, je tudi ta v neskladju z
ustavo iz razlogov, ki so bili že navedeni pri izpodbijanih
določbah zakona. Izpodbijana določba pa spravlja zavezan-
ce za plačilo, v primerjavi s tistimi, ki niso zavezanci, ker
imajo sedež v občini, ki ni ustanovila lokalne turistične orga-
nizacije, v neenak položaj na trgu. Pobudniki predlagajo, naj
ustavno sodišče zakon v celoti razveljavi oziroma naj podre-
jeno razveljavi le izpodbijane določbe zakona, druge izpod-
bijane akte pa naj v celoti odpravi. Svoj pravni interes izkazu-
jejo z obveznim članstvom v lokalni turistični organizaciji in
obveznostjo plačevanja članarine, kar je posledica izpodbi-
janih aktov in pomeni neposreden poseg v njihove pravice.
Dva od treh pobudnikov izkazujeta tudi, da sta za zavarova-
nje svojih pravic sprožila upravni spor.

4. Na poslane pobude sta ustavnemu sodišču posre-
dovala svoja stališča Ministrstvo za gospodarstvo in Me-
stna uprava Mestne občine Maribor. Ministrstvo v svojem
odgovoru zavrača trditve pobudnikov o neustavnosti in ne-
zakonitosti izpodbijanih predpisov. V zvezi z obveznim član-
stvom fizičnih in pravnih oseb v lokalnih turističnih organi-
zacijah navaja, da je uvedeno z namenom večjega in te-
snejšega sodelovanja, saj je delovanje teh oseb v tesni
povezavi in prepleteno z delovanjem lokalne turistične or-
ganizacije; od uspešne promocije in razvoja turizma v po-
sameznem kraju je odvisno tudi uspešno poslovanje teh
subjektov. Nadalje ministrstvo opozarja, da je izpodbijana
odredba prenehala veljati z uveljavitvijo nove odredbe (Ura-
dni list RS, št. 22/02). Ministrstvo v svojem odgovoru tudi
navaja, da se v letošnjem letu predvideva temeljita novela-
cija ZPT, ki bo med drugim bistveno spremenila organizira-
nost v turizmu na lokalni ravni; po predlogu ministrstva naj
bi bilo uvedeno prostovoljno vključevanje subjektov v lokal-
ne turistične organizacije. Mestna uprava mestne občine
Maribor v svojem odgovoru navaja, da je po njeni oceni
odlok MOM v celoti v skladu z določbami ZPT. Meni, da
občina sicer mora sodelovati v postopku ustanovitve lokal-
ne turistične organizacije, da pa to ne pomeni, da kot
ustanoviteljice ne bi mogle nastopati tudi druge osebe.
Prav zaradi vzpostavitve povezave med javnim in zasebnim
sektorjem je potrebno, da kot soustanovitelji nastopijo tudi
gospodarski subjekti s področja turizma.

5. Pobudniki Vera Slavič in drugi so se z vlogo z dne
12. 9. 2002 opredelili do stališč, ki jih je v zvezi s tem
ustavnim sporom posredovalo Ministrstvo za gospodarstvo.
Pojasnili so, da so s pobudo za oceno ustavnosti in skladno-
sti z zakonom v izreku navedenih predpisov izpodbijali odred-
bo kot tako, torej kot podzakonski akt, ki temelji na 12.
členu ZPT. Zato izpodbijajo tudi novo odredbo (odredba z
istim nazivom, Uradni list RS, št. 22/02 – v nadaljevanju:
odredba 2). Pobudniki se pri tem sklicujejo na razloge in
utemeljitve iz svojih pobud.

B)–I
6. Ustavno sodišče je ugotovilo, da sta odlok MOM

(razen 10. in 11. člena) in odlok1 (razen 8. in 9. člena),
ustanovitvena akta zavodov, ki po svoji naravi pomenita po-
samičen akt. Ustavno sodišče je že večkrat sprejelo stali-
šče, da za presojo takih aktov ni pristojno (npr. v odločbi št.
U-I-84/99 z dne 6. 7. 2000, Uradni list RS, št. 66/00 in
OdlUS IX, 190). Zato je ustavno sodišče pobudo Slavka
Mohariča za presojo ustavnosti in zakonitosti izpodbijanih
določb odloka MOM zavrglo v obsegu, ki je razviden iz
3. točke izreka, ter pobudo Vere Slavič in drugih za presojo
ustavnosti in zakonitosti odloka1 v obsegu, ki je razviden iz
5. točke izreka.

7. Ustavno sodišče je zavrglo tudi pobudo pobudnika
Slavka Mohariča, naj presodi skladnost ZPT in ZGSJ (10.

točka izreka). Po 160. členu ustave in po 21. členu zakona
o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS) ustavno sodišče ni pristojno odločati o medse-
bojni skladnosti zakonov, razen če bi bila neskladnost taka,
da bi pomenila kršitev ustavnih načel pravne države (2. člen
ustave). Takšnih kršitev pobudnik ne zatrjuje (10. točka
izreka).

B)–II
8. Ustavno sodišče je pobude v preostalem delu spre-

jelo in glede na izpolnjene pogoje, določene v četrtem od-
stavku 26. člena ZUstS, takoj nadaljevalo z odločanjem o
stvari sami. Tako je ravnalo tudi glede odredbe 2, saj pobu-
dniki ne navajajo novih razlogov ali razlogov, glede katerih bi
se moralo Ministrstvo za gospodarstvo ponovno in posebej
opredeliti. Glede na to te vloge ni bilo treba posredovati
Ministrstvu za gospodarstvo. Nova odredba v primerjavi z
razveljavljeno odredbo tudi nima za ta ustavni spor relevan-
tnih sprememb.

9. Pri odločanju o pobudi Slavka Mohariča za oceno
ustavnosti določb ZPT je ustavno sodišče na podlagi 30.
člena ZUstS začelo postopek za oceno ustavnosti in zakoni-
tosti 10. in 11. člena odloka MOM. Navedeni določbi sta po
naravi predpis in v medsebojni zvezi z določbami ZPT, ki
določajo obvezno članstvo in obveznost plačevanja članari-
ne lokalnim turističnim organizacijam.

B)–III
Presoja 3. člena ZPT
10. Vsi pobudniki zatrjujejo, da sta tretji in četrti odsta-

vek 3. člena ZPT v neskladju z ustavo. Tretji odstavek 3.
člena določa, da so člani lokalne turistične organizacije
pravne osebe in podjetniki posamezniki, katerih dejavnost je
neposredno povezana s turizmom, sobodajalci in kmetje, ki
opravljajo gostinsko dejavnost. V četrtem odstavku tega čle-
na pa je določeno, da so te osebe obvezno članice lokalnih
turističnih organizacij, če imajo v občini svoj sedež, poslov-
no enoto ali drugo obliko registrirane dejavnosti in opravljajo
s turizmom neposredno povezano dejavnost. Preostale iz-
podbijane določbe ZPT in podzakonskih aktov naj bi bile le
nadaljnja izpeljava teh dveh, po zatrjevanju pobudnikov, ne-
ustavnih določb ZPT. Vsem pobudnikom je skupno tudi to,
da vsi zatrjujejo, da sta določbi tretjega in četrtega odstavka
3. člena ZPT v neskladju z 42. členom ustave. Zato se je
ustavno sodišče najprej opredelilo do te zatrjevane neskla-
dnosti z ustavo.

11. Po določbi drugega odstavka 42. člena ustave je
vsakomur zagotovljeno, da se zaradi izražanja in uresničeva-
nja skupnih interesov povezuje s podobno mislečimi v obli-
ko (združenje), ki naj predstavlja to povezano skupino ljudi.
ustavno sodišče je že presojalo, ali zakonsko predpisano
obvezno članstvo v določeni obliki združevanja pomeni po-
seganje v svobodo združevanja iz drugega odstavka 42.
člena ustave (odločba št. U-I-290/96, Uradni list RS, št.
49/98 in OdlUS, VII, 124, odločba št. U-I-305/94, Uradni
list RS, št. 23/97 in OdlUS VI, 44, odločba št. U-I-137/93,
Uradni list RS, št. 42/94 in OdlUS III, 62 ter sklep št. U-I-
48/92 z dne 11. 2. 1993, Uradni list RS, št. 12/93 in
OdlUS II, 15). Sprejelo je stališče, da zbornice oziroma
druge oblike združevanja, ki so ustanovljene z zakonom za
izvrševanje javnih pooblastil in predvsem zaradi izvrševanja
določenih nalog v javnem interesu, ne sodijo med združe-
nja, ki jih varuje 42. člen ustave. Zato predpisovanje obvez-
nega članstva v take oblike združevanja ni poseg v navede-
no ustavno pravico. Glede na to je bilo treba v obravnava-
nem primeru najprej ugotoviti ali je lokalna turistična organi-
zacija takšna oblika združenja.
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12. Po izpodbijanih določbah 3. člena ZPT lokalne
turistične organizacije ustanovijo občine oziroma več občin
na zaokroženem območju (drugi odstavek 3. člena ZPT) in
niso ustanovljene z zakonom. Po 2. členu ZPT lokalne turi-
stične organizacije opravljajo dejavnost pospeševanja turi-
zma na lokalni ravni, pri čemer je dejavnost opredeljena v
zakonu kot dejavnost v javnem interesu. Med nalogami ozi-
roma dejavnostjo lokalnih turističnih organizacij ni nalog,
katerih izvajanje bi se lahko štelo za javno pooblastilo, kot je
to opredeljeno v drugem odstavku 121. člena ustave. Na
dejstvo, da pri lokalnih turističnih organizacijah ne gre za
ustanovitev združenja (organizacije) z zakonom, in na dej-
stvo, da lokalne turistične organizacije ne izvajajo nikakršnih
javnih pooblastil, je bilo opozorjeno v zakonodajnem po-
stopku tudi s strani Sekretariata Državnega zbora za zakono-
dajo in pravne zadeve ob obravnavi amandmaja k predlogu
zakona, ki je na novo opredelil vsebino 3. člena ZPT. Ob-
vezno vključevanje fizičnih in pravnih oseb v lokalne turistič-
ne organizacije je bilo v ZPT vneseno šele z amandmajem v
okviru druge obravnave zakona. Do tedaj predlog ZPT take
obveznosti ni predvidel, še več, med načeli ZPT (Poročeva-
lec, št. 18/96, str. 68) je bilo poudarjeno prostovoljno
povezovanje gospodarskih in drugih subjektov na podlagi
interesa pri pospeševanju turizma. Prostovoljnost je bila tudi
dosledno izpeljana v besedilih predlogov ZPT, ki jih je vlada
kot predlagateljica posredovala Državnemu zboru za prvo in
drugo obravnavo. V ustanovitev lokalne turistične organiza-
cije so se po predloženih besedilih zainteresirane fizične in
pravne osebe lahko vključile prostovoljno. Da je zastavljene
cilje možno doseči tudi brez obveznega vključevanja priza-
detih v lokalne turistične organizacije, pa izhaja tudi iz odgo-
vora Ministrstva za gospodarstvo, ki za letošnje leto napove-
duje novelacijo ZPT in bistvene spremembe sistema organi-
ziranosti turizma na lokalni ravni, vključno z uvedbo prosto-
voljnega vključevanja subjektov v lokalne turistične
organizacije.

13. Glede na navedeno pri lokalnih turističnih organi-
zacijah ne gre za obliko združevanja, kjer zakonodajalec
zaradi razlogov, navedenih v 11. točki obrazložitve te odloč-
be, lahko predpiše obvezno združevanje, ne da bi to pome-
nilo poseg v pravico do svobodnega združevanja iz drugega
odstavka 42. člena ustave. Zato predpisano obvezno član-
stvo v lokalni turistični organizaciji pomeni poseg v pravico iz
drugega odstavka 42. člena ustave. Posegi v človekove
pravice so v skladu s tretjim odstavkom 15. člena ustave
dopustni samo, če tako določa ustava, oziroma kadar to
zahteva varstvo človekovih pravic drugih. Ustava v tretjem
odstavku 42. člena določa, da je možno pravico do svobo-
dnega združevanja omejiti le, če to zahtevajo varnost države
ali javna varnost ter varstvo pred nalezljivimi boleznimi. To pa
pomeni, da že ustava sama določa ustavno dopustne cilje,
zaradi katerih je sploh mogoče poseči v pravico do svobo-
dnega združevanja iz drugega odstavka 42. člena ustave. V
primeru izpodbijane določbe četrtega odstavka 3. člena
ZPT očitno ne gre za tak primer in je zato določitev obvezne-
ga združevanja v te organizacije nedopusten poseg v nave-
deno človekovo pravico. Ker je določba četrtega odstavka
3. člena ZPT v neskladju z 42. členom ustave, jo je ustavno
sodišče razveljavilo. Iz enakih razlogov je bilo treba razvelja-
viti tudi določbo tretjega odstavka 3. člena ZPT (1. točka
izreka).

14. Izhajajoč iz stališča, da je obvezno članstvo v lokal-
nih turističnih organizacijah neskladno z ustavo, pobudniki
izpodbijajo tudi določbe 11. člena (dejansko izpodbijajo le
prvi odstavek tega člena) in 12. do 20. člena ZPT, ki se
nanašajo na članarino, ter 46. člen zakona, ki sankcionira
neplačevanje članarine. Izpodbijana določba 11. člena ZPT

v prvem odstavku občinam nalaga, da predpišejo članarino
za lokalne turistične organizacije. V 12. členu ZPT je dana
podlaga pristojnemu ministru, da s podzakonskim aktom
določi dejavnosti, ki so neposredno povezane s turizmom,
nosilci take dejavnosti pa so glede na tretji in četrti odstavek
3. člena ZPT obvezni člani v lokalni turistični organizaciji.
13. do 17. členi zakona opredeljujejo način določitve člana-
rine, 18. člen določa odmero in način plačevanja članarine,
19. člen dolžnost posredovanja podatkov o opravljanju de-
javnosti in o obsegu prihodka ter pooblastilo občini, da te
podatke sporoči davčnemu organu, ter 20. člen način izter-
jave neplačane članarine. Lokalna skupnost lahko po
147. členu ustave predpisuje davke in druge dajatve ob
pogojih, ki jih določata ustava in zakon. Z drugimi besedami
to pomeni, da morajo dajatve, ki jih uvaja lokalna skupnost,
temeljiti na zakonu. Obvezno članstvo v lokalnih turističnih
organizacijah, kot ga je predvideval razveljavljeni četrti od-
stavek 3. člena ZPT, ni v skladu z ustavo. To članstvo je
lahko samo prostovoljno. To pa pomeni, da o članarini lahko
odločajo samo tisti, ki se svobodno odločijo postati člani te
organizacije. Izpodbijane določbe, ki se nanašajo na člana-
rino in članstvo v lokalnih turističnih organizacijah, so nepo-
sredno povezane z razveljavljenim tretjim in četrtim odstav-
kom 3. člena ZPT in brez njega tudi nimajo podlage. Zato je
ustavno sodišče, upoštevajoč to povezanost in navedene
razloge za razveljavitev tretjega in četrtega odstavka 3. člena
ZPT, razveljavilo določbe prvega odstavka 11. člena, 12. do
20. člena in 46. člena ZPT (točka 1 izreka). Iz istega razloga
pa je razveljavilo tudi določbo osmega odstavka 3. člena
zakona ZPT, ki članom lokalnih turističnih organizacij (iz
razveljavljenega tretjega odstavka 3. člena ZPT) predpisuje
plačevanje članarine (točka1 izreka). Ta določba je poveza-
na z določbo razveljavljenega tretjega odstavka 3. člena
ZPT. Zato jo je bilo treba razveljaviti.

15. Ker je ustavno sodišče razveljavilo izpodbijane do-
ločbe ZPT zaradi ugotovljene neskladnosti z drugim odstav-
kom 42. člena ustave, ni bilo treba presojati skladnosti
izpodbijanih določb zakona z drugimi členi ustave, ki jih
navajajo pobudniki.

16. Ker je ustavno sodišče razveljavilo določbe ZPT, ki
so podlaga za obvezno članstvo v lokalni turistični organiza-
ciji, tudi ne more biti več ustavnopravno sporna določba
sedmega odstavka 3. člena ZPT, saj je odločitev o članstvu
lahko le prostovoljna, s tem pa tudi sprejemanje ali nespre-
jemanje aktov, ki konkretno opredeljujejo pravice članov.
Pobudo za oceno ustavnosti sedmega odstavka 3. člena je
zato ustavno sodišče zavrnilo kot očitno neutemeljeno
(2. točka izreka).

B)–IV
Presoja 10. in 11. člena odloka MOM
17. Določbi 10. in 11. člena odloka MOM sta nepo-

sredno povezani z razveljavljenima določbama 3. in 11. čle-
na ZPT. Iz enakih razlogov, zaradi katerih sta bili v neskladju
z ustavo razveljavljeni določbi ZPT, ki določata obvezno
članstvo v lokalni turistični organizaciji in plačevanje članari-
ne, sta v neskladju z ustavo tudi določbi 10. in 11. člena
odloka MOM. Zato ju je ustavno sodišče razveljavilo (4. toč-
ka izreka).

B)–V
Presoja 8. in 9. člena odloka 1
18 . Tudi določbi 8. in 9. člena odloka 1 sta povezani z

razveljavljenima določbama 3. in 11. člena ZPT. Tako dolo-
ča 8. člen odloka 1 (obvezno) članstvo v zavodu (lokalni
turistični organizaciji) in 9. člen obvezno plačevanje članari-
ne. Iz istih razlogov, zaradi katerih sta razveljavljeni določbi
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3. in 11. člena ZPT v neskladju z ustavo, sta tudi navedeni
določbi odloka1 v neskladju z drugim odstavkom 42. člena
ustave. Zaradi tega in ker temeljita na razveljavljenih določ-
bah zakona, ju je ustavno sodišče razveljavilo (6. točka
izreka). Za razveljavitev in ne za odpravo, kot so predlagali
pobudniki, se je ustavno sodišče odločilo, ker je ocenilo, da
bodo pobudniki glede na svoje navedbe lahko sami dosegli
odpravo škodljivih posledic v okviru upravnih in sodnih po-
stopkov, ki so jih sprožili.

B)–VI
Presoja odloka 2
19. Pobudnica Vera Slavič in drugi izpodbijajo ustav-

nost 2., 3. in 10. člena odloka 2, predlagajo pa odpravo
celotnega odloka 2. Izpodbijani odlok 2 je bil sprejet na
podlagi 3., 11. in 13. do 19. člena ZPT. Gre za člene ZPT,
ki jih je ustavno sodišče s to odločbo razveljavilo. Glede na
to odlok 2 nima več zakonske podlage. Odlok 2 temelji na
obveznem članstvu v lokalni turistični organizaciji in obvezni
članarini. Iz istih razlogov, zaradi katerih so razveljavljene
določbe ZPT v neskladju z ustavo, je tudi odlok 2 v neskla-
dju z drugim odstavkom 42. člena ustave. Glede na navede-
no in upoštevaje povezanost določb izpodbijanega odloka 2
z razveljavljenimi določbami ZPT, je ustavno sodišče izpod-
bijani odlok2 v celoti razveljavilo (7. točka izreka). Ustavno
sodišče se ni odločilo za odpravo odloka 2, kakor so predla-
gali pobudniki, saj je tudi v tem primeru ocenilo, da bodo
pobudniki lahko dosegli odpravo škodljivih posledic v okviru
upravnih in sodnih postopkov, ki so jih sprožili.

B)–VII
Presoja odredbe
20. Pobudniki izpodbijajo odredbo, ker menijo, da bi

kriterije, na podlagi katerih bi se določalo obvezno članstvo v
lokalni turistični organizaciji, moral določati zakon, kolikor tudi
to ne bi bilo ustavno sporno. Odredbo je izdal pristojni mini-
ster na podlagi 12. člena ZPT (in 99. člena zakona o upravi,
Uradni list RS, št. 67/94 – ZUpr), ki ga je ustavno sodišče s
to odločbo razveljavilo. Izpodbijana odredba je prenehala ve-
ljati 14. 3. 2002, ko je začela veljati nova odredba o oprede-
litvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi
razvrstitvi v skupine (odredba 2), ki je izpodbijano odredbo
razveljavila. Po 47. členu ZUstS presoja ustavno sodišče
predpise in splošne akte, ki so prenehali veljati, če so izpol-
njeni določeni pogoji. Pobudniki imajo interes za ugotovitev
neskladnosti izpodbijane odredbe z ustavo in zakonom, saj
so sprožili ustrezne postopke pred upravnimi organi oziroma
upravnim sodiščem, katerih rezultat je povezan z vprašanjem
skladnosti odredbe z ustavo in zakonom. Odredba, ki je sicer
prenehala veljati, torej še učinkuje na njihov položaj. Zato jo je
ustavno sodišče presojalo.

21. Izpodbijana odredba je imela materialno podlago v
razveljavljenem 12. členu ZPT. Glede na to, da je ustavno
sodišče s to odločbo razveljavilo vse tiste določbe ZPT, ki
so opredeljevale obvezno članstvo v lokalni turistični organi-
zaciji in plačevanje obvezne članarine, je bilo treba glede
izpodbijane odredbe ugotoviti, da je bila v neskladju z usta-
vo. V neskladju z ustavo je bila iz istih razlogov, zaradi
katerih sta bili v neskladju z ustavo določbi 3. in 11. člena
ZPT. Ta ugotovitev ima učinek razveljavitve, saj bodo pobu-
dniki škodljive posledice protiustavnosti in nezakonitosti te
odredbe lahko odpravili v okviru upravnih in sodnih postop-
kov, ki so jih sprožili. Ker tudi nova odredba 2 temelji na
razveljavljenem 12. členu ZPT, jo je ustavno sodišče razve-
ljavilo iz istih razlogov. Ustavno sodišče se je za razveljavitev
in ne za odpravo odredbe 2 odločilo iz razlogov, kot jih je
navedlo ob razveljavitvi prvotne odredbe.

B)–VIII
22. Ker je ustavno sodišče izpodbijane podzakonske

akte iz razlogov, navedenih v obrazložitvi, v celoti ali deloma
razveljavilo (4., 6., 7. in 9. točke izreka) oziroma je ugotovi-
lo, da so bili v neskladju z ustavo (8. točka izreka), ni preso-
jalo skladnosti teh aktov še z drugimi členi ustave in zakona,
na katere se sklicujejo pobudniki.

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

25. člena, drugega odstavka 26. člena, 30. člena, 43.
člena ter tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: name-
stnik predsednice dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr.
Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, mag. Marija
Krisper Kramberger, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože
Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-93/00-24
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.

Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.

4710. Odločba, da prvi odstavek 79.a člena pravilnika
o izvajanju zakona o davku na dodatno vrednost
ni bil v neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo samostojnega podjetnika
Vinka Grašiča, s.p., Flora-Tours, Križe, na seji dne 24.
oktobra 2002

o d l o č i l o:

Prvi odstavek 79.a člena pravilnika o izvajanju zakona
o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99,
45/99, 59/99, 110/99, 27/00, 22/01, 28/01, 54/01,
106/01 in 28/02) ni bil v neskladju z ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik opravlja kot samostojni podjetnik prevo-

ze oseb v cestnem prometu s kombiniranim vozilom, ki je
zaradi devetih sedežev uvrščeno v tarifno številko 8703
kombinirane nomenklature carinske tarife. Navaja, da se
na podlagi 79.a člena pravilnika o izvajanju zakona o davku
na dodano vrednost (v nadaljevanju: pravilnik 99) takšna
vozila štejejo za osebna vozila iz 1. točke petega odstavka
40. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list
RS, št. 89/98 in nasl. – v nadaljevanju: ZDDV). Zaradi
tega ne sme odbiti vstopnega davka na dodano vrednost
oziroma vstopnega davka od goriv in maziv, nadomestnih
delov ter storitev, tesno povezanih s tem vozilom. Vstopni
davek pa lahko odbijejo davčni zavezanci, ki opravljajo
prevoze z vozili z desetimi sedeži, saj se takšna vozila,
uvrščena v tarifno številko 8702 kombinirane nomenklatu-
re carinske tarife, ne štejejo za osebna vozila. Pobudnik
zato meni, da prevozniki, ki opravljajo enako dejavnost,
niso v enakopravnem položaju (14. člen ustave). Prav tako
naj bi bil 79.a člen pravilnika 99 v neskladju s 35., s 74. in
s 153. členom ustave. V utemeljitev navaja, da Ministrstvo
za finance ni bilo pristojno opredeliti pojma osebnega vozi-
la po ZDDV. Poleg tega naj osebna vozila ne bi bila pose-
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bna kategorija po kombinirani nomenklaturi carinske tarife,
ki se za razvrstitev izdelkov uporablja na podlagi 66. člena
ZDDV. Kombinirana vozila se tudi ne štejejo za osebna
vozila po 48. členu zakona o dohodnini (Uradni list RS, št.
71/93 in nasl. – v nadaljevanju: ZDoh). Med osebnimi in
kombiniranimi vozili nadalje razlikujeta še zakon o prevozih
v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94 in nasl. –
ZPCP) ter zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list
RS, št. 30/98 in nasl. – v nadaljevanju: ZVCP). Glede na
vse navedeno zatrjuje pobudnik še neskladje z načelom
pravne varnosti, kot enim izmed načel pravne države (2.
člen ustave); ker je bila izpodbijana določba uveljavljena s
spremembo pravilnika 99 neposredno pred začetkom upo-
rabe sistema davka na dodano vrednost, te svoje davčne
obveznosti ni mogel predvideti.

2. Ministrstvo za finance je v svojem odgovoru opozori-
lo na prvi odstavek 66. člena ZDDV, po katerem se za
razvrstitev izdelkov uporablja kombinirana nomenklatura ca-
rinske tarife oziroma na navodila za razvrščanje blaga v
carinsko tarifo (Uradni list RS, št. 77/99 – v nadaljevanju:
navodila), na podlagi katerega je vsebina pojma iz 1. točke
petega odstavka 40. člena ZDDV nedvoumno določljiva.
Glede na to je pojem “osebni avtomobili” v izpodbijani do-
ločbi opredeljen le zaradi lažjega in enotnega razumevanja
zakonske določbe, po kateri se med osebna vozila ne uvr-
ščajo vozila, ki so, kot izpeljanka vozil iz prvega odstavka
79.a člena pravilnika 99, homologirana kot tovorna vozila.
Zaradi tega z izpodbijano določbo pravilnika 99 zakonska
določba ni razširjena ali spremenjena. Čeprav so na podlagi
zakonske določbe pogoji poslovanja za opravljanje dejavno-
sti prevoza oseb različni glede na tip vozila, pa so zavezanci,
ki za prevoz oseb uporabljajo enak tip vozila, v enakem
položaju. Zato izpodbijana določba tudi ni v neskladju z
načelom svobodne gospodarske pobude oziroma z nače-
lom svobode ravnanja gospodarskih subjektov.

B)
3. Glede na to, da se pobudnikove navedbe nanašajo

zgolj na prvi odstavek 79.a člena pravilnika 99, je ustavno
sodišče štelo, da izpodbija le ta del 79.a člena. Čeprav je
pravilnik 99 z uveljavitvijo pravilnika o izvajanju zakona o
davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 79/02 – v
nadaljevanju: pravilnik 02) z dne 1. 10. 2002 formalno
prenehal veljati,1 je ustavno sodišče glede na izpolnjene
pogoje iz 47. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) pobudo sprejelo. Na
podlagi drugega odstavka 45. člena ZUstS se namreč lahko
protiustaven ali nezakonit podzakonski predpis (če je v po-
stopku ugotovljeno, da je treba odpraviti škodljive posledi-
ce) tudi odpravi. Odprava pa učinkuje za nazaj. Glede na
izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS je
ustavno sodišče po sprejemu pobude takoj nadaljevalo z
odločanjem o stvari sami.

4. Pri tem izpodbijane ureditve ni posebej ocenjevalo z
vidika 35. člena ustave, saj pobudnik zatrjevanega neskla-
dja z načelom varstva pravic zasebnosti in osebnostnih pra-
vic ni z ničimer utemeljil. Zatrjevano neskladje z drugim
odstavkom 14. člena ustave (načelo enakosti pred zako-
nom) oziroma s prvim odstavkom 74. člena ustave (načelo
svobodne gospodarske pobude) pa je štelo za očitno neute-
meljeno.

5. Načela enakosti pred zakonom (drugi odstavek
14. člena ustave) namreč ni mogoče pojmovati kot enostav-
no splošno enakost vseh, temveč kot enako obravnavanje
enakih dejanskih stanj. Po ustaljeni presoji ustavnega sodi-
šča načelo enakosti pred zakonom ne pomeni, da bi pred-
pis - kadar podlaga za različno urejanje niso okoliščine iz

prvega odstavka 14. člena ustave - ne smel različno urejati
položajev pravnih subjektov, pač pa, da tega ne sme početi
samovoljno, brez razumnega in stvarnega razloga. Za razli-
kovanje mora torej obstajati razumen, iz narave stvari izhaja-
joč razlog, na katerem  temelji tudi kriterij, na podlagi katere-
ga se podobna dejanska stanja razlikujejo. Določitev tega
kriterija je v pristojnosti zakonodajalca, ki ima pri tem široko
polje lastne presoje.

6. Kriterij, ki v obravnavanem primeru služi za opredeli-
tev, katera dejanska stanja so si podobna do te mere, da so
nanja vezane enake pravne posledice, je vrsta motornega
vozila (tj. osebni avtomobil). Kriterij kot tak je razumen in iz
narave stvari izhajajoč, saj gre pri ZDDV za obdavčevanje
prometa blaga oziroma storitev v odvisnosti tudi od vrste
blaga oziroma storitve.

7. Glede na to, da je kot razlikovalni znak določena zgolj
vrsta motornega vozila, je pri razlikovanju dejanskih stanj brez-
predmetno, ali se s posameznim motornim vozilom opravlja
dejavnost prevoza za plačilo ali morebiti katera druga dejav-
nost. Posledično tako davčni zavezanci, ki opravljajo dejav-
nost prevoza z osebnimi avtomobili (se pravi z vozili, ki so
praviloma dnevno v uporabi za prevoz za lastne potrebe in ne
zgolj za potrebe opravljanja dejavnosti)2, niso upravičeni do
odbitka vstopnega davka na dodano vrednost oziroma vsto-
pnega davka od goriv in maziv, nadomestnih delov ter stori-
tev, tesno povezanih s tem vozilom. Vendar pri tem ne gre za
neskladje s prvim odstavkom 74. člena ustave, po katerem je
gospodarska pobuda svobodna. Kljub različni obdavčitvi je
namreč pravica do svobodne izbire dejavnosti oziroma načina
njenega opravljanja (glede na vrsto vozila) za uresničevanje
pridobitnih interesov v konkurenci na tržišču (prim. odločbo
št. U-I-250/96 z dne 14. 11. 1996, Uradni list RS, št. 70/96
in OdlUS V,157) zagotovljena. Nedvomno pa tovrstne sistem-
ske rešitve obdavčevanja vplivajo na odločitev o vrsti vozila za
opravljanje dejavnosti.

8. Vprašljivo je tako ostalo le, ali je izpodbijana podza-
konska določba v skladu z ZDDV (tretji odstavek 153. člena
ustave), se pravi, ali zakonsko normo razčlenjuje v okviru, ki
je dopuščen takšnemu aktu.

9. Na podlagi 1. točke petega odstavka 40. člena
ZDDV davčni zavezanec ne sme odbiti vstopnega davka na
dodano vrednost od osebnih avtomobilov. Pri tem sam ZDDV
pojma “osebni avtomobil” ne opredeljuje, temveč vsebuje
generalno določbo, da se za razvrstitev izdelkov uporablja
kombinirana nomenklatura carinske tarife (66. člen ZDDV).3

Vsebino iskanega pojma je zato potrebno iskati v tej nomen-
klaturi. Pri tem je potrebno upoštevati, da vsebina posamez-
nega pojma na različnih področjih urejanja ni identična, saj
je opredeljena z vidika namenov in ciljev urejevanega po-
dročja. Zato ima lahko različne (npr. tudi ožje ali širše)
vsebine, s tem da tovrstna različnost v pravnih aktih enake
(prirejene) pravne veljave ne sme povzročati nasprotij znotraj
pravnega reda. Takšna nasprotja bi pomenila kršitev načel
pravne države iz 2. člena ustave, pobudnik pa nasprotij take
vrste ne zatrjuje. Glede na navedeno je opredelitev pojma
“osebni avtomobil” za potrebe obdavčevanja prometa blaga

1 Izpodbijana določba po svoji vsebini še vedno velja; gl. 95.
člen pravilnika 02.

2 Tudi po tretjem odstavku 3. člena zakona o prevozih v
cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01 – v nadaljevanju:
ZPCP-1) določbe ZPCP-1 ne veljajo za prevoz oseb za lastne
potrebe z vozili, ki imajo vključno z voznikom največ devet sede-
žev.

3 S pojmom “osebni avtomobil” tudi ne operirajo navodila, ki
se pri uvrščanju blaga v ustrezno tarifno oznako kombinirane no-
menklature carinske tarife upoštevajo kot uradna navodila za razvr-
ščanje blaga v carinsko tarifo (37.a člen pravilnika 99).
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in storitev razvidna iz kombinirane nomenklature carinske
tarife, na katero napotuje ZDDV, neodvisna od opredelitve
na drugih področjih zakonskega urejanja.4

10. V kombinirani nomenklaturi carinske tarife (gl. ured-
bo o kombinirani nomenklaturi s carinskimi stopnjami, Uradni
list RS, št. 98/01 in nasl.)5 so avtomobili, skupaj z drugimi
motornimi vozili, konstruiranimi predvsem za prevoz ljudi (ra-
zen vozil iz tar. št. 8702), vključno z motornimi vozili za
kombiniran prevoz ljudi in blaga (tipa “karavan”, “kombi” itd.)
in dirkalnimi avtomobili, uvrščeni v tarifno številko 8703. Pri
tem je ta tarifna številka razčlenjena na vozila, konstruirana za
vožnjo po snegu, specialna vozila za prevoz ljudi na terenih za
golf in podobna vozila, na druga vozila z batnim motorjem in
vžigom s svečko, razen z rotacijskimi batnimi motorji, oziroma
na druga vozila z batnim motorjem z notranjim izgorevanjem
na vžig s kompresijo (dieselskim ali poldieselskim) oziroma
druga vozila. Iz navedene členitve izhaja, da so motorna vozi-
la, uvrščena v to tarifno številko, obravnavana kot celota, saj
morebitne posamezne lastnosti oziroma posebnosti motornih
vozil (na katere bi bilo mogoče lahko sklepati iz naslova pri tej
tarifni številki)6 ne vplivajo na podrobnejšo členitev. Zaradi te
enotne obravnave motornih vozil iz tarifne številke 8703 je po
kombinirani nomenklaturi carinske tarife kot (osebne) avto-
mobile iz 1. točke petega odstavka 40. člena ZDDV šteti vse v
tarifni številki 8703 navedene vrste motornih vozil.

11. Po navedenem je tako vsebina pojma “osebni avto-
mobil” z razlago ugotovljiva že na podlagi ZDDV (oziroma na
podlagi kombinirane nomenklature carinske tarife, na katero
napotuje ZDDV). Glede na to, da je vsebina pojma “osebni
avtomobil” v izpodbijanem prvem odstavku 79.a člena7 pravil-
nika 99 opredeljena tako, kot to izhaja že iz samega ZDDV,
izpodbijana določba pravilnika 99 ni v neskladju s tretjim
odstavkom 153. člena ustave.

12. Ker iz navedenega izhaja, da pojmu “osebni avto-
mobil” vsebina ni bila dana šele z uveljavitvijo sprememb
pravilnika 99, je neutemeljeno tudi pobudnikovo zatrjevanje
neskladnosti z 2. členom ustave (ker naj svoje davčne ob-
veznosti ne bi mogel predvideti).

4 Pri tem je osebni avtomobil v ZVCP opredeljen kot motorno
vozilo, namenjeno prevozu oseb, ki ima poleg sedeža za voznika
še največ osem sedežev (27. točka prvega odstavka 19. člena).
Kombinirano vozilo je prav tako opredeljeno kot vozilo, ki ima
poleg voznikovega še največ osem sedežev. Iz nadaljnje opredeli-
tve pa še izhaja, da njegova največja dovoljena masa ne presega
3.500 kg ter da ima poleg sedežev tudi tovorni prostor, ki ni ločen
od prostora za potnike, in ki je namenjen hkratnemu prevozu oseb
in tovora. Poleg navedenega je v 29. točki prvega odstavka 19.
člena ZVCP določeno še, da je kombinirano vozilo tudi tako vozilo,
ki se lahko brez predelave uporablja za prevoz samo oseb ali samo
tovora, pri čemer odstranitev oziroma namestitev sedežev ne šteje
za predelavo, če je konstrukcijsko zagotovljena možnost njihove
olajšane odstranitve in namestitve.

5 Uredba je bila izdana na podlagi 7. člena zakona o carinski
tarifi (Uradni list RS, št. 66/00 - ZCT-1). Enako kot v tej uredbi so
bila motorna vozila razvrščena po Uredbi o kombinirani nomenkla-
turi s carinskimi stopnjami (Uradni list RS, št. 120/00), ki je veljala
v letu 2001, oziroma po uredbi o kombinirani nomenklaturi carin-
ske tarife s carinsko tarifo (katere prečiščeno besedilo je bilo
objavljeno v Uradnem listu RS, št. 97/99), ki je veljala v letu 2000.

6 Iz točke II komentarja Pravila 1 v pravilih za razvrščanje
blaga v harmonizirano nomenklaturo carinske tarife, ki je priloga 1
Navodil, izhaja, da so naslovi oddelkov, poglavij in podpoglavij v
kombinirani nomenklaturi podani le zato, da se je lažje znajti ter da
zato nimajo zakonskega vpliva na razvrščanje.

7 Prvi odstavek 79.a člena pravilnika 99 se je glasil: “Osebni
avtomobili iz 1. točke petega odstavka 40. člena  ZDDV so motor-
na vozila, konstruirana predvsem za prevoz ljudi, vključno z motor-
nimi vozili za kombiniran prevoz ljudi in blaga (npr. tip “karavan”,
“kombi” itd.) in dirkalni avtomobili iz tarifne oznake 8703.”

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

21. člena ZUstS v sestavi: namestnik predsednice dr. Janez
Čebulj ter sodnice in sodniki  dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko,
mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril
Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo
s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik
Čebulj.

Št. U-I-263/99-11
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.

Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.

BANKA SLOVENIJE

4711. Sklep o dopolnitvi sklepa o tarifi, po kateri se
zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih
opravlja Banka Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in 53. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja
Svet Banke Slovenije

S K L E P
o dopolnitvi sklepa o tarifi, po kateri

se zaračunavajo nadomestila za storitve,
ki jih opravlja Banka Slovenije

1. člen
V sklepu o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila

za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije (Uradni list RS, št
66/02 in 83/02,) se v 1. členu, poglavje ‘II. TOLARSKI
POSLI’ za točko 11. doda nova tarifna številka, ki glasi:

11.a) Prenos sredstev v breme poravnalnega računa
na osnovi izvršitve sklepa o prisilni izterjavi
ali sklepa o izvršbi  5000 SIT

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

dnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 29. oktobra 2002.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

4712. Spremembe in dopolnitve pravil kviz loterije
»Dobim podarim«

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95 spremembe in dopolnitve Uradni list RS, št. 85/01)
in poslovnika o delu uprave je Uprava družbe Športna loteri-
ja in igre na srečo d.d., Ljubljana, Cigaletova 15, na seji dne
19. 8. 2002, sprejela
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S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
P R A V I L

kviz loterije »Dobim podarim«

1. člen
V pravilih kviz loterije Dobim podarim, ki jih je sprejel

nadzorni svet na seji dne 20. 10. 1998, spremembe in
dopolnitve pravil pa uprava družbe na svoji seji dne 26. 3.
1999, 29. 7. 1999, 13. 12. 1999, 14. 9. 2000, 29. 11.
2000, 29. 1. 2001, 16. 3. 2001, 21. 3. 2001 in 17. 9.
2001, se 5. člen spremeni tako, da glasi:

»Udeleženec na kartici odkrije polje, ki je razdeljeno na
devet kvadratov. V kvadratih so natisnjeni različni zneski in
oznake za rente z različnimi vrednostmi.

Če udeleženec odkrije v treh kvadratih enake zneske,
mu pripada dobitek v vrednosti, kot je naveden znesek v
enem kvadratu dobitne kombinacije. Če udeleženec v treh
kvadratih odkrije poleg oznake za rento (R) tri enake dobe
izplačevanja (R 1 pomeni enoletno mesečno rento, R 2
pomeni dvoletno mesečno rento, R 3 pomeni triletno me-
sečno rento, R 5 pomeni petletno mesečno rento, R 10
pomeni desetletno mesečno rento in RD za letno doživljenj-
sko rento) in enake denarne vrednosti rent, mu pripada
renta v višini in dobi izplačevanja, kot je navedeno v enem
kvadratu dobitne kombinacije.

Pred izplačilom dobitka mora udeleženec pravilno od-
govoriti na kviz vprašanje, ki je navedeno na kartici.

Če na kartici ni odkritih treh enakih zneskov ali treh
oznak za rente z enako vrednostjo, kartica ni dobitna.«

2. člen
V prvem stavku prvega odstavka 9. člena pravil se

beseda »dvanajst« nadomesti z besedo »sedemnajst«.

3. člen
Drugi in tretji odstavek 11. člena se spremenita tako,

da se glasita:
»Vrste in vednosti denarnih dobitkov so:

Število dobitkov Vrednost dobitka  Skupna vrednost

2 1,000.000 SIT 2,000.000 SIT
10 100.000 SIT 1,000.000 SIT
20 50.000 SIT 1,000.000 SIT
50 30.000 SIT 1,500.000 SIT

100 20.000 SIT 2,000.000 SIT
200 10.000 SIT 2,000.000 SIT
500 5.000 SIT 2,500.000 SIT

1.000 3.000 SIT 3,000.000 SIT
5.000 2.000 SIT 10,000.000 SIT

50.000 1.000 SIT 50,000.000 SIT
100.000 800 SIT 80,000.000 SIT
120.000 700 SIT 84,000.000 SIT
360.000 500 SIT 180,000.000 SIT
636.882 419,000.000 SIT

Vrste in vrednosti rentnih (finalnih) dobitkov so:
– 1x doživljenjska letna renta (oznaka: RD) v vrednosti

1,000.000 SIT,
– 1x desetletna mesečna renta (oznaka: R 10) v vre-

dnosti 100.000 SIT,
– 1x petletna mesečna renta (oznaka: R 5) v vrednosti

100.000 SIT,
– 1x petletna mesečna renta (oznaka: R 5) v vrednosti

50.000 SIT,
– 1x triletna mesečna renta (oznaka: R 3) v vrednosti

100.000 SIT,
– 1x triletna mesečna renta (oznaka: R 3) v vrednosti

50.000 SIT,
– 1x triletna mesečna renta oznaka: R 3) v vrednosti

40.000 SIT,

– 1x dvoletna mesečna renta (oznaka: R 2) v vrednosti
100.000 SIT,

– 1x dvoletna mesečna renta (oznaka: R 2) v vrednosti
50.000 SIT,

– 1x dvoletna mesečna renta (oznaka: R 2) v vrednosti
40.000 SIT,

– 1x dvoletna mesečna renta (oznaka: R 2) v vrednosti
30.000 SIT,

– 1x enoletna mesečna renta (oznaka: R 1) v vrednosti
100.000 SIT,

– 1x enoletna mesečna renta (oznaka: R 1) v vrednosti
50.000 SIT,

– 1x enoletna mesečna renta (oznaka: R 1) v vrednosti
40.000 SIT,

– 1x enoletna mesečna renta (oznaka: R 1) v vrednosti
30.000 SIT.

Vsi dobitki so razporejeni v seriji naključno.«

4. člen
V 24. členu pravil se prvi stavek spremeni tako, da se

glasi:
»Dobitki posamezne serije so izplačljivi v roku prodaje

srečk in še 90 dni po zaključku prodaje posamezne serije.«

5. člen
V 28. členu se številka »8« nadomesti s številko »9«.

Št. 181-2/02
Ljubljana, dne 6. novembra 2002.

Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe

Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično
igro na srečo kviz loterijo »Dobim podarim« na podlagi kon-
cesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim
sklepom številka 470-04/97-3 (V), z dne 11. 12. 1997.

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo je te spremembe kviz loterije »Dobim podarim«
potrdilo pod številko 471-212-6/02 dne 25. 10. 2002.

4713. Dodatek k pravilom kviz loterije Dobim podarim

Na podlagi tretjega odstavka 10. točke  koncesijske
pogodbe o dodeljeni koncesiji za prirejanje klasične igre na
srečo, kviz loterije Dobim podarim, številka pogodbe
471-28/97 z dne 29. 12. 1998, delniška družba Športna
loterija in igre na srečo d.d. objavlja

D O D A T E K   K   P R A V I L O M
kviz loterije Dobim podarim

1. Začetek prodaje kartic 9. serije igre Dobim podarim
je 1. 12. 2002.

2. Zadnji dan prodaje kartic 9. serije igre Dobim poda-
rim je 30. 4. 2004.

3. Zadnji dan za izplačilo dobitkov 9. serije kartic igre
Dobim podarim je 30. 7. 2004.

Št. 241-2/02
Ljubljana, dne 6. novembra 2002.

Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe
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OBČINE

BENEDIKT

4714. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Benedikt za leto 2002

Na podlagi 29. in 40. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in
15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99)
je Občinski svet občine Benedikt na 30. redni seji dne 24.
10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Občine Benedikt za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Benedikt za leto 2002

(Uradni list RS, št. 2/02) se spremeni 2. točka 4. člena tako
da se glasi:

“Proračun Občine Benedikt za leto 2002 se določa v
naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto Naziv  Znesek
v tisoč SIT

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  329.139
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

70 DAVČNI PRIHODKI  75.354
700 Davki na dohodek in dobiček  39.026
703 Davki na premoženje 20.583
704 Domači davki na blago in storitve  15.745
706 Drugi davki  –

71 NEDAVČNI PRIHODKI  37.310
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  2.970
711 Takse in pristojbine  1.246
712 Denarne kazni  26
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  19.042
714 Drugi nedavčni prihodki  14.026

72 KAPITALSKI PRIHODKI  50.793
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  -793
721 Prihodki od prodaje zalog  –
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega

premoženja  50.000
73 PREJETE DONACIJE  –

730 Prejete donacije iz domačih virov  –
731 Prejete donacije iz tujine  –

74 TRANSFERNI PRIHODKI  165.682
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih

institucij  165.682

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 329.139
40 TEKOČI ODHODKI  55.071

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  20.168
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  2.883
402 Izdatki za blago in storitve  26.600
403 Plačila domačih obresti  1.920
409 Rezerve  3.500

41 TEKOČI TRANSFERI  131.682
410 Subvencije  3.208
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  20.904
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  14.386
413 Drugi tekoči domači transferi  93.184
414 Tekoči transferi v tujino  –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  135.956
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  135.956

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  6.430
430 Investicijski transferi  6.430

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)  –
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)  –

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  –
750 Prejeta vračila danih posojil  –
751 Prodaja kapitalskih deležev  –
752 Kupnine iz naslova privatizacije  –

V. DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)  –

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE

KAPITALSKIH DELEŽEV  –
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb  –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  –

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  –

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 20.000 –
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje 20.000 –

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 20.000 –
55 ODPLAČILO DOLGA

550 Odplačilo domačega dolga 20.000 –

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  –
RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII)

X. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.=–III.)  –

XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
PRET. LETA 118 –

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 40302-001/2001-183
Benedikt, dne 28. oktobra 2002.

Župan
Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.
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4715. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni
list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na
30. seji dne 24. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemlji-

šču parc. št. 495/53, cesta v izmeri 4 m2, k.o. Benedikt in
parc. št. 1145/20, cesta v izmeri 63 m2, k.o. Benedikt.

II
Nepremičnini iz I. točke tega sklepa prenehata imeti

značaj javnega dobra. Zanju se odpre nov zemljiškoknjižni
vložek iste k.o. in vknjiži lastninska pravica na ime Občina
Benedikt, Benedikt 16/a, 2234 Benedikt.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 46508-001/2002-2
Benedikt, dne 28. oktobra 2002.

Župan
Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

4716. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2003

Na podlagi 10. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Benedikt (Uradni list RS, št.
82/99 in 99/01) in 15. člena statuta Občine Benedikt
(Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt
na 30. seji dne 24. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2003

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju Občine Benedikt v letu 2003
znaša 0,044 SIT/m2.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 42306-003/2002-2
Benedikt, dne 28. oktobra 2002.

Župan
Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

BISTRICA OB SOTLI

4717. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Bistrica ob Sotli

V skladu s 6. členom zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02), na
podlagi 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list
RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na
27. redni seji dne 15. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju

Občine Bistrica ob Sotli

1. člen
S tem odlokom se določa način sestave seznama upra-

vičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja sorazmernih
deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh deležev.

2. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v

javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan posebno
komisijo.

3. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vla-

ganj v javno telekomunikacijsko omrežje na podlagi evidenc
in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne sku-
pnosti ali druge pravne in fizične osebe.

4. člen
Seznam upravičencev se objavi po postopku in na

način kot ga določa zakon o vračilu vlaganj v javno teleko-
munikacijsko omrežje.

5. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu, se

ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb, v višini,
določeni v 4. členu zakona o vračilu vlaganj v javno teleko-
munikacijsko omrežje.

6. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v tele-

komunikacijsko omrežje in osnova za vračilo vlaganj je le
sklenjena pogodba upravičenca od 1. 1. 1974 do 1. 1.
1995, računi ali druge verodostojne listine ali dokumenti
upravičenca. Občina vrača deleže upravičencem pod pogoji
in v rokih, ki jih določa zakon.

7. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne opredeljuje, se neposre-

dno uporabljajo določbe zakona o vračilu vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje.

8. člen
O vseh odprtih vprašanjih in posebnih primerih bo v

skladu s tem odlokom in zakonom odločala komisija.

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

dnem listu RS.

Št. 06202-0027/02-02
Bistrica ob Sotli, dne 15. oktobra 2002.

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Jožef Pregrad l. r.
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4718. Pravila o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za
volitve člana državnega sveta in za določitev
kandidata za člana državnega sveta

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem svetu
(Uradni list RS, št. 44/92) in 15. člena statuta Občine
Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet
občine Bistrica ob Sotli na 27. redni seji dne 15. 10. 2002
sprejel

P R A V I L A
o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za volitve

člana državnega sveta in za določitev kandidata
za člana državnega sveta

1. člen
S temi pravili se ureja postopek volitev predstavnikov

Občine Bistrica ob Sotli v volilno telo pete volilne enote za
izvolitev člana državnega sveta in postopek določitve kandi-
data za člana državnega sveta.

2. člen
V skladu z določbami 40. in 41. člena zakona o držav-

nem svetu izvoli Občinski svet občine Bistrica ob Sotli v
volilno telo za izvolitev člana državnega sveta enega pred-
stavnika (v nadaljevanju: elektor) in lahko določi enega kan-
didata za člana državnega sveta.

3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorja

in izvolitev, oziroma predlaganje kandidatov za člana držav-
nega sveta ter določitev kandidata.

4. člen
Kandidate za elektorja lahko predlaga:
– vsak član sveta,
– svetniška skupina.

5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo ene-

ga kandidata za člana državnega sveta.
K predlogu morajo priložiti tudi soglasje kandidata.

6. člen
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje

oziroma za člane državnega sveta predlagatelji posredujejo
komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri
Občinskem svetu občine Bistrica ob Sotli.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vr-
stnem redu posebej za elektorja in posebej za člana držav-
nega sveta z označbo predlagatelja in ga pošlje županu.

7. člen
Občinski svet na svoji seji s tajnim glasovanjem na

podlagi določil poslovnika občinskega sveta voli elektorja
oziroma določi kandidata za člana državnega sveta. Na gla-
sovnici morajo biti kandidati napisani po vrstnem redu, kakr-
šnega je določila komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.

Voli se enega elektorja. Izvoljen je kandidat, ki prejme
največ glasov.

8. člen
V primeru, če sta dva ali več kandidatov za elektorja

oziroma člana državnega sveta pri glasovanju prejela enako
za izvolitev največje in enako število za izvolitev zadostnih
glasov, odloči o izvolitvi žreb, ki se opravi takoj na seji
občinskega sveta. Žreb izvedejo predstavniki vlagateljev kan-
didatur, v primeru njihove odsotnosti pa člani občinskega
sveta, ki jih določi predsedujoči na seji občinskega sveta.

9. člen
Če se za člana državnega sveta kandidira župan, se za

predstavnika kandidature določi podžupan. Če je za kandi-
data za člana državnega sveta določen podžupan, se pred-
stavnika kandidature določi najstarejšega izmed prisotnih
članov občinskega sveta, ki ga ni na kandidatni listi.

10. člen
Župan mora v roku trideseti dan pred dnem glasovanja

pristojni volilni komisiji predložiti seznam izvoljenih elektor-
jev in kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potre-
bnimi prilogami.

11. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave,

jih občinski svet sprejme z dvotretjinsko večino navzočih
članov občinskega sveta.

12. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na seji Ob-

činskega sveta občine Bistrica ob Sotli in se objavijo v
Uradnem listu RS.

Št. 06202-0027/02-01
Bistrica ob Sotli, dne 15. oktobra 2002.

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Jožef Pregrad l. r.

BREZOVICA

4719. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Brezovica za leto 2002

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 56/98 in 59/99) in 57. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ter 16.
člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99,
115/00) je Občinski svet občine Brezovica na izredni seji
dne 24. 10. 2002 na predlog župana sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Občine Brezovica za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2002

(Uradni list RS, št. 104/01 in 30/02) se 5. člen spremeni
tako, da se glasi:

“Občinski proračun se določa v naslednjih zneskih:
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A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov Proračun 2002
v 1000 SIT

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 893.036
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 711.415

70 DAVČNI PRIHODKI 628.748
700 Davki na dohodek in dobiček 534.997
703 Davki na premoženje 60.427
704 Domači davki na blago in storitve 33.324
707 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 82.667
710 Udeležba na dobičkun in dohodki
od premoženja 25.949
711 Takse in pristojbine 3.929
712 Denarne kazni 38
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 6.905
714 Drugi nedavčni prihodki 45.846

72 KAPITALSKI PRIHODKI –
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev –
721 Prihodki od prodaje zalog –
Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja –

73 PREJETE DONACIJE –
730 Prejete donacije iz domačih virov –
731 Prejete donacije iz tujine –

74 TRANSFERNI PRIHODKI 181.621
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 181.621

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.033.684
40 TEKOČI ODHODKI 230.453

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 38.142
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost 4.650
402 Izdatki za blago in storitve 186.065
403 Plačila domačih obresti –
409 Rezerve 1.596

41 TEKOČI TRANSFERI 448.659
410 Subvencije 26.440
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom 49.712
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam 48.025
413 Drugi tekoči domači transferi 324.482
414 Tekoči transfer v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 308.480
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 308.480

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 46.092
430 Investicijski transferi 46.092

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
(I-II) -140.648

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/podskupina kontov Proračun 2002
v 1000 SIT

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) –

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL –
750 Prejeta vračila danih posojil –
751 Prodaja kapitalskih deležev –
752 Kupnine iz naslova privatizacije –

V. DANA POSOJILA IN POPVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) –

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV –
440 Dana posojila –
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije –

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.) –

C) RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/podskupina kontov Proračun 2002
v 1000 SIT

VII. ZADOLŽEVANJE (500) –
50 ZADOLŽEVANJE –

500 Domače zadolževanje –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) –
55 ODPLAČILA DOLGA –

550 Odplačila domačega dolga –
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -140.648
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) 140.648
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) 140.648

Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna
in njihova prerazporeditev je zajeta v bilanci prihodkov in
odhodkov in računu finančnih terjatev in naložb.

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

dnem listu RS.

Št. 56/2002
Brezovica, dne 24. oktobra 2002.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

4720. Odlok o organiziranju Mladinskega klimatskega
zdravilišča na Rakitni

Na podlagi zakona o gospodarskih družbah in statuta
Občine Brezovica je Občinski svet občine Brezovica na
izredni seji dne 24. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o organiziranju Mladinskega klimatskega

zdravilišča na Rakitni

1. člen
S tem odlokom Občina Brezovica izraža namero o

organiziranju Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna
kot gospodarske družbe.

2. člen
Ustanovitelj družbe in edini družbenik bo Občina Brez-

ovica, Tržaška 390, Brezovica.

3. člen
Gospodarska družba se bo ustanovila za nedoločen čas.
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4. člen
Poglavitne dejavnosti Mladinskega klimatskega zdravi-

lišča Rakitna bodo predvidoma naslednje:
Izvajanje zdravstvenega programa – zdravljenje in reha-

bilitacija otrok in ostale populacije s kroničnimi obolenji ali
motnjami na stacionarni ali ambulantni način; napotene pre-
ko ZZZS ali samoplačnike. Zdravstvena letovanja in obnovi-
tvene rehabilitacije.

Dodatni programi – letovanja in zimovanja šolskih in
predšolskih otrok; šole v naravi, enodnevni izleti s pravljični-
mi, naravoslovnimi in športnimi vsebinami.

5. člen
Do konstituiranja Mladinskega klimatskega zdravilišča

Rakitna kot gospodarske družbe, opravlja naloge direktorja
dosedanji direktor dr. Anton Mravljak.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 55/2002
Brezovica, dne 25. oktobra 2002.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

CANKOVA

4721. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila
Občine Cankova

Na podlagi 9. člena zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 35/01), 5. člena pravilnika o načinu vodenja in postopku
za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (Urad-
ni list RS, št. 58/01), 16. člena statuta Občine Cankova
(Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 69/02) je Občinski
svet občine Cankova na 32. redni seji dne 24. 10. 2002
sprejel

O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine

Cankova

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega

glasila Občine Cankova (v nadaljevanju: glasilo).

2. člen
Ime glasila je: UTRIP, glasilo Občine Cankova.

3. člen
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je: Občina Cankova,

Cankova 25, 9261 Cankova.

4. člen
Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk.

5. člen
Glasilo se izdaja praviloma trimesečno oziroma po po-

trebi. Glasilo prejemajo vsa gospodinjstva v občini in izhaja v
slovenskem jeziku ter v nakladi 650 izvodov.

6. člen
Naslov uredništva je: Občina Cankova, Uredniški od-

bor glasila UTRIP, Cankova 25, 9261 Cankova.

II. NAČIN DELOVANJA GLASILA

7. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov v Občini

Cankova ter o njihovih hotenjih in interesih. Cilj glasila je
objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh podro-
čjih življenja in dela v občini, zlasti pa o:

– pomembnih dogodkih in dosežkih v občini,
– delu občine in njenih organov,
– delu javnih zavodov, podjetjih in organizacij,
– delovanju političnih strank, društev in drugih združe-

valnih oblik,
– razvoju ter perspektivah gospodarstva, malega go-

spodarstva, kmetijstva,
– socialni politiki, zdravstvu, zaposlovanju, izobraževa-

nju,
– kulturnem in športnem dogajanju v občini,
– dogodkih iz preteklosti in osebnostih pomembnih za

občino in občane.
V glasilu se tudi posredujejo informacije o sprejetih

aktih občine in občinskega sveta ter drugih predpisih, po-
membnih za občane in razna obvestila, sporočila, razpisi,
prispevki otrok ter razvedrilni kotiček (križanka, šale ipd.).

8. člen
Z javnim glasilom se zagotavlja javnost dela organov

občine. Opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju
in delu v občini, obenem pa je tudi javna demokratična
tribuna občanov.

III. PROGRAMSKA ZASNOVA

9. člen
Programsko zasnovo glasila sprejme občinski svet na

predlog odgovornega urednika.
S programsko zasnovo se podrobneje določijo namen

izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča glasila. Program-
ska zasnova se objavi v glasilu.

10. člen
Glasilo ima petčlanski uredniški odbor. Uredniški od-

bor sestavljajo odgovorni urednik in štirje člani. Odgovorni
urednik in člani odbora morajo biti strokovnjaki s posamez-
nih področij delovanja občine ter praviloma imeti izkušnje s
področja dejavnosti časopisnih medijev.

Uredniški odbor imenuje občinski svet na predlog žu-
pana. Mandatna doba članov uredniškega odbora je 4 leta.
Osebe iz prvega odstavka tega člena so lahko razrešeni
pred iztekom mandata, če s svojim delom delujejo proti
vsebinski zasnovi in uredniški politiki glasila. O razrešitvi
odloča organ, pristojen za njegovo imenovanje.

Uredniški odbor (uredništvo) je v okviru programske
zasnove in v skladu s tem odlokom pri svojem delu neodvi-
sen(o) in samostojen(o).
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11. člen
Naloge uredniškega odbora so zlasti:
– oblikuje programsko zasnovo in uredniško politiko in

jo predlaga v potrditev občinskemu svetu,
– uresničujejo programsko zasnovo glasila,
– izvaja uredniško politiko,
– zagotavlja redno izhajanje glasila,
– naroča, pripravlja in ureja besedila,
– oblikuje mrežo dopisnikov in zainteresiranih za pri-

spevke za objavo v glasilo z območja občine,
– zbira teme in avtorje za posamezno številko glasila,
– odloča o izbiri prispevkov za objavo,
– obravnava predloge in pobude, ki se nanašajo na

vsebino in urejanje glasila,
– predlaga županu višino sredstev, ki jih je potrebno

zagotoviti v proračunu občine za nemoteno delo uredniške-
ga odbora in izdajanje glasila,

– opravlja druge naloge v zvezi s pripravljanjem, ureja-
njem in izdajanjem glasila.

12. člen
Člani uredniškega odbora so lahko razrešeni pred izte-

kom mandata:
– na lastno željo,
– če so nastopili razlogi, da ne morejo več biti člani

uredniškega odbora (drugi odstavek 10. člena),
– če delujejo v nasprotju z vsebinsko zasnovo in ure-

dniško politiko,
– če ne sodelujejo pri delu uredniškega odbora.
O razrešitvi odloča občinski svet na predlog župana.

13. člen
Naloge odgovornega urednika:
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– vodi uredniški odbor in odgovarja za uresničevanje

njegove programske zasnove,
– izvaja uredniško delo in sodeluje pri oblikovanju po-

samezne številke glasila,
– članom uredniškega odbora razdeli posamezna po-

dročja, za katere so odgovorni,
– zagotavlja enakopravno uresničevanje pravic vseh ob-

čanov in organizacij v občini pri objavljanju v glasilu,
– zagotavlja spoštovanje zakona o medijih (Zmed –

Uradni list RS, št. 35/01),
– zagotavlja objektivno poročanje,
– se seznanja z delom občinskega sveta in njegovih

organov in sodeluje z županom ter usklajuje delo z občinsko
upravo,

– zagotavlja rabo slovenskega jezika v glasilu,
– sodeluje pri vseh fazah nastajanja glasila, vključno s

koordinacijo z izvajalci oblikovanja in tiskarskih storitev,
– predlaga občinskemu svetu v sprejem cenik ogla-

snega prostora ter oblikuje predlog sejnin članom uredni-
škega odbora in predlaga morebitni avtorski honorar ipd.,

– skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike,
– z uredniškim odborom se opredeljuje o prispevkih,

katerih objava bi bila po zakonu o medijih lahko sporna,
– pripravi razna poročila, ki so potrebna pri izdajanju

glasila.
Urednik mora imeti ustrezno izobrazbo in delovne iz-

kušnje s področja dejavnosti časopisnih medijev.

14. člen
Odgovorni urednik je odgovoren za vsako objavljeno

informacijo, če zakon o medijih ne določa drugače.

15. člen
Občinski svet lahko na predlog župana razreši odgo-

vornega urednika, in sicer če:
– ne izvaja programske in vsebinske zasnove glasila,
– če ne sodeluje z uredniškim odborom,
– daje prednost katerikoli skupini občanov,
– če ne spoštuje določil zakona o medijih in tega odlo-

ka.

16. člen
Uredniški odbor dela na sejah, ki jih po potrebi, naj-

manj pa pred izdajo vsake številke glasila, sklicuje in vodi
odgovorni urednik. Uredniški odbor mora o svojem delu in
finančnem poslovanju poročati občinskemu svetu na njego-
vo zahtevo oziroma najmanj enkrat letno za posamezno ko-
ledarsko leto.

Administrativne zadeve ter sodelovanje v organizacij-
sko-tehničnih zadevah pri nastajanju glasila zagotavlja Ob-
činska uprava občine Cankova.

IV. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA

17. člen
Viri financiranja so:
– proračunska sredstva,
– prihodki od reklam in drugih sporočil, ki se lahko

tržijo,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sred-

stev.

18. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo

za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške pridobivanja reklam,
– stroške dostave,
– materialni stroški uredništva,
– izplačilo sejnin članom uredniškega odbora in hono-

rarje avtorjem,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s priprav-

ljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.

19. člen
Odredbodajalec finančnega poslovanja v okviru plani-

ranja proračunskih virov (sredstev) je župan.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasi-

la in izdajatelja še naslednji podatki:
– ime in sedež tiskarne in naklada,
– kraj in datum izdaje,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov ure-

dniškega odbora,
– kdo prejema glasilo (vsa gospodinjstva v občini brez-

plačno).

21. člen
Glasilo se vpiše v evidenco (razvid) pri Ministrstvu za

kulturo Republike Slovenije.
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22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Cankova (Urad-
ni list RS, št. 100/99).

23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 64001-23/2002
Cankova, dne 24. oktobra 2002.

Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

CELJE

4722. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Parcialnega
zazidalnega načrta Slatina (cona A in delno B)

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o ureja-
nju 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, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta
Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka Parcialnega

zazidalnega načrta Slatina (cona A in delno B)

I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev

osnutka Parcialnega zazidalnega načrta Slatina (cona A in
delno B), ki ga je pod štev. 15/2002 izdelal Prostor d.o.o.
iz Trzina. Zazidalni načrt Slatina je usklajen z določili Celj-
skega prostorskega plana (Uradni list RS, št. 86/01), ki
obravnavano območje namenja za individualno stanovanj-
sko gradnjo.

II
Osnutek zazidalnega načrta za individualno stanovanj-

sko gradnjo zajema osrednji del Slatine v velikosti 5,4 ha.

III
Javna razgrnitev osnutka zazidalnega načrta se začne

peti dan od objave v Uradnem listu RS na sedežu Krajevne
skupnosti Šmartno v Rožni dolini in na Zavodu za planiranje
in izgradnjo Celje, Trg celjskih knezov 8 in traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko
podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo
organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za plani-
ranje in izgradnjo Mestne občine Celje. O datumu in kraju
javne obravnave bo Krajevna skupnost Šmartno v Rožni
dolini obveščena naknadno. O pričetku in trajanju javne
razgrnitve osnutka in o času javne obravnave mora KS Šmar-
tno na krajevno običajen način obvestiti krajane.

IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora

pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in
svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku
pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja z osnut-
kom.

Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne
osebe, se pošlje županu Mestne občine Celje. Le-ta zavza-
me do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu
svetu mestne občine Celje.

V
Ta sklep začne veljati peti dan od dneva objave v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 35005-15/2002-8
Celje, dne 30. oktobra 2002.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

ČRNA NA KOROŠKEM

4723. Odlok o javnem glasilu Občine Črna na
Koroškem

Na podlagi 9. člena zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 35/01), 5. člena pravilnika o načinu vodenja in postopku
za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (Urad-
ni list RS, št. 58/01) in 16. člena statuta Občine Črna na
Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99, 40/01) je Občinski
svet občine Črna na Koroškem na 34. redni seji dne 23. 10.
2002 sprejel

O D L O K
o javnem glasilu Občine Črna na Koroškem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Občina Črna na Koroškem ustanavlja

svoje javno glasilo (v nadaljevanju: glasilo) in določa njegovo
urejanje, financiranje in programsko zasnovo.

2. člen
Ime glasila je “ČRJANSKE CAJTNGE“.
Izdajatelj glasila je Občina Črna na Koroškem.
Sedež izdajatelja glasila je Center 101, Črna na Koro-

škem.

3. člen
Glasilo praviloma izhaja trikrat letno, lahko pa izide tudi

izredna številka.
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku, na formatu A4 v

nakladi od 1300 do 1500 izvodov.
Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v občini brezplačno.

4. člen
Naslov uredništva je: Občina Črna na Koroškem, Ure-

dništvo glasila, Center 101, Črna na Koroškem.

II. NAMEN JAVNEGA GLASILA

5. člen
Glasilo je v prvi vrsti namenjeno obveščanju občanov

Občine Črna na Koroškem o vseh področjih življenja in dela
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v lokalni skupnosti, zlasti pa o delu organov občine, javnih
zavodov, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v
javnem interesu. Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celo-
vitih informacij.

6. člen
Glasilo objavlja programske vsebine in informacije o:
– delu organov občine in njihovih delovnih teles,
– delu javnih zavodov, javnih podjetij, društev in drugih

organizacij,
– vseh področjih življenja in dela v občini,
– problematiki posameznih področij,
– prireditvah in javnih dogodkih v občini,
– predlogih, pobudah, stališčih in mnenjih občanov in

predstavnikov pravnih oseb,
– širše zanimivih in aktualnih dogodkih.
Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izraža-

nja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti, svobo-
dnem pretoku informacij, odprtosti za različna mnenja, avto-
nomnosti odgovornega urednika in uredniškega odbora ter
avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin, v skladu
s programskimi zasnovami in kodeksi ter na osebni odgo-
vornosti avtorjev prispevkov za posledice njihovega dela.

Odgovorni urednik ima pravico zavrniti objavo posa-
mezne programske vsebine, če je v nasprotju s prejšnjim
odstavkom tega člena oziroma z zakonom o medijih.

7. člen
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgo-

vorni urednik ter trije člani uredništva.
Člani uredniškega odbora opravljajo svoje delo brez-

plačno.
Odgovornega urednika in člane uredništva imenuje ob-

činski svet na predlog župana. Mandatna doba odgovorne-
ga urednika in uredništva je enaka mandatni dobi občinske-
ga sveta, ki je opravil imenovanje.

Odgovorni urednik je lahko oseba, ki ima najmanj višjo
strokovno izobrazbo in izpolnjuje druge pogoje iz zakona o
medijih. Delo odgovornega urednika je plačano.

Odgovorni urednik in člani uredništva so lahko razreše-
ni pred potekom mandata po postopku, kot so bili imenova-
ni. Razlog za razrešitev je lahko kršitev določil tega odloka
oziroma zakona o medijih in če deluje v nasprotju z občin-
sko politiko.

8. člen
Člani uredniškega odbora so v okviru programske za-

snove neodvisni in samostojni.
Odločitev o objavi posameznih vsebin ter informacij

sprejme odgovorni urednik.
Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje pro-

gramske zasnove in za vsako objavljeno informacijo v skladu
z zakonom o medijih.

Odgovorni urednik je pristojen za:
– uresničevanje programske zasnove,
– spoštovanja določb zakona o medijih in podzakon-

skih aktov,
– zagotavljanja rednega izhajanja glasila,
– zagotavljanja mreže stalnih in občasnih dopisnikov iz

vseh naselij občine,
– koordinacijo dela od priprave do izida posamezne

številke glasila,
– izvajanje drugih nalog v zvezi z izdajo glasila.

9. člen
Članki dopisnikov se honorirajo po kriterijih, ki jih dolo-

či uredniški odbor, potrdi pa občinski svet.
Posamezna tehnična in organizacijska opravila, kot so

npr.: lektoriranje, oblikovanje, fotografiranje, se lahko po-
godbeno naročijo pri profesionalnih izvajalcih. Odločitev o
tem na predlog odgovornega urednika odloči župan.

III. VIRI FINANCIRANJA

10. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodki od oglasov in sporočil,
– donacije in drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sred-

stev.

11. člen
Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge

vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih obja-
vo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s tem
pospeševala pravni promet proizvodov, storitev, nepremič-
nin ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje ali si v
javnosti ustvarjala ugled ali dobro ime. Oglasi se objavljajo
za plačilo.

Za oglase se ne štejejo:
– kakršnakoli obvestila izdajatelja,
– objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih in

športnih prireditev in dobrodelnih akcij,
– navajanje organizatorjev ali sponzorjev kulturnih in

športnih prireditev ter dobrodelnih akcij.

12. člen
V glasilu ni mogoče oglaševati politično propagandnih

sporočil, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev in ki
se po zakonu štejejo za volilno kampanjo, ne glede na to, ali
volilna kampanja že traja.

13. člen
Oglaševati je mogoče v naslednjih formatih:
– cela stran A4,
– polovica strani (12 x 15 cm),
– četrtina strani (21 x 7,5 cm ali 10,5 x 14 cm),
– osmina strani (10,5 x 7 cm).
Cene oglasov določi občinski svet na predlog župana.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasi-

la še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– ime in priimek odgovornega urednika,
– ime oziroma firmo tiskarne ter datum natisa ali ponati-

sa ter število izvodov.
Obvezen izvod vsake izdaje se pošlje Narodni univerzi-

tetni knjižnici v Ljubljani.

15. člen
Mandat sedanjega uredniškega odbora, ki ga je ime-

noval župan, traja do izteka mandata občinskega sveta, ki je
sprejel ta odlok.
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16. člen
Glasilo se vpiše v razvid medijev.

17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 390-05-01/02
Črna na Koroškem, dne 24. oktobra 2002.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Franc Stakne l. r.

4724. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Črna na Koroškem

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 20/98,
51/02) in 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem
(MUV, št. 9/95, 26/96, Uradni list RS, št. 62/99, 40/01)
je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 34. redni seji
dne 23. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije občine

Črna na Koroškem

I
V Občinsko volilno komisijo občine Črna na Koroškem

se za dobo štirih let imenujejo:
1. za predsednico: Franja Fišer, dipl. pravnik, sodnik,

Rudarjevo 8, Črna na Koroškem,
za namestnico predsednice: Simona Brajer, dipl. prav-

nik, Center 132a, Črna na Koroškem;
2. za člana: Franc Stopar, Center 13, Črna na Koro-

škem,
za namestnika člana: Franjo Zajec, Spodnje Javorje 5,

Črna na Koroškem;
3. za člana: Alojz Germ, Center 147, Črna na Koro-

škem,
za namestnika člana: Ivanka Štiftar, Center 17, Črna

na Koroškem.
4. za člana: Alojz Marko, Žerjav 23, Črna na Koro-

škem,
za namestnika člana: Danilo Rozman, Žerjav 35, Črna

na Koroškem.

II
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine

Črna na Koroškem, Center 101.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 006-01-01/02
Črna na Koroškem, dne 24. oktobra 2002.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Franc Stakne l. r.

GORNJA RADGONA

4725. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Gornja Radgona

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS,
št. 49/99 in 104/00) je Občinski svet občine Gornja Rad-
gona na 26. redni seji dne 24. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju

Občine Gornja Radgona

1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vla-

ganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave sez-
nama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja
deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh deležev.

2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične

in pravne osebe, ki so preko krajevnih skupnosti od leta
1974 do konca leta 1994 združevali sredstva in delo za
izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.

3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v

javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku ene-
ga meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.

4. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vla-

ganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc
in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne sku-
pnosti ali druge pravne in fizične osebe.

5. člen
Seznam upravičencev se objavi na krajevno običajen

način v rokih, ki jih določa zakon o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02 – v
nadaljevanju: zakon).

6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se

ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb ob upoš-
tevanju določb 4. člena zakona.

7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v tele-

komunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba ali pisno do-
kazilo o vplačilu upravičenca. Občina vrača deleže upravi-
čencem pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon in podza-
konski predpisi.

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

dnem listu RS.

Št. 345-01/2002-3
Gornja Radgona, dne 25. oktobra 2002.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.
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4726. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih
pomoči v Občini Gornja Radgona

Na podlagi 20. člena statuta Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 44/99, 104/00) ter 99. člena zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94, 41/99
in 26/01) je Občinski svet občine Gornja Radgona na
26. redni seji dne 24. 10. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči
v Občini Gornja Radgona

1. člen
V pravilniku o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči

v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 104/00) se v
2. členu spremeni in dopolni drugi odstavek tako, da se
glasi:

»Kriterij za dodelitev enkratne denarne pomoči je cen-
zus, določen v 25. členu zakona o socialnem varstvu, ki je
lahko povečan za 50% od cenzusa, z upoštevanjem social-
nih razmer upravičenca.«

2. člen
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri določanju višine denarne pomoči se upoštevajo vsi

dohodki in prejemki po zakonu o socialnem varstvu.«

3. člen
V 5. členu se spremeni in dopolni prvi odstavek, tako,

da se glasi:
»Višina enkratne denarne pomoči je najmanj

10.000 SIT in največ do višine denarne socialne pomoči po
22. členu zakona o socialnem varstvu, povišane za 50%.«

4. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati petnajsti dan

po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 152-00-1/2000
Gornja Radgona, dne 25. oktobra 2002.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

4727. Sklep o imenovanju namestnice članice
Občinske volilne komisije

Na podlagi 20. člena statuta Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 44/99, 104/00) in na podlagi sklepa
Občinske volilne komisije občine Gornja Radgona št.
00607-01/02-12/MK, z dne 24. 9. 2002 je Občinski svet
občine Gornja Radgona na 26. redni seji dne 24. 10. 2002
sprejel naslednji

S K L E P

V Občinsko volilno komisijo Občine Gornja Radgona
se kot namestnica članice Ivanke Klemenčič, Črešnjevci

21, Gornja Radgona, imenuje Amalija Novak, Apače 26,
Apače.

Št. 10310-04/2002-12
Gornja Radgona, dne 25. oktobra 2002.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

GRAD

4728. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo
za volitve člana državnega sveta in za določitev
kandidata za člana državnega sveta

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem svetu
(Uradni list RS, št. 44/92) ter 16. člena statuta Občine Grad
(Uradni list RS, št. 56/99, 12/00 in 24/01) je Občinski
svet Občine Grad na 34. seji dne 19. 7. 2002 sprejel

P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve
člana državnega sveta in za določitev kandidata

za člana državnega sveta

1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitev predstavnikov

Občine Grad v volilno telo 11. volilne enote za izvolitev člana
državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana
državnega sveta.

2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena zakona o državnem

svetu izvoli Občinski svet občine Grad v volilno telo za volitve
člana državnega sveta enega predstavnika (v nadaljevanju:
elektorja) in lahko določi enega kandidata za člana državne-
ga sveta.

3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje

in izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana držav-
nega sveta in določitev kandidata.

4. člen
Kandidata za elektorja lahko predlaga vsak član občin-

skega sveta. Vsak predlagatelj lahko predlaga enega kandi-
data.

5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo ene-

ga kandidata za člana državnega sveta. Predlogu morajo
predložiti tudi soglasje kandidata.

6. člen
Predloge z osebnimi podatki in pisna soglasja za elek-

torje oziroma za člane državnega sveta morajo predlagatelji
vložiti pri komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja pri Občinskem svetu občine Grad najpozneje 40 dni
pred dnem glasovanja do 12. ure.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vr-
stnem redu posebej za elektorja in posebej za člana držav-
nega sveta z označbo predlagatelja in ga pošlje županu.
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7. člen
Občinski svet na svoji seji s tajnim glasovanjem na

podlagi določil poslovnika o delu občinskega sveta voli elek-
torje oziroma določi kandidata za člana državnega sveta.

Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem
vrstnem redu.

Voli se enega elektorja. Vsak član občinskega sveta
lahko glasuje največ za enega kandidata. Izvoljen je kandi-
dat, ki je prejel največ veljavnih glasov

Določi se en kandidat za člana državnega sveta. Vsak
član občinskega sveta lahko glasuje največ za enega kandi-
data. Določen je kandidat, ki je prejel največ veljavnih gla-
sov.

8. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorja

oziroma kandidata za člana državnega sveta pri glasovanju
prejela enako najvišje število glasov oziroma enako najnižje
za izvolitev potrebno število glasov, odloči o izvolitvi oziroma
določitvi žreb, ki se opravi takoj na seji občinskega sveta.

Žreb opravijo predstavniki vlagateljev kandidatur iz pr-
vega odstavka tega člena, v primeru njihove odsotnosti pa
člani občinskega sveta, ki jih določi predsedujoči na seji
občinskega sveta.

9. člen
Če je za kandidata za član državnega sveta določen

župan, se za predstavnika kandidature določi podžupan.

10. člen
Župan mora najpozneje v roku 30 dni pred dnem gla-

sovanja predložiti pristojni volilni komisiji izvoljenega elektor-
ja in kandidaturo za član državnega sveta, skupaj s potrebni-
mi prilogami.

11. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave,

jih sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih
članov občinskega sveta.

12. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na seji ob-

činskega sveta, uporabljajo pa se tudi za splošne volitve v
državni svet 27. 11. 2002.

Št. 562/2002
Grad, dne 19. julija 2002.

Župan
Občine Grad

Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.

HODOŠ

4729. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Hodoš za leto 2002

Na podlagi 20. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 80/94 in 74/98), 3. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) 40. člena zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in
79/01) in na podlagi 16. člena statuta Občine Hodoš (Ura-

dni list RS, št. 47/99 in 31/01) je Občinski svet občine
Hodoš na 31. redni seji dne 21. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu

Občine Hodoš za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Hodoš za leto 2002

(Uradni list RS, št. 30/02) se spremeni 3. člen tako, da
glasi:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjih

Skupina/podskupina kontov  Rebalans proračuna za leto 2002

I. SKUPAJ PRIHODKI

(70+71+72+73+74)  104.690

TEKOČI PRIHODKI (70+71)  16.306

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703–704+706)  8.742

700 Davki na dohodek in dobiček  4.434

703 Davki na premoženje  2.740

704 Domači davki na blago in storitve  1.568

706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  7.564

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  260

711 Takse in pristojbine  450

712 Denarne kazni 5

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev –

714 Drugi nedavčni prihodki  6.849

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  350

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  350

721 Prihodki od prodaje zalog –

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. premoženja –

73 PREJETE DONACIJE  11.185

730 Prejete donacije iz domačih virov  11.185

731 Prejete donacije iz tujine –

74 TRANSFERNI PRIHODKI  76.849

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan.
institucij  76.849

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  149.690

40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  21.548

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  8.853

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  1.096

402 Izdatki za blago in storitve  10.460

403 Plačila domačih obresti –

409 Rezerve  1.138

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)  20.773

410 Subvencije  1.000

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  6.980

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam  4.553

413 Drugi tekoči domači transferi  8.240

414 Tekoči transferi v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)  104.369

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  104.369

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)  3.000

430 Investicijski transferi  3.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( I.+II.)

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)   45.000
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B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČINA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

KAPITALSKI DELEŽEV (750+751+752) –
750 Prejeta vračila danih posojil –
751 Prodaja kapitalskih deležev –
752 Kupnine iz naslova privatizacije –

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV
(440+441+442) –
440 Dana posojila –
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) –

C) RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)  45.000

500 Domače zadolževanje  45.000
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) –

550 Odplačila domačega dolga –
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH

(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) –
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.–IX.)  45.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)  45.000

Pregled prihodkov, odhodkov in njihova razporeditev,
ter račun financiranja je zajet v bilanci prihodkov in odhod-
kov, ki je sestavni del odloka.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu in se

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 510/02
Hodoš, dne 21. oktobra 2002.

Župan
Občine Hodoš

Ludvik Orban l. r.

4730. Pravila za izvolitev predstavnika v volilno telo za
volitve člana državnega sveta ter za določitev
kandidata za člana državnega sveta

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem svetu
(Uradni list RS, št. 44/92) ter 16. člena statuta Občine
Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99 in 31/01) je Občinski svet
občine Hodoš na 31. redni seji dne 21. 10. 2002 sprejel

P R A V I L A
za izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve

člana državnega sveta ter za določitev kandidata
za člana državnega sveta

1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnika

Občine Hodoš v volilno telo 11. volilne enote za izvolitev
člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za
člana državnega sveta.

2. člen
Na podlagi določb 40. in 41. člena zakona o državnem

svetu, izvoli Občinski svet občine Hodoš v volilno telo za
volitve člana državnega sveta enega predstavnika (v nadalje-

vanju: elektorja) ter lahko določi enega kandidata za člana
državnega sveta.

3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorja

ter izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana držav-
nega sveta in določitev kandidata.

4. člen
Kandidata za elektorja lahko predlaga vsak član občin-

skega sveta, vendar največ toliko elektorjev, kolikor se jih
voli.

Kandidat za elektorja je lahko polnoleten državljan RS,
ki ima poslovno sposobnost in stalno prebivališče na obmo-
čju Občine Hodoš.

5. člen
Predloge z osebnimi podatki in pisna soglasja kandida-

tov za elektorja oziroma za člana državnega sveta morajo
predlagatelji vložiti za komisijo za mandatna vprašanja, voli-
tve in imenovanja najpozneje do 23. 10. 2002 na sedežu
občine.

Na podlagi predlogov določi komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja seznam kandidatov za predstav-
nike po abecednem vrstnem redu posebej za elektorja in
posebej za člana državnega sveta in ga pošlje županu obči-
ne najpozneje do 24. 10. 2002.

6. člen
Občinski svet na seji s tajnim glasovanjem voli elektorja

oziroma določi kandidata za člana državnega sveta.
Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem

vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja.

Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandi-
data tako, da obkroži zaporedno številko pred največ enim
kandidatom.

Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.

7. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorja

oziroma člana državnega sveta pri glasovanju prejela enako
najvišje število glasov, odloči o izvolitvi oziroma določitvi
žreb, ki se opravi takoj na seji občinskega sveta.

Žreb opravijo predstavniki vlagateljev kandidatur iz pr-
vega odstavka tega člena, v primeru njihove odsotnosti pa
člani občinskega sveta, ki jih določi predsedujoči na seji
občinskega sveta.

8. člen
Kolikor je za kandidata za člana državnega sveta oziro-

ma za elektorja določen župan se za predstavnika kandida-
ture določi podžupan, ki ni na kandidatni listi ali najstarejši
član občinskega sveta.

9. člen
Župan mora najpozneje trideseti dan pred dnem glaso-

vanja predložiti pristojni volilni komisiji izvoljenega elektorja
ter kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebni-
mi prilogami.

10. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave,

jih sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih
članov občinskega sveta.
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KIDRIČEVO

4731. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije občine Kidričevo

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 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št.
52/99, 98/99 in 91/01) je Občinski svet občine Kidričevo
na seji dne 22. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o imenovanju Občinske

volilne komisije občine Kidričevo

1
1. V sklepu o imenovanju Občinske volilne komisije

občine Kidričevo se v 1. točki sklepa pod zap. št. 4 Jože
Šafranko, stanujoč v Strnišču 9/a – za namestnika člana,
razreši.

2. Pod zap. št. 4 se imenuje nadomestni član, Janko
Vuk, stanujoč v Njivercah, Proletarska ul. 2 – za namestnika
člana.

2
Ta sprememba sklepa začne veljati takoj in se objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 062-02/98-17-84-1
Kidričevo, dne 22. oktobra 2002.

Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

KUZMA

4732. Sklep o razrešitvi in imenovanju članov
Občinske volilne komisije občine Kuzma

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) in 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS,
št. 21/99, 12/01 in 72/02) je Občinski svet občine Kuzma
na korespondenčni seji dne 28. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o razrešitvi in imenovanju članov Občinske

volilne komisije občine Kuzma

1
V sklepu o imenovanju Občinske volilne komisije obči-

ne Kuzma (Uradni list RS, št. 23/99) se:
– pod točko 1.7.:
razreši član občinske volilne komisije Cener Dezider,

roj. 1961, Dolič 85
in imenuje član občinske volilne komisije Hajdinjak Sta-

nislav, roj. 1975, Dolič 92.

2
– pod točko 1.8.:
razreši namestnik člana občinske volilne komisije Ro-

gan Jože, roj. 1945, Trdkova 17
in imenuje namestnica člana občinske volilne komisije

Andrejek Zdenka, roj. 1965, Trdkova 76.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/02-44
Kuzma, dne 28. oktobra 2002.

Župan
Občine Kuzma

Jožef Škalič l. r.

LENART

4733. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo
za volitve člana državnega sveta ter za določitev
kandidata za člana državnega sveta

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem svetu
(Uradni list RS, št. 44/92) in 15. člena statuta Občine
Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00 in 17/01) je
Občinski svet občine Lenart na 29. seji dne 15. 10. 2002
sprejel

P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve
člana državnega sveta ter za določitev kandidata

za člana državnega sveta

1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitev predstavnikov

Občine Lenart (v nadaljevanju: elektorjev) v volilno telo 8.
volilne enote za izvolitev člana državnega sveta ter postopek
določitve kandidata za člana državnega sveta.

2. člen
V skladu z določbami 40. in 41. člena zakona o držav-

nem svetu izvoli Občinski svet občine Lenart v volilno telo za
volitve člana državnega sveta tri predstavnike ter lahko dolo-
či enega kandidata za člana državnega sveta.

11. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na seji ob-

činskega sveta, uporabljajo pa se tudi za splošne volitve
27. novembra 2002.

Št. 509/02
Hodoš, dne 21. oktobra 2002.

Župan
Občine Hodoš

Ludvik Orban l. r.
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3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje

ter izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana držav-
nega sveta in določitev kandidata.

4. člen
Kandidate za elektorje lahko predlaga skupina najmanj

treh članov občinskega sveta, vendar največ tri kandidate.
Kandidata za člana državnega sveta predlaga skupina

najmanj treh članov občinskega sveta.

5. člen
Predlogu kandidatov za elektorje in kandidata za člana

državnega sveta je potrebno predložiti naslednje podatke:
ime in priimek, datum rojstva, stalno prebivališče, poklic,
delo, ki ga opravlja in soglasje kandidata.

6. člen
Predlogi kandidatov za elektorje oziroma za člana dr-

žavnega sveta posredujejo predlagatelji – komisiji za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja do 15. 10. 2002 do
17. ure, na predpisanih obrazcih.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
sestavi seznam predlaganih kandidatov po vrstnem redu,
dobljenem na podlagi žreba in ga pošlje županu.

7. člen
Elektorje se voli na seji občinskega sveta s tajnim gla-

sovanjem.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki

ga je določila komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.

Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandi-
data tako, da obkroži zaporedno številko pred največ toliko
kandidati, kot se voli elektorjev.

Izvoljeni so kandidati, ki so prejeli večino glasov članov
občinskega sveta.

8. člen
Volilni komisiji volilne enote se predloži seznam elek-

torjev po vrstnem redu, kot so dobili število glasov od najve-
čjega proti najnižjemu. Če imata dva kandidata enako število
glasov, se med njima izvede žreb.

9. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim

glasovanjem po postopku iz prvega in drugega odstavka 7.
člena teh pravil.

Če bi dva ali več kandidatov prejela najvišje število
glasov, se med njimi izvede drugi krog volitev. Za kandidata
za člana državnega sveta je določen tisti kandidat, ki je dobil
največje število glasov članov občinskega sveta.

10. člen
Vsak član občinskega sveta lahko glasuje za največ

enega kandidata, da obkroži zaporedno številko pred žele-
nim kandidatom.

11. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za člana držav-

nega sveta pri glasovanju prejela enako najvišje oziroma

enako najnižje za izvolitev potrebno število glasov, odloči o
izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se takoj opravi na seji
občinskega sveta.

12. člen
Direktor občinske uprave mora najpozneje 30. dan

pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji sez-
nam izvoljenih elektorjev ter kandidaturo za člana državnega
sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.

13. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave,

jih sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih
članov občinskega sveta.

14. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na seji ob-

činskega sveta.

Št. 00605-1/2002
Lenart, dne 15. oktobra 2002.

Župan
Občine Lenart

mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

LENDAVA

4734. Razpis naknadnih volitev v svete Krajevne
skupnosti Genterovci in Krajevne skupnosti
Pince v Občini Lendava

Na podlagi 92. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98 in
51/02) Občinska volilna komisija Lendava

r a z p i s u j e
naknadne volitve v svete Krajevne skupnosti

Genterovci in Krajevne skupnosti Pince v Občini
Lendava

1. Naknadne volitve v svete krajevnih skupnosti Gente-
rovci in Pince Občine Lendava bodo v nedeljo, 1. decembra
2002.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje 6. november 2002.

3. Rok za vlaganje kandidatur je sreda, 13. november
2002 do 19. ure, na sedežu Občinske volilne komisije
Lendava, Trg Ljudske pravice 5.

4. Za izvedbo naknadnih volitev skrbi Občinska volilna
komisija Lendava.

Št. 19/02
Lendava, dne 5. novembra 2002.

Predsednica
Občinske volilne komisije

Lendava
Karin Ščap Gubič l. r.
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LJUBLJANA

4735. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja
VP 1/2 Rudnik

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Ljub-
ljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet
mestne občine Ljubljana na 6. izredni seji dne 30. 9. 2002
sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 1/2

Rudnik

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za območje

urejanja VP 1/2 Rudnik, ki ga je izdelal URBI d.o.o. Trnovski
pristan Ljubljana, št. projekta 59, novembra 2001.

2. člen
Zazidalni načrt vsebuje:
– besedilo odloka o zazidalnem načrtu,
– obrazložitev odloka,
– soglasja,
– grafične priloge:
– izsek iz dolgoročnega plana M 1:5000,
– kopijo katastrskega načrta M 1:1000,
– zazidalno situacijo M 1:1000,
– prometno ureditev M 1:1000,
– zbirni načrt komunalnih in
energetskih vodov in naprav M 1:1000,
– načrt zelenih površin M 1:1000,
– načrt rušitev M 1:2000,
– načrt gradbenih parcel in načrt
zakoličbe M 1:1000,
– prerezi M 1:1000.

II. MEJA OBMOČJA

3. člen
Meja območja zazidalnega načrta poteka na severoza-

hodu po parcelah št. 350/673, 350/676, 350/674,
350/726, 350/727, 350/553, 350/552, 350/551,
350/546, 350/542, 350/538, 350/536, 350/534,
350/533, 350/531, 350/528, 350/526, 350/524,
350/522, 350/561 v k.o. Karlovško predmestje, po par-
celah 350/558, 350/556, 350/555 v k.o. Rudnik, po
parcelah št. 626/18, 245/119, 627/22 v k.o. Karlovško
predmestje ter po parcelah št. 2326/2, 27/2, 244/56,
20/6, 20/8, 19/7, 19/5, 2267/2, 2336 v k.o. Rudnik.
Na vzhodu poteka meja po parceli št. 2327/2 v k.o. Rudnik
in na jugu po parcelah št. 52/8, 52/5, 50/3 v k.o. Rudnik
ter po parcelah št. 248/110, 248/105, 248/104, 248/99,
248/98, 248/93, 248/91, 248/86, 248/80, 248/75,
248/70, 248/65, 248/60, 248/57, 245/88, 245/87,
245/294, 245/291, 245/304, 627/37, 248/165,
246/166, 246/149, 248/141, 246/136, 246/129,
246/126, 246/117, 246/114, 246/105, 246/102,
246/93, 246/90, 246/80, 246/78, 246/69, 246/66,

246/38, 350/736, 350/731, 350/729, 350/724,
350/676 v k.o. Karlovško predmestje.

Površina območja zazidalnega načrta meri
783.000 m2.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

4. člen
Območje zazidalnega načrta je namenjeno za skladi-

ščno transportne, proizvodne, servisne, storitvene, poslov-
ne, trgovske, gostinske in rekreativne dejavnosti.

Na posamezni gradbeni parceli so dopustne spremem-
be dejavnosti, skladno z osnovno namembnostjo zazidalne-
ga načrta in pod pogoji:

– da je sprememba usklajena s sosednjimi dejavnos-
tmi in da ni moteča za sosednje dejavnosti,

– da je zagotovljena ustrezna dostopnost in število par-
kirnih mest po normativih,

– da je zagotovljena ustrezna oskrba s komunalno in
energetsko infrastrukturo.

5. člen
Zazidalni načrt določa odstranitev objektov na parcelah

št. 26/14, 26/9, 47, 48/1, 49/1, 49/12, 49/9, 49/13 v
k.o. Rudnik ter objektov na parcelah št. 245/105,
245/107, 245/109, 245/111, 245/113, 245/115,
245/117, 248/42, 248/45, 248/48, 248/62, 248/63,
248/72, 248/73, 248/82, 248/83 v k.o. Karlovško pred-
mestje.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
OBMOČJA TER ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

OBJEKTOV

6. člen
Območje zazidalnega načrta je razdeljeno na 17 fun-

kcionalnih enot od katerih je 14 predvidenih za pozidavo
(A1/2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B, C1, C2, C3, D1, D2 in
E). Funkcionalne enote so razdeljene na eno ali več gradbe-
nih parcel.

Funkcionalna enota F je namenjena za ureditev zelenih
površin ob avtocesti z možnostjo ureditve parkirišča, funkci-
onalna enota G je namenjena za ureditev zelenih površin ob
železniški progi, funkcionalne enote H1, H2 in H3 so rezer-
vat mestne železnice.

7. člen
Urbanistično oblikovanje zazidalnega območja mora

biti enotno. Oblikovanje objektov in zunanjih ureditev v fun-
kcionalnih enotah A in B in ob cestah C in D mora biti
mestno (izložbe, trgi, peš površine, urbana oprema).

Primarna smer oblikovanja objektov in zunanjih uredi-
tev je vzporedna s cesto C, sekundarna pa vzporedna s
cesto D.

Na območjih prekoračenega prometnega hrupa mora
urbanistično oblikovanje in arhitekturno oblikovanje objek-
tov upoštevati aktivno in pasivno protihrupno zaščito.

8. člen
Določeni so naslednji regulacijski elementi, prikazani v

grafični prilogi:
– RL regulacijska linija,
– GM gradbena meja,
– GL gradbena linija.
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Izraba v funkcionalnih enotah in gradbenih parcelah je
od 0,20 do 1,60, izraba v funkcionalni enoti C2 in gradbeni
parceli št. 6 v funkcionalni enoti B je lahko višja.

9. člen
Območje za pozidavo se izvede z nasutjem terena

0,50 m nad koto visoke vode Ljubljanice, ki je 288,50 in
Malence. Za vse posege (izvajanje nasipov, temeljenje ter
gradnji objektov, odvodnih jarkov ter komunalnih in energet-
skih vodov) je potrebno upoštevati »Geotehnične pogoje in
usmeritve za posege na zazidalnem območju VP 1/2 Ru-
dnik, Ljubljana«, SLP d.o.o. Ljubljana, november 2001 ter
ob vsaki posamezni gradnji (posegu) pridobiti podrobnejše
geotehnične pogoje in usmeritve. Za posege v varovalnem
pasu avtoceste je potrebno oceniti negativne vplive na avto-
cesto glede na geomehansko sestavo tal.

10. člen
Za arhitekturno oblikovanje objektov in ureditve veljajo

razen skupnih, še posebni pogoji, določeni od 12. do
21. člena tega odloka.

Skupni pogoji za arhitekturno oblikovanje objektov:
– objekti v posamezni funkcionalni enoti morajo biti

oblikovani enotno, usklajeno z namembnostjo objekta. Ob-
jekti z večjim volumnom, morajo biti praviloma členjeni v
horizontalni smeri, usklajeno s funkcionalnimi zahtevami in
možnostmi. Manjši objekti so v oblikovanju podrejeni obliko-
vanju večjih objektov,

– kote pritličja objektov so določene na osnovi višin-
skih kot cest in platojev pred objekti ter namembnosti objek-
tov. Pri skladiščnih objektih je kota pritličja usklajena s koto
platoja pred objektom ali 1,10 m nad njim, skladno s tehno-
loškimi in funkcionalnimi zahtevami,

– etažnost objektov ni določena, pogojena je s pro-
gramskimi in funkcionalnimi zahtevami posameznega inve-
stitorja, pod pogojem, da je zagotovljeno ustrezno število
parkirnih mest po normativih,

– višine objektov so do 15 m na vzhodu (višinski pou-
darki kot so vertikalne komunikacije, strojnice, prezračeval-
ni jaški, gostinski lokali, pergole ne smejo presegati višine
17 m) in do 13 m na zahodu. Maksimalna višina zgornjega
roba strehe objekta v funkcionalni enoti A1,2 je 17 m. Nad
to višino niso dopustni višinski poudarki,

– strehe so ravne ter položne eno in dvokapnice z
naklonom do 15. Ločne in ovalne strehe so dopustne na
objektih, kjer to zahteva funkcionalna zasnova objekta. Rav-
ne strehe se lahko oblikujejo kot terase, zelene strehe ali
parkirišča,

– fasade objektov, ki so orientirane proti primarnim
peš komunikacijam, morajo biti oblikovane mestotvorno (iz-
ložbe, poudarjeni vhodi, nadstrešnice),

– nadstrešnice so nad vhodi in peš komunikacijami ob
objektih. Nadstreški nad povoznimi površinami morajo biti
svetle višine min. 4,50 m, širina nadstreška pa v skladu s
funkcionalnimi zahtevami,

– barve streh in fasad objektov morajo biti v svetlih
pastelnih tonih, v skladu z namembnostjo in s sosednjimi
objekti,

– napisi firm morajo biti na fasadah, izvedba napisov
nad strehami ni dopustna,

– uvozi in vhodi so določeni v grafičnem delu in se
prilagajajo zasnovi funkcionalne enote in gradbene parcele.
Za objekte brez podrobnejšega programa so opredeljene
smeri vhodov in uvozov, ki se natančneje določijo v okviru
pridobitve gradbenega dovoljenja,

– površine pred vhodi morajo biti oblikovane kot trgi, v
skladu z zasnovo objekta ter opremljene s pripadajočo urba-

no opremo (klopi, svetilke, koši za smeti, vodni motivi). Na
teh površinah ni možno postavljanje začasnih in pomožnih
objektov po odloku o pomožnih objektih (Uradni list RS, št.
62/00). Na delu peš površin je možno urejanje letnih go-
stinskih vrtov pod pogojem, da so funkcionalno povezani z
gostinskim lokalom v objektu, da so ustrezno zavarovani
pred škodljivimi vplivi prometa in da je zagotovljen ustrezno
širok peš prehod, širine najmanj 2 m.

Za vse predvidene objekte in posege v prostor brez
podrobnejšega programa se vsi dodatni elementi opredelijo
v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja.

11. člen
Posamezne funkcionalne enote in gradbene parcele

so lahko ograjene z žično ograjo višine do 2,5 m z obojes-
transko gosto zazelenitvijo. Znotraj posameznih gradbenih
parcel so dopustne transparentne ograje do 4,20 m, v skla-
du s funkcionalnimi zahtevami. Ograje na vhodih na parkiri-
šča za obiskovalce niso dopustne.

Na zelenicah ob objektih in ob vhodih na gradbene
parcele so dopustne reklamne table in stebri, ki ne smejo
ovirati pogledov na objekt. Stebri so lahko visoki do 25 m,
ena stranica stebra ne sme presegati 2,5 m, reklamne table
pa 5 m. Oblikovanje se izvede na podlagi skupnega dogovo-
ra investitorjev, po možnosti z natečajem.

Pred križišči so predvidene usmerjevalne table s kaži-
poti. Postavljene morajo biti tako, da ne ovirajo preglednosti
križišč in pogledov na prometne znake. Table morajo biti
enotno oblikovane.

12. člen
Pogoji za urejanje funkcionalne enote A1/2:
1. Območje je namenjeno za trgovino s pohištvom s

spremljajočimi skladiščnimi prostori.
2. Možna je nadzidava obstoječega objekta za eno

etažo pod pogojem, da so zagotovljena parkirna mesta po
normativih.

3. Predvidena je dozidava obstoječega objekta proti
vzhodu za trgovino s pohištvom in skladišče.

4. Tlorisne dimenzije objekta v 2. etapi so 100 × 50 m,
v 3. etapi pa 90 × 53 m.

5. Na severni fasadi je dopustna izvedba nakladalne
rampe višine 1,10 m nad urejenim terenom, z nadstrešnico.

6. Gradbena linija je v podaljšku severne fasade obsto-
ječega objekta.

13. člen
Pogoji za urejanje funkcionalne enote A3:
1. Območje je namenjeno za trgovino s spremljajočimi

skladiščnimi, poslovnimi prostori ter prostori za storitve in
manjši gostinski lokal.

2. Tlorisne dimenzije objekta so 103 × 48 m.
3. Določena je gradbena linija v podaljšku severne

fasade objekta v območju A1.

14. člen
Pogoji za urejanje funkcionalnih enot A4, A5, A6 in A7:
1. Funkcionalne enote z obstoječimi objekti in z objekti

v gradnji so namenjene za trgovino s specializirano ponudbo
in s spremljajočimi skladiščnimi, poslovnimi prostori in pro-
stori za storitve in manjši gostinski lokal. V delu objekta A5 je
dopustna ureditev večjega gostinskega obrata in fitnes cen-
tra pod pogojem, da se zagotovi ustrezno število parkirnih
mest v okviru funkcionalne enote in v funkcionalni enoti A3.

2. Na južni strani objekta A6 so predvideni zunanji
skladiščni in prodajni prostori, delno nadkriti z nadstrešnico
in zaščiteni s transparentno ograjo višine do 4,20 m.
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3. Nadstreški ob fasadah objektov A5, A6, in A7 se
izvedejo v celoti ali deloma, glede na funkcionalne potrebe.

15. člen
Pogoji za urejanje funkcionalne enote A8:
1. Pogoji za urejanje gostinsko poslovnega objekta

(objekt št. 1):
1.2 Pritličje objekta je namenjeno za gostinski lokal

(možnost »drive« sistem), nadstropje za pisarne, dostopne
po zunanjih stopnicah.

1.3 Tlorisne dimenzije objekta so 27 × 12,20 m z
izzidkom stopnic v 1. nadstropje tlorisnih dimenzij 11 ×
3,80 m.

1.4 Ob zahodni fasadi je gostinska terasa.
1.5 Na zelenici ob cesti B1 je predviden reklamni

steber maksimalne višine 25 m.
2. Obstoječ bencinski servis z avtopralnico (objekt št.

2) in zunanjimi ureditvami se ne spreminja.

16. člen
Pogoji za urejanje funkcionalne enote B:
1. Obstoječ objekt nakupovalnega centra (objekt št. 1)

s spremljajočimi zunanjimi ureditvami se ne spreminja.
2. Pogoji za urejanje bencinskega servisa (objekt št.

3):
2.1 Trgovina (a):
– v objektu so predvideni naslednji prostori: trgovina s

pripadajočim priročnim skladiščem, garderobe in sanitarije
za zaposlene in kurilnica na plin,

– tlorisna velikost objekta bo 9 × 7 m,
– plato na katerem je prodajni objekt bo tlorisnih di-

menzij 11 × 9 m,
– plato in tla pritličja sta 0,12 do 0,15 m nad utrjenimi

površinami (0,00 = 290,35 m),
– objekt bo pritličen, višina zgornjega roba objekta bo

4 m nad koto tal,
– skladišče in trgovina morata biti urejena po predpisih

za skladiščenje vnetljivih tekočin.
2.2. Nadstrešnica (b):
– tlorisna velikost nadstrešnice bo 32 × 13,50 m,
– minimalna svetla višina nadstrešnice bo 4,5 m,
– nadstrešek bo raven z obodno masko.
2.3 Avtomati za iztakanje goriva (c):
– predvideni so štirje avtomati za iztakanje goriva za E

95, E 98, D2. Razporeditev točilnih mest bo obdelana v
izvedbenem projektu,

– avtomati so postavljeni na štirih otokih, dva sta tlori-
snih dimenzij 5 × 1,50 m, ostala dva pa 8 × 1,50 m. Otoki
so dvignjeni 12 do 15 cm nad nivo prometne površine,

– vozni pasovi za točenje goriva bodo široki 3 in 6 m,
širši vključuje tudi pretakalno ploščad za polnjenje rezervo-
arjev,

– plato v območju za točenje goriva mora biti iz vodo-
nepropustnega betona,

– pretakališče za polnjenje rezervoarjev mora biti izve-
deno po predpisih. V primeru, da bo pretakališče zaradi
odvajanja padavinskih voda povezano s kanalizacijskim si-
stemom, je potrebno namestiti pred to povezavo mehani-
zem, ki ob pretakanju omogoča zaprtje in s tem ob morebit-
nem incidentu prepreči iztok v kanalizacijo,

– predviden je samopostrežni način točenja goriva,
– avtomati za točenje goriva bodo s sesalnim cevovo-

dom, pod nivojem terena, povezani z rezervoarji. Cevovodi
morajo biti izvedeni po predpisih.

2.4 Rezervoarji za gorivo (d):
– predvideni so štirje rezervoarji za gorivo E 95, E 98

in D2. Število in velikost rezervoarjev bodo podani v izved-
benem projektu,

– rezervoarji bodo vkopani v teren. Kota vtočnega ja-
ška bo 15 cm nad koto vozišča,

– izvedba rezervoarjev in medsebojni odmik mora biti
po predpisih. Rezervoarji morajo biti opremljeni z zaprtim
sistemom pretakanja.

2.5 Ob uvozu je predviden totem in izvesek.
2.6 Oblikovanje bencinskega servisa (materiali, barve,

osvetlitev, napisi) mora biti v skladu s celostno podobo
bencinskih servisov investitorja pod pogojem, da ne prese-
gajo višine 15 m.

3. Pogoji za urejanje nakupovalnega centra (objekt
št. 4):

3.1 Objekt je namenjen za poslovno trgovski center, s
spremljajočimi skladiščnimi, gostinskimi, storitvenimi in po-
slovnimi dejavnostmi,

3.2 Tlorisne dimenzije objekta bodo 162 × 155 m.
3.3 Kota pritličja bo na 291 m.
3.4 Predvidena je ureditev parkirnih prostorov na strehi

objekta.
3.5 Klančina za dovoz na parkirni prostor na strehi

objekta mora biti zasnovana tako, da bo možen zajem izpu-
šnih plinov.

4. Pogoji za urejanje avtopralnice (objekt št. 5):
4.1 Avtopralnica je predvidena na severni strani objek-

ta nakupovalnega centra.
4.2 Tlorisne dimenzije avtopralnice bodo 26 × 12 m.
4.3 Objekt bo pritličen.
4.4 Kota pritličja bo na 291 m, višina venca objekta bo

na 6 m.
4.5 Tla morajo biti za vodo in olje nepropustna, izvede-

na z lovilcem olj.
4.6 Ob objektu je ploščad za končno sušenje opranih

vozil in z avtomati za notranje čiščenje.
5. Pogoji za urejanje parkirno, trgovsko servisnega

objekta (objekt št. 6):
5.1 Parkirno, trgovsko servisni objekt je namenjen za

parkiranje za objekte št. 4, 7 in 8 ter za trgovsko servisno
dejavnost, povezano z nakupom in vzdrževanjem vozil.

5.2 Objekt bo tlorisnih dimenzij 84 × 70 m. Dopusten
je manjši objekt.

5.3 Kota pritličja bo na 292,30 m.
5.4 Predvidenih je 640 parkirnih mest, z možnostjo

odstopanja glede na etažnost in organizacijo parkiranja.
5.5 Možno je etapno urejanje; v 1. etapi je predvidena

ureditev parkirišča v nivoju terena, v 2. etapi, po dograditvi
objektov 7 in 8 je predvidena realizacija parkirno, trgovsko
servisnega objekta.

5.6 Možna je izvennivojska peš povezava z objektoma
št. 4 in 7.

6. Pogoji za urejanje objekta št. 7:
6.1 Objekt je namenjen za trgovino s spremljajočimi

prostori za skladiščne, poslovne, storitvene in gostinske
dejavnosti.

6.2 Tlorisne dimenzije objekta bodo 84 × 60 m.
6.3 Kota pritličja bo na 291,60 m.
7. Pogoji za urejanje objekta št. 8:
7.1 Objekt je namenjen za trgovino s spremljajočimi

prostori, poslovne, storitvene, športno-rekreacijske in go-
stinske dejavnosti.

7.2 Tlorisne dimenzije objekta bodo 108 × 84 m.
Dopusten je manjši objekt in povezava z objektom št. 7 v
enoten objekt, v mejah določenih regulacijskih elementov.
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7.3 Kota pritličja bo na 291,60 m, z možnostjo odsto-
panj zaradi ureditve parkirne etaže pod nivojem pritličja.

17. člen
Pogoji za urejanje funkcionalne enote C1:
1. Pogoji za urejanje objekta št. 1:
1.1 Objekt je namenjen za skladiščne in poslovne de-

javnosti.
1.2 Tlorisne dimenzije objekta bodo 120 × 50 m.
1.3 Kota pritličja bo na 289,70 m ali 1,10 m nad

nivojem terena (290,80 m).
1.4 Zagotovljen mora biti krožni promet.
1.5 Parkiranje je predvideno na vzhodni strani objekta

in v objektu (objekt št. 2).
2. Pogoji za urejanje objekta št. 2:
2.1 Objekt je namenjen za trgovske, storitvene in po-

slovne dejavnosti ter za parkiranje zaposlenih in obiskoval-
cev v funkcionalni enoti.

2.2 Tlorisne dimenzije objekta bodo 83 × 40 m.
2.3 Kota pritličja bo na 290,10 m.

18. člen
Pogoji za urejanje funkcionalne enote C2:
1. Območje je namenjeno za ureditev postaje mestne

železnice in parkirne hiše.
2. Pogoji za urejanje parkirne hiše:
2.1 Tlorisne dimenzije parkirne hiše bodo 83 × 60 m.

Dopusten je manjši objekt.
2.2 Kota pritličja bo na 290,25 m.
2.3 Predvidenih je 450 parkirnih mest, z možnostjo

odstopanja glede na etažnost in organizacijo parkiranja.
2.4 Dopustno je etapno urejanje; v 1. etapi je predvi-

dena ureditev parkirišča v nivoju terena, v 2. etapi pa se
uredi parkirna hiša.

19. člen
Pogoji za urejanje funkcionalne enote C3:
1. Območje je namenjeno za carinsko skladišče s

spremljajočimi dejavnostmi.
2. Tlorisni in višinski gabariti ter oblikovanje obstoječe-

ga skladiščnega objekta (objekt št. 1) se ne spreminjajo.
3. Pogoji za urejanje skladiščnega objekta (objekt

št. 2):
3.1 Objekt je predviden na vzhodni strani obstoječega

skladiščnega objekta.
3.2 Tlorisne dimenzije objekta bodo 40 × 40 m.
3.3 Višina gotovih tal pritličja bo na 290 ali 1,10 m nad

nivojem urejenega terena (291,10 m), usklajeno z višino
pritličja obstoječega skladiščnega objekta.

4. Pogoji za urejanje skladiščnega objekta (objekt
št. 3):

4.1 Objekt je predviden na jugovzhodni strani obstoje-
čega skladiščnega objekta.

4.2 Tlorisne dimenzije objekta bodo 60 × 40 m.
4.3 Na zahodni strani objekta je dopustna izvedba

nakladalne rampe širine do 4 m.
4.4 Višina gotovih tal pritličja bo na 290 ali 1,10 m nad

nivojem urejenega terena (291,10 m), usklajeno z višino
pritličja obstoječega skladiščnega objekta.

4.5 Dopustna je združitev objektov št. 2 in 3 v enoten
objekt.

5. Pogoji za urejanje vhodnega objekta (objekt št. 4):
5.1 Objekt je namenjen za varnostno službo, carino,

špedicijo in inšpekcijske službe.
5.2 Objekt je predviden na severni strani vhoda v ob-

močje.
5.3 Tlorisne dimenzije objekta bodo 20 × 11 m.

5.4 Etažnost objekta bo pritličje in nadstropje.
5.5 Višina gotovih tal pritličja bo na 290,30 m.
6. Pogoji za urejanje gostinsko, trgovsko poslovnega

objekta (objekt št. 5):
6.1 Objekt je predviden na južni strani območja, izven

ograje in z ločenim dostopom.
6.2 Tlorisne dimenzije objekta bodo 35 × 12 m.
6.3 Etažnost objekta bo pritličje in nadstropje.
6.4 Višina gotovih tal pritličja bo na 291 m.

20. člen
Pogoji za urejanje funkcionalne enote D1:
1. Pogoji za urejanje objekta veletržnice (objekt št. 1):
1.1 Objekt je predviden za grosistično skladiščenje in

prodajo sadja, zelenjave, cvetja in živil živalskega izvora ter
za spremljajoče poslovne, storitvene, trgovske in gostinske
dejavnosti.

1.2 Tlorisne dimenzije objekta bodo 130 × 100 m.
Dopusten je manjši objekt in izvedba pasaže na južnem delu
objekta.

1.3 Višina gotovih tal pritličja bo na 291 m. Dopustna
je ureditev nakladalnega platoja v višini 1,10 m nad nivojem
urejenega terena.

1.4 Oblikovanje objekta mora biti sodobno in v skladu
z oblikovanjem objekta št. 2 v funkcionalni enoti D2.

1.5 Dopustno je etapno urejanje objekta.
2. Pogoji za urejanje parkirne hiše (objekt št. 2):
2.1 Objekt je namenjen za parkiranje funkcionalnih

enot D1 in D2.
2.2 Tlorisne dimenzije objekta bodo 120 × 60 m.
2.3 Višina gotovih tal pritličja bo na 291,30 m.
2.4 Predvidenih je do 780 parkirnih mest, z možnostjo

odstopanja glede na etažnost in organizacijo parkiranja.
3. Pogoji za urejanje trgovskega objekta (objekt št. 3):
3.1 Objekt je namenjen za trgovino s spremljajočimi

skladiščnimi, poslovnimi, stroritvenimi in gostinskimi pro-
stori

3.2 Tlorisne dimenzije objekta bodo 120 × 100 m.
3.3 Višina gotovih tal pritličja bo na 292,60 m.

21. člen
Pogoji za urejanje funkcionalne enote D2:
1. Obstoječ poslovno servisni objekt (objekt št. 1) s

spremljajočimi zunanjimi ureditvami ter vhodnim objektom in
internim bencinskim servisom. Možne so dozidave in nadzi-
dave v skladu z določili zazidalnega načrta in pod pogojem,
da so zagotovljeni vsi urbanistični parametri (dovozi, dosto-
pi, parkirna mesta po normativih, zelene površine). Možna je
ohranitev obstoječe tehtnice, če ne bo ovirala urejanja ob-
močja in ceste B3.

2. Pogoji za urejanje objekta veletržnice (objekt št. 2):
2.1 Predvideno je grosistično skladiščenje in prodaja

sadja, zelenjave, cvetja in živil živalskega izvora ter za sprem-
ljajoče poslovne, storitvene, trgovske, gostinske in prenoči-
tvene dejavnosti.

2.2 Tlorisne dimenzije objekta bodo 154 × 100 m, na
jugu je objekt tlorisnih dimenzij 150 × 25 m (maloprodaja).
Dopusten je manjši objekt. Južni del objekta je oblikovan
polkrožno. Objekt bo vključil zahodni del obstoječega servi-
sno poslovnega objekta št. 1 v tlorisnih dimenzijah
73 × 70 m.

2.3 Na jugovzhodni strani objekta je dopustna izved-
ba nadstrežnice maks. tlorisnih dimenzij 130 × 80 m,
polkrožne oblike. Dopustni so manjši nadstreški v okviru
teh gabaritov.

2.4 Višina gotovih tal pritličja bo prilagojena nagnjene-
mu terenu (290,75 do 292,10 m). Dopustna je ureditev
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nakladalnega platoja v višini 1,10 m nad nivojem urejenega
terena.

2.5 Oblikovanje objekta mora biti sodobno in v skladu
z oblikovanjem objekta št. 1 v funkcionalni enoti D1.

2.6 Pred glavnim uvozom v objekt so parkirišča za
čakajoča tovorna vozila in kontrola vhoda. Tovorna tehtnica
je predvidena ob vhodu v območje veletržnice, dopustna je
ohranitev obstoječe pod pogojem, da ne bo ovirala predvi-
denih ureditev.

2.7 Dopustno je etapno izvajanje objekta.
3. Pogoji za urejanje poslovno storitvenega objekta

(objekt št. 3):
3.1 Objekt je predviden za servisne in storitvene dejav-

nosti ter poslovne dejavnosti
3.2 Tlorisne dimenzijo bodo 70 × 30 m.
3.3 Višina gotovih tal pritličja bo na 292,60 m.
4. Pogoji za urejanje parkirne hiše (objekt št. 4):
4.1 Objekt je namenjen za parkiranje funkcionalne eno-

te D2.
4.2 Tlorisne dimenzije objekta bodo 50 × 45 m.
4.3 Višina gotovih tal pritličja bo na 292,60 m.
4.4 Predvidenih je 195 parkirnih mest, z možnostjo

odstopanja glede na etažnost in organizacijo parkiranja.
Možna je gradbeno tehnična in funkcionalna združitev

objektov št. 3 in 4 v skladu z določili zazidalnega načrta in
pod pogojem, da so upoštevani odmiki in regulacijski ele-
menti ter zagotovljeni osnovni urbanistični parametri (pro-
metna dostopnost, zelenice).

22. člen
Pogoji za urejanje funkcionalne enote E (drobno go-

spodarstvo):
1. Objekti so namenjeni za proizvodne, poslovne, sto-

ritvene, trgovske in gostinske dejavnosti s spremljajočimi
prostori in ureditvami.

2. Pogoji za urejanje obstoječih objektov b in c:
2.1 Tlorisne dimenzije obstoječih objektov b in c se ne

spreminjajo.
2.2 Višinski gabarit objekta b se spremeni v pritličje,

nadstropje in mansardo.
2.3 Spremeni se oblikovanje strehe objekta b v polož-

no eno in dvokapnico, v oblikovanju usklajeno z oblikova-
njem strehe objekta c.

3. Pogoji za urejanje objekta a:
3.1 Tlorisne dimenzije objekta bodo 100 × 20 m.

Širina objekta mora upoštevati minimalni odmik 1 m od
zgornjega roba odvodnega jarka Požar III.

3.2 Višina objekta je do 10,50 m.
3.3 Višina gotovih tal pritličja bo na v nivoju tal objek-

ta b.
3.4 Predvidenih je 10 lamel širine 10 m. Dopustno je

združevanje dveh ali več lamel.
4. Pogoji za urejanje objekta d:
4.1 Tlorisne dimenzije objekta bodo 80 × 20 m. Širina

objekta mora upoštevati odmik od roba pločnika ceste AB.
4.2 Višina objekta je do 10,50 m.
4.3 Višina gotovih tal pritličja bo na 292,50 m
4.4 Predvidenih je 8 lamel širine 10 m. Dopustno je

združevanje dveh ali več lamel.

23. člen
Pogoji za urejanje funkcionalne enote F:
1. Območje je namenjeno za zeleni varovalni pas. V

območju so predvideni oziroma možni naslednji posegi:
– vodnogospodarske ureditve za odvajanje zalednih in

padavinskih vod z območja zazidalnega načrta s pripadajoči-
mi površinami za vzdrževanje odvodnih jarkov,

– izvajanje komunalne in energetske infrastrukture,
– možnost ureditve parkirišča tlorisnih dimenzij 400 ×

55 m,
– rezervat za ureditev primarne prestopne točke javne-

ga potniškega prometa – železnica, mestna železnica z
obračališčem, avtobus in parkirišče P+R.

2. Območje se ureja kot proste zelene površine z go-
sto zazelenitvijo avtohtonega drevja in grmičevja ter urejene
zelene površine z vodno površino ob izlivu Kovačevega gra-
bna v Malence pod pogojem, da se ne zmanjša prevodnost
jarkov.

24. člen
Pogoji za urejanje funkcionalne enote G:
1. Območje je namenjeno za zeleni varovalni pas med

železniško progo in predvideno zazidavo. V območju so
predvideni naslednji posegi:

– vodnogospodarske ureditve za odvajanje zalednih in
padavinskih voda z območja zazidalnega načrta s pripadajo-
čimi površinami za vzdrževanje odvodnih jarkov,

– drugi tir železniške proge Ljubljana–Grosuplje,
– izvedba nadhoda nad železniško progo,
– izvajanje komunalne in energetske infrastrukture,
– postavitev zaščitne transparentne ograje ob železni-

ški progi višine do 1,50 m,
2. Območje se ureja kot proste zelene površine z go-

sto zazelenitvijo avtohtonega drevja in grmičevja. Oddalje-
nost dreves od skrajnega tira mora biti v skladu s pravilnikom
o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov,
saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progov-
nem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni
list SRS, št. 2/87).

25. člen
Pogoji za urejanje funkcionalnih enot H1, H2 in H3:
Območja so rezervat za mestno železnico. Do izgrad-

nje mestne železnice so dopustne ureditve peš površin,
dodatnih parkirišč, začasnih dovozov in izvozov ter zelenic,
po predhodnem nasutju terena.

V. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE

26. člen
Območje zazidalnega načrta se prometno napaja z av-

toceste ter z Dolenjske in Jurčkove ceste. Priključka na
Dolenjsko cesto sta z nivojskim prečkanjem železniške pro-
ge, priključek na Jurčkovo cesto je s krožiščem.

Osnovno prometno omrežje sestavljajo primarne javne
ceste: obodne ceste A1, A2, B1, B2 in B3, notranji križ cest
C in D ter cesta AB ter sekundarne ceste E, F, in H v
kvadrantu A. Sekundarne ceste G, I, J, K, L, M, N so znotraj
funkcionalnih enot in so namenjene funkcioniranju prometa
v funkcionalni enoti.

Vsi dostopi do funkcionalnih enot in gradbenih parcel
so s primarnih in sekundarnih cest, prilagojeni za promet s
težkimi tovornimi vozili in urgentnimi vozili. Servisni dostopi s
pripadajočimi manipulativnimi površinami so praviloma loče-
ni od dostopov obiskovalcev.

27. člen
Ceste so široke 7 m (vozišče 2 x 3,50 m) z eno ali

dvostranskim pločnikom širine 2 m. Ob cesti D je obo-
jestranska kolesarska steza širine 2 m.

Ceste A1, A2, AB, B1, B3 in C so široke 10 m (vozišče
2 x 3,50 + levi zavijalni pas 3 m), cesta B2 je široka 7,00 m
z razširitvijo za tretji zavijalni pas širine 3 m. Cesta B3 ima
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pred križiščem z južnim priključkom na Dolenjsko cesto štiri
vozne pasove s skupno širino 13 m. Cesto M je možno
razširiti proti severu za en vozni pas.

Minimalni radij na križiščih in uvozih je 12 m, na obmo-
čjih parkirišč je radij 6 m.

Nivojska železniška prehoda priključnih cest B3 in A2
na Dolenjsko cesto morata biti »gumi« izvedbe in zavarovana
z rampami, sinhroniziranimi s semaforizacijo križišča. Uredi-
tev predvidenega nivojskega prehoda ceste A2 mora upoš-
tevati pogoje iz soglasja SŽ št. 1181/1-2/97 z dne 18. 7.
2000. Na območju prehodov je predvidena prestavitev var-
nostnih naprav.

Niveleta ceste A2 na območju železniškega prehoda
mora biti prilagojena višini tira, niveleta nivojskega prehoda
ceste B3 mora upoštevati predviden dvig tira za 0,10 do
0,15 m.

28. člen
Parkiranje je potrebno zagotoviti na funkcionalnem zem-

ljišču objektov oziroma na območju funkcionalne enote ali
sosednjih zemljiščih, v skladu z veljavnimi normativi. Parkiri-
šča se urejajo na nivoju terena, v parkirnih hišah in na
strehah objektov. Upoštevati je potrebno ustrezno število
parkirnih mest za funkcionalno ovirane.

29. člen
Kolesarski promet poteka po cestah, skupno z motor-

nim prometom. Ob cesti D je predvidena obojestranska
kolesarska steza širine 2 m, ki se na jugu območja nadaljuje
s kolesarsko potjo.

30. člen
Ob osnovnem cestnem omrežju so enostranski in obo-

jestranski hodniki za pešce širine 2 m. Na severni strani
ceste A1 je predviden pločnik minimalne širine, na odseku
med stanovanjskim območjem in krožiščem z dvignjenim
robnikom so ločeni od motornega prometa.

Na območju trgovskih dejavnosti in pred vhodi v objek-
te se peš površine urejajo z večjimi platoji, oblikovanimi kot
manjši trgi z vertikalnimi poudarki in pripadajočo mestno
opremo (klopi, luči, koši za smeti).

Površine ob križišču cest C in D se urejajo kot osrednje
peš površine zazidalnega območja s tlaki, pripadajočo urba-
no opremo, vodnimi motivi, zelenicami ter drevjem in grmi-
čevjem. Urejanje površin mora biti enotno.

Peš površine morajo biti povezane med seboj in z
atraktivnimi programi izven območja urejanja.

Peš prehodi čez železniško progo so ob obstoječem in
predvidenem priključku na Dolenjsko cesto. Možna je izved-
ba nadhoda nad železniško progo v podaljšku ceste C.
Oblikovanje nadhoda mora biti transparentno (lahka kon-
strukcija).

Peš površine, vhodi v objekte in prečkanja cest v ob-
močju križišč morajo biti brez arhitekturnih ovir. Višinske
razlike med peš površinami se urejajo s stopnicami in blagi-
mi klančinami, skladno z zahtevami za funkcionalno ovirane.

31. člen
Ob cesti C je končna postaja mestnega potniškega

prometa s sanitarnim objektom za voznike, postajališče pa
je ob cesti A1. Končna postaja in postajališče morata biti
opremljena z nadstrešnico. Možna je drugačna razporeditev
postajališč v skladu z urbanistično zasnovo in funkcionalnimi
potrebami.

Ob železniški progi Ljubljana–Novo mesto je predviden
drugi tir. Dopustna je ureditev železniškega postajališča s
peš dostopom s ceste B2 in Dolenjske ceste. Ureditev

postajališča mora upoštevati oba nivojska prehoda železni-
ške proge.

Ob cesti D je določen rezervat širine 16 in 26 m za
cestno železnico s končno postajo in parkirno hišo za si-
stem »parkiraj in se pelji«. V drugi fazi urejanja cestne želez-
nice je predvideno podaljšanje proti jugovzhodu. Na obmo-
čju rezervata je dopustno začasno urejanje parkirišč, dovo-
zov, peš poti in zelenic, ki se ukinejo ob gradnji cestne
železnice.

VI. KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE

32. člen
Objekti na območju urejanja se morajo priključiti na

javna komunalna omrežja za oskrbo z vodo, odvajanje odpa-
dnih in padavinskih vod, oskrbo z elektriko in plinom, javno
razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje.

33. člen
Primarno in sekundarno komunalno in energetsko

omrežje mora potekati po javnih površinah, v ali ob cestnem
telesu tako, da bo možno neposredno priključevanje objek-
tov. Tehnični elementi, vzporedni potek in križanja morajo
biti v skladu s tehničnimi elementi in normativi.

Dopustne so spremembe tras posameznih vodov in
lokacij objektov zaradi ustreznejših rešitev, racionalnejše
izrabe prostora ter etapnega izvajanja zazidalnega načrta.
Potrebna je predhodna medsebojna uskladitev vseh komu-
nalnih in energetskih vodov in naprav, za spremembe pote-
ka kanalov je potrebno preveriti hidravlični izračun.

Gradnja komunalne in energetske infrastrukture mora
potekati usklajeno med seboj in z gradnjo cest ter upoštevati
specifične talne razmere.

Pri gradnji komunalnih in energetskih vodov je potre-
bno upoštevati »Geotehnične pogoje in usmeritve za pose-
ge na zazidalnem območju VP 1/2 Rudnik, Ljubljana”. Grad-
nja komunalnih vodov v oddaljenosti do 15 m od objektov,
se mora izvajati šele po končanem temeljenju objektov. V
primeru, da se bodo objekti gradili kasneje kot komunalni
vodi, objekti ne smejo segati v vplivno cono komunalnih
vodov, to je v pas 15 m od voda na vsako stran.

34. člen
Podatki in pogoji za odvajanje odpadnih in padavinskih

voda:
Na obravnavanem območju je zgrajeno kanalizacijsko

omrežje, zasnovano v ločenem sistemu. Odpadne vode se
vodijo na črpališče POŽAR s prečrpavanjem v zbiralnik B2,
ki poteka ob železniški progi Ljubljana –Novo mesto.

Obstoječa kanalizacija obsega:
– odpadni kanal pod cesto C,
– meteorna kanala pod cesto C,
– odpadni kanal S1 v cesti D,
– zacevljen Kovačev graben južno od ceste C.
Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati pro-

jektno nalogo št. 2793 K – Rudnik (J. P. Vodovod–Kanali-
zacija, december 2001).

Predvideni so naslednji kanali za odpadne vode dimen-
zij DN 250 in DN 300:

– odpadni kanal OA,
– odpadni kanal OB,
– odpadni kanal OB1,
– odpadni kanal OC,
– odpadni kanal OD,
– odpadni kanal OD –1.
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Predvideni so naslednji meteorni kanali:
– meteorni kanal MA,
– meteorni kanal MB,
– meteorni kanal MB-1,
– meteorni kanal MC,
– meteorni kanal MD,
– meteorni kanal ME.
Pri odvajanju padavinskih voda v odvodnik je potrebno

upoštevati 19. člen (ukrepi za padavinsko vodo) uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96). Mesta priključitve
interne kanalizacije za odvod padavinskih voda iz objektov
so določena v projektu št. 2793K.

Na javno kanalizacijo se lahko priključujejo gravitacij-
sko le odpadne vode iz pritličja in zgornjih etaž objektov, iz
nivojev pod koto terena pa se na javno kanalizacijo priključu-
jejo samo preko črpališča. Tehnološke vode, ki se lahko
priključijo na javni kanal, morajo ustrezati pogojem, iz ured-
be o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz
virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96). Interna kanali-
zacija za odpadne, padavinske in tehnološke vode mora biti
zgrajena v ločenem sistemu.

35. člen
Podatki in pogoji za oskrbo z vodo
Celotno območje leži izven varstvenih pasov vodnih

virov na območju Mestne občine Ljubljana.
Obstoječe vodovodno omrežje je zgrajeno v severnem

delu območja in je položeno skupaj z plinovodom na pilotira-
ni armirano betonski nosilni plošči. V južnem delu območja
je obstoječi vodovod zgrajen za potrebe Viatorja in carinske-
ga skladišča.

Za oskrbo z vodo bo potrebno v javnih cestah zgraditi
oskrbovalno vodovodno omrežje, ki se bo navezovalo na
vodovod NL DN 200 s potekom v pločniku ceste C, ki je
položen na pilotirani betonski plošči skupno z plinovodom.

Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati pro-
gramsko rešitev št. 2117 V (JP Vodovod – Kanalizacija).

Predvideni so naslednji vodovodi:
– DN 150 vodovod v cesti B3 in cesti D, obnova vodo-

vodov ob Dolenjski cesti zaradi rekonstrukcije križišča,
– DN 100 vodovod znotraj karejev C in D,
– DN 200 prestavitev vodovoda ob novi povezovalni

cesti drobno gospodarstvo – Dolenjska cesta,
– DN 250 obnova vodovoda ob novi povezovalni cesti

drobno gospodarstvo – Dolenjska cesta.
Predvideni so naslednji napajalni vodovodi:
– DN 200 ob južni obvoznici, od obravnavanega ob-

močja do zgrajenega vodovoda v Peruzzijevi ulici,
– V Ižanski cesti, kot obnova na odseku že zgrajenega

vodovoda LTŽ DN 80.

36. člen
Podatki in pogoji za oskrbo s plinom
Obstoječe plinsko omrežje obsega:
– srednjetlačni plinovod 1 bar, dimenzije PE 160 v

križišču ceste C in B3,
– srednjetlačni plinovod 1 bar, PE 225 na južnem delu

območja v križišču ceste B3 in D,
– plinovodi v cestah A1, A2, B1, B2, AB, D,
– nizkotlačni plinovod PE 225 v Dolenjski cesti, ki je

izveden v južnem pločniku Dolenjske ceste v višini ulice
Rudnik I.

Predvideno plinsko omrežje obsega:
– regulatorsko postajo,
– srednjetlačni plinovodi v pločniku cest B3 in J, sku-

pno z vodovodom na nosilni plošči,

– plinovod južno od ceste C med zacevljenim Kovače-
vim grabnom in parkiriščem,

– prestavitev obstoječega srednjetlačnega plinovoda
PE 225 v južnem delu ceste D na odseku med cesto C in
cesto B3, iz vozišča v pločnik, kjer bo potekal skupno z
vodovodom na nosilni plošči,

– primarni nizkotlačni plinovod DN 200 bo potekal od
regulatorske postaje v pločniku ceste B3, prečkal železni-
ško progo Ljubljana–Novo mesto ter se nato po poteku v
južnem pločniku Dolenjske ceste navezal na obstoječi plino-
vod,

– nizkotlačni plinovod bo potekal od regulatorske po-
staje ob južnem robu ceste B3 in ceste B1, prečkal južno
obvozno cesto in se po poteku po Peruzzijevi ulici 115–
127h navezal na primarni plinovod DN 150.

37. člen
Podatki in pogoji za oskrbo z električno energijo
Na obravnavanem območju so položeni štirje 10 kV

kabli iz razdelilne transformatorske postaje 110/10 kV RTP
Vič do območja VP 1/2 Rudnik, na katere so priključene
obstoječe transformatorske postaje:

– TP 435 LECLERC,
– Tp 130 MERKUR Rudnik,
– TP 611 Rutar Peruzzijeva 129,
– TP 519 Drobno gospodarstvo Rudnik,
– TP 463 Rudnik CHEMO,
– RP 27 Rudnik,
– TP 992 Integral Dolenjska cesta.
Za napajanje območja VP 1/2 Rudnik je potrebno zgra-

diti naslednje transformatorske postaje:
– Kare – A3 – TP A3 Trgovski center,
– Kare – B2 – TP B2 CHEMO SUPERNOVA,
– Kare – B3 – TP B3.2 CHEMO SUPERNOVA 2,
– Kare – B3 – TP B3.3 CHEMO SUPERNOVA 2,
– Kare – C1 – TP C 1.1 VIATOR,
– Kare – C1 –TP C 1.2 VIATOR,
– KARE – C2 – TP C2 Parkirna hiša,
– Kare – C3 – TP 3.3 VIATOR,
– Kare – D1 – TP D 1.1 VIATOR Veletržnica 2,
– Kare – D2 – TP D 2.2 VIATOR Veletržnica 1,
– Kare – D1 – TP D 1.2 Parkirna hiša,
– Kare – D1 – TP D 1.3 Trgovski center.
Transformatorske postaje so predvidene v objektih.
Po cestah C, D, B3, J, L, M je potrebno zgraditi novo

kabelsko kanalizacijo s kabelskimi jaški. Kabelsko kanaliza-
cijo je potrebno zgraditi od obstoječe TP 992 Integral Do-
lenjska cesta, preko železniške proge in preko Dolenjske
ceste do mesta, kjer obstoječi kabel zavije proti obstoječi
TP 992 Integral Dolenjska cesta. V to kabelsko kanalizacijo
je potrebno položiti nadomestni kabel za obstoječo TP 992
Integral Dolenjska cesta ter kabel do RP 27 Rudnik. Projek-
tno je treba obdelati križanje kabelske kanalizacije z železni-
ško progo in traso SVTK kablov.

38. člen
Podatki in pogoji za urejanje telekomunikacijskega

omrežja
Na obravnavnem območju je izvedeno telefonsko omre-

žje, ki je vključeno na TC Rakovnik. TK kanalizacija poteka
ob zgrajenih cestah na severnem delu območja.

Na južnem delu območja je potrebno zgraditi telefon-
sko kabelsko kanalizacijo:

– ob cesti D z odcepi v območje C3 do plinske
postaje,

– odcep od ceste C do objektov območja C1 in C2,
– odcep od ceste C do objektov območja D1 in D2,
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– odcep od ceste H do objekta A3 in spremenjenega
objekta v kareju A8,

– odcep do objektov območja B1 in B3,
– odcep od ceste B3 do objektov Drobnega gospodar-

stva A in D.
Zaradi gradnje povezovalne ceste A2 na Dolenjsko

cesto preko železniške proge Ljubljana–Novo mesto je po-
trebna prestavitev obstoječega medkrajevnega telefonske-
ga kabla ob Dolenjski cesti, zaščita krajevnega telefonskega
kabla preko Dolenjske ceste in na Knezovem štradonu,
zaščita obstoječe kabelske kanalizacije ob železniški progi
ter prestavitev krajevnega kabla, progovnega telefonskega
kabla ob železniški progi. Dopustna je zamenjava obstoje-
čega zračnega progovnega telefonskega kabla z zemeljskim
kablom.

39. člen
Javna razsvetljava je izvedena ob robu hodnikov za

pešce ali kolesarske steze.
Za južni del obravnavnega območja je potrebno opre-

miti vse javne ceste in javna parkirišča z javno razsvetljavo.
Cesta D ima obojestransko javno razsvetljavo, ostale ceste
imajo predvideno enostransko javno razsvetljavo, ki poteka
ob robu hodnika za pešce na razdalji 0,50 m. Svetilke bodo
na razdalji 40 m. Napajanje bo izvedeno z zemeljskimi kabli
tipa PPOO iz obstoječega prižigališča P3 in novih prižiga-
lišč. Napajanje se izvede iz bližnje TP.

40. člen
Investitorji morajo zagotoviti zbirna in odvzemna mesta

za komunalne odpadke v objektu ali na funkcionalnem zem-
ljišču. Površina mora biti tlakovana in izvedena tako, da je
omogočeno čiščenje, in da je zaščitena z ograjo in nadstre-
šnico ter opremljena z vodo in z odtokom z lovilcem olj in
maščob.

Investitorji morajo zagotoviti sortiranje odpadkov ter lo-
čeno in varno ravnanje s posebnimi odpadki.

VI. VODNOGOSPODARSKE UREDITVE

41. člen
Padavinske vode z zazidalnega območja in zaledne

vode se odvajajo v odprtih odvodnih jarkih, na posameznih
odsekih sta Kovačev graben in Požar III izvedena v kanaliza-
ciji. Odvodni jarki so dimenzionirani na 100 letne visoke
vode pod pogojem, da se na Malenci, gorvodno od obrav-
navanega območja, izvede predviden zadrževalnik. Na od-
sekih z zaprto izvedbo mora voda odtekati s prosto gladino.

Predvidena sta naslednja odvodna jarka:
– razbremenilnik Malence s potekom pod viaduktom

avtoceste in priključkom na odvodnik na južni strani,
– odvodni jarek ob cesti B3 s priključkom na Malenco.

Minimalna oddaljenost jarka od železniškega tira je 12,20 m.
Predvidena je delna prestavitev Malence proti jugu na

odseku ob funkcionalni enoti D2, zaradi širitve ceste B3.
Odvodnjavanje obstoječih železniških propustov v ka-

nal za odvodnjavanje zalednih in padavinskih vod ne sme biti
ovirano. Odvodnjavanje cest na območju nivojskih preho-
dov mora biti speljano stran od železniške proge.

Urejanje odvodnih jarkov mora upoštevati naravovar-
stveni vidik. Prečkanje komunalnih vodov mora biti izvenni-
vojsko.

VII. UREJANJE ZELENIH POVRŠIN

42. člen
Zelene površine morajo biti povezane med seboj in z

zelenimi površinami izven meja zazidalnega načrta. Urejanje
zelenih površin mora biti enotno.

Vse proste površine znotraj funkcionalnih enot in grad-
benih parcel se morajo urediti kot zelenice. Večje zelenice
so ob osnovnem prometnem omrežju, zelenica ob cesti C
se ureja kot širša zelena poteza z obojestranskim drevore-
dom in pripadajočo urbano opremo. Primarna smer obliko-
vanja drevoredov je vzporedna s cesto C.

Ob cestah in peš smereh se drevje zasadi v obliki
drevoredov, če to omogoča komunalna in energetska in-
frastruktura. Minimalni odmik dreves od komunalnih in ener-
getskih vodov je 1 m.

Večje površine za mirujoči promet morajo biti izvedene
z zelenicami, zasajenimi z drevjem in grmičevjem. Minimal-
na površina zelenice za drevo je 1 m2.

Višinske razlike v terenu se premoščajo z blagimi breži-
nami, urejenimi kot zelenice.

Zasaditev zelenih površin in drevoredov se mora izvesti
z avtohtonimi vrstami drevja in grmičevja.

VIII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

43. člen
Na območjih prekoračenega hrupa je potrebno izvesti

protihrupne ovire, pri oblikovanju objektov pa upoštevati
aktivno in pasivno protihrupno zaščito.

Vse povozne in manipulativne površine morajo biti asfal-
tirane in z dvignjenim robnikom ločene od zelenic in vodoto-
kov.

Manipulacija in skladiščenje vnetljivih in nevarnih snovi
mora biti v originalno zaprti embalaži. Površine in skladišča
morajo biti pokriti, tla morajo biti iz olje in vodotesno izvedbe
in odporne proti vplivom skladiščenih snovi. Urejena morajo
biti tako, da bo v primeru razlitja, razsutja ali druge nezgode
omogočen zajem v nepropustno kineto ali lovilno skledo
oziroma preprečila iztok v kanalizacijo, pronicanje v podtalje
in sploh vstop v okolje.

Pred odvodom v padavinsko kanalizacijo mora biti za-
gotovljeno zadržanje, čiščenje in nevtraliziranje onesnaže-
nih požarnih voda ob intervenciji.

IX. POGOJI ZA ZAŠČITO PRED POŽAROM

44. člen
Objekti morajo biti načrtovani tako, da bo zagotovljen

varen umik ljudi, živali in premoženja.
Zagotovljena mora biti požarna ločitev prostorov v ob-

jektih in ustrezno veliki odmiki med objekti.
Objekti morajo biti dostopni z gasilskimi in intervencij-

skimi vozili. Ob objektih je treba zagotoviti delovne površine
za intervencijska vozila.

Za požarno zaščito je predvideno hidrantno omrežje z
dvostranskim napajanjem in z nadzemnimi hidranti na raz-
dalji 70 do 80 m. Ob objektih z večjim volumnom in večjo
požarno obremenitvijo so predvideni požarni bazeni. Do-
pustna je izvedba požarnega bazena znotraj gabarita ob-
jekta.
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X. TOLERANCE

45. člen
Tolerance tlorisnih gabaritov objektov so ± 10% pod

pogojem, da so v skladu z regulacijskimi elementi.
Tolerance s tem odlokom določenih višinskih gabaritov

objektov so ± 1,0 m pod pogojem, da višina objektov ne
presega 17 m.

Kote pritličja objektov so orientacijske, podrobneje se
določijo na osnovi namembnosti objekta in projekta zunanjih
ureditev, z upoštevanjem posedanja terena.

Dopustne so manjše spremembe zunanjih ureditev, če
omogočajo kvalitetnejše urejanje območja (več površin za
pešce, zelenice).

XI. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

46. člen
Zazidalni načrt se lahko izvaja etapno po funkcionalnih

enotah in znotraj njih, skladno s fazo gradnje prometne ter
komunalne in energetske infrastrukture. Posamezna etapa
se mora izvesti kot celota z vsemi elementi zunanje ureditve.

Etapna gradnja objektov, spremljajočih objektov in ure-
ditev mora potekati kot zaključena in dokončno urejena
celota v okviru določenih gabaritov, z vso pripadajočo pro-
metno ter komunalno in energetsko infrastrukturo ter odvo-
dno mrežo padavinskih in zalednih vod. Etapno izvajanje
zazidalnega načrta ne sme škodljivo vplivati na sosednja
zemljišča ter na infrastrukturo.

Objekti in ureditve za varovanje okolja morajo biti do-
končno urejeni v prvi etapi urejanja objekta ali funkcionalne
enote.

Možno je fazno urejanje gradbene parcele in fazna
gradnja objektov v skladu z določili zakona o graditvi
objektov.

47. člen
Zemljišča, predvidena za kasnejše urejanje obdržijo

sedanjo namembnost in način gospodarjenja. Dopustne so
začasne ureditve dodatnih parkirišč pod pogojem, da ne
bodo ovirale kasnejšega urejanja območja, vendar le do
izgradnje parkirnih hiš.

XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

48. člen
Glede na obseg toleranc mora investitor v vlogi za

dovoljenje prikazati, da so upoštevani pogoji, ki veljajo za
velikost, namembnost in oblikovanje objektov, parcelacijo
zemljišč, varovanje okolja ter prometno in zunanjo ureditev.

Obveznosti investitorjev in izvajalcev so še:
– zagotoviti geomehanski nadzor pred, med in po grad-

nji objektov in ureditev,
– zagotoviti izvajanje prometne ter komunalne in ener-

getske infrastrukture usklajeno z gradnjo objektov,
– zagotoviti sočasno in usklajeno izvajanje komunalnih

in energetskih vodov in naprav,
– urediti pripadajoče zelene površine sočasno z dogra-

ditvijo objektov ter infrastrukturo,
– izvajanje zazidalnega načrta ne sme škodljivo vplivati

na sosednja zemljišča ter na poslabšanje bivalnih in delov-
nih razmer v okolici

– investitorji so dolžni zagotoviti enotno oblikovanje
usmerjevalnih tabel, napisov in obvestil in njihovo postavitev.

XIII. KONČNE DOLOČBE

49. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri Mestni občini

Ljubljana, Mestni upravi, Oddelek za urbanizem, Upravni
enoti Ljubljana, izpostavi Vič in Četrtni skupnosti Rudnik.

50. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat

za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.

51. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

zazidalnem načrtu za del območja urejanja VP 1/2 Rudnik –
Območje drobnega gospodarstva (Uradni list SRS, št. 2/88
in 13/90), odlok o spremembi zazidalnega načrta za del
območja urejanja VP 1/2 Rudnik (Uradni list RS, št. 9/94),
ter odlok o sprejemu zazidalnega načrta za območje RP-
2/1 in RP-2/2 Industrijska cona Rudnik (Uradni list SRS, št.
30/80).

52. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 3510-1/2002-8
Ljubljana, dne 30. septembra 2002.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

4736. Odredba o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne
občine Ljubljana

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o vrača-
nju v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št.
58/02) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine
Ljubljana na 7. izredni seji dne 21. 10. 2002 sprejel

O D R E D B O
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Mestne občine Ljubljana

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S to odredbo Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju:

MOL) kot pravna naslednica bivših krajevnih skupnosti z
njenega sedanjega območja (v nadaljevanju: KS), ki so z
namenom pridobitve telefonskega priključka za fizične in
pravne osebe s svojega območja (v nadaljevanju: dejanski
upravičenci) sklepale pogodbe s pravnimi predniki Teleko-
ma Slovenije, d.d., določa način sestave seznama dejan-
skih upravičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacij-
sko omrežje (v nadaljevanju: seznam dejanskih upravičen-
cev), način ugotavljanja njihovih sorazmernih deležev vračila
ter pogoje in roke vračanja teh deležev.
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II. POSTOPEK ZA DOLOČITEV NAČINA SESTAVE
SEZNAMA DEJANSKIH UPRAVIČENCEV

2. člen
Za sestavo seznama dejanskih upravičencev imenuje

župan v roku enega meseca od uveljavitve te odredbe komi-
sijo, ki ima tri člane z namestniki in sicer izmed delavcev
mestne uprave (v nadaljevanju: komisija).

3. člen
Na seznam dejanskih upravičencev se uvrsti fizična in

pravna oseba za katero obstajajo dokumenti iz katerih so
razvidni podatki v kateri KS nastopa kot dejanski upraviče-
nec, višina njegovega vlaganja in datum njegovega vplačila.

4. člen
Komisija začne takoj po imenovanju sestavljati seznam

dejanskih upravičencev na podlagi dokumentov, ob upošte-
vanju kriterijev iz prejšnjega člena te odredbe, s katerimi
MOL že razpolaga.

Za pridobitev dokumentov iz prejšnjega odstavka tega
člena, s katerimi MOL ne razpolaga, pa komisija v roku
enega meseca od imenovanja obvesti v sredstvih javnega
obveščanja vse zainteresirane, da v roku dveh mesecev od
objave obvestila te dokumente posredujejo komisiji.

5. člen
Kdor ne vloži dokumentov v roku ali vloži dokumente, ki

ne ustrezajo zahtevam iz drugega odstavka prejšnjega čle-
na, se ne more uvrstiti na seznam dejanskih upravičencev.

6. člen
Komisija na podlagi pridobljenih dokumentov ter na

podlagi dokumentov iz arhiva oblikuje zahtevek za vračila
vlaganj dejanskih upravičencev.

Zahtevek s priloženimi dokazili vloži MOL, v roku iz
7. člena zakona o vračanju v javno telekomunikacijsko
omrežje, pri državnem pravobranilcu za sklenitev pisne po-
ravnave.

7. člen
Po sklenitvi pisne poravnave ali pravnomočno konča-

nem nepravdnem postopku za določitev odškodnine sestavi
komisija seznam dejanskih upravičencev, ki se objavi na
oglasnih deskah na sedežih četrtnih skupnosti MOL.

III. NAČIN UGOTAVLJANJA SORAZMERNIH DELEŽEV
VRAČIL

8. člen
Delež vračila je odvisen od višine vlaganja posamez-

nega dejanskega upravičenca in od datuma njegovega vpla-
čila.

9. člen
Dejanskemu upravičencu pripada glede na njegovo

vlaganje sorazmeren delež vračila iz vračila, ki ga MOL prej-
me od države in ga vrne v celoti, razen dela vračila, ki ji
pripada iz naslova namenskih sredstev iz samoprispevka, ki
ga nameni izključno za investicije v infrastrukturo na obmo-
čju, na katerem so bila zbrana sredstva samoprispevka.

10. člen
Sorazmerni delež, ki pripada posameznemu dejanske-

mu upravičencu, se določi skladno s kriteriji, ki so bili upo-

rabljeni ob vplačilu. Če kriteriji niso znani, se sredstva razde-
lijo med upravičence v enakih deležih.

IV. POGOJI IN ROKI VRAČANJA DELEŽEV VLAGANJ

11. člen
Pogoj za vračila deležev vlaganj je uvrstitev na seznam

dejanskih upravičencev iz 7. člena te odredbe in vložitev
zahtevkov za njihovo vračilo, ki jih morajo dejanski upravi-
čenci vložiti na komisijo v roku dveh mesecev od objave
seznama.

Zahtevek za vračilo mora vsebovati ime in priimek ozi-
roma naziv dejanskega upravičenca, njegovo prebivališče
oziroma sedež ter podatke o računu, kamor naj se nakaže
vračilo.

12. člen
Komisija po ugotovitvi, da je zahtevek iz prejšnjega

člena te odredbe upravičen, le tega posreduje v izplačilo
organu Mestne uprave MOL, pristojnemu za finance, ki zač-
ne vračati deleže vlaganj dejanskim upravičencem v roku
trideset dni od prejema vračila s strani države, po vrstnem
redu prejetih zahtevkov.

13. člen
Če je vlagatelj zahtevka pravni naslednik dejanskega

upravičenca, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem na-
sledstvu.

V primeru, da kot pravni naslednik dejanskega upravi-
čenca nastopa dvoje ali več oseb, morajo komisiji sporočiti
ime ene od njih, ki bo v postopku nastopala kot njun oziro-
ma njihov skupni predstavnik.

V. KONČNA DOLOČBA

14. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 020-36/2002-16
Ljubljana, dne 21. oktobra 2002.

Županja
Mestne občina Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

4737. Splošni pogoji poslovanja Javnega
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

Na podlagi 6. člena zakona o javnih skladih (Uradni list
RS, št. 22/00) ter 24. člena v povezavi z 10. členom odloka
o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 109/01) izdajam

S P L O Š N E  P O G O J E  P O S L O V A N J A
Javnega stanovanjskega sklada Mestne

občine Ljubljana
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I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je

osrednja lokalna institucija za izvajanje nacionalnega stano-
vanjskega programa na lokalni ravni tako, da pripravlja in
izvaja stanovanjski program občine ter izvaja upravne naloge
na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti. Na po-
dročju stanovanjske oskrbe spodbuja stanovanjsko gradnjo
in izboljšanje kvalitete obstoječih zasebnih stanovanj ter za-
gotavlja gradnjo neprofitnih in socialnih stanovanj, prenovo
in vzdrževanje lastnih stanovanj in stanovanjskih hiš.

Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega skla-
da Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: splošni
pogoji) urejajo:

– merila za določitev upravičencev do socialnih stano-
vanj,

– merila za določitev upravičencev do neprofitnih sta-
novanj,

– merila za določitev upravičencev do kadrovskih in
službenih stanovanj,

– merila za določitev upravičencev do nadomestnih
stanovanj,

– merila za določitev upravičencev do najnujnejših bi-
valnih prostorov,

– merila za določitev upravičencev do stanovanjskih
posojil in drugih oblik vzpodbujanja pridobivanja stanovanj in
stanovanjske gradnje,

– postopek in pogoje zamenjave stanovanj,
– postopek odločanja organov sklada o pravicah upra-

vičencev iz prejšnjih alinei tega člena,
– način določanja najemnine za neprofitna in socialna

stanovanja,
– vsebino medsebojnih pravic in obveznosti med sta-

novanjskim skladom in upravičenci v zvezi z dodeljenimi
stanovanji oziroma stanovanjskimi posojili,

– način sprejemanja investicijskih programov.

II. MERILA ZA DOLOČITEV UPRAVIČENCEV DO
STANOVANJ IN STANOVANJSKIH POSOJIL

1. Socialna stanovanja

2. člen
Upravičenci do socialnih stanovanj se določajo skla-

dno s pravili pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih
stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92 in 53/99) ter
pravilnika o pogojih in merilih za pridobitev socialnih stano-
vanj v najem (Uradni list RS, št. 56/93, 73/95 in 62/01).

Pogoji za dodelitev socialnega stanovanja so:
– stalno prebivališče na območju MOL;
– državljanstvo RS;
– dohodkovni cenzus;
– da državljan ali kdo izmed ožjih družinskih članov, ki z

njim stalno prebivajo, ni lastnik nepremičnin;
– da državljan ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih

članov, ki z njim stalno prebivajo, ni najemnik stanovanja
oziroma je najemnik neprimernega stanovanja;

– da državljan ali kdo izmed ožjih družinskih članov ni
lastnik premičnine, ki presega 25% vrednosti primernega
stanovanja.

Glede na to, da ni možno zagotoviti zadostnega števila
stanovanj za vse upravičence, se stanovanja dodelijo le
tistim, ki upoštevaje razpoložljivo število stanovanj dosežejo
največje število točk.

Pri tem imajo prednost:
– tisti s slabšimi obstoječimi bivalnimi pogoji;
– mlade družine;
– družine z več otroki;
– družine z manjšim številom zaposlenih;
– invalidi;
– družine z invalidnim članom, po vrsti invalidnosti in

obsegu prizadetosti invalida.
Normativi in standardi za socialna stanovanja ter posto-

pek za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja so
urejeni s pravilnikom o normativih in standardih ter postopku
za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem
(Uradni list RS, št. 18/92 in 31/96).

2. Neprofitna stanovanja

3. člen
Upravičenci do neprofitnih stanovanj se določajo skla-

dno s pravili pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v
najem (Uradni list RS, št. 26/95 in 31/97).

Pogoji za dodelitev stanovanja so:
– stalno prebivališče na območju MOL;
– državljanstvo RS;
– dohodkovni cenzus;
– da državljan ni bil ali ni lastnik stanovanja, ki je bilo

odkupljeno skladno z določbami stanovanjskega zakona o
privatizaciji stanovanj;

– da državljan ni lastnik stanovanja ali stanovanjske
hiše.

Glede na to, da ni možno zagotoviti zadostnega števila
stanovanj za vse upravičence, se stanovanja dodelijo le
tistim, ki upoštevaje razpoložljivo število stanovanj dosežejo
največje število točk.

Pri tem imajo prednost:
– tisti s slabšimi obstoječimi bivalnimi pogoji;
– mlade družine;
– družine z več otroki;
– družine z manjšim številom zaposlenih;
– invalidi;
– družine z invalidnim članom, po vrsti invalidnosti in

obsegu prizadetosti invalida;
– tisti z višjo stopnjo izobrazbe;
– lastna udeležba.
Poleg kriterijev in meril iz prejšnjih odstavkov tega čle-

na lahko nadzorni svet določi še 20% lastnih kriterijev in
meril.

3. Kadrovska in službena stanovanja

4. člen
Upravičenci do kadrovskih in službenih stanovanj se

določijo skladno s pravili pravilnika o dodeljevanju kadrov-
skih in službenih stanovanj ter o zamenjavi stanovanj Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 82/99).

Kadrovska stanovanja se dodeljujejo na osnovi javnega
razpisa.

Službena stanovanja Mestne občine Ljubljana se lahko
dodelijo zaposlenim v organih in Mestni upravi mestne obči-
ne Ljubljana skladno z letnim stanovanjskim programom na
predlog direktorice Mestne uprave mestne občine Ljublja-
na, katerega utemeljitev pripravi resorni načelnik, skladno s
sklepom župana.
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4. Nadomestna stanovanja

5. člen
Upravičenci do nadomestnih stanovanj so osebe, ki jih

določajo 154., 155. in 157. člen stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91) ter najemniki stanovanj, glede
katerih je predvideno rušenje, prenova ali sprememba na-
membnosti.

Postopek za dodelitev nadomestnega stanovanja se
začne na pobudo sklada, na pobudo lastnikov stanovanj ali
na predlog upravičenca do nadomestnega stanovanja.

5. Najnujnejši bivalni prostori

6. člen
Upravičenci do dodelitve najnujnejših bivalnih prosto-

rov so tisti upravičenci do dodelitve socialnega stanovanja v
najem, ki so v najtežjih materialnih in socialnih razmerah in
jih zaradi ohranjanja družine ali socialne izključenosti časov-
no ni možno reševati z javnimi razpisi. Upravičenci se določi-
jo v skladu z akti iz 2. člena teh splošnih pogojev, pri čemer
se dohodkovni normativ za ugotavljanje upravičenosti do
dodelitve socialnega stanovanja v najem praviloma zmanjša
za 50%.

Poleg meril iz prejšnjega odstavka tega člena se za
dodelitev najnujnejših bivalnih prostorov upošteva še merilo
stanovanjske površine na število družinskih članov, in sicer
praviloma:

– za 1 člana do 12 m2,
– za 2 člana od 12 do 16 m2,
– za 3 člane od 17 do 24 m2,
– za 4 člane od 25 do 32 m2,
– za 5 članov od 33 do 40 m2 stanovanjske površine.

6. Stanovanjska posojila

7. člen
Upravičenci do stanovanjskih posojil se določijo skla-

dno s pravili pravilnika o dodeljevanju stanovanjskih posojil
Mestne občine Ljubljana z ugodno obrestno mero (Uradni
list RS, št. 69/99).

Pogoji za dodelitev stanovanjskih posojil so:
– stalno prebivališče na območju MOL;
– državljanstvo RS;
– da nepremičnina leži na območju Mestne občine

Ljubljana;
– da državljan z nakupom ali gradnjo stanovanja oziro-

ma stanovanjske hiše rešuje svoje stanovanjsko vprašanje,
katerega do sedaj ni imel ustrezno rešenega;

– da je z odločbo pristojnega inšpekcijskega organa
naložena prenova oziroma popravilo stavbe ali je na kakšen
drug način izkazana dotrajanost objekta ali njegovih skupnih
delov in naprav;

– da si državljan z adaptacijo stanovanja ali stanovanj-
ske hiše pridobi dodatne stanovanjske prostore in s tem
ustrezno rešuje svoje stanovanjsko vprašanje;

– da se energetsko sanira stanovanje ali stanovanjsko
hišo.

Prednost imajo:
– mlade družine;
– samske osebe in mladi pari brez otrok;
– družine z večjim številom otrok;
– družine z manjšim številom zaposlenih (posojilna spo-

sobnost);
– invalidi in družine z invalidnim članom;
– upravičenci z daljšo delovno dobo, ki so brez stano-

vanja ali so podnajemniki;

– upravičenci z daljšim bivanjem na območju MOL;
– razširjene družine;
– lastniki dotrajanih objektov, za katere je z odločbo

pristojnih inšpekcijskih služb oziroma na drug primeren na-
čin izkazano, da je potrebna njihova sanacija;

– upravičenci, ki so solastniki več stanovanjskega ob-
jekta in lahko izkažejo, da ga bodo prenovili.

7. Zamenjava stanovanj

8. člen
Upravičenci do zamenjave stanovanj se določijo skla-

dno s pravili pravilnika o dodeljevanju kadrovskih in službe-
nih stanovanj ter o zamenjavi stanovanj Mestne občine Ljub-
ljana (Uradni list RS, št. 82/99).

9. člen
Postopek zamenjave stanovanja se začne na podlagi

pisne vloge upravičenca do zamenjave stanovanja ali lastni-
ka stanovanja.

III. POSTOPEK ODLOČANJA O PRAVICAH IZ SPLOŠNIH
POGOJEV

10. člen
Kadar pristojni organi odločajo o pravicah upravičen-

cev iz teh splošnih pogojev, uporabljajo določbe zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99).

11. člen
O pravicah iz prejšnjega člena teh splošnih pogojev

odloča na prvi stopnji direktor sklada, na drugi stopnji pa
župan Mestne občine Ljubljana.

12. člen
Postopek v zvezi z dodeljevanjem socialnih stanovanj,

neprofitnih stanovanj in kadrovskih stanovanj ter postopek v
zvezi z dodeljevanjem stanovanjskih posojil se začne na
podlagi javnega razpisa za zbiranje vlog, ki ga objavi sklad.

13. člen
Na podlagi prispelih vlog sklad v roku šest mesecev od

zaključka razpisa določi prednostni red upravičencev do
socialnih in neprofitnih stanovanj ter ga javno objavi. V tem
času izda tudi odločbe o zahtevkih strank in jim jih vroči v
skladu s pravili zakona o splošnem upravnem postopku.

Vsakdo, ki meni, da posamezen prosilec ni upravičen
do mesta v prednostnem redu, kot je bil objavljen v predno-
stnem redu upravičencev, lahko poda skladu pripombe.
Sklad pri svojem odločanju ni vezan na te pripombe, niti ni
dolžan obveščati o svoji odločitvi njihovega vlagatelja.

V roku 90 dni od objave prednostnega reda upravičen-
cev sklad javno objavi seznam upravičencev, katerih zahte-
ve so bile ugodno rešene.

14. člen
Kadrovska stanovanja in stanovanjska posojila se do-

deljujejo na podlagi javnega razpisa, ki določa postopek
dodelitve.

15. člen
V primeru, da je bila izdana za stranko ugodna odločba

zaradi njenih neresničnih navedb, lahko sklad v roku, ki ga
določa zakon o splošnem upravnem postopku, obnovi po-
stopek in izda drugačno odločbo.
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Sklad lahko obnovi postopek tudi iz drugih razlogov, ki
jih določa zakon o splošnem upravnem postopku.

IV. NAČIN DOLOČANJA VIŠINE NAJEMNINE

16. člen
V skladu z odlokom o metodologiji za oblikovanje na-

jemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00 in
96/01) določi višino najemnine za neprofitna in socialna
stanovanja direktor v soglasju z nadzornim svetom.

V. UREDITEV MEDSEBOJNIH PRAVIC IN OBVEZNOSTI

17. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med skladom in na-

jemniki stanovanj ter skladom in jemalci stanovanjskih poso-
jil se uredijo s pogodbo v skladu s stanovanjskim zakonom
in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.

VI. INVESTICIJSKI PROGRAMI

18. člen
Investicijske programe sklada sprejema direktor v so-

glasju z nadzornim svetom.

VII. KONČNA DOLOČBA

19. člen
Ti splošni pogoji začnejo veljati naslednji dan po objavi

v Uradnem listu Republike Slovenije.

Direktorica
Jožka Hegler l. r.

METLIKA

4738. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in
79/01), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 45/97, 56/98, 1/99,59/99, 61/99, 79/99,
89/99) in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS,
št. 34/99 in 71/01 in 62/02) je Občinski svet občine
Metlika na 29. redni seji dne 24. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Metlika za leto 2003

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna

Občine Metlika za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: prora-
čun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna, terjatva-
mi in naložbami ter dolgovi.

2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, to so bilanca prihod-

kov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja, posebni del, ki vsebuje podrobnejši pregled
prihodkov in odhodkov po namenih z obrazložitvami.

3. člen
Proračun Občine Metlika se določa za leto 2003 v

naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov V 1000 SIT
I. prihodki 1,227.299
II. odhodki 1,374.007
III. proračunski presežek, primanjkljaj –146.708
B) Račun finančnih terjatev in naložb –
IV. prejeta vračila danih posojil
V. dana posojila in povečanje kap. deležev 5.400
VI. prejeta minus dana posojila –5.400
VII. skupni presežek (primanjkljaj) prihodki
minus odhodki ter saldo prejetih in danih posojil –152.108
C) Račun financiranja
VIII. zadolževanje –
IX. odplačila dolga 12.000
X. neto zadolževanje –12.000
XI. zmanjšanje sredstev na računu 164.108
XII. (razlika iz preteklih let) 164.117

Konto Opis postavke V 1000 SIT
podkonto

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74) 1,227.299
Tekoči prihodki (70+71) 515.372

70 DAVČNI PRIHODKI 457.315
700 Davki na dohodek in dobiček 337.331
703 Davki na premoženje 48.163
704 Domači davki na blago in storitve 71.821
71 NEDAVČNI PRIHODKI 58.057
710 Udeležba na dobičku in dohodki od

premoženja 27.300
711 Takse in pristojbine 21.594
712 Denarne kazni 363
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev –
714 Drugi nedavčni prihodki 8.800
72 KAPITALSKI PRIHODKI 4.350
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 4.350
722 Prihodki od prodaje zemljišč in

nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE 6.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 6.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI 701.577
740 Transferni prihodki drugih

javnofinančnih institucij 701.557
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43) 1,374.007

40 TEKOČI ODHODKI 243.958
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 47.918
401 Prispevki delodajalcev za socialno

varnost 7.111
402 Izdatki za blago in storitve 165.779
403 Plačila domačih obresti 13.150
409 Sredstva, izločena v rezerve 10.000
41 TEKOČI TRANSFERI 391.419
410 Subvencije 1.000
411 Transferi posameznikom in

gospodinjstvom 57.140
412 Transferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam 44.965
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Konto Opis postavke V 1000 SIT
podkonto

413 Drugi tekoči domači transferi 288.814
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 725.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 725.000
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 13.130
430 Investicijski transferi 13.130

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
ALI PRIMANJKLJAJ (I.–II.) –146.708

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751) –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 5.400
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.–V.) –5.400
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ),
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I.+IV.) – (II.+V.) –152.108

C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

500 Domače zadolževanje
IX. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 12.000

550 Odplačila domačega dolga 12.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VIII.-IX.) -12.000
XI. SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH
(VII.+X.) –164.108
XII. SREDSTVA NA RAČUNIH IZ
PRETEKLIH LET 164.117

4. člen
Občina Metlika razpolaga v letu 2003 s sredstvi, ki

bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva
proračuna za leto 2003 se nakazujejo proračunskim upora-
bnikom do konca proračunskega leta, ki je enako koledar-
skemu letu.

5. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med nepo-

sredne in posredne uporabnike v okviru doseženih prihod-
kov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu,
posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in upora-
bnikov določeno drugače.

Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne
prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih
zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določe-
no v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v
skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.

Sredstva, ki jih proračunski uporabniki dosežejo z la-
stno dejavnostjo, se porabijo za pokrivanje materialnih stro-
škov, investicijskega vzdrževanja in investicij, če ni z zako-
nom ali odlokom drugače določeno.

6. člen
Drugi prejemniki proračunskih sredstev prejemajo pro-

računska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi
razpisa in na osnovi pravilnika o malih naročilih ali odločbe,
oziroma sklepa občinskega sveta ali sklepa oziroma odred-
be župana.

7. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene,

ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnje-

ni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.

Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obvezno-
sti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvideni za
posamezne namene. Javno podjetje in javni zavodi, katerih
je ustanoviteljica občina, se smejo zadolževati le s sogla-
sjem ustanovitelja.

Posebni uporabniki morajo, na zahtevo župana, prosta
denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potre-
bno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje ob-
činskega proračuna.

Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, inve-
sticijskega dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s po-
godbo in v skladu s predpisi, ki veljajo z zakonom o javnih
naročilih.

8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

9. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru

sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev,
če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so
bila sredstva zagotovljena.

10. člen
V rezervni sklad Občine Metlika se izloči 7,000.000

SIT. Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za od-
pravo posledic naravnih nesreč.

O porabi sredstev proračunske rezerve odloča občin-
ski svet.

11. člen
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije za

financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti, odloča župan.

12. člen
Župan občine je pooblaščen, da:
– odloča o začasni porabi sredstev rezerv za premo-

ščanje likvidnostnih težav občine,
– odloča o naložbah prostih denarnih sredstev zaradi

ohranitve njihove realne vrednosti,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje

nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega pro-
računa, ki mora biti odplačano do konca proračunskega
leta.

II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003 dalje.

Št. 013-114/02
Metlika, dne 24. oktobra 2002.

Župan
Občine Metlika

Slavko Dragovan l. r.
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MISLINJA

4739. Odlok o spremembi odloka o sprejetju
zazidalnega načrta blokovne zazidave Mislinja

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 21. člena statuta Občine Mislinja (Urad-
ni list RS, št. 8/00 - prečiščeno besedilo, 115/00 in 60/02)
je Občinski svet občine Mislinja na 39. seji dne 11. 9. 2002
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o sprejetju zazidalnega

načrta blokovne zazidave Mislinja

1. člen
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta blokovne zazida-

ve Mislinja (Uradni list SRS, št. 11/87) se spremeni tako, da
se črta 5. člen, 2. člen pa se spremeni in se glasi:

“Območje omejuje na severovzhodni strani vodotok
Mislinja, na jugozahodni strani ga omejujejo obstoječi objek-
ti in cesta Slovenj Gradec-Velenje, na severozahodni strani
ga omejuje cesta na Piršev dom, na jugovzhodni strani pa
cesta v Mislinjski jarek.

Za realizacijo zazidalnega načrta bodo aktivirane na-
slednje parcele oziroma deli parcel: 79/3, 79/4, 79/20,
79/23, 79/35, 79/32, 79/22, 79/31, 79/13, 79/25,
79/26, 79/21, 79/27, 79/33, 79/34, 79/15, 79/29,
79/28, 1304/1, 76/2, 72/2, 71, 72/3, 95/6, 72/1, k.o.
Mislinja.

Katastrska situacija z vrisano novo mejo obdelave je
sestavni del tega odloka in je vedno na vpogled vsem zainte-
resiranim v Občinskem uradu občine Mislinja.“

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati z dnem objave v

Uradnem listu RS.

Št. 35005-0001/2002
Mislinja, dne 12. septembra 2002.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

MORAVSKE TOPLICE

4740. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Moravske Toplice za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 77/99, 124/00 in 79/01)
ter 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list
RS, št. 11/99 in 2/01) je Občinski svet občine Moravske
Toplice na seji dne 25. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Moravske Toplice za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Moravske Toplice za leto

2001 (Uradni list RS, št. 107/01) se spremeni 3. člen
odloka tako, da novo besedilo tega člena glasi:

»Z odlokom o proračunu Občine Moravske Toplice za
leto 2002 so predvideni:

Prihodki 1.056,662.000 SIT
– prihodki za pokrivanje primerne

porabe v višini 570,049.000 SIT
– prihodki na podlagi javnih razpisov

in kreditov 228,009.000 SIT
– namenski in drugi prihodki

v višini 173,315.000 SIT
– prihodki KS iz naslova

samoprispevka in drugi viri KS v višini 51,930.000 SIT
– sredstva iz preteklih let 33,359.000 SIT

Izdatki 1.056,662.000 SIT
– za izvajanje temeljnih nalog

občine v višini 431,466.000 SIT
– za izvajanje razvojnih

in investicijskih nalog v višini 456,603.000 SIT
– za subvencije v strateških

razvojnih panogah občine v višini 25,171.000 SIT
– poraba namenskih virov v višini 57,992.000 SIT
– poraba sredstev KS za izvajanje

lastnih programov v višini 51,930.000 SIT
– odplačila kreditov 33,500.000 SIT

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki 969,124.000 SIT
– Prihodki in drugi prejemki

proračuna 917,194.000 SIT
– Prihodki in drugi prejemki krajevnih

skupnosti 51,930.000 SIT

Odhodki 1.028,843.000 SIT
– Odhodki in drugi izdatki

proračuna 976,913.000 SIT
– Odhodki in drugi izdatki

Krajevnih Skupnosti 51,930.000 SIT

Saldo bilance prihodkov
in odhodkov –59,719.000 SIT

B) Račun financiranja
Zadolževanje 45,179.000 SIT
Odplačila kreditov 22,400.000 SIT
Saldo računa financiranja  +22,779.000 SIT

C) Račun finančnih terjatev in naložb
Vračila danih posojil 9,000.000 SIT
Dana posojila-povečanje kapitalskih

deležev 5,419.000 SIT
Saldo računa finančnih terjatev

in naložb +3.581.000 SIT

Negativna razlika sredstev na računih v višini
33,359.000 SIT se pokriva iz ugotovljenega presežka na
računih z zaključnim računom proračuna občine Moravske
Toplice za leto 2001 in je razporejena za namene, oprede-
ljene v zaključnem računu proračuna.
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V okviru proračunskih izdatkov se oblikuje obvezna
rezerva proračuna občine v višini 1,000.000 SIT. Ta sred-
stva se uporabljajo in razporejajo v skladu z 49. členom
zakona o javnih financah in statutom občine.«

2. člen
Vsa ostala določila odloka o proračunu Občine Mo-

ravske Toplice za leto 2002 ostanejo nespremenjena in v
veljavi.

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.

Št. 403-02/01-5/4
Moravske Toplice, dne 25. oktobra 2002.

Župan
Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon. l. r.

4741. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za
pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini
Moravske Toplice

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00), 36. člena zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 54/00), 7. člena statuta Občine Morav-
ske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01 in
69/02) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji
dne 25. 10. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje

in razvoj kmetijstva v Občini Moravske Toplice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, na-

men, pogoji in oblike dodelitve sredstev, namenjenih za
pospeševanje in razvoj kmetijstva na območju Občine Mo-
ravske Toplice, ki se zagotavljajo iz sredstev proračuna Ob-
čine Moravske Toplice.

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

speševanja in razvoj kmetijstva predlaga Odbor za kmetij-
stvo in gozdarstvo občine Moravske Toplice in jo potrdi
Občinski svet z odlokom o proračunu občine za tekoče leto.

3. člen
Za uresničevanje ciljev pospeševanja in razvoja kmetij-

stva v Občini Moravske Toplice se sredstva namenijo za
naslednje ukrepe:

– sofinanciranje zavarovalnih premij v rastlinski proiz-
vodnji;

– subvencioniranje nakupa apnenca in karbonatacij-
skega mulja;

– spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene za-
ščite čebel;

– druge ukrepe, namenjene pospeševanju in razvoju
kmetijstva na območju Občine Moravske Toplice v skladu s
36. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00).

II. NAČINI IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV

1. Splošni kriteriji

4. člen
Upravičenci za pridobitev finančnih sredstev so na pod-

lagi določb tega pravilnika upravičene fizične osebe – držav-
ljani Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejav-
nostjo in katerih kmetije so vpisane v register kmetijskih
gospodarstev pri pristojnem državnem upravnem organu in
so locirane na območju Občine Moravske Toplice.

Upravičenci do finančnih intervencij so lahko tudi prav-
ne osebe, ki izvajajo izključno nepridobitno dejavnost na
področju kmetijstva.

5. člen
Sredstva za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini

Moravske Toplice se dodeljujejo upravičencem v obliki sub-
vencij, regresov in plačil storitev.

Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo spodbudo za
izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.

Upravičenci morajo za namene, navedene v 3. členu
tega pravilnika, podati izjavo, da za posamezen namen niso
pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih
virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen
namen že prejeli. Višina skupne dodeljene pomoči iz vseh
virov ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma viši-
ne pomoči po posameznih namenih, kot so opredeljene v
tem pravilniku.

2. Posebni kriteriji

6. člen
Pogoj za pridobitev finančnih intervencij so poravnane

obveznosti do Občine Moravske Toplice, Krajevnih skupno-
sti v Občini Moravske Toplice ter podjetij in zavodov, katerih
ustanoviteljica je Občina Moravske Toplice.

Pri dodelitvi finančnih intervencij se upoštevajo še do-
datna merila:

– da ima kmetija zastavljeno smer razvoja in ima zago-
tovljenega naslednika v primeru, da je nosilec kmetijskega
gospodarstva starejši od 65 let;

– dosedaj prejete različne občinske subvencije – sub-
vencije obrestne mere ali garancije za kredite po razpisih ter
poravnanje obveznosti po teh kreditih.

7. člen
Ukrepi za pospeševanje in razvoj kmetijstva se izvajajo

po programu finančnih intervencij za pospeševanje in razvoj
kmetijstva v Občini Moravske Toplice, ki ga za tekoče leto
potrdi Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo pri Občinskem
svetu občine Moravske Toplice. Ukrepi navedeni v progra-
mu morajo biti v skladu z nameni, opredeljenimi v 3. členu
tega pravilnika in v skladu z določili 36. člena zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) oziroma ne smejo biti v
nasprotju z nacionalnim programom in akti vlade iz druge
alinee 5. člena zakona o kmetijstvu.
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3. Postopek za pridobitev sredstev

8. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sred-

stev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Morav-
ske Toplice v obliki javnega razpisa, natečaja ali javne obja-
ve na oglasni deski občinske uprave oziroma na krajevno
običajen način.

Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:
– namene za katere se dodeljujejo sredstva;
– znesek sredstev za posamezne namene;
– pogoje in merila za pridobitev sredstev;
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati;
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci pri-

ložiti k vlogi;
– naslov na katerega upravičenci vložijo vloge;
– rok za vložitev vlog.

Vloga za pridobitev sredstev mora vsebovati vse z razpi-
som zahtevane podatke:

– ime, naslov, sedež prosilca, davčno številko, številko
računa za nakazilo sredstev;

– namen za katerega se poda vloga;
– izjava o točnosti navedenih podatkov in izjavo upravi-

čenca, da za določen namen ni pridobil državne pomoči iz
državnih ali mednarodnih virov.

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

va v sodelovanju z Odborom za kmetijstvo in gozdarstvo,
tako da izdelata poročilo, na podlagi katerega pripravita
predlog prejemnikov sredstev.

10. člen
Del sredstev za finančne intervencije v kmetijstvu lahko

Občinski svet na predlog Odbora za kmetijstvo in gozdar-
stvo nameni za druge namene, ki niso določeni s tem pravil-
nikom.

11. člen
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev

namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu za posa-
mezni ukrep, predvidenem po letnem programu, se le-ta
prerazporedijo za druge ukrepe, določene v skladu z določ-
bami tega pravilnika, na podlagi predloga Odbora za kmetij-
stvo in gozdarstvo. Prerazporeditev določi župan s sklepom.

4. Ukrepi za pospeševanje in razvoj kmetijstva

12. člen
Ukrepi za pospeševanje in razvoj kmetijstva so razde-

ljeni na naslednja področja:
1. Subvencioniranje zavarovalne premije v rastlinski

proizvodnji
Namen:
Zavarovanje pred morebitnimi posledicami elementar-

nih nesreč.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci do subvencije so fizične osebe s stalnim

bivališčem v Občini Moravske Toplice;
– v imenu upravičenca uveljavlja subvencijo zavaroval-

nica, s katero ima upravičenec sklenjeno zavarovanje za
zavarovanje posevkov in plodov.

Višina pomoči:
– subvencionira se 30% zavarovalne premije za zava-

rovanje posevkov in plodov občanom pod pogojem, da za-
varovalniška hiša nudi dodaten popust v višini 15%, kar
predstavlja polovico procentualnega zneska subvencionira-
nja občine;

– navedena višina subvencije velja tudi za zelenjadni-
ce in trajne nasade ter ni dodatno omejena z zneski po
hektarju;

– med zavarovalnico in Občino Moravske Toplice se
sklene pogodba o poslovnem sodelovanju;

– Občina Moravske Toplice bo v skladu s pogodbo po
končanem sklepanju zavarovanj skupen znesek sofinancira-
nja za vse zavarovance po predloženem seznamu zavaro-
vancev nakazala zavarovalniški hiši.

2. Subvencioniranje nakupa apnenca in karbonatacij-
skega mulja

Namen:
Potrebe po apnenju tal zaradi izboljševanja tal in pre-

prečevanja zaraščanja zemljišč.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci do subvencije so fizične osebe s stalnim

bivališčem v Občini Moravske Toplice;
– sofinanciranje se uveljavlja na podlagi zahtevka, pre-

dloženega plačanega računa o nakupu apnenca, apna ali
karbonatacijskega mulja.

Višina pomoči:
– subvencionira se do 30% cene apnenca in apna ter

do 60% cene karbonatacijskega mulja;
– cena prevoza pri nakupu mulja se ne sofinancira.

3. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene za-
ščite čebel

Namen:
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni če-

bel (preventivni in kurativni ukrepi) in spodbujanje razvoja
čebelarstva zaradi njegove večnamenske vloge (ohranjanje
biološke pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem
in širjenjem medovitih rastlin kot sta npr. ajda in facelija).

Višina pomoči:
Subvencija znaša:
– do višine 100% se sofinancira nakup naprav oziroma

instrumentov za zdravljenje čebel, ocenjevanje kvalitete me-
du ipd. ter urejanje Vzgojno-izobraževalnega centra za če-
belarstvo v Prosenjakovcih;

– do višine 30% se sofinancira nakup sladkorja za zim-
sko krmljenje čebel.

Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenci do subvencije so čebelarska društva v Ob-

čini Moravske Toplice in Vzgojno-izobraževalni center za
čebelarstvo v Prosenjakovcih. Subvencija se uveljavlja na
podlagi zahtevka in predložitve plačanega računa za nakup
naprav oziroma inštrumentov za zdravljenje čebel, ocenjeva-
nje kvalitete medu ipd., urejanje Vzgojno-izobraževalnega
centra za čebelarstvo v Prosenjakovcih ter za nakup slad-
korja.

4. Sofinanciranje različnih programov v kmetijstvu
Namen:
Podpora izvajanju različnih programov oziroma projek-

tov v kmetijstvu.
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Pogoji za pridobitev sredstev:
– sofinanciranje izvajanja različnih programov oziroma

projektov v kmetijstvu uveljavljajo pravne in fizične osebe s
sedežem oziroma s stalnim prebivališčem v Občini Morav-
ske Toplice,

– sofinanciranje se uveljavlja na podlagi vlog s predlo-
žitvijo programa oziroma projekta in utemeljitvijo zahteve ter
se izvede po obravnavi posameznih vlog.

5. NADZOR IN SANKCIJE

13. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja Ob-

činska uprava občine Moravske Toplice v sodelovanju z
Odborom za kmetijstvo in gozdarstvo. Namensko porabo
sredstev lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

14. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena

sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se
obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila
sredstev v primerih, ko se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena,

– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sred-
stev navajal neresnične podatke,

– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli

namen pridobitve intervencijskih sredstev navajal neresnič-
ne podatke na vlogi, izgubi vso pravico do interventnih sred-
stev dve naslednji leti.

6. KONČNA DOLOČBA

15. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se
od 1. 1. 2002.

Št. 414-03/02-7
Moravske Toplice, dne 25. oktobra 2002.

Župan
Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon. l. r.

MOZIRJE

4742. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Mozirje za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00. 79/01 in 30/02), zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02),
zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 80/94 in
56/98) in na podlagi statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo
zgornjesavinjskih občin št. 44/99, 1/00 in 1/01 in Uradni
list RS, št. 61/02) je Občinski svet občine Mozirje na 29.
seji dne 9. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Mozirje

za leto 2002

1. člen
Spremeni se 1. člen odloka o spremembi odloka o

proračunu Občine Mozirje za leto 2002 in se določa v
naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V 000 SIT
I. Skupaj prihodki  700.758
II. Skupaj odhodki  691.104
III. Proračunski presežki (I.–II.)  9.654

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  Prejeta vračila danih posojil in vračilo depozitov 4.846
V.  Dana posojila /
VI.  Skupni presežek – primanjkljaj (IV.–V.) 4.846

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje proračuna 10.000
VIII. Odplačilo dolga 23.500
IX. Neto zadolževanje (VII.–VIII.) –13.500
Povečanje (zmanjšanje sredstev na računih III.+VI.+IX)  /

2. člen
Vsi ostali členi odloka o proračunu občine ostanejo

nespremenjeni; spremenijo se le vrednosti proračunskih po-
stavk v sintetičnem in analitičnem delu proračuna, ki je
priloga tega odloka.

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.

Št. 29/10-02
Mozirje, dne 9. oktobra 2002.

Župan
Občine Mozirje

Jože Kramer, univ. dipl. inž. str. l. r.

4743. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2003

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89) ter na podlagi
prve alinee 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 44/97), 10. člena statuta Občine Mozirje (Ura-
dno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/99, 1/00 in 1/01)
in v skladu s 15. členom odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča Občine Mozirje (Uradni list RS, št.
86/98 in Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 8/00)
je Občinski svet občine Mozirje na 29. redni seji dne 9. 10.
2002 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju občine Mozirje v letu 2003
znaša 0,29063 SIT.
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2. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

petnajsti dan po objavi.
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. 1.

2003 dalje.

Št. 29/10-02
Mozirje, dne 9. oktobra 2002.

Župan
Občine Mozirje

Jože Kramer, univ. dipl. inž. str. l. r.

NOVO MESTO

4744. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
komunalnem prispevku na območju Mestne
občine Novo mesto

Na podlagi 42. in 45. člena Zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list RS, št. 44/97), Navodila za izračun komu-
nalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) ter 16. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
68/2000 in 44/2002) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na 42. seji dne 10.10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o

komunalnem prispevku na območju Mestne
občine Novo mesto

1. člen
V 3. členu Odloka o komunalnem prispevku na obmo-

čju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 3/01,
44/01, 108/01; v nadaljnjem besedilu: odlok) se osmi
odstavek nadomesti z naslednjo vsebino: »Območja, ozna-
čena s številkami 1–5, v katerih se nahajajo investitorjevi
objekti, so določena z Odlokom o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto (Uradni list
RS, št. 70/99), v dodano 6. območje pa spadajo zemljišča,
ki so določena s predpisi, ki opredeljujejo demografsko
ogrožena območja v RS, razen naselij Zalog, Prečna in
Straža.

Tabela 4 se nadomesti z naslednjo vsebino:

Tabela 4

Območje FAKTOR
Investitorji iz Investitorji izven Za posamezne

območja MONM območja MONM kom. naprave

1. 0,85 0,85*1,10 0,60
2. 0,80 0,80*1,10 0,60
3. 0,60 0,60*1,15 0,60
4. 0,50 0,50*1,20 0,50
5. 0,40 0,40*1,25 0,40
6. 0,30 0,30*1,30 0,30

Za tabelo 4 se doda nov odstavek, ki se glasi: »Pri
izračunu komunalnega prispevka investitorjem s sedežem
podjetja oziroma stalnim prebivališčem izven območja Me-
stne občine Novo mesto se komunalni prispevek izračuna

ob upoštevanju faktorja iz tabele 4, ki velja za investitorje s
sedežem oziroma stalnim prebivališčem izven Mestne obči-
ne Novo mesto.«

2. člen
V 6. členu odloka se na koncu tretjega odstavka doda

stavek, ki se glasi: »V primeru nadomestne gradnje, ko je
faktor izrabe stavbnega zemljišča za novi objekt manjši od
faktorja izrabe za obstoječi objekt, investitor pa gradi večji
objekt od obstoječega, se komunalni prispevek izračuna kot
razlika med komunalnim prispevkom, izračunanim za novi
objekt, in komunalnim prispevkom, izračunanim za obstoje-
či objekt.«

3. člen
Na koncu 7. člena odloka se doda nov stavek, ki se

glasi: »Pri spremembi namembnosti skladišč v obstoječih
objektih se komunalni prispevek izračuna ob upoštevanju
faktorja namembnosti v višini 0,4.«

4. člen
Na koncu 9. člena se doda 9.a člen z naslednjo

vsebino:
»Investitorjem, ki ne potrebujejo gradbenega dovolje-

nja in se priključujejo na lokalno javno infrastrukturo indivi-
dualne rabe, ki je bila zgrajena ali rekonstruirana ali s prosto-
voljnimi prispevki fizičnih oseb ali samostojno s sredstvi
občine ali s sredstvi, zagotovljenimi s strani krajevne sku-
pnosti, se dovoli priključitev šele po plačilu ustreznega dela
stroškov gradnje oziroma rekonstrukcije. Pripadajoči del stro-
škov odmeri pristojni občinski organ z odločbo na podlagi
vloge investitorja ob upoštevanju določil 3. in 4. člena tega
odloka in faktorja iz tabele 4. Od tako izračunanega komu-
nalnega prispevka se odštejejo olajšave, kolikor investitor
predloži dokazila o vlaganjih v izgradnjo infrastrukturnega
omrežja, na katerega se investitor priključuje.«

Na koncu 9.a člena se doda 9.b člen z naslednjo
vsebino:

»V primerih, ko je bila zgrajena ali rekonstruirana lokal-
na javna infrastruktura kolektivne rabe, za katero je izdelan
tudi program opremljanja oziroma investicijski program, se
lastnikom zgrajenih objektov odmeri komunalni prispevek
na podlagi določil tega odloka z izdajo odločbe po uradni
dolžnosti.«

5. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Komunalni prispevek se ne odmerja za gradnjo javne

infrastrukture, socialnih in neprofitnih stanovanj in za objek-
te, katerih investitor je Mestna občina Novo mesto.

Komunalni prispevek, odmerjen investitorjem v zvezi z
gradnjo ali razširitvijo objektov za potrebe srednjih, višjih in
visokih šol, predstavlja vložek Mestne občine Novo mesto v
investicije na področju šolstva na območju občine. «

6. člen
V 12. členu odloka se prvi odstavek nadomesti z na-

slednjo vsebino:
»Do zmanjšanja odmere komunalnega prispevka je in-

vestitor upravičen v primeru, da se komunalni prispevek
odmerja za objekt, ki leži v krajevni skupnosti, v kateri je
investitor prispeval k izgradnji infrastrukturnega omrežja in
plačeval krajevni samoprispevek pod pogojem, da predloži
dokazila o lastnih vlaganjih ter vlaganjih zakonca v posamez-
no infrastrukturno omrežje preko krajevne skupnosti (potrdi-
lo krajevne skupnosti s priloženimi dokazili: račun s potrdi-
lom o plačilu, virman, blagajniški prejemek ipd.) in dokazila
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o plačanih samoprispevkih. Obračunske situacije, predra-
čuni in podobno se ne štejejo kot dokazila o vlaganjih v
infrastrukturno omrežje. Dokazila o plačanih občinskih in
krajevnih samoprispevkih investitor pridobi s strani deloda-
jalca, v primeru stečajev oziroma ukinitve podjetij pa s strani
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS. Ne
glede na kraj gradnje objekta se pri izračunu komunalnega
prispevka upošteva le 50% plačanega občinskega samopri-
spevka.«

7. člen
Prvi stavek 14. člena odloka se nadomesti z naslednjo

vsebino: »Investitor je odmerjeni znesek dolžan nakazati na
ustrezen račun Mestne občine Novo mesto.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-6/2000
Novo mesto, dne 10. oktobra 2002.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

4745. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Mestne občine Novo mesto (PZ za UN
učno razvojnega centra za krajino in šport Golf
Otočec)

Na podlagi 37. člena Zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 26/90 ter Uradni list RS, št. 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je župan Mestne
občine Novo mesto dne 24. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah

in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Novo mesto za

obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Mestne občine Novo mesto (PZ za UN
učno razvojnega centra za krajino in šport Golf

Otočec)

1. člen
Javno se razgrne:
osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostor-

skih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto
(PZ za UN učno razvojnega centra za krajino in šport Golf
Otočec).

2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plan-

skih aktov Mestne občine Novo mesto, ki se razgrinjajo, se
nanašajo na programsko zasnovo za UN učno razvojnega
centra za krajino in šport Golf Otočec) v smislu opredelitve
novega stavbnega zemljišča in njegove namembnosti, in
sicer v tekstualnem in grafičnem delu prostorskih sestavin
planskih aktov Mestne občine Novo mesto ter opredelitve
dvonamenske rabe kmetijskih zemljišč na zemljiščih, ki so
namenjena za golf igrišča. Učne površine Kmetijske šole
Grm Novo mesto se spremenijo iz gozdnih površin v kmetij-
ska zemljišča ter se njihova specifična eksploatacija podro-
bneje opredeli.

3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne
občine Novo mesto bo javno razgrnjen v prostorih Mestne
občine Novo mesto, Novi trg 6, III. nadstropje (ogled je
možen vsak delovni dan od 7. do 15. ure, ob sredah od
7. do 17. ure, v četrtek in petek pa od 7. do 14. ure) ter v
prostorih Krajevne skupnosti Brusnice, trideset (30) dni od
objave sklepa v Uradnem listu RS.

V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obrav-
nava v Krajevni skupnosti Brusnice. Obvestilo o času in
kraju javne razgrnitve bo naknadno objavljeno v Dolenjskem
listu.

4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko

v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripom-
be, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo
na naslov Mestne občine Novo mesto, Sekretariat za okolje,
prostor in komunalne zadeve/Oddelek za prostorsko plani-
ranje, Novi trg 6, Novo mesto.

Št. 350-03-12/00
Novo mesto, dne 25. oktobra 2002.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

4746. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ulicah v Novem mestu

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 68/2001 in 44/2002) in na
podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju nase-
lij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86, 83/89,
5/90, Uradni list RS – stari, št. 8/90, 10/91, Uradni list RS
/I, št. 17/91 in Uradni list RS, št. 13/93, 66/93) je Občin-
ski svet Mestne občine Novo mesto na 42. seji dne 10. 10.
2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah

v Novem mestu

1. člen
V Odloku o ulicah v Novem mestu (Uradni list RS, št.

32/93) se v 2. členu:
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– v poglavju A: VPADNICE doda 8. točka, ki se glasi:
»8. Ljubenska cesta«

– v poglavju B: POVEZOVALNE CESTE se 2. točka
Vzhodna cesta preimenuje v Levičnikova cesta, 4. točka
Severna cesta pa se preimenuje v Andrijaničeva cesta.

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-7/2002
Novo mesto, dne 10. oktobra 2002.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

4747. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo
mesto

Na podlagi 215. člena Zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/2000 – Odločba
US, 39/2000 – popravek Odločbe US, 49/2000,
61/2000, 100/2000 – Odločba US, 21/2002, 54/2002
– Odločba US in 67/2002) in na podlagi 7., 16. in 102.
člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
68/2001 in 44/2002) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na 42. seji dne 10. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi
cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

1. člen
Sedmi odstavek 9. člena Odloka o ureditvi cestnega

prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št.
84/2001) – v nadaljnjem besedilu: odlok se spremeni tako,
da se glasi: »Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni
podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali
drugim odstavkom tega člena.«

2. člen
Četrti odstavek 13. člena odloka se spremeni tako, da

se glasi: »Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni po-
djetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstav-
kom tega člena.«

3. člen
Četrti odstavek 14. člena odloka se spremeni tako, da

se glasi: »Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni po-
djetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstav-
kom tega člena.«

4. člen
Tretji odstavek 15. člena odloka se spremeni tako, da

se glasi: »Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni po-
djetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstav-
kom tega člena.«

5. člen
Tretji odstavek 16. člena odloka se spremeni tako, da

se glasi: »Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni po-
djetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstav-
kom tega člena.«

6. člen
Šesti odstavek 17. člena odloka se spremeni tako, da

se glasi: »Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni po-
djetnik – posameznik, ki brez posebnega dovoljenja za par-
kiranje iz drugega odstavka tega člena ali v nasprotju z njim
uporablja parkirne površine iz prvega odstavka tega člena.«

7. člen
Peti odstavek 18. člena odloka se spremeni tako, da

se glasi: »Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni po-
djetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstav-
kom tega člena.«

8. člen
Četrti odstavek 19. člena odloka se spremeni tako, da

se glasi: »Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni po-
djetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstav-
kom tega člena.«

9. člen
Četrti odstavek 20. člena odloka se spremeni tako, da

se glasi: »Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni po-
djetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstav-
kom tega člena.«

10. člen
Četrti odstavek 22. člena odloka se spremeni tako, da

se glasi: »Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni po-
djetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstav-
kom tega člena.«

11. člen
Tretji odstavek 23. člena odloka se spremeni tako, da

se glasi: »Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni po-
djetnik – posameznik, ki je lastnik priklopnega vozila ali
počitniške prikolice in ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.«

12. člen
V tretjem odstavku 24. člena odloka se dodajo alinee,

ki se glasijo:
– »na ozkem in nepreglednem delu ceste tako, da

drugo vozilo ne bi moglo varno voziti mimo,
– v predoru, podvozu, nadvozu, galeriji ali na mostu,
– na prehodu za pešce ali v razdalji, manjši od 5 me-

trov pred prehodom za pešce,
– v križišču ali v razdalji, manjši od 5 metrov od najbli-

žjega roba vozišča prečne ceste,
– na delu ceste tako, da je prost prehod med njim in

neprekinjeno vzdolžno črto na vozišču ali nasprotnim robom
vozišča ali kakšno drugo oviro na cesti širok manj kot
3 metre,



Uradni list Republike Slovenije Št. 94 / 8. 11. 2002 / Stran 10361

– tako, da onemogoča dovoz do javne garaže, dvori-
šča, skladišča in podobno ali onemogoča dovoz do zase-
bnega objekta ali zemljišča,

– na posebej označenem delu ceste, kjer sta parkira-
nje in ustavljanje izrecno prepovedana s predpisano označ-
bo na vozišču in prometnim znakom z dopolnilno tablo, na
kateri je simbol pajka,

– na območju razvrstilnih pasov pred križiščem,
– na železniškem prehodu ali manj kot 15 metrov od

njega,
– na cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo

v eno smer,
– na označenem avtobusnem postajališču ali obračali-

šču,
– na mestu, kjer onemogoča dostop do hidranta,
– tako, da preprečuje normalno funkcioniranje ali one-

mogoča vzdrževanje prometne opreme in signalizacije,
– na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali

javnih parkirnih površin omejena z javnim pozivom zaradi
zimske službe, rednih vzdrževalnih del, čiščenja, prireditev
in podobno,

– na pločniku ali na območju za pešce tako, da med
njim in kakšno drugo oviro ali drugim parkiranim vozilom ni
omogočenega prostega prehoda v širini vsaj 1,6 metra.«

Peti odstavek 24. člena odloka se spremeni tako, da
se glasi: »Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni po-
djetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstav-
kom tega člena.«

Sedmi odstavek 24. člena odloka se spremeni tako,
da se glasi: »Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni
podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim od-
stavkom tega člena.«

Deveti odstavek 24. člena odloka se spremeni tako, da
se glasi: »Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni po-
djetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstav-
kom tega člena.«

13. člen
Peti odstavek 25. člena odloka se spremeni tako, da

se glasi: »Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni po-
djetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstav-
kom tega člena.«

Sedmi odstavek 25. člena odloka se spremeni tako,
da se glasi: »Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni
podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim od-
stavkom tega člena.«

14. člen
Šesti odstavek 30. člena odloka se spremeni tako, da

se glasi: »Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni po-
djetnik – posameznik, ki opravlja dostavo na območju za
pešce brez dovoljenja pristojnega organa ali v nasprotju z
njim.«

15. člen
Četrti odstavek 34. člena odloka se spremeni tako, da

se glasi: »Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni po-
djetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim
odstavkom tega člena.«

16. člen
Šesti odstavek 36. člena odloka se spremeni tako, da

se glasi: »Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni po-
djetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim,
tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.«

17. člen
Četrti odstavek 38. člena odloka se spremeni tako, da

se glasi: »Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni pod-
jetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim
odstavkom tega člena.«

18. člen
Peti odstavek 39. člena odloka se spremeni tako, da

se glasi: »Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni po-
djetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim
odstavkom tega člena.«

19. člen
Sedmi odstavek 42. člena odloka se spremeni tako,

da se glasi: »Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni
podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim ali
četrtim odstavkom tega člena.«

20. člen
Četrti odstavek 43. člena odloka se spremeni tako, da

se glasi: »Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni po-
djetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstav-
kom tega člena.«

21. člen
Četrti odstavek 44. člena odloka se spremeni tako, da

se glasi: »Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni po-
djetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstav-
kom tega člena.«

22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-11/2001
Novo mesto, dne 10. oktobra 2002.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

4748. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in o
odtujitvi nepremičnin parc. št. 2505/2, 2505/3,
2505/4 in 2505/5, vse k.o. Ždinja vas

Na podlagi 16. in 95. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na 42. seji dne 10. 10. 2002
sprejel
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S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra in o odtujitvi

nepremičnin parc. št. 2505/2, 2505/3, 2505/4
in 2505/5, vse k.o. Ždinja vas

1. Ukine se status javnega dobra na nepremičninah
parc. št. 2505/2, 2505/3, 2505/4 in 2505/5, vse k.o.
Ždinja vas, z dovoljenjem, da se odpišejo od ZKV št. 880,
k.o. Ždinja vas in pripišejo k zemljiškoknjižnemu vložku iste
k.o., last Mestne občine Novo mesto.

2. Odtujijo se nepremičnine parc. št. 2505/2, 2505/3
in 2505/4, vse k.o. Ždinja vas, in sicer na podlagi cenitve.

3. Sklep o ukinitvi javnega dobra prične veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 467-1/2002-1922
Novo mesto, dne 10. oktobra 2002.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

4749. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in o
odtujitvi nepremičnine parc. št. 2197/3, k.o.
Gorenja Straža

Na podlagi 16. in 95. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na 42. seji dne 10. 10. 2002
sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra in o odtujitvi
nepremičnine parc. št. 2197/3, k.o. Gorenja

Straža

1. Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc.
št. 2197/3, k.o. Gorenja Straža, z dovoljenjem, da se odpi-
še od ZKV št. 1581, k.o. Gorenja Straža in pripiše k zemlji-
škoknjižnemu vložku iste k.o., last Mestne občine Novo
mesto.

2. Odtuji se nepremičnina parc. št. 2197/3, k.o. Go-
renja Straža, in sicer na podlagi cenitve.

3. Sklep o ukinitvi javnega dobra prične veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 465-13-41/2001
Novo mesto, dne 10. oktobra 2002.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

PUCONCI

4750. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za območje
Občine Puconci

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,

47/93, 71/93, 44/97 in 89/02) in 16. člena statuta Obči-
ne Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) je Občinski svet
občine Puconci na 40. seji, 3. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
Občine Puconci

1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje

občine Puconci (Uradni list RS, št. 44/98, 102/99 in
100/00) se pod točko b) 13. člena doda enajsta alinea, ki
se glasi:

»Namenska raba območja, ki zajema parcele št. 978/1
k.o. Bodonci, se spremeni tako, da se dovoljuje gradnja
servisnih objektov, manjših obrtnih delavnic in lokalov.«

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Puconci, dne 3. oktobra 2002.

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l. r.

RAVNE NA KOROŠKEM

4751. Odlok o načinu izvajanja gospodarskih javnih
služb distribucije zemeljskega plina, distribucije
toplote in o podelitvi koncesije v Občini Ravne
na Koroškem

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 3., 8. in
14. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. MUV 9/94) in
16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem
na 8. izredni seji dne 28. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb

distribucije zemeljskega plina, distribucije
toplote in o podelitvi koncesije v Občini Ravne

na Koroškem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Predmet odloka)

Ta odlok določa način izvajanja izbirnih gospodarskih
javnih služb distribucije zemeljskega plina, distribucije toplo-
te (v nadaljevanju: javnih služb) v Občini Ravne na Koroškem
(v nadaljevanju: koncedent).

Javni službi se zagotavljata s podelitvijo koncesije.
Ta odlok je koncesijski akt.
Izbira izvajalca javnih služb (v nadaljevanju: koncesio-

nar) se opravi na podlagi zbiranja ponudb z upravno odloč-
bo. Postopek zbiranja ponudb se javno objavi.
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2. člen
(Obseg dejavnosti)

Distribucija zemeljskega plina
Javna služba obsega distribucijo plina, upravljanje pli-

novodnega omrežja in naprav ter dobavo plina odjemalcem.
Dobavo plina kot del javne službe izvaja koncesionar

do odprtja trga z zemeljskim plinom. Po odprtju trga je
koncesionar dolžan dobavljati zemeljski plin tistim odjemal-
cem, ki ne bodo sklenili pogodb o dobavi zemeljskega plina
z drugimi dobavitelji.

Distribucija toplote
Javna služba obsega distribucijo toplotne energije,

upravljanje vročevodnega in toplovodnega omrežja, objek-
tov in naprav ter dobavo toplote odjemalcem.

Koncesionar mora poleg dejavnosti iz prvega in tretje-
ga odstavka tega člena opravljati tudi dejavnosti, ki služijo
vzdrževanju in razvoju gospodarskih javnih služb. Te dejav-
nosti so predvsem:

– razvoj, načrtovanje in pospeševanje oskrbe s plinom
in toploto,

– gradnja ter vzdrževanje plinovodnega in toplovodne-
ga omrežja, objektov in naprav,

– vodenje katastra plinovodnega in toplovodnega omre-
žja, objektov in naprav.

3. člen
(Javna pooblastila)

Koncesionar ima javno pooblastilo za izdajanje soglasij
k priključitvam na omrežji in k drugim upravnim odločbam,
kjer zakon to zahteva.

Če niso izpolnjeni pogoji za izdajo soglasja, izda kon-
cesionar odločbo, s katero zahtevek zavrne. O pritožbi zo-
per to odločbo odloča župan.

4. člen
(Območje izvajanja)

Javna služba se izvaja na celotnem območju Občine
Ravne na Koroškem.

5. člen
(Pogoji za pridobitev koncesije)

Koncesija se lahko podeli pravni ali fizični osebi, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:

1. da ima licenco agencije za energijo za:
– distribucijo in dobavo zemeljskega plina in drugega

energetskega plina in upravljanje distribucijskega omrežja,
– distribucijo in dobavo toplote za daljinsko ogrevanje;
2. da je registrirana in ima vsa potrebna dovoljenja za

opravljanje dejavnosti, navedene v 2. členu tega odloka;
3. da zagotavlja opravljanje strokovno-tehničnih in or-

ganizacijskih nalog, ki se nanašajo na razvoj, načrtovanje,
pospeševanje in gradnjo v skladu z dejavnostjo;

4. da zagotavlja vodenje in vzdrževanje katastra plino-
vodnega in toplovodnega omrežja, objektov in naprav;

5. da izkaže finančno usposobljenost;
6. da prevzame in zavaruje odgovornost za škodo, ki bi

jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko
povzročil tretji osebi;

7. da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane
v dokumentaciji, ki je podlaga za predložitev ponudb.

Koncesionar mora kot del ponudbe predložiti načrt
predvidenega razvoja in izgradnje omrežja ter potrebnih ob-
jektov in naprav za distribucijo plina in distribucijo toplote z
vrednostjo in predvidenim časom za izgradnjo omrežja; na-
črt mora biti izdelan na podlagi dokumentacije, ki je podlaga
za predložitev ponudb.

6. člen
(Prodaja omrežja)

Plinovodno in toplovodno omrežje, objekti in naprave,
ki so potrebni za izvajanje javne službe in so v lasti konce-
denta, se prodajo koncesionarju. Pogoji prodaje in način
gospodarjenja plinovodnega in toplovodnega omrežja z ob-
jekti in napravami se podrobneje določijo v dokumentaciji, ki
je podlaga za predložitev ponudb zainteresiranih ponudni-
kov.

Prodajna vrednost ne sme biti nižja od vrednosti v
poslovnih knjigah na dan prodaje.

II. DOBAVA PLINA, TOPLOTE TER VZDRŽEVANJE
OMREŽIJ, OBJEKTOV IN NAPRAV

7. člen
(Dolžnosti koncesionarja)

Koncesionar je dolžan dobavljati plin odjemalcu nepre-
trgano skozi celo leto in mu zagotavljati potreben obratovalni
tlak do merilnega mesta.

Koncesionar je dolžan pred priključitvijo pisno seznani-
ti odjemalce z nevarnostmi plina in ravnanjem s plinskimi
trošili v okviru njegove pristojnosti.

O vseh informacijah, pomembnih za odjemalce, obve-
šča koncesionar na krajevno običajen način.

Koncesionar mora dobavljati plin in toploto tudi v pri-
meru, če ima zaradi cene plina, določene z ukrepom držav-
nega organa ali koncedenta, z oskrbo s plinom izgubo.

8. člen
(Ustavitev dobave plina in toplote)

Koncesionar sme ustaviti oziroma začasno ustaviti odje-
malcu dobavo plina in toplote po predhodnem pisnem obve-
stilu oziroma brez predhodnega pisnega obvestila le v pri-
merih in na način, določen z energetskim zakonom (Uradni
list RS, št. 79/99), s tem odlokom in splošnimi pogoji.

9. člen
(Dobava toplote)

Koncesionar je dolžan v času kurilne sezone odjemal-
cu nepretrgoma zagotavljati toplotno energijo.

10. člen
(Vzdrževanje omrežij)

Pri načrtovanju, vzdrževanju in gradnji distribucijskega
omrežja, objektov in naprav je izvajalec distribucije plina in
toplote dolžan ravnati z načelom najboljše dosegljive tehno-
logije, predvsem pri izbiri rešitev, ki v največji možni meri
prispevajo k varovanju okolja ter zagotavljajo varnost in za-
nesljivost delovanja distribucijskega omrežja.

11. člen
(Dežurna služba)

Koncesionar je dolžan organizirati lastno 24-urno de-
žurno službo.

III. KONCESIJA

12. člen
(Obveznosti koncesionarja)

Koncesionar gradi, vzdržuje in upravlja plinovodno in
toplovodno omrežje, objekte in naprave s svojimi sredstvi.

Koncesionar je lastnik plinovodnega in toplovodnega
omrežja, objektov in naprav.
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Koncesionar izvaja javno službo v svojem imenu in za
svoj račun.

Koncesionar mora aktivno sodelovati pri pripravi lokal-
ne energetske zasnove in strategije.

13. člen
(Postopek zbiranja ponudb in izbire koncesionarja)
Koncedent izbere koncesionarja na podlagi postopka

zbiranja ponudb, kar se javno objavi v Uradnem listu RS.
Povabilo za predložitev ponudb za podelitev koncesije

se posreduje najmanj trem subjektom, ki po pričakovanjih
koncedenta izpolnjujejo pogoje iz tega odloka. V povabilu za
predložitev ponudb mora biti posebej navedeno, da se po-
vabilo nanaša na oddajo koncesije.

14. člen
(Dokumentacija za zbiranje ponudb)

Dokumentacija, ki je sestavni del javne objave oziroma
povabila, mora vsebovati:

1. predmet in območje koncesije,
2. začetek in čas trajanja koncesije,
3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
4. pogoje prodaje plinovodnega in toplovodnega omre-

žja, objektov in naprav,
5. načinu gospodarjenja s plinovodnem in toplovo-

dnem omrežjem, objekti in napravami,
6. obvezne sestavne dele ponudbe,
7. strokovne reference in druga dokazila, ki morajo biti

predložena za ugotavljanje usposobljenosti ponudnika,
8. merila, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
9. rok in način predložitve ponudb,
10. klavzulo, da mora vsak ponudnik v ponudbi predlo-

žiti tudi izrecno pismeno izjavo, s katero se vnaprej odpove-
duje zahtevkom do koncedenta iz naslova morebitne nedo-
nosnosti ali neustrezne donosnosti koncesije (t.j. iz naslova
izgube ali nedoseganja pričakovane višine dobička pri oprav-
ljanju dejavnosti koncesije), razen primera iz prvega odstav-
ka 29. člena,

11. rok, v katerem bo koncedent opravil morebitna
dodatna usklajevanja in pogajanja s ponudniki,

12. klavzuli, da koncedenta tudi najugodnejša ponud-
ba ne zavezuje k izboru koncesionarja in da lahko konce-
dent v vsakem trenutku brez kakršnegakoli povračila more-
bitnih stroškov ponudnikom razveljavi postopek in ne odda
koncesije oziroma jo odda v ponovljenem postopku,

13. rok, do katerega bo sprejeta odločitev o koncesiji
oziroma izboru koncesionarja,

14. rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o podeli-
tvi koncesije oziroma izboru koncesionarja,

15. odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih infor-
macij v zvezi s predmetom in postopkom oddaje koncesije.

15. člen
(Izbira koncesionarja)

Izbira koncesionarja se lahko opravi, če je koncedentu
predložena vsaj ena veljavna in po morebitnih dodatnih uskla-
jevanjih in pogajanjih tudi ustrezna ponudba.

Postopek oddaje koncesije je neuspešen, če do pote-
ka predvidenega roka za predložitev ponudb ni predložena
nobena veljavna ponudba oziroma nobena ponudba, ki iz-
polnjuje vse pogoje iz tega odloka ali če do roka, predvide-
nega za izbor koncesionarja, nobena od predloženih po-
nudb po izvedenem postopku dodatnih usklajevanj in poga-
janj koncedentu ne ustreza. Ponudba je neveljavna, če ne
vsebuje vseh obveznih sestavin ali če ni prispela v predvide-
nem roku.

Če postopek oddaje koncesije ne uspe, se lahko po-
novi.

16. člen
(Izločilni kriteriji)

Koncedent pri odločanju o izbiri koncesionarja ne bo
obravnaval in bo izločil ponudbe ponudnikov, ki:

– v okviru svoje registrirane dejavnosti ne opravljajo
dejavnosti v obsegu, kot je opredeljen v 2. členu tega odlo-
ka ali

– ne izpolnjujejo vseh pogojev za opravljanje koncesije
v skladu s prvim odstavkom 5. člena tega odloka.

17. člen
(Osnove in merila)

Koncedent pri odločanju o izbiri koncesionarja upošte-
va naslednja merila:

– ponujena cena plina in toplote,
– kupnina za plinovodno in toplovodno omrežje, objek-

te in naprave,
– cena toplote po vlaganjih v tehnološko in energetsko

najučinkovitejšo proizvodnjo toplote, izvedenih v najkrajšem
roku, najkasneje do 1. 7. 2008.

Zahtevani parametri, določeni v dokumentaciji za zbira-
nje ponudb, ki jih ponudniki potrdijo s posebno pisno izjavo
in so sestavina koncesijske pogodbe, so:

– višina koncesijske dajatve,
– rok in način plačila kupnine,
– višina in rok za investicijska vlaganja koncesionarja v

obnovo toplovodnega omrežja, objektov in naprav, v skladu
s katastrom toplovodnega omrežja in seznamom dosedanjih
obnov, ki sta sestavni del dokumentacije za zbiranje po-
nudb,

– višina in rok za investicijska vlaganja koncesionarja v
novogradnjo plinovodnega omrežja, objektov in naprav, v
skladu z idejnim projektom, ki so sestavni del dokumentaci-
je za zbiranje ponudb,

– mejna višina dobička, ki jo lahko ima koncesionar,
– struktura cene toplote in plina,
– način in kriteriji za spreminjanje cen toplote in plina.

18. člen
(Odločitev o izboru koncesionarja)

Komisija, ki jo s sklepom imenuje župan in jo sestav-
ljajo štirje člani in predsednik, po pregledu in ocenjevanju
ponudb, pripravi predlog za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika.

O izbiri koncesionarja odloči tajnik občinske uprave
z upravno odločbo po predhodnem soglasju občinskega
sveta.

19. člen
(Prepoved prenosa koncesije)

Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene konce-
sije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.

20. člen
(Sklenitev koncesijske pogodbe)

Koncedent sklene koncesijsko pogodbo na osnovi
rezultatov pogajanj. Pogajanje obsega vse elemente po-
godbe.

Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe, s katero se podrobneje uredijo medsebojna ra-
zmerja med koncedentom in koncesionarjem. Koncesijska
pogodba se sklene po dokončnosti odločbe o izbiri konce-
sionarja.
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Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta žu-
pan po predhodnem soglasju občinskega sveta.

V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko
pogodbo veljajo določbe tega odloka.

21. člen
(Trajanje koncesije)

Koncesijsko razmerje traja 30 let.
Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem koncesije v

roku, določenem v koncesijski pogodbi.
Koncesijska pogodba se lahko po njenem poteku po-

daljša z aneksom za čas do dokončne izbire izvajalca javne
službe v novem postopku zbiranja ponudb.

22. člen
(Prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje med koncesionarjem in konce-
dentom preneha:

– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom koncesije v režijo.
Koncesijska pogodba preneha veljati:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– s sporazumno razvezo ali
– z razdrtjem.

23. člen
(Razdrtje koncesijske pogodbe)

Koncedent lahko enostransko in brez odpovednega
roka v okviru tretje alinee drugega odstavka prejšnjega čle-
na razdre koncesijsko pogodbo predvsem v primerih, ko
koncesionar:

– neupravičeno prekine distribucijo plina ali toplote za
več kot 2 dni zaporedoma oziroma za več kot 5 dni v
koledarskem letu,

– opravlja storitve v nasprotju s tem odlokom ali odgo-
varjajočim zakonom,

– ogroža varnost ljudi in premoženja,
– ne vzdržuje omrežij v skladu s predpisi,
– ne spoštuje tarifnega sistema in tarifnih postavk iz

koncesijske pogodbe.
V primeru bistvenih kršitev iz druge, tretje, četrte in

pete alinee prejšnjega odstavka lahko koncedent razdre
pogodbo šele, če koncesionar po pismenem opozorilu po-
novi kršitve.

24. člen
(Prehod lastninske pravice nad plinovodnim

in toplovodnim omrežjem)
Ob prenehanju koncesijskega razmerja iz kateregakoli

razloga postanejo last koncedenta plinovodno in toplovo-
dno omrežje, objekti in naprave na območju Občine Ravne
na Koroškem, ki jih je ob sklenitvi koncesijske pogodbe
koncedent prodal koncesionarju kot tudi tisti, ki jih je konce-
sionar v času trajanja koncesije sam zgradil, postavil ali kako
drugače zagotovil.

V primeru predčasnega prenehanja koncesijskega ra-
zmerja po izključni krivdi koncesionarja neamortizirani del
plinovodnega in toplovodnega omrežja, objektov in naprav,
zmanjšan za škodo, ki jo ima koncedent zaradi predčasnega
prenehanja koncesijskega razmerja in ki se pavšalno oceni
na 20% vrednosti plinovodnega in toplovodnega omrežja,
objektov in naprav, koncedent izplača koncesionarju.

V primeru sporazumne razveze koncesijske pogodbe
se koncesionar in koncedent lahko dogovorita o drugačni
višini škode, ki jo ima koncedent zaradi predčasnega prene-

hanja koncesijskega razmerja, kot je določena v prejšnjem
odstavku.

Postopek prevzema plinovodnega in toplovodnega
omrežja, objektov in naprav po prenehanju koncesijskega
razmerja se uredi v koncesijski pogodbi.

25. člen
(Prepoved prodaje tretjim osebam)

Koncesionar ne sme prodati ali kako drugače odsvojiti
plinovodnega in toplovodnega omrežja, objektov in naprav
tretjim osebam.

Koncesionar ne sme brez predhodno pisno pridoblje-
nega soglasja koncedenta skleniti pogodbe o ustanovitvi
zastavne pravice na plinovodnem in toplovodnem omrežju,
objektih in napravah. Koncesionar tudi ne sme obremeniti
tega premoženja na kakršenkoli drug način.

Pogodba, sklenjena v nasprotju s prvim in drugim od-
stavkom tega člena, je nična.

26. člen
(Koncesijska dajatev)

Koncesionar plačuje koncedentu od prodanega plina
in toplote koncesijsko dajatev. Koncesijska dajatev se dolo-
či v koncesijski pogodbi na podlagi dosežene višine v po-
stopku zbiranja ponudb z morebitnimi dodatnimi usklajevanji
in pogajanji.

Koncesionar je lahko prost plačila koncesijske dajatve
v obdobju izgradnje plinovodnega in toplovodnega omrežja,
objektov in naprav. O oprostitvi in pogojih izgradnje omre-
žja, objektov in naprav se koncedent in koncesionar pose-
bej dogovorita.

27. člen
(Povprečna cena plina in toplote)

Povprečna cena plina in toplote vsebuje nabavno ceno
plina in toplote, stroške upravljanja in vzdrževanja ter premo-
ženjska bremena, povrnitev vloženega kapitala, amortizaci-
je, dobička, koncesijsko dajatev, davke ter vse ostale stro-
ške koncesionarja v zvezi z oskrbo odjemalcev s plinom in
toploto.

Metodologija oblikovanja in spreminjanja povprečne
cene plina in toplote bo podrobneje določena v razpisni
dokumentaciji in koncesijski pogodbi.

28. člen
(Tarifni sistem)

Višina tarifnih postavk plina in toplote (prodajne cene
plina in toplote) za različne kategorije odjemalcev ter način
obračunavanja in plačevanja plina in toplote določa tarifni
sistem za dobavo in odjem plina in toplote (v nadaljevanju:
tarifni sistem), ki ga sprejme Občinski svet občine Ravne na
Koroškem.

Izhodiščni tarifni sistem je sestavni del koncesijske po-
godbe. Tarifni sistem se objavlja v Uradnem listu Republike
Slovenije.

29. člen
(Določanje cene plina in toplote)

Koncedent lahko enostransko spremeni ceno, vendar
mora zagotoviti koncesionarju povračilo za morebitno nasta-
lo izgubo, ki mu s tem nastane.

Če Vlada RS ali koncedent enostransko zniža ceno,
ker se je na svetovnem trgu cena plina znižala ali če konce-
dent enostransko prilagodi ceno plina povprečni ceni plina v
Republiki Sloveniji, koncesionar ni upravičen do nadomesti-
la za morebitno izgubo, ki mu s tem nastane.
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Koncesionar je dolžan kupovati ali proizvajati toploto
na način, da bo izbral najugodnejšega dobavitelja toplote
oziroma dobavitelja energenta, kolikor bo toploto proizvajal
sam.

Koncesionar se zavezuje, da bo od dobavitelja toplote
zahteval proizvodnjo toplote na tehnološko in energetsko
najučinkovitejši način, ki hkrati zagotavlja najugodnejšo ce-
no. Enako velja tudi v primeru, če bo toploto proizvajal sam.

30. člen
(Nadzor nad izvajanjem koncesije)

Nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja koncedent
s svojimi organi.

Koncesionar mora osebi, ki se izkaže s pooblastilom
koncedenta, dovoliti vstop v svoje poslovne prostore, dovo-
liti vpogled v dokumentacijo, ki se uporablja za opravljanje
javne službe po tem odloku in pregled plinovodnega in
toplovodnega omrežja, objektov in naprav.

31. člen
(Višja sila)

Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale iz razloga
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na pod-
lagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

32. člen
(Prenos dejavnosti)

Do prenosa izvajanja javne službe na koncesionarja
opravlja naloge javne službe Javno komunalno podjetje LOG,
d.o.o.

Koncesionar mora ob prevzemu izvajanja javne službe
prevzeti vse obveznosti Občine Ravne na Koroškem iz spo-
razuma o izvzetju gospodarskih javnih služb distribucije pli-
na, distribucije toplote in kanalizacije iz dejavnosti Javnega
komunalnega podjetja Log d.o.o., z dne 22. 10. 2002.

33. člen
(Začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 352-04-2/02-30
Ravne na Koroškem, dne 28. novembra 2002.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

RIBNICA NA POHORJU

4752. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Ribnica na Pohorju

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01 in 51/02)
je Občinski svet občine Ribnica na Pohorju na 37. redni seji
dne 24. 10. 2002 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
 S T A T U T A

Občine Ribnica na Pohorju

1. člen
V statutu Občine Ribnica na Pohorju (Uradni list RS, št.

44/99, 100/00 in 47/02) se v 2. členu spremeni besedilo,
tako da glasi:

“Na območju Občine Ribnica na Pohorju so ustanovlje-
ni ožji deli občine. Naloge, organizacija in delovanje ter
pravni status ožjih delov Občine Ribnica na Pohorju so dolo-
čeni s tem statutom.

Imena in območja ožjih delov občine so:
Vaška skupnost Hudi Kot:
Hudi Kot – del (od hišne št. 31–122),
Zgornja Orlica – del (od hišne št. 1–8 in 40–49).
Vaška skupnost Josipdol:
naselje Josipdol,
naselje Zgornji Lehen,
Ribnica na Pohorju – del (hišna št. 102),
Hudi Kot – del (hišna št. 7).
Vaška skupnost Ribnica na Pohorju:
Ribnica na Pohorju – del (od hišne št. 1–101 in hišna
št. 103),
Zgornja Orlica – del (od hišne št. 9–39),
Hudi kot – del (od hišne št. 1–6 in 8–30),
naselje Zgornji Janževski Vrh.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-02/2002
Ribnica na Pohorju, dne 25. oktobra 2002.

Županja
Občine Ribnica na Pohorju

Marija Sgerm, univ. dipl. ek. l. r.

ROGATEC

4753. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Rogatec za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 70. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št.
35/99, 55/01) je Občinski svet občine Rogatec na
27. seji, dne 24. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu

Občine Rogatec za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Rogatec za leto 2002

(Uradni list RS, št. 13/02 ) se 2. člen spremeni in se splošni
del proračuna na ravni podskupin kontov določa v nasled-
njih zneskih:
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A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjev

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 538.342
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 229.274

70 DAVČNI PRIHODKI 138.704
700 Davki na dohodek in dobiček 97.925
703 Davki na premoženje 25.837
704 Domači davki na blago in storitve 14.942
706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI 90.570
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 34.120
711 Takse in pristojbine 2.400
712 Denarne kazni 180
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  500
714 Drugi nedavčni prihodki 53.370

72 KAPITALSKI PRIHODKI 17.562
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 10.562
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega

premoženja 7.000
73 PREJETE DONACIJE  600

730 Prejete donacije iz domačih virov 600
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 290.905
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih

institucij 290.905

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 563.190
40 TEKOČI ODHODKI 87.513

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 24.995
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 3.080
402 Izdatki za blago in storitve 55.096
403 Plačila domačih obresti 1.900
409 Rezerve 2.442

41 TEKOČI TRANSFERI 153.051
410 Subvencije 4.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 21.401
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 16.671
413 Drugi tekoči domači transferi 110.479
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 294.536
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 294.536

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 28.090
430 Investicijski transferi 28.090

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –24.848

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) 0

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 16959
50 ZADOLŽEVANJE 16.959

500 Domače zadolževanje 16.959

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  2.300
55 ODPLAČILA DOLGA  2.300

550 Odplačila domačega dolga 2.300
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) –10.189
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.–IX.) 24.848
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) 24.848

2. člen
V odloku o proračunu Občine Rogatec za leto 2002

(Uradni list RS, št. 13/02) se 5. člen spremeni tako, da se
glasi:

Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini
1,942.000 tolarjev.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-108/2002
Rogatec, dne 24. oktobra 2002.

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

4754. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega
zavoda za upravljanje spomenikov in kulturne
dediščine Občine Rogatec

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogatec (Uradni
list RS, št. 35/99, 55/01) je Občinski svet občine Rogatec
na seji dne 24. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda
za upravljanje spomenikov in kulturne dediščine

Občine Rogatec

1. člen
S tem odlokom se dopolnjuje odlok o ustanovitvi javne-

ga zavoda za upravljanje spomenikov in kulturne dediščine
Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 63/00).

2. člen
Doda se nov 9.a člen, ki glasi:
“Direktorju zavoda pripada del plače za delovno uspe-

šnost v skladu z odredbo o merilih za ugotavljanje delovne
uspešnosti direktorjev javnih zavodov na področju kulture in
njenimi spremembami.

Svet zavoda poda predlog za določitev delovne uspe-
šnosti ter njene višine. O podanem predlogu odloča Občin-
ski svet občine Rogatec.”

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št.06202-111/2002
Rogatec, dne 24. oktobra 2002.

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.
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4755. Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Rogatec

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Ura-
dni list RS, št. 62/94, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta
Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99, 55/01) je Ob-
činski svet občine Rogatec na seji dne 24. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o financiranju političnih strank

v Občini Rogatec

1. člen
Strankam, katerim listam so na zadnjih volitvah pripadli

mandati za člane občinskega sveta, pripadajo sredstva iz
proračuna Občine Rogatec v višini 104,10 SIT na mesec za
vsak dobljeni glas na volitvah za občinski svet v zadnjem
trimesečju leta 2002.

2. člen
Sredstva se strankam nakažejo za zadnje trimesečje

tega proračunskega leta na njihov transakcijski račun.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-107/2002
Rogatec, dne 24. oktobra 2002.

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

SEMIČ

4756. Odlok o oblikovanju volilnih enot v Občini Semič

Na podlagi 117. člena ter skladno z 20. in 22. členom
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 61/95 in 51/02) ter 1. in 17. člena statuta Občine
Semič (Uradni list RS, št. 37/99, 67/01 in 23/02) je Ob-
činski svet občine Semič na 32. redni seji dne 10. 10.
2002 sprejel

O D L O K
o oblikovanju volilnih enot v Občini Semič

1. člen
 Za izvedbo volitev članov občinskega sveta se oblikuje

volilna enota, ki zajema območje celotne Občine Semič z
naselji: Blatnik pri Črmošnjicah, Brezje pri Rožnem Dolu,
Brezje pri Vinjem Vrhu, Brezova Reber, Brezovica pri Čr-
mošnjicah, Brstovec, Cerovec pri Črešnjevcu, Črešnjevec
pri Semiču, Črmošnjice, Gaber pri Črmošnjicah, Gornje
Laze, Gradnik, Hrib pri Cerovcu, Hrib pri Rožnem Dolu, Kal,
Komarna vas, Krupa, Krvavčji Vrh, Lipovec, Maline pri Štre-
kljevcu, Mašelj, Moverna vas, Nestoplja vas, Omota, Oskor-
šnica, Osojnik, Planina, Podreber, Potoki, Praproče, Pra-
prot, Preloge, Pribišje, Pugled, Rožni Dol, Sela pri Vrčicah,
Semič, Sodji Vrh, Sovinek, Sredgora, Srednja vas, Starihov
Vrh, Stranska vas pri Semiču, Štrekljevec, Trebnji Vrh, Vinji
Vrh pri Semiču, Vrčice.

V volilni enoti se voli trinajst članov občinskega sveta.

2. člen
Člani občinskega sveta se volijo po proporcionalnem

načelu.

3. člen
Župan Občine Semič se voli v občini kot eni volilni

enoti. Za volitve župana velja večinsko načelo.

4. člen
Volitve v občinski svet in volitve župana vodi in izvaja

občinska volilna komisija.

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

dnem listu RS. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha
veljati odlok o oblikovanju volilnih enot v Občini Semič (Urad-
ni list RS, št. 65/94).

Št. 015-03-02/2002-1
Semič, dne 10. oktobra 2002.

Župan
Občine Semič

Ivan Bukovec l. r.

4757. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o plačah in nagradah občinskih
funkcionarjev in članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00 in odločitve ustavnega sodišča,
Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96,
39/96, 44/96, 59/99 in 51/02), 45.a člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
61/95, 70/95 in 51/02) ter 17. člena statuta Občine Se-
mič (Uradni list RS, št. 37/99, 67/01 in 23/02) je Občinski
svet občine Semič na 32. redni seji dne 10. 10. 2002
sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah

in nagradah občinskih funkcionarjev in članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih

občinskih organov ter o povračilih stroškov

1. člen
 V pravilniku o plačah in nagradah občinskih funkcio-

narjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni
list RS, št. 37/99) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:

»Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta
je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji
delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin
vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sve-
ta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne
sme presegati 15% letne plače župana«.

2. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, ne

sme presegati 80% plače župana. Če opravlja funkcijo ne-
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poklicno, pa mu pripada plačilo za opravljanje funkcije, do-
ločeno največ v višini 40% plače župana«.

3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik občinske volilne komisije in njegov name-

stnik ter tajnik imajo ob vsakih splošnih volitvah pravico do
nadomestila v višini povprečnega mesečnega izplačila plači-
la za poklicno opravljanje funkcije župana oziroma funkcije
podžupana v občini. Člani občinske volilne komisije in njiho-
vi namestniki imajo pravico do nadomestila v višini dvajset
odstotkov povprečnega mesečnega izplačila plačila za po-
klicno opravljanje funkcije župana. Nadomestilo se izplača
na podlagi odločbe o imenovanju«.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 015-03-03/2002-1
Semič, dne 10. oktobra 2002.

Župan
Občine Semič

Ivan Bukovec l. r.

SLOVENSKE KONJICE

4758. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta šolski kompleks gimnazija
Slovenske Konjice

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98) in 27. člena statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 31/99, 19/01) je župan Občine Sloven-
ske Konjice dne 21. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev

zazidalnega načrta šolski kompleks gimnazija
Slovenske Konjice

I
Javno se razgrnejo spremembe in dopolnitve zazidal-

nega načrta šolski kompleks gimnazija Slovenske Konjice,
ki ga je izdelalo podjetje Razvojni center – planiranje d.o.o.,
Celje, v oktobru 2002, pod št. proj. 688/2002.

II
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak

dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29,
soba št. 39 in v prostorih Krajevne skupnosti Slovenske
Konjice ob sredah med 16. in 18. uro.

Javna razgrnitev traja 30 dni od veljave sklepa.

III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svo-

je pripombe in predloge k osnutku odloka v knjigo pripomb,
ki bo na mestu javne razgrnitve ali pa jih pismeno posreduje-
jo Občini Slovenske Konjice.

Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po
javni razgrnitvi.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-0003/2002-200
Slovenske Konjice, dne 21. oktobra 2002.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

SODRAŽICA

4759. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Sodražica za leto 2001

Na podlagi 3. točke 98. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) ter na
podlagi 15. ter 100. člena statuta Občine Sodražica (Uradni
list RS, št. 44/99, 80/00) je Občinski svet občine Sodraži-
ca na 29. redni seji dne 24. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Sodražica za leto 2001

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sodraži-

ca za leto 2001.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto

2001 izkazuje:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov V SIT
I. Skupaj prihodki 203,275.000
II. Skupaj odhodki 203,425.000
III. Proračunski primanjkljaj (I-II) –150.000
B) Račun finančnih terjatev in naložb –
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih

deležev –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe

kapitalskih deležev –
C) Račun financiranja –
VII. Zadolževanje proračuna –
VIII.Odplačilo dolga –
IX. Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII) –
X. Zmanjšanje sredstev na računu (III+VI+IX) –

3. člen
Skupni primanjkljaj bilance prihodkov in odhodkov po

zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto
2001 v višini 150.000 SIT se prenese med odhodke prora-
čuna za leto 2002.

4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključ-

nem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2001 ter
njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhod-
kov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega
odloka.
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5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 00201-8/02
Sodražica, dne 24. oktobra 2002.

Župan
Občine Sodražica

Andrej Pogorelc l. r.

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

4760. Spremembe in dopolnitve navodila za oddajo
javnih naročil male vrednosti

Na podlagi prvega odstavka 125. člena zakona o jav-
nih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) in 115. člena statuta
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št.
18/99, 71/01) izdajam

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
N A V O D I L A

za oddajo javnih naročil male vrednosti

1. člen
V navodilu za oddajo javnih naročil male vrednosti

(Uradni list RS, št. 23/01) se v 7., 9. in 11. členu navodila
se vrednost 500.000 SIT nadomesti z vrednostjo
1,000.000 SIT.

ŠMARJE PRI JELŠAH

4761. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Šmarje pri Jelšah za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/0)
ter 108. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list
RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet občine Šmarje pri
Jelšah na 31. redni seji dne 17. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Šmarje

pri Jelšah za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto

2002 (Uradni list RS, št. 12/02) se 2. člen spremeni tako,
da se glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

2. člen
Te spremembe in dopolnitve navodil se objavijo v Ura-

dnem listu RS in se začnejo uporabljati s 1. 1. 2002.

Št. 031-01/01
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, dne 30. septembra

2002.

Župan
Občine Sv. Andraž v Sl. goricah

Franci Krepša l. r.

V 000 SIT
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Plan 2002 Popravek plana 2002
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.163.411 1.169.694
70 Davčni prihodki 445.083 442.083
71 Nedavčni prihodki 107.382 132.245
72 Kapitalski prihodki 20.000 40.000
74 Transferni prihodki 590.946 555.366
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42) 1.320.851 1.359.753
40 Tekoči odhodki 270.138 270.934
41 Tekoči transferi 409.832 423.487
42 Investicijski odhodki 577.781 602.232
43 Investicijski transferi 63.100 63.100
III. PRORAČUNSKI (PRESEŽEK) PRIMANJKLJAJ -157.440 -190.059
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV 12.560 13.560
75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 12.560 13.560
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.DELEŽEV – –
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev – –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA
KAPITALSKIH DELEŽEV 12.560 13.560
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA – 65.000
50 Zadolževanje – 65.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA 7.700 5.500
55 Odplačila dolga 7.700 5.500
 IX. POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNU
(I+IV+VII-II-V-VIII) -152.580 -116.999
X. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX=-III) 157.440 190.059
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU OB KONCU LETA 206 1.877
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Proračunski primanjkljaj v znesku 190.059 tisoč SIT
zmanjšan za presežek iz računa finančnih terjatev in naložb v
znesku 13.560 tisoč SIT ter povečan za odplačilo dolgoroč-
nega kredita v znesku 5.500 tisoč SIT, bo pokrit z dolgoroč-
nim zadolževanjem proračuna v višini 65.000 tisoč SIT in z
ostankom sredstev na računu ob koncu preteklega leta v
višini 118.876 tisoč SIT.

Pregled prihodkov in odhodkov popravka občinskega
proračuna in njihova razporeditev je zajeta v posebnem in
splošnem delu popravka proračuna za leto 2002, ki sta
sestavni del tega odloka.

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa
se za proračunsko leto 2002.

Št. 06202-0055/02
Šmarje pri Jelšah, dne 18. oktobra 2002.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

4762. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni
za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč

Na podlagi 43., 43.a, 44. in 44.b člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in
33/89) v povezavi s 57. in 58. členom zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 7., 12. in 20. člena
pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vredno-
sti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin
(Uradni list SRS, št. 8/87) ter 16. člena statuta Občine
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski
svet občine Šmarje pri Jelšah na 31. redni seji dne 17. 10.
2002 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za

stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanj-

ske površine, ki se izračuna po JUS U.C2.100, III. sto-
pnje opremljenosti zmanjšana za povprečne stroške ure-
janja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča na dan
30. 9. 2002 za območje Občine Šmarje pri Jelšah znaša
144.618 SIT.

2. člen
Povprečna cena za stavbno zemljišče se določi v od-

stotkih od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka
in znaša 1,2% povprečne gradbene cene, to je: 1.735,40
SIT za m2.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč na območju Občine Šmarje pri Jelšah za III. stopnjo
opremljenosti in gostoto naseljenosti 100 do 200 prebival-
cev na hektar znašajo na dan 30. 9. 2002 20.509 SIT za
m2 koristne stanovanjske površine.

Od tega:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe

9.136 SIT za m2 koristne stanovanjske površine,
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 11.373

SIT za m2 koristne stanovanjske površine.
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnega

zemljišča na m2 stavbnega zemljišča v Občini Šmarje pri
Jelšah znašajo na dan 30. 9. 2002 8.204 SIT.

4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemlji-

šče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-
ljišč komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se letno valori-
zirajo v skladu z indeksi podražitev, ki jih mesečno objavlja
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za gradbeniš-
tvo in industrijo gradbenega materiala.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemlji-
šča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč v letu 2001 (Uradni list RS, št. 82/01).

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 06202-0054/02
Šmarje pri Jelšah, dne 18. oktobra 2002.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

4763. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko
vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 30., 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Ura-
dni list RS, št. 12/96 in 44/00), 3. člena in drugega odstav-
ka 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
(Uradni list RS, št. 44/96, 1/98 84/98 in 102/00, 111/00)
in 18. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list
RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na
31. redni seji dne 17. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo

v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah

1. člen
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v

Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah so:

SIT
1. dnevni program za otroke v starosti od 1 do 3 let70.890
2. dnevni program za otroke v starosti od 3 do 7 let61.880
Cena prehrane dnevno znaša 350 SIT.

2. člen
Cene programov se ponovno uskladijo s 1. 4. 2003 z

rastjo življenjskih stroškov.
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3. člen
Prispevki staršev so določeni na osnovi pravilnika o

plačilih staršev za programe v vrtcih. Če starši ne podajo
vloge za znižano plačilo, plačajo polno ceno programa.

4. člen
V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi

bolezni ali drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno
najavijo otrokovo odsotnost, se mesečno plačilo staršev
zmanjša za sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na
vrednost za posamezni plačilni razred, kamor je starš razpo-
rejen za plačilo).

5. člen
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šol-

skega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta nasled-
nje leto.

6. člen
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni od-

sotnosti v času poletnih počitnic rezervirati mesto v vrtcu
plačajo v mesecu, ko je otrok odsoten cel mesec, 30%
višine njihovega plačilnega razreda kot rezervacijo.

To določilo velja le za starše, ki imajo skupaj z otrokom
stalno prebivališče v Občini Šmarje pri Jelšah, za druge
starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med
ceno programa in plačilom staršev.

Plačila rezervacije so oproščeni starši, kateri otroci
obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo in v polet-
nih mesecih ne potrebujejo varstva.

7. člen
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega

časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem
zaračuna 700 SIT za vsako začeto uro. Vrtec to uporabi le v
primeru večkratnega neodgovornega odnosa staršev in neu-
poštevanja obratovalnega časa vrtca.

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

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 10. 2002 dalje.

Št. 06202-0056/02
Šmarje pri Jelšah, dne 18. oktobra 2002.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

TREBNJE

4764. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 19. člena statuta Občine
Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98) in določil odloka
o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 38/00) je Občinski
svet občine Trebnje na 30. redni seji dne 24. 10. 2002
sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi statusa javnega dobra

I
S tem sklepom se na parc. št. 2217/11, pot v izmeri

66 m2, vpisano v vložku 330 k.o. Straža, vzpostavi status
javnega dobra.

II
Zemljišče, parc. št. 2217/11, pot v izmeri 66 m2 se

odpiše od dosedanjega vložka št. 330 k.o. Straža in se
prenese v javno dobro Občine Trebnje.

III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 46600-27/1997
Trebnje, dne 24. oktobra 2002.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

4765. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi in o
vzpostavitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 19. člena statuta Občine
Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98) in določil odloka
o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 38/00) je Občinski
svet občine Trebnje na 30. redni seji dne 24. 10. 2002
sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

in o vzpostavitvi statusa javnega dobra

I
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi

za parc. št. 838/1, pot v izmeri 171 m2, vpisano v vložku
522 k.o. Trebnje.

II
Zemljišče, parc. št. 838/1, pot v izmeri 171 m2 k.o.

Trebnje postane last Občine Trebnje in se vknjiži kot lastnina
Občine Trebnje.

III
Zemljišče, parc. št. 839/2, travnik v izmeri 72 m2,

vpisano v vložku 343 k.o. Trebnje, v lasti Pavlin Marije,
Štefan pri Trebnjem 29, preide po zemljiškoknjižni izvedbi
menjalne pogodbe v javno dobro v lasti Občine Trebnje.

IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 46503-11/2001
Trebnje, dne 24. oktobra 2002.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.
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4766. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika za podelitev priznanja »Športnik leta«
v Občini Trebnje

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 70/00),
13. člena pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o načinu in vrednotenju športnih programov v Občini Treb-
nje (Uradni list RS, št. 86/01) ter 13. in 19. člena statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) in
pravilnika za podelitev priznanja »Športnik leta« v Občini
Trebnje (Uradni list RS, št. 86/01), je Občinski svet občine
Trebnje na 29. seji dne 24. 10. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

za podelitev priznanja »Športnik leta«
v Občini Trebnje

1. člen
V pravilniku za podelitev priznanja »Športnik leta« v

Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 86/01) se 2. člen v celoti
spremeni in se glasi:

Priznanja so:
 I. športna nagrada »Športnik leta« v Občini Trebnje
 II. športni znak Trebnjega
III. športna plaketa Trebnjega.

I. Športno nagrado »Športnik leta« v Občini Trebnje se
podeljuje:

A) Športnicam in športnikom posameznikom, v članski
ali mladinski kategoriji, na podlagi dosežkov na tekmovanjih,
ki jih organizirajo Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali
evropske športne federacije ter panožne zveze, po nasled-
njih kriterijih:

1. Olimpijske igre – uvrstitev, udeležba
2. Svetovno prvenstvo – uvrstitev, udeležba
3. Evropsko prvenstvo – uvrstitev, udeležba
4. Sredozemske igre – uvrstitev, udeležba
5. Državno prvenstvo – 1. mesto
6. Uradna mednarodna tekmovanja – 1., 2. in 3. me-

sto
7. Državno prvenstvo – 2., 3. in 4. mesto.

B) Športnim članskim ekipam, na podlagi dosežkov,
po kriterijih:

1. Državno prvenstvo, ki ga organizira panožna zveza –
1. liga

2. Mednarodni pokali, ki jih organizirajo svetovne ali
evropske športne federacije

3. Pokal Slovenije, ki ga organizira panožna zveza
4. Državno prvenstvo, ki ga organizira panožna zveza –

2. in 3. liga.

II. Športni znak Trebnjega se podeljuje športnikom in
športnicam ter ekipam, ki izpolnjujejo navedene kriterije iz
točke I. A) oziroma I. B) in niso prejeli športne nagrade
»Športnik leta«.

 Športni znak se lahko podeli tudi za izjemne dosežke
na regijskih in občinskih tekmovanjih.

 Športni znak Trebnjega se lahko podeli tudi za mlajše
kategorije.

III. Športna plaketa Trebnjega:
V drugi alinei se številko 30 nadomesti s številko 25.

Doda se nova alinea, ki glasi:
– posameznikom in posameznicam za ekstremne do-

sežke na področju športa.
Grafična rešitev priznanj se določi v posebnem postop-

ku, ki ga izvede Športna zveza Trebnje.

2. člen
V 4. členu se prvi stavek prvega odstavka spremeni, da

glasi:
Komisijo imenuje na predlog športne zveze Občinski

svet občine Trebnje iz vrst uglednih športnikov, športnih
delavcev, gospodarstvenikov in predstavnika občine odgo-
vornega za šport.

Za prvim odstavkom 4. člena se doda:
Mandat komisije traja 4 leta in je enak mandatu članov

občinskega sveta.
Komisija za svoje delo izdela poslovnik, na katerega da

soglasje Občina Trebnje.

3. člen
V 5. členu, v drugem odstavku, se na konec prve

alinee doda besedilo: in so državljani Republike Slovenije.
Spremeni se zadnji odstavek 5. člena, da glasi:
Komisija lahko vsako leto podeli največ tri športne na-

grade »Športnik leta«, od tega: športnici, športniku in ekipi;
največ pet športnih znakov Trebnjega in največ tri športne
plakete Trebnjega.

4. člen
Ta pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za

podelitev priznanja »Športnik leta« v Občini Trebnje začne
veljati z dnem objave.

Trebnje, dne 24. oktobra 2002.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

ZAVRČ

4767. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcu v Občini Zavrč

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00) in 15. člena statuta Občine Zavrč
(Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Zavrč na
39. redni seji dne 5. 9. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov

v vrtcu v Občini Zavrč

1. člen
Cene programov v vrtcu v Občini Zavrč znašajo od

1. 9. 2002 dalje mesečno na otroka
1. v dnevnem (10-urnem) varstvu za otroke SIT
– prve starostne skupine

(od enega do treh let) 86.225
– druge starostne skupine

(od treh let do vstopa v šolo) 74.800
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2. člen
Plačilo staršev se obračunava po pravilniku o plačilih

staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 64/96,
1/98, 84/94 in 102/00) in ga določi Občinska uprava
občine Zavrč v upravnem postopku.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi. Z dnem veljave preneha veljati sklep
št. 642-01-7/01 z dne 7. 12. 2001. Sklep se uporablja od
1. 9. 2002.

Št. 642-01-20/02
Zavrč, dne  5. septembra 2002.

Župan
Občine Zavrč

Miran Vuk l. r.

ŽALEC

4768. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Občine Žalec za območje
Občine Žalec – dopolnitev v letu 2000

Na podlagi 1. člena in prvega odstavka 2. člena zako-
na o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju
(Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00) in 39. 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) ter 16. in 24. člena statuta
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01 in
25/02) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 3. oktobra
2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega

družbenega plana Občine Žalec za območje
Občine Žalec – dopolnitev v letu 2000

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih

sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94,
76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98,
17/99 in 28/99) in spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obmo-
čje Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99 in 98/00).

Tekstualni in grafični del sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbe-
nega plana Občine Žalec za območje Občine Žalec (v na-
daljnjem besedilu: dolgoročni in srednjeročni plan) se spre-

menita in dopolnita s sestavinami, ki so navedene v členih
tega odloka.

Vsebina sprememb in dopolnitev dolgoročnega in sred-
njeročnega plana se nanaša na:

– uskladitev z novimi (razširjenimi) obveznimi izhodišči
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Republike Slovenije za področja energetike, prometa in zvez,
vodnega gospodarstva, poselitve, kulturne dediščine in na-
ravnih vrednot,

– uskladitev z dodatnimi izhodišči in vsebinami uprav-
ljavcev prostora za področja gozdarstva, urejanja kmetijskih
zemljišč, vodnega gospodarstva, prometne, komunalne in
energetske zasnove, za zasnovo območij za obrambo in
zaščito ter za področje sprejete prostorske dokumentacije,

– spremembe mej ureditvenih območij naselij na pobu-
do občine, fizičnih in pravnih oseb za potrebe poselitve in
kmetijskih dejavnosti – gradnja in ureditve na kvalitetnih in
manj kvalitetnih kmetijskih zemljiščih, skladno z izdelanimi
strokovnimi podlagami za področje poselitve za naselja Šem-
peter v Savinjski dolini, Petrovče in Griže z vplivnimi območji
ter v manjšem številu skladno le z gradivom za izvzem povr-
šin iz območja najboljših in drugih kmetijskih zemljišč,

– dopolnitev s programskimi zasnovami za 18 območij
za področje poselitve, predelovalnih dejavnosti, mineralnih
surovin, trgovine, prometa, poslovnih storitev ter skupnih in
osebnih storitev.

2. člen
Sestavni del sprememb in dopolnitev dolgoročnega in

srednjeročnega plana Občine Žalec je naslednje gradivo, ki
je ustrezno dopolnjeno in spremenjeno:

– kartografski del v merilu 1: 25 000:
1 Zasnova kmetijstva, gozdarstva in območij poseli-

tve
2 Zasnova vodnih virov in vodnogospodarske uredi-

tve
2a Vodnogospodarske omejitve v prostoru
3 Zasnova oskrbe z vodo
4 Zasnova mineralnih surovin
5 Zasnova ohranjanja naravnih vrednot
5a Zasnova varstva kulturne dediščine
6 Zasnova rekreacije v naravnem okolju
7 Zasnova sanacij
7a Zasnova sanacij onesnaženega okolja
8 Zasnova poselitve in zasnova funkcij naselij v omre-

žju naselij
9 Zasnova prometnega omrežja
9a Zasnova kolesarskega omrežja
10 Zasnova omrežja zvez
11 Zasnova energetskega omrežja
12 Zasnova načinov urejanja prostora
13 Zasnova osnovne rabe prostora
14 Zasnova območij za potrebe obrambe ter zaščite

in reševanja
– kartografska dokumentacija na preglednem katastr-

skem načrtu v merilu 1:5000:
– namenska raba in načini urejanja prostora
– Programske zasnove s tekstualnim in grafičnim de-

lom ter predhodno pridobljenimi pogoji in mnenji za:
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Zap. št. - Programska zasnova Izdelal Številka projekta
oznaka
programske
zasnove
v kartografski
dokumentaciji

P13 Dopolnitve programskih zasnov za Razvojni center Planiranje d.o.o. Št. Projekta 511/00
območje kamnoloma Velika Pirešica Celje

P15 Programska zasnova za ureditveni Urbana d.n.o. Velenje Št. Projekta 297/00
načrt širitve kamnoloma Liboje

P16 Progranska zasnova za širitev območja URBIS, Urbanizem, arhitektura, Št. Projekta 40-PZ/2001
PUV-PGM Žalec projektiranje d.o.o. Maribor

P17 Programska zasnova za ARHENA, projektivno podjetje, Št. Projekta 059/2001-SP
športni park Šempeter s.p., Velenje

P18 Programska zasnova za območje Razvojni center Planiranje d.o.o. Št. Projekta 429/00
stanovanjske soseske Žalec-zahod Celje

P19 Programska zasnova za skladiščenje Razvojni center Planiranje d.o.o. Št. Projekta 557/01
pirotehničnih sredstev Celje

P21 Programske zasnove za izvedbo Projektivni biro Velenje d.d. Št. Projekta 5328
križišča in parkirišča pri gostilni
Cizej v Pirešici

P22 Programska zasnova za proizvodno - Constructa Idrija d.o.o. Št. Projekta 282-G/01/1
servisno območje Šempeter sever Dopolnjeno: september 2002

P23 Programska zasnova nove Constructa Idrija d.o.o. Št. Projekta 282-G/01/2
stanovanjske soseske Šempeter jug

P25 Programska zasnova nove Constructa Idrija d.o.o. Št. Projekta 282-G/01/4
stanovanjske soseske Petrovče vzhod Dopolnjeno: september 2002

P27 Programska zasnova nove Constructa Idrija d.o.o. Št. Projekta 282-G/01/6
stanovanjske soseske Drešinja vas jug

P30 Programska zasnova nove Constructa Idrija d.o.o. Št. Projekta 282-G/01/9
stanovanjske soseske Griže severovzhod

P31 Programska zasnova nove Constructa Idrija d.o.o. Št. Projekta 282-G/01/10
stanovanjske soseske Griže vzhod

P32 Programska zasnova nove Constructa Idrija d.o.o. Št. Projekta 282-G/01/11
stanovanjske soseske Zabukovica jug

P34 Programska zasnova za stanovanjsko Razvojni center Planiranje d.o.o. Št. Projekta 529/01
gradnjo v Arji vasi Celje

P35 Programska zasnova nove Constructa Idrija d.o.o. Št. Projekta 282-G/02
stanovanjske soseske Liboje sever

P36 Programska zasnova za Razvojni center Planiranje d.o.o. Št. Projekta 520/01
golf igrišče Žalec – Krčevina Celje Dopolnjeno: september 2002

P37 Programska zasnova za priključno Constructa Idrija d.o.o. Št. projekta 326-G/01
povezovalno cesto za industrijsko
območje Aero  Šempeter
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Strokovne podlage s tekstualnim in grafičnim delom ter predhodno pridobljenimi pogoji in mnenji za:

Zap. št. - Programska zasnova Izdelal Številka projekta
oznaka
programske
zasnove
v kartografski
dokumentaciji

025i Strokovne podlage za pobudo 025i DI-STUDIO s.p., Velenje Št. projekta 1/5-2001
– Gradnja poslovno gospodarskega
objekta –ranča za vzrejo konjev za
turistično rekreacijske namene

045i Strokovne podlage za pobudo 045i Št. projekta 297/00
– Pokrito tekališče za konje,
ograjen izpust za konje

061i in 062i Strokovne podlage za nameravano ING.KLAN d.o.o., Maribor Št. projekta 07/2001
izvedbo razširjene kmetijske dejavnosti
konjereje in za ureditev kmetijskega dvorišča

089i Strokovne podlage za izgradnjo Studio List d.o.o.,Celje Št. projekta 893/2001
ribnikov

Strokovne podlage za izgradnjo ribnikov
Studio List d.o.o.,Celje
Št. projekta 893/2001

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA
PLANA

3. člen
V točki 6.1.1. »Kmetijska zemljišča« se za tretjim od-

stavkom dodajo nov četrti, peti in šesti odstavek, ki glasijo:
»Po računalniški izmeri skeniranih kart PKN5 leta 1999

je izmerjena velikost Občine Žalec 11.719,74 ha, od tega
merijo kmetijska zemljišča 5.697,90 ha oziroma predstav-
ljajo 48,62% celotnega območja občine. V najboljša kmetij-
ska zemljišča je razvrščenih 4.070,23 ha, v območje drugih
kmetijskih zemljišč pa 1.627,67 ha. Najboljša kmetijska
zemljišča so opredeljena predvsem v osrednjem delu obči-
ne oziroma v dolinskem delu reke Savinje in njenih pritokov.
V ostalem gričevnatem delu občine prevladujejo zemljišča
razvrščena v druga kmetijska zemljišča.

Sprememba kmetijskih zemljišč v stavbna obsega sku-
pno 81,03 ha, od tega 44,94 ha »najboljših kmetijskih
zemljišč« in 36,09 ha »drugih kmetijskih zemljišč«. V Občini
Žalec so za potrebe poselitve opredeljene širitve ureditvenih
območij naselij pretežno na slabših kmetijskih zemljiščih,
izjema so le predlagane širitve za kompleksno gradnjo, za
katera so izdelane programske zasnove.

Zaradi predvidenih posegov v prostor in popravkov goz-
dne meje se spremeni razmerje površin kmetijskih in goz-
dnih zemljišč tako, da se površina »najboljših kmetijskih
zemljišč« zmanjša za 47,10 ha, površina »drugih kmetijskih
zemljišč« za 51,48 ha ter gozdnih zemljišč za 1,15 ha.«

V isti točki se za šestim odstavkom besedila z naslovom
»Agrooperacije« vstavi nov sedmi odstavek, ki glasi:

»Agromelioracije so predvidene na območjih: Zahom
1, Zahom 2, Galicija 1, Galicija 2, Galicija 3, Galicija 4,
Galicija 5, Podkraj 1, Podkraj 2, Podkraj 3, Migojnice 1,
Migojnice 2, Mirosan, Steblovnik, Pongrac, Pod Martjaki,
Zavrte-Kale, Podkraj 4, Gotoveljski Zalog, Plevna, Zaloška
gorica, Grmovje in Kasaze-Liboje. Komasacije so predvi-
dene na vseh območjih, ki so predvidena hkrati tudi za
osuševanje. Na predvidenih območjih agromelioracij, osu-

ševanja, namakanja in komasacij je potrebno predhodno
pridobiti naravovarstvene smernice in kulturnovarstvene po-
goje v primeru če posegajo na varovana območja kulturne
dediščine.«

4. člen
V točki 6.1.2. »Gozdovi« se na koncu prvega odstavka

doda nov stavek, ki glasi:
»Znotraj novih meja občine in po računalniški izmeri

skeniranih kart PKN5 leta 1999 je izmerjena velikost, ki jo
zavzemajo gozdovi 4.949,80 ha, oziroma predstavljajo
42,23% celotnega območja občine.«

V isti točki se za tretjim odstavkom vstavita novi četrti in
peti odstavek (sedanji četrti pa postane šesti odstavek), ki
glasi:

»V Občini Žalec je za vse posege v gozd in gozdni
prostor, na zemljišča v zaraščanju, na gozdno infrastrukturo,
za posamično gozdno drevje v kmetijski krajini in obrečne
pasove drevja potrebno predhodno pridobiti soglasje Zavo-
da za gozdove Slovenije. Zaradi majhnega dela gozda v
nižinskem delu občine se naj predvidijo tudi pogozditve
kmetijskih površin z gozdom. Predvidi naj se ohranitev pro-
stostoječih gozdnih dreves, omejkov in grmišč v kmetijski
krajini, saj zaradi neznatnega obsega niso evidentirani. Pri
novih zasaditvah se naj vzpostavi mreža gozdnih biotopov v
maksimalni oddaljenosti 400 do 500 metrov v celotnem
nižinskem delu občine. Zaradi velikega deleža gozda v hri-
bovitem obrobju občine je prepovedano pogozdovanje kme-
tijskih zemljišč, potrebno je vzdrževati travniške površine kot
sredstvo za vzdrževanje kulturne krajine.

Zaradi popravkov gozdne meje (uskladitev gozdnega
roba v naravi, delno tudi zaraščanje oziroma krčitve, ki so se
izvršile v preteklih letih) se iz območja »najboljših kmetijskih
zemljišč« prerazvršča v gozd 2,16 ha, iz območja »drugih
kmetijskih zemljišč« 15,64 ha in iz gozda v »druga kmetijska
zemljišča« 0,25 ha. Zaradi novih stavbnih zemljišč se goz-
dna površina zmanjša za 16,40 ha.«
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5. člen
V točki 6.1.3. »Vodni viri« se za drugim odstavkom

dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»Na območju Občine Žalec so z odloki zavarovana

vodovarstvena območja vodnih virov v Levcu (Uradni list
SRS, št. 1/83), v Vrbju (Uradni list RS, št. 57/93) in v Rojah
pri Šempetru (Uradni list RS, št. 6/02). V odlokih so predpi-
sani varstveni ukrepi za izključno oziroma omejeno rabo za:
najožji varstveni pas, ožji varstveni pas – cona (1), širši
varstveni pas – cona (2) in za vplivno varstveno območje –
cona (3).

Varovanje kvalitete virov pitne vode
– Na vplivnih območjih virov pitne vode je dovoljeno

razvijati le tiste gospodarske dejavnosti, ki ne onesnažujejo
vode, tal, zraka ali kvarno vplivajo na vodni režim ali obvodni
prostor.

– Gospodarske dejavnosti, ki pri proizvodnji uporablja-
jo tehnološke vode, je potrebno usmerjati v zaprte sisteme –
krogotoke.

– Za vse take dejavnosti, ki bi poslabšale kvaliteto bi-
valnega ali naravnega okolja, je potrebno predhodno v skla-
du z »Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je obvez-
na presoja vplivov na okolje« (Uradni list RS, št. 66/96,
12/00, 83/02) opraviti presojo vplivov na okolje.

Ravnanje z vodnimi viri
Na območju Občine Žalec se nahajajo zajeti in nezajeti

vodni viri. Z zajetimi vodnimi viri upravlja upravljalec vodovo-
da, ki mu je podeljena koncesija.

– Za zajete vodne vire, katerih varovanje je opredelje-
no z izdelanimi strokovnimi podlagami in na osnovi le-teh s
sprejetimi odloki, je potrebno rabo prostora in dejavnosti na
vplivnem območju vodnih virov prilagoditi določilom odlokov
o varovanju vodnih virov.

– Za vse tiste vodne vire, ki se že izkoriščajo, njihovo
varovanje pa ni predpisano z odlokom, je potrebno izdelati
strokovne podlage za določitev varstvenih pasov vodnih vi-
rov ter sprejeti odloke o varovanju vodnih virov. Do sprejetja
le-teh pa je potrebno omejiti dejavnosti, ki bi lahko poslab-
šale kvaliteto vode na območju vodnih virov.

– Za vse nezajete vodne vire je potrebno izdelati kata-
ster vodnih virov, s katerim bo ugotovljena zmogljivost vo-
dnih virov, kvaliteta, pregled nad lokacijami in možen tran-
sport do posameznih uporabnikov. Vse nezajete vodne vire,
ki so pomembni za oskrbo s pitno vodo, je potrebno zavaro-
vati pred onesnaženjem.

– Za koriščenje vodnega vira na območju druge obči-
ne za potrebe Občine Žalec in obratno, mora biti med obči-
nama sklenjen pisni dogovor o razdelitvi vodnih virov, kakor
tudi o materialni odgovornosti.«

6. člen
V točki 6.1.4. »Rudnine« se prvi odstavek besedila z

naslovom »Apnenec in dolomit« spremeni tako, da v celoti
na novo glasi:

»V kamnolomu Liboje zahodno od ceste Liboje–Pet-
rovče znašajo bilančne zaloge apnenca in dolomita v prido-
bivalnem prostoru 1.043.750 m3 v okviru izdanih dovoljenj.
Območje je namenjeno za izvajanje rudarskih del oziroma
pridobivanje mineralne surovine (apnenca in dolomita). Pred-
videna je sprotna in končna sanacija območja pridobivalne-
ga prostora po končanem izkoriščanju ter sanacija gozdnih
robov in preureditev dovozov do pridobivalnega prostora z
ustreznim zasukom etaž, s ciljem končne sanacije začetne-
ga območja pridobivanja.«

V isti točki se na koncu besedila doda nov odstavek, ki
glasi:

»Za eventualne delujoče kamnolome si morajo lastniki
zemljišča kamnoloma pridobiti za izkoriščanje vsa predpisa-

na dovoljenja v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi. V
dokumentaciji za pridobitev dovoljenj morajo biti opredeljeni
predvsem način ter trajanje pridobivanja mineralnih surovin z
obveznostjo sprotne sanacije in določitve roka končne sa-
nacije pridobivalnega oziroma celotnega prostora, ki je bil
degradiran zaradi delovanja kamnoloma.«

7. člen
V točki 6.1.5. »Naravna in kulturna dediščina« se črtata

besedili z naslovom »Naravna dediščina« in »Kulturna dedi-
ščina« in nadomestita z novim besedilom, ki glasi:

»Naravne vrednote na območju Občine Žalec
Kot obvezno izhodišče dolgoročnega plana Republike

Slovenije je opredeljeno območje naravne vrednote:
– Krajinski park Ponikovski kras,
– predlog za Krajinski park Mrzlica,
– naravni spomenik Kamnita hiša,
– naravni spomenik Jama Pekel z dolino Peklenščice.
Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati Naravovar-

stvene smernice za spremembe in dopolnitve dolgoročnega
plana občine Žalec (ZVNKD Celje, naravovarstvene smerni-
ce, št. 02-2425/21-98/00-MP, maj 2000).

Na območju občine je opredeljenih skupno 41 narav-
nih vrednot:

– območja naravnih spomenikov: 14 območij in objek-
tov,

– območja naravnih vrednot: 26 območij in objektov,
– območja naravnega rezervata: 1 območje.
Kulturna dediščina na območju Občine Žalec
Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati strokovne

podlage za varstvo kulturne dediščine (ZVNKD Celje, no-
vember 2000, št. elaborata NC 562/00).

Po zakonu o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99) se ob samem objektu dediščine varuje tudi njego-
va neposredna okolica. To je območje, katerega varstvo
zagotavlja funkcionalno integriteto varovane kulturne dedi-
ščine ter je identično z območjem enote dediščine v registru
dediščine. Poleg tega se varuje tudi vplivno območje kultur-
ne dediščine, to je ves tisti prostor, kjer lahko pojavi (pose-
gi), ki so povezani z drugimi dejavnostmi v prostoru, vplivajo
na dediščino. Ti vplivi imajo lahko negativne posledice na
lastnosti, pomen ali celo na materialno substanco varovane
dediščine.

Pooblaščeni zavod za varstvo nepremične kulturne de-
diščine izda za posege na vseh varovanih območjih skladno
z zakonom o varstvu kulturne dediščine ustrezne kulturno-
varstvene akte. Te akte izdaja za gradnjo in rekonstrukcijo
obstoječih objektov in tudi za izvajanje tistih del, ki se ne
štejejo za gradnjo, vendar pa je potrebno zanje pridobiti
odločbo o priglasitvi del.

Kot obvezno izhodišče prostorskih sestavin dolgoroč-
nega plana Republike Slovenije so opredeljene naslednje
enote pomembnejše kulturne dediščine:

– Žalec–Mestno jedro (EŠD 892),
– Šempeter v Savinjski dolini–Nekropola (EŠD 1053),
– Petrovče–Cerkev Marijinega obiskanja (EŠD 510),
– Žalec-Rojstna hiša Rista Savina (EŠD 893).
Kot kulturna dediščina so opredeljeni:
– kulturna krajina: Loke, Spodnja Ponikva in Marof,
– naselbinska dediščina: Arja vas, Petrovče, Ponikva

pri Žalcu, Šempeter v Savinjski dolini, Žalec–Mestno jedro,
– arheološka dediščina: 15 objektov kulturne dedišči-

ne in kulturnih spomenikov,
– sakralna stavbna dediščina: 23 objektov kulturne de-

diščine in kulturnih spomenikov,
– profana stavbna dediščina: 83 objektov kulturne de-

diščine in kulturnih spomenikov,
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– profana stavbna dediščina – etnološka dediščina:
40 objektov kulturne dediščine in kulturnih spomenikov,

– memorialna dediščina: 12 objektov in območij,
– vrtnoarhitekturna dediščina: 1 objekt kulturnega spo-

menika.«

8. člen
V točki 6.4.2. »Zasnova poselitve« se za drugim od-

stavkom besedila z naslovom »Zasnova namenske rabe pro-
stora« vstavita nov tretji in četrti odstavek (sedanji tretji pa
postane peti odstavek), ki glasita:

»V planskih aktih Očine Žalec je v letu 1999 določenih
112 ureditvenih območjih naselij, ki po računalniški izmeri
skeniranih kart PKN5 zavzemajo 813,3 ha površine oziroma
predstavljajo 6,93% celotnega območja občine. Dolgoročni
in srednjeročni plan – dopolnitev 2000 opredeljujeta dodat-
ne površine za poselitev (skladno z izdelanimi programskimi
zasnovami za kompleksne posege) v navezavi na obstoječa
stavbna zemljišča in ureditvena območja naselij, predvidena
so 3 nova ureditvena območja in 15 razširitev obstoječih
ureditvenih območij.«

Z dolgoročnim planom so opredeljena ureditvena ob-
močja vsem naseljem v občini z namenom, da se vsa poseli-
tev (razen izjem določenih z zakonom) usmerja na ta obmo-
čja. Dolgoročni in srednjeročni plan – dopolnitev 2000
opredeljujeta dodatne površine za poselitev v navezavi na
obstoječa stavbna zemljišča in ureditvena območja naselij
na pretežno slabših kmetijskih zemljiščih. Na najboljša kme-
tijska zemljišča se posega le s kompleksnimi in delno s
posamičnimi posegi pretežno v zvezi s širitvami ureditvenih
mej lokalnih oskrbnih središč. Pri vseh ostalih ruralnih nase-
ljih so predvidene le minimalne spremembe mej obstoječih
ureditvenih območij zaradi manjših potreb in zaradi varova-
nja kvalitetnih kmetijskih zemljišč ter naravne in kulturne
dediščine.«

V isti točki se na koncu prvotnega tretjega odstavka
(sedanjega petega odstavka) besedila z naslovom »Zasnova
namenske rabe prostora« doda nov stavek, ki glasi:

»Nova razpršena gradnja ni dovoljena, razen v primerih
za potrebe kmetijskih dejavnosti in dopolnilnih dejavnosti
kmetij.«

9. člen
V točki 6.4.3. »Zasnova infrastrukturnega omrežja« se

na koncu besedila z naslovom »oskrba z vodo« doda novo
besedilo, ki glasi:

»Oskrba z vodo – dopolnitev v letu 2000
a) Stanje vodovodnega omrežja:
Preko osrednjega dela Občine Žalec poteka vzpore-

dno z reko Savinjo na njeni severni strani magistralni vodo-
vod, ki je obvezno izhodišče prostorskih sestavin dolgoroč-
nega plana Republike Slovenije.

Posamezna naselja se s pitno vodo oskrbujejo iz pri-
marnega vodovoda ali iz lokalnih vodovodnih omrežij.

Izdelati je potrebno hidrogeološke raziskave in analize
za zajemanje dodatnih količin pitne vode. Vodovarstvena
območja je potrebno na osnovi izdelanih strokovnih podlag
in odlokov zaščititi ter izvajati vodovarstvene ukrepe za zaje-
te in perspektivne vodne vire.

b) Predvideno vodovodno omrežje:
V dolgoročnem obdobju bo za zagotavljanje nemotene

oskrbe naselij s pitno vodo v Občini Žalec, oziroma posa-
meznih območij ali objektov, potrebna sočasna izvedba in-
vesticij z vidika izgradnje novih cevovodov, zajema dodatnih
vodnih virov, rezervoarjev, črpališč ter obnova obstoječega
vodovodnega omrežja v smislu večanja profilov cevovodov

ter zamenjave dotrajanih materialov. Predvidene so nasled-
nje investicije:

– zajem dodatnih količin pitne vode v Vrbju, Podlogu,
Rojah, Grižah ter lokacijah povzetih iz analiz hidroloških
raziskav,

– rekonstrukcija vodovoda NL DN 400 v Žalcu (tran-
sportni cevovod ob obvoznici),

– izgradnja rezervoarja Plevno (dograditev dodatne aku-
mulacije),

– izgradnja vodovoda Podkraj–Stebovnik,
– rekonstrukcija črpališča Grmovje,
– izgradnja rezervoarja Zabukovica,
– izgradnja klorirne postaje Zabukovica,
– rekonstrukcija vodovoda Griže–Zabukovica,
– izgradnja vodovoda Zabukovica (Britne sele)–rezer-

voar Griže,
– rekonstrukcija vodovoda Šempeter–Podlog (delno),
– izgradnja črpališča Podlog (II. faza),
– izgradnja vodovoda črpališče Podlog–Jedrt,
– izgradnja vodovoda rezervoar Plevno–Gotovlje,
– rekonstrukcija vodovoda Roje–Vrbje,
– izgradnja cevovoda za dovod vode za potrebe ZN

Arnovski gozd,
– izgradnja rezervoarja Košnica,
– izgradnja vodovoda Brnica,
– izgradnja rezervoarja Liboje,
– izgradnja rezervoarja Kurja vas,
– izgradnja rezervoarja Migojnice s povezovalnim ce-

vovodom do rezervoarja Griže,
– izgradnja novih in rekonstrukcija sekundarnih cevo-

vodov ter obnova obstoječega omrežja v smislu večanja
profilov in zamenjave azbestno cementnih cevi v naseljih,
kjer se gradi javna kanalizacija in plinovod (Žalec, Gotovlje,
Šempeter, Petrovče, Ložnica in Arja vas),

– rekonstrukcija vodovoda rezervoar Plevno–črpališče
Grmovje,

– rekonstrukcija vodovoda Velika Pirešica–Gorca,
– obveznost sprejetja odlokov za zaščito vodovarstve-

nih pasov vodnih virov ter varovanja ustreznega varstvenega
režima za zajetja (Zajetje Ramšak–2 vira, Švarc I., Švarc II.,
vrtina Liboje LI 1, vrtina Liboje LI 2, Kapla, Jedrt I., Gabršek,
Štarkel, Matijevec, vrtina Griže–V-GR 1, Istaje, Ponikva,
črpališče Vrbje, črpališče Vrbje–vrtina V-80),

– rekonstrukcija oziroma sanacija lokalnih vodovodov z
zagotovitvijo nadzora nad kvaliteto pitne vode (Liboje, Brni-
ca, Zavrh, Hom, Železno, Galicija, Hramše, Slovenski dol,
Zabukovica, Velika Hosta, Britne Sele, Zahom, Pernovo,
Železno–Akle).«

10. člen
V točki 6.4.3. »Zasnova infrastrukturnega omrežja« se

na koncu besedila z naslovom »odvajanje in čiščenje odpa-
dnih vod« doda novo besedilo, ki glasi:

»Odvajanje in čiščenje odpadnih vod – dopolnitev v
letu 2000

a) Stanje kanalizacijskega omrežja:
Za odvajanje in čiščenje odpadnih in fekalnih vod je

zgrajeno kanalizacijsko omrežje v Žalcu, Šempetru, Škafar-
jevem hribu, Dobriši vasi, Arji vasi in centralna čistilna napra-
va Kasaze.

b) Predvideno kanalizacijsko omrežje:
V dolgoročnem obdobju bodo zgrajene manjše cen-

tralne čistilne naprave, kanalizacijski zbiralnik in primarno
kanalizacijsko omrežje predvsem za vsa pomembnejša ure-
ditvena območja naselij v občini. Predvidene so naslednje
investicije:
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– rekonstrukcija obstoječe kanalizacije v mestu Žalec
po izdelani projektni dokumentaciji (Savinja projekt G.I.Z.
Žalec, št. proj. 112/99, maj 2000),

– rekonstrukcija obstoječe kanalizacije na Ložnici z iz-
gradnjo razbremenilnega objekta,

– izgradnja primarne in sekundarne kanalizacije v Go-
tovljah,

– izgradnja primarne in sekundarne kanalizacije v Šem-
petru,

– graditev centralne čistilne naprave Kasaze s poveča-
njem zmogljivosti do 60.000 PE,

– izgradnja kanalizacije v Petrovčah,
– izgradnja kanalizacije v Arji vasi,
– izgradnja kanalizacije v Drešinji vasi (priključitev na

celjsko javno kanalizacijsko omrežje),
– izgradnja kolektorja Z.N Arnovski gozd–Arja vas, z

izgradnjo sekundarne kanalizacije v industrijski coni na Lož-
nici,

– izgradnja razbremenilnika odpadne vode v Šempetru
(Aero Šempeter),

– izgradnja primarne in sekundarne kanalizacije Zabu-
kovica–Griže–Migojnice,

– izgradnja primarne in sekundarne kanalizacije Libo-
je–Kasaze,

– izgradnja kanalizacije v Galiciji s čistilno napravo
650PE,

– izgradnja kanalizacije v Veliki Pirešici s čistilno napra-
vo 1400PE,

– izgradnja kanalizacije Šempeter–Zg. Grušovlje,
– izgradnja kanalizacije Gotovlje–Podlog in Gotovlje–

Jedrt.
c) Usmeritve za odvajanje in čiščenje odpadnih vod:
– Predvideti je dograditev centralne čistilne naprave

Kasaze–izgradnja II. faze.
– Dograjevati je potrebno obstoječi kanalizacijski si-

stem s priključitvijo na čistilno napravo Kasaze.
– Iz objektov, ki bodo zgrajeni na območjih, kjer so že

zgrajeni kanalizacijski sistemi ali so območja v bližini teh
sistemov, je potrebno odpadne in sanitarne vode odvajati v
kanalizacijski sistem v skladu s pogoji upravljavca kanalizaci-
je in čistilne naprave.

– Na območju razpršene gradnje, kjer se nahajajo ve-
čje skupine objektov ali so ti načrtovani in jih ne bo možno
priključiti na centralni kanalizacijski sistem, obremenitev od-
plak pa že sedaj oziroma vključno z novimi objekti presega
50PE, je potrebno čiščenje odplak urediti skupno. Na takih
območjih je obvezna izgradnja manjših čistilnih naprav, na
katere je priključiti obstoječe in nove objekte. Gradnja grez-
nic z odvodom fekalnih odpadnih vod v ponikovalnico ali
odprte odpadne jarke, ni dovoljena. V površinske odvodnike
ali ponikovalnico je odvajati samo čiste meteorne in zaledne
vode. Onesnažene meteorne vode je potrebno odvajati pre-
ko lovilcev olj, tehnološke vode pa predhodno prečistiti.

– V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki
ustrezajo pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monito-
ringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni
list RS, št. 35/96). Na čistilnih napravah je odplake potreb-
no očistiti do te mere, da bodo parametri pred izpustom iz
čistilne naprave v površinski odvodnik ustrezali določilom
uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komu-
nalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96).

– Odplake iz objektov (stanovanjskih, gostinskih ali go-
spodarskih) na območju razpršene gradnje, kjer skupna
obremenitev ne presega 50PE, je potrebno odvajati v us-
trezno dimenzionirane greznice brez iztoka. Praznjenje grez-
nice in odvoz greznične vsebine mora biti pogodbeno ureje-
no s pristojno komunalno organizacijo.

– Na kmetijah je potrebno urediti gnojišča ter jame za
gnojnico ali gnojevko v skladu s predpisi. Odplak iz gospo-
darskih poslopij ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo in
čistilno napravo. Raztros gnoja in gnojevke na kmetijske
površine je izvajati v skladu z uredbo o vnosu nevarnih snovi
in rastlinskih hranil v tal (Uradni list RS, št. 68/96).«

11. člen
V točki 6.4.3. »Zasnova infrastrukturnega omrežja« se

črta prva alinea prvega odstavka besedila z naslovom »pro-
met« in nadomesti z novo alineo, ki glasi:

»– Skladno z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana
Republike Slovenije in Nacionalnim programom razvoja slo-
venske železniške infrastrukture je predvidena elektrifikacija
železniške proge Celje–Velenje.«

V isti točki se za osmim odstavkom besedila z naslo-
vom »promet« doda novo besedilo, ki glasi:

»Zasnova prometnega omrežja – dopolnitev v letu 2000
a) Cestno omrežje:
Območje Občine Žalec, katere meje so bile določe-

ne leta 1999, prečka naslednje državno cestno omrežje,
ki je obvezno izhodišče dolgoročnega plana Republike
Slovenije:

– avtocesta A1 Šentilj–Koper,
– glavna cesta GI-4 Velenje–Arja vas,
– glavna cesta GI-5 Arja vas–Celje in
– regionalna cesta RII-447 Arja vas–Žalec–Šempeter.
Občinske javne ceste so opredeljene z odlokom o

kategorizaciji javnih cest v Občini Žalec (Uradni list RS, št.
88/99). Na območju občine je 34 lokalnih cest in 134
javnih poti.

Na cestnem omrežju so predvideni naslednji posegi:
– v okviru izgradnje avtocestnega priključka Celje–za-

hod, povezovalne ceste in oskrbnega centra Lopata je na
skrajnem vzhodnem robu Občine Žalec predvidena gradnja
krajšega odseka južnega dela avtocestnega priključka, ki je
namenjen izhodu motornih vozil iz avtoceste Celje–Arja vas
za smer Celje in Galicija (Uradni list RS, št. 114/00),

– rekonstrukcija glavne ceste G1-5/0286 Arja vas-Ce-
lje skozi naselje Levec,

– rekonstrukcija regionalne ceste RII-447 skozi nase-
lje Šempeter,

– predvidena je priključno povezovalna cesta, ki bo
potekala od obstoječega križišča na regionalni cesti RII-447
(odcep proti Polzeli) do industrijskega območja Aero,

– modernizacija občinskega cestnega omrežja na od-
sekih, ki skladno z zakonom o javnih cestah nimajo ustrez-
nih elementov.

Skladno z republiškimi izhodišči je predvidena ureditev
daljinske kolesarske povezave ob regionalni cesti RII-447 in
glavne kolesarske povezave od Šempetra proti Zgornjim
Grušovljam.

b) Zračni promet:
V Občini Žalec ni registriranega športnega letališča, v

občino posega le vplivno območje letališča Levec, ki pa se
nahaja v Mestni občini Celje.«

12. člen
V točki 6.4.3. »Zasnova infrastrukturnega omrežja« se

na koncu besedila z naslovom »Usmeritve in zasnova ptt
omrežja« doda nov odstavek, ki glasi:

»Na območju Občine Žalec se nahajajo obstoječe tele-
fonske centrale tipa PX in LC ter telekomunikacijsko med-
krajevno omrežje simetričnih in optičnih telekomunikacijskih
kablov. Z dopolnitvami dolgoročnega in srednjeročnega pla-
na v letu 2000 je predvidena rekonstrukcija obstoječega
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telekomunikacijskega omrežja in izgradnja novega skladno
s potrebami.«

13. člen
V točki 6.4.3. »Zasnova infrastrukturnega omrežja« se

na koncu besedila z naslovom »elektroenergetsko omrežje«
doda novo besedilo, ki glasi:

»Elektroprenosno omrežje – dopolnitev v letu 2000
Na območju Občine Žalec obsega elektroenergetska

infrastruktura skladno z obveznimi izhodišči prostorskih se-
stavin dolgoročnega plana Republike Slovenije za razdelje-
vanje električne energije (daljnovodi, razdelilne postaje) na-
slednje objekte:

obstoječi objekti:
– RTP 400/220/110/20 kV Podlog,
– DV 1x400 kV Šoštanj–Podlog (D-413),
– DV 1x400 kV Podlog–Beričevo (D-414),
– DV 1x400 kV Mihovce- Podlog (D-412),
– DV 1x220 kV Šoštanj–Podlog (D-212),
– DV 1x220 kV Podlog–Beričevo (D-214),
– DV 1x220 kV Cirkovce–Podlog (D-211),
– DV 1x220 kV Podlog–Obersielach (A) (D-213),
– DV 1x110 kV Podlog–Mozirje (D-1179),
– DV 1x110 kV Podlog-Laško (D-1019),
– DV 1x110 kV Podlog–Lava (D-1064),
– DV 2x110 kV Podlog–Lipa (Štore) (D-1101),
– DV 1x110 kV Šoštanj–Podlog (1) (D-1014),
– DV 1x110 kV Šoštanj–Podlog (2) (D-1015).
predvideni objekti:
– RTP 400/220/110/20 kV Podlog, rekonstrukcija,
– RTP 110/20 kV Žalec, novogradnja,
– DV 2x400 kV Beričevo–Podlog, novogradnja

(D-429),
– DV 2x400 kV Šoštanj–Podlog, novogradnja (D-424),
– DV 2x400 kV Mihovce–Podlog, novogradnja

(D-428),
– DV 2x400 kV Podlog–Celje (varianta za DV Podlog–

Mihovce), novogradnja (D-422),
– DV 2x110 kV Celje–Medlog–Žalec, novogradnja

(D-1129),
– DV 2x110 kV vzankanje RTP Žalec (D-1119/1).
Varovalni koridorji daljnovodov znašajo:
– 400 kV–2x25m = 50m
– 220 kV–2x20m = 40m
– 110 kV–2x15m = 30m
Za vsak poseg v koridorje obstoječih in predvidenih

daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje upravljalca
daljnovoda. Za vse objekte (novogradnje, prizidke, nadzida-
ve), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih in
predvidenih daljnovodov je potrebno predložiti dokazilo po-
oblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vredno-
sti velikosti elektromagnetnega polja, kot to določa veljavna
uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenj-
skem okolju (Uradni list RS, št.70/96).«

14. člen
V točki 6.4.3. »Zasnova infrastrukturnega omrežja« se

na koncu besedila z naslovom »plinovodno omrežje« doda
novo besedilo, ki glasi:

»Plinovod – dopolnitev v letu 2000
Preko območja Občine Žalec potekajo obstoječi plino-

vodi, ki so obvezno izhodišče prostorskih sestavin dolgoroč-
nega plana Republike Slovenije:

obstoječi odseki:
– M2, MMRP Rogatec–RMRP Vodice (premer

400mm, tlak 50 bar),

– R 24 (od m2 v km 47+908 – MRP Ravne, premer
200mm, tlak 50 bar),

– R 25 B (od R 25 v km 0+002 – MRP Šempeter v
Savinjski dolini, premer 100mm, tlak 50 bar),

– R 23 A (od M2 v km 45+200 – MRP Žalec, premer
100mm, tlak 50 bar),

predvideni odseki (tlak nad 16 bar):
– visokotlačni plinovod Podlog–Podkraj.
Nadzorovani pas visokotlačnega plinovoda (tlak nad

16 bar) znaša:
– 2x100m – obvezno pridobivanje soglasij upravljalca

pri vseh gradbenih posegih.
Oskrba z zemeljskim plinom je že izvedena v vseh

večjih naseljih občine, predvidena pa je še gradnja plinovo-
da na območju Arnovskega gozda, Podloga, severnega dela
KS Šempeter, Ložnice in Škafarjevega hriba.«

15. člen
V točki 6.4.4. »Zasnova vodnogospodarskih ureditev«

se za četrtim odstavkom besedila z naslovom »zbiralniki
vode« dodata novi peti in šesti odstavek, ki glasita:

»Na območju Občine Žalec, katere meje so bile dolo-
čene leta 1999, je na na povodju Ložnice skladno z obvez-
nimi izhodišči prostorskih planov Republike Slovenije opre-
deljena izvedba dveh zadrževalnikov:

– zadrževalnika Vršce, ki v celoti leži na območju Obči-
ne Žalec in

– pregradnega dela in dela ojezeritve zadrževalnika Tr-
nava.

Namembnost zadrževalnikov je večnamenska, in sicer:
– zadrževanje visokih vod Vršce in Trnave in
– pokrivanje predvidenih potreb po vodi za namakanje,

industrijo in biološki minimum potoka Ložnica.«

16. člen
V točki 6.4.4. »Zasnova vodnogospodarskih ureditev«

se na koncu besedila z naslovom »Urejanje vodotokov –
regulacije« doda novo besedilo, ki glasi:

»Urejanje vodotokov in površin ob vodotokih – dopolni-
tev v letu 2000

a) Stanje in splošne usmeritve:
Čez območje Občine Žalec v smeri zahod-vzhod teče

vodotok Savinja s Podvinsko-Žalsko Strugo in Ložnica. S
severne strani se v Ložnico izlivajo Trnava, Vršca, Pirešica z
razbremenilnim kanalom, z južne strani območja pa v Savi-
njo pritečejo Libojska Bistrica, Artišnica in Zibika.

Na nižinskem delu med železniško progo Celje–Vele-
nje in zahodno od Gotovelj je bilo v 60 letih zgrajenih več
melioracijskih odvodnikov, ki se nad Gotovljami izlivajo v
Ložnico. V Gotovljah se kot arteški izvir pojavi potok Godom-
lja, ki se pred mostom čez Ložnico izliva v potok Ložnica.

V preteklosti je bila izvedena regulacija Savinje (do leta
1930), kasneje je bila zgrajena (do leta 1930) Podvinsko
žalska struga kot energetski kanal, po letu 1950 pa se je
pričelo z izvajanjem regulacije Ložnice in sicer skoraj na
celotnem območju Občine Žalec. Sledila je Pirešica z raz-
bremenilnikom, Godomlja, v 60 letih pa so bili v sklopu
izvedbe melioracij izvedeni melioracijski odvodniki. Izvajali
so se tudi krajši odseki regulacij na potokih Libojska Bistri-
ca, Artišnica ter Zibika. Po letu 1980 je bila zgrajena drča
nad izlivom Bolske in kasneje še drča niže Šeškega mostu,
ki pa se nahaja izven Občine Žalec.

V Občini Žalec ni ustrezno poplavno varovanih površin,
kar je bilo evidentirano ob poplavah leta 1990 in leta 1998.
V letu 1990 je bilo poplavljenih 1599 ha zemljišč, v letu
1998 pa 1388 ha zemljišč.



Uradni list Republike Slovenije Št. 94 / 8. 11. 2002 / Stran 10381

Vodnogospodarska dejavnost bo usmerjena v skrb za
zmanjšanje poplavne ogroženosti urbanih površin in infras-
trukture, ustrezno nadaljnjo rabo prostora, odvisno od vo-
dnega režima, v skrb za ohranitev količin in kakovosti povr-
šinskih in podzemnih voda ter v racionalno rabo še neizrab-
ljenih vodnih virov. Varovati je potrebno količino in kakovost
vode v vseh pojavnih oblikah ter vodni in obvodni prostor in
pri tem upoštevati naravne zakonitosti vodnega režima. Za-
gotovljeno mora biti ustrezno vzdrževanje vodnogospodar-
ske infrastrukture ter skrb za ustrezno rabo vodnih zemljišč
in primerno vzdrževanje naravnih vodotokov. Izvesti bo po-
trebno protipoplavne ukrepe, ki se delijo na ukrepe lokalne-
ga in širšega značaja.

b) Planirane vodnogospodarske ureditve:
Na osnovi planskega gradiva vodnega gospodarstva so

na območju Občine Žalec planirane vodnogospodarske ure-
ditve, ki zagotavljajo večjo poplavno varnost ter vzdrževalna
dela na porušenih vodnih objektih in izvedba interventnih
posegov v strugo Savinje, Ložnice in njunih pritokih kot
posledica neurij leta 1990 in 1998. Za poseganje v prostor
veljajo iz vidika vodnega gospodarstva naslednje usmeritve:

– Na povodju Savinje je na območju Občine Žalec
predvideno izvajanje ukrepov za pridobitev novih inundacij-
skih površin z izgradnjo zaščitnih nasipov na levem bregu
Savinje od Grobelj do Levca.

– Od Levca do Zg. Grušovelj je na Ložnici predvideno
izvajanje ukrepov za pridobitev novih inundacijskih površin z
varovalnimi nasipi za povečanje poplavne varnosti urbanih
površin.

– V največji možni meri je potrebno ohranjati naravni
videz površinskih vodotokov in obvodnega prostora, zato
čisti regulacijski ukrepi niso dovoljeni in ne predvideni.

– Izvajala se bo lokalna, protierozijska zaščita strug
potokov ter sanacija poškodb s sonaravnimi materiali.

– Na hudourniških potokih (Libojska Bistrica, Artišnica)
je skrbeti za zadrževanje prodnih nanosov z izgradnjo pri-
mernih zaplavnih pregrad, ki bodo locirane v zgornjih toko-
vih potokov. Plavine se bodo kontrolirano eksploatirale na
ustrezne deponije.

– Na Savinji je potrebno skrbeti za redno vzdrževanje
pretočnega profila z odstranjevanjem plavin na za to določe-
na mesta.

c) Kmetijske površine:
Kmetijske površine ob vodotokih je potrebno varovati

le na 10-letno poplavno varnost, medtem ko morajo biti
urbane površine varovane na 100-letno poplavno varnost.

Za preprečitev nastanka erozijskih žarišč na pribrežnih
zemljiščih morajo biti vse kmetijske površine, ki se intenziv-
no izkoriščajo od zgornjega roba brežine ali od vznožja
nasipa Savinje in Ložnice, oddaljene vsaj 10 metrov, od
ostalih strug potokov pa vsaj 5 metrov. Pas ob vodotokih
mora biti travnat ali drugače utrjen.

Površine, ki niso primerne za intenzivno kmetijstvo ali
urbanizacijo, je nameniti za zadrževanje visokih vod (suhi
zadrževalniki).

d) Raba vode:
Na območju Občine Žalec se voda iz površinskih

odvodnikov in podtalja uporablja tudi za namakanje kme-
tijskih površin, ribogojstvo in energetsko izrabo (MHE,
žage, mlini).

Prvenstveno prednost ima raba vode za pitje in napaja-
nje živine. Raba vode v druge namene (namakanje kmetij-
skih površin, za energetsko izrabo in za ribogojstvo) je dovo-
ljena le takrat, ko so količine večje od ekološko sprejemlji-
vega pretoka. Za rabo vode je treba pridobiti ustrezno sogla-
sje oziroma dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor (Zakon
o varstvu okolja, Uradni list RS, št. 32/93).

e) Poselitev:
– Novogradnje je potrebno prvenstveno usmerjati na

poplavno varovana območja tako, da se z njimi ne posega
na obvodne retenzijske površine, ki so pomembne za vzdr-
ževanje visokovodnega režima vodotoka. Pomembno je tu-
di, da novogradnje ležijo izven obsežnejših erozijskih ter
zaradi voda nestabilnih območij.

– Na območjih ob vodotokih, ki niso poplavna, gradnja
objektov ter površinskih infrastrukturnih objektov v 10-metr-
skem pasu ob Savinji in 5-metrskem pasu ob ostalih manjših
vodotokih ni dovoljena. Tak način rabe prostora omogoča
nemoten dostop do vodnih korit, primerno vzdrževanje vo-
dnega režima ter ohranitev rečnih in obrežnih ekosistemov
ter obrežne krajine.

– Gradnja objektov na erozijskih in plazljivih območjih
načeloma ni možna. Izjemoma je možna le ob pogoju pred-
hodne sanacije območja.«

17. člen
V točki 6.4.5. »Kakovost voda in zasnova sanacije

voda« se na koncu besedila z naslovom »kakovost voda«
doda novo besedilo, ki glasi:

»Kakovostno stanje vodotokov – dopolnitev v letu 2000
a) Osnovna izhodišča:
Kakovostno stanje površinskih vod v Občini Žalec ni

zadovoljivo. V zadnjih letih je stanje bolj ali manj nespreme-
njeno, na določenih odsekih pa se je stanje še nekoliko
poslabšalo. Glede na analizo kakovostnega stanja vodoto-
kov v letih 1994 (Sanacijski program površinskih vod v Ob-
čini Žalec, strokovne osnove, NIVO Celje, 1996) in
1996/1997 (Monitoring kakovosti površinskih vod v občini
Žalec, NIVO Celje, 1997) je precej odsekov vodotokov, kjer
je potrebna sanacija, saj je voda v III. oziroma IV. kakovo-
stnem razredu.

Kakovostno stanje vodotokov je v veliki meri odvisno tudi
od njihovega hidrološkega stanja. Ob izjemno neugodnih hi-
droloških razmerah (nizki vodostaji) je vpliv odplak večji, slab-
še so kisikove razmere. Neredko je količina odplak, pred-
vsem v manjših vodotokih, večja od pretoka živih vod. Vpliv
onesnaženja na površinske vodotoke je največji v času nizkih
pretokov in pri višji temperaturi vode. Takrat je razredčenje
odplak majhno, samočistilna sposobnost se močno zmanjša.
Vzorci so zato vzeti v poletnem času, ko je možno ugotoviti
dejanski vpliv odplake na vodotok. V primeru, da bodo hidro-
loške razmere v prihodnosti manj ugodne, pa lahko pričakuje-
mo, da bodo vodotoki še bolj obremenjeni.

b) Stanje posameznih vodotokov:
– Artišnica je v zgornjem toku v II. in II.-III. kakovo-

stnem razredu, na iztoku v Savinjo pa v III.
– Grušoveljska Godomlja je pred izlivom v Ložnico v

zelo slabem stanju (IV: kakovostni razred).
– Lava izvira v Vrbju kot posledica dviga podtalnice,

zato je njena kakovost zelo odvisna od hidroloških razmer in
od kakovosti same podtalnice (III. – IV. kakovostni razred),
po dotoku obogatenih vod iz Struge, se stanje nekoliko
izboljša, vendar je še vedno v III. kakovostnem razredu.

– Libojska Bistrica je na iztoku v Savinjo v III. kakovo-
stnem razredu.

– Ložnica je v II. kakovostnem razredu vse do izliva
Pirešice, ko se stanje poslabša do III. kakovostnega raz-
reda.

– Pirešica je v II.–III. kakovostnem razredu že, ko prite-
če v Občino Žalec iz Vinske gore. Do Zaloga se kvaliteta še
nekoliko poslabša (III. kakovostni razred). Na območju kam-
noloma je opaziti več usedlin zaradi izpiranja materiala, moč-
no pa se poslabša stanje za farmo Zalog (IV: kakovostni
razred).
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– Podvinsko-Žalski kanal (Struga) je v zgornjem toku in
na meji z občino Žalec boljše kvalitete (II. kakovostni raz-
red). V letu 1997 se je poslabšala kvaliteta pod izpustom iz
TN Polzela (III. kakovostni razred). Opazen je vpliv industrije
in odpadnih fekalnih vod pod Šempetrom (II.–III. kakovostni
razred) in vse do izliva nad ČN Kasaze, kjer se kakovost
poslabša na III. kakovostni razred.

– Savinja je po izlivu Pake v II. kakovostnem razredu,
občasno v II.–III. kakovostnem razredu. Kmalu se stanje
zopet izboljša do II. kakovostnega razreda. Na odseku Pet-
rovče-Medlog pa se je v zadnjih letih stanje nekoliko poslab-
šalo (II.–III. kakovostni razred).«

18. člen
V točki 6.4.5. »Kakovost voda in zasnova sanacije

voda« se na koncu besedila z naslovom »zasnova sanacije
voda« doda novo besedilo, ki glasi:

»Varstvo kakovosti voda – dopolnitev v letu 2000
a) Odvajanje in čiščenje odpadnih voda:
Sanacijo je potrebno pričeti oziroma nadaljevati z do-

grajevanjem obstoječega kanalizacijskega omrežja (manjka
še večji delež), ravno tako je potrebno izvesti razširitev ČN
Kasaze, ki je v zadnjih letih močno obremenjena ter zgraditi
lokalne sisteme čiščenja in odvajanja odplak za bolj oddalje-
na naselja in posamezne večje onesnaževalce.

V smislu izenačevanja oziroma ohranitve vodnega si-
stema je potrebno pri gradnji večjih utrjenih površin ter ob-
jektov na urbanih območjih poskrbeti, da se čiste padavin-
ske vode ne odvajajo v kanalizacijske sisteme in čistilno
napravo, pač pa po možnosti infiltrirajo v podtalje ali pa
zadržujejo v zadrževalnikih padavinskih vod.

Padavinske vode z manipulacijskih, delovnih in drugih
površin, kjer obstaja nevarnost onesnaženja z naftnimi de-
rivati, je potrebno pred iztokom v okolja (kanalizacijo, vo-
dotok ali podtalje) odvajati preko ustrezno dimenzioniranih
lovilcev olj.

b) Ostale naloge:
Občina mora poskrbeti za zagotavljanje monitoringa

površinskih voda z namenom spremljanja kakovostnega sta-
nja vodotokov.

Območje žalske občine – nižinski del leži na plitvem
vodonosniku, kjer se nahajajo znatne zaloge pitne vode za
oskrbo naselij s pitno vodo v Občini Žalec in za mesto Celje.
Skrbeti je potrebno za ohranitev in izboljšanje kakovosti
podtalnice.

Potrebno je sanirati vire onesnaževanja s področja kme-
tijske dejavnosti.«

19. člen
V točki 6.4.7. »Zasnova rekreacije v naravnem okolju«

se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek (sedanji
tretji, četrti in peti odstavek pa se ustrezno preštevilčijo), ki
glasi:

»Za golf igrišče bo občina namenila območje, ki leži v
neposredni bližini avtocestnega priključka Arja vas, severno
od avtoceste Celje-Vransko in zahodno od glavne ceste Arja
vas-Velenje in v celotnem obsegu meri 74,246 ha. Ureditev
igrišča bo potekala etapno. V prvi fazi, ki zajema južni del
območja, bo urejeno igrišče od 1 do 9 luknje, površine za
drugo fazo igrišča s preostalimi devetimi luknjami pa bodo
načrtovane na prostoru, ki ga opredeljuje zasnova rekreaci-
je v naravnem okolju (kartografski del, karta št. 6) in bo do
sprejema novih sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-
vin planskih aktov Občine Žalec še naprej namenjen primar-
ni rabi prostora.«

20. člen
V točki 7. »Razvoj splošne ljudske obrambe in družbe-

ne samozaščite« se na koncu besedila dodata nova odstav-
ka, ki glasita:

»Zasnova območij za potrebe obrambe – dopolnitev v
letu 2000

Za področje obrambe je perspektivno naslednje obmo-
čje:

– Zaloška Gorica, izključna raba prostora z varnostnim
pasom, v katerem se dovoljuje primarna raba prostora.

Zasnova območij za potrebe zaščite in reševanja –
dopolnitev v letu 2000

Vsa območja za zaščito in reševanje na območju Obči-
ne Žalec so opredeljena v občinskem načrtu zaščite in reše-
vanja.«

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SREDNJEROČNEGA
PLANA

Spremembe in dopolnitve programskih zasnov za kam-
nolom Velika Pirešica (P13)

21. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sesta-

vin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednje-
ročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99) se v 12. členu
spremeni in dopolni na naslednji način:

a) V poglavju »OPREDELITEV OBMOČJA« se zadnji
stavek prvega odstavka spremeni in dopolni tako, da v celoti
glasi:

»Površina celotnega pridobivalnega prostora meri
37,166 ha, od tega znaša površina razširitve pridobivalnega
prostora, ki jo obravnava dopolnitev programskih zasnov,
ca. 3,827 ha.«

V istem poglavju se za tem zadnjim stavkom doda nov
stavek, ki glasi:

»Ožji varstveni pas kamnoloma Velika Pirešica je vklju-
čen v mejo pridobivalnega prostora.«

b) Na koncu poglavja »RAZPOREDITEV DEJAVNOSTI
V PROSTORU« se za četrto alineo dodajo nove alinee, ki
glasijo:

»– vključitev obstoječega kompleksa objektov eksplo-
atacije (vratarnica, cestna tehtnica, silosi za tampon, garde-
robe, primarna in sekundarna drobilnica, delavnica, rezer-
voar za gorivo s pretakališčem) v tehnološki proces eksploa-
tacije,

– asfaltirana ploščad z montažnimi objekti za nadstre-
šnice za gradbeno mehanizacijo in upravno zgradbo ob
potoku Pirešica ter odstranitev nadstrešnic in preureditev
upravne zgradbe v turistično-gostinsko-rekreacijski objekt
po zaključeni eksploataciji,

– ohranitev gozdnih površin med interno cesto v kam-
nolomu in ploščadjo ter potokom Pirešico.«

c) Na koncu prvega odstavka poglavja »USMERITVE
ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO
OBLIKOVANJE« se za drugo alineo dodajo nove alinee, ki
glasijo:

»– po zaključeni eksploataciji je na območju razširitve
programskih zasnov urediti parkirne površine in objekte za
turistično-gostinsko-rekreativno dejavnost,

– uskladitev gabaritov predvidenih nadstrešnic s potre-
bami investitorja in primerno oblikovanje njihovih fasad ob
potoku Pirešica oziroma ustrezna zazelenitev levega bregu
potoka,

– oblikovna usklajenost objektov, ki bodo po zaključe-
ni eksploataciji spremenili namembnost, s tipologijo regio-
nalne arhitekture,
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– upoštevanje 5 m odmika predvidenih objektov od
zgornjega roba urejene brežine potoka Pirešica,

– pred izgradnjo objektov na platoju obveznost sanaci-
je z zasaditvijo avtohtonih vrst erozijskega žarišča južno od
platoja in nad platojem (vzhodno od predvidenega upravne-
ga objekta),

– eventualni poseki nagnjenega drevja v gozdu nad
platojem skladno s pogoji pristojnega soglasjedajalca.«

d) V poglavju »USMERITVE ZA PROMETNO, KOMU-
NALNO IN ENERGETSKO UREJANJE« se v prvi alinei za
področje prometnega omrežja na koncu doda besedilo:

»navezava obstoječega kompleksa objektov eksploata-
cije in asfaltirane ploščadi s predvidenimi objekti na obstoje-
či cestni priključek,«

V istem poglavju se v drugi alinei za področje elektrike
na koncu doda besedilo:

»navezava predvidenih objektov na električno omrežje
obstoječega kompleksa objektov eksploatacije skladno s
pogoji upravljavca,«

V istem poglavju se v tretji alinei za področje telefona
na koncu doda besedilo:

»navezava predvidenih objektov na telefonsko omrežje
obstoječega kompleksa objektov eksploatacije skladno s
pogoji upravljavca,«

V istem poglavju se za četrto alineo dodajo nove ali-
nee, ki glasijo:

»– kanalizacija: ločen sistem, odvodnja meteornih vod
preko obstoječega zbirnega kanala v površinski odvodnik,
čistih preko peskolovov, onesnaženih pa preko lovilcev olj
in maščob, odvodnja fekalnih vod v lokalno čistilno napravo
z urejenim iztokom v potok Pirešico,

– ogrevanje: z uporabo lahkega kurilnega olja ali ze-
meljskega plina iz samostoječega plinskega rezervoarja,

– odpadki: ureditev zbiranja in odvoza odpadkov skla-
dno z določili občinskega odloka.«

e) Na koncu poglavja »USMERITVE ZA VODNOGO-
SPODARSKO UREJANJE OBMOČJA« se za peto alineo
dodajo nove alinee, ki glasijo:

»– načrtovanje asfaltirane ploščadi s predvidenimi ob-
jekti tako, da je zagotovljen nemoten dostop upravljavca
vodotoka do struge potoka,

– obvezni minimalni 5 m odmik nadstrešnic od zgor-
njega roba urejene brežine potoka,

– načrtovanje sanacije poškodovanih oziroma zasutih
brežin potoka,

– na območju deponije gradbene mehanizacije načrto-
vanje morebitnega skladiščenja in uporabe energentov ter
podobnih snovi skladno z veljavnimi predpisi.«

f) Na koncu poglavja »USMERITVE ZA REKULTIVACI-
JO OBMOČJA« se za prvo alineo dodajo nove alinee, ki
glasijo:

»– rekultivacija na območju dopolnitve programskih
zasnov: del obstoječega kompleksa objektov eksploatacije
je potrebno urediti kot vodno površino, drugi del pa nameniti
prometnim površinam, asfaltirano ploščad je potrebno ure-
diti kot centralno parkirišče ali kot rekreacijsko površino z
igrišči, upravno zgradbo je potrebno namensko spremeniti v
turistično-gostinsko-rekreacijski objekt, ob potoku Pirešica
je potrebno urediti pot za pešce in kolesarje,

– ohranitev obstoječih gozdnih površin in vključitev v
ostale zelene površine (primerna zasaditev kot zaščita pred
vodno erozijo, za večjo stabilnost terena in okolju prijazen
videz),

– zasaditev brežin potoka jugovzhodno od platoja s
pasom avtohtone vegetacije v širini 4 m,

– izdelava podrobnejšega načrta rekultivacije ob upoš-
tevanju usmeritev programskih zasnov.«

g) V poglavju “USMERITVE ZA VAROVANJE OKOLJA”
se v prvi alinei za področje hrupa na koncu doda besedilo:

»izbor manj hrupne mehanizacije na območju obstoje-
čih objektov eksploatacije, zmanjšanje vpliva hrupa gradbe-
nih strojev z izgradnjo pokritih garaž, omejitev hrupa z ohra-
nitvijo obstoječih gozdnih površin,«

V istem poglavju se v drugi alinei za področje zraka na
koncu doda besedilo:

»zmanjšanje emisij in imisij prahu z novo tehnologijo
izkopa in uporabo sodobne gradbene mehanizacije ter z
ukinitvijo odprtih deponij peska na platoju ob levem bregu
potoka Pirešica,«

V istem poglavju se v tretji alinei za področje vod na
koncu doda besedilo:

»ustrezno čiščenje odpadnih vod pred iztokom v potok
Pirešica.«

22. člen
Programska zasnova za širitev kamnoloma Liboje (P15)

OPIS OBMOČJA
Programska zasnova obravnava širitev kamnoloma Li-

boje, ki se nahaja v vzhodnem delu grebena Kotečnik, v
dolini potoka Bistrice ob lokalni cesti Liboje–Petrovče. Po-
vršina celotnega ureditvenega območja meri 38,44 ha, od
tega znaša pridobivalni prostor 25,43 ha, območje za sprem-
ljajoče dejavnosti 2,06 ha in območja, ki se jim ne spreminja
osnovna raba, 10,95 ha.

ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI V PROSTORU
Območje znotraj prikazane ureditvene meje v grafič-

nem delu programske zasnove je namenjeno za izvajanje
rudarskih del oziroma pridobivanje mineralne surovine
(apnenca, dolomita), za spremljajoče dejavnosti ter drugim
površinam znotraj mej ureditvenega območja, ob upošteva-
nju naslednjih usmeritev oziroma danosti:

– izvajanje rudarskih del znotraj meje pridobivalnega
prostora na osnovi rudarskega projekta za izvajanje del, ki
mora biti izdelan ob upoštevanju izhodišč programskih za-
snov,

– sprotna in končna sanacija območja pridobivalnega
prostora po končanem izkoriščanju ter sanacija gozdnih
robov v območju preostalih površin,

– preureditev dovozov do pridobivalnega prostora z
ustreznim zasukom etaž s ciljem končne sanacije začetnega
območja pridobivanja.

USMERITVE ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTON-
SKO OBLIKOVANJE

Znotraj ureditvenega območja programske zasnove:
– dovoljeni so le posegi, ki spremljajo osnovno dejav-

nost – pridobivanje mineralne surovine (tehničnega kamna),
– na območju spremljajočih dejavnosti so možni grad-

beni posegi (adaptacije in rekonstrukcije) na obstoječih ob-
jektih in novogradnje za potrebe delovanja kamnoloma.

V varstvenem pasu pridobivalnega prostora:
– zaradi posledic pridobivanja kamna ne smejo biti

ogrožene možnosti za razvoj drugih dejavnosti, ki so v pro-
storu in kot so določene z veljavno prostorsko regulativo.

POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENER-
GETSKEGA UREJANJA

– prometno omrežje: rekonstrukcija obeh priključkov
na lokalno cesto Liboje–Petrovče in načrtovanje cestne mre-
že v kamnolomu ob upoštevanju maksimalnega naklona do
30% in predpisanih tehničnih elementov za interne dovozne
ceste v kamnolomu,
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– vodovod: zamenjava cevi na delu javnega vodovoda
Žalec in zagotovitev požarne vode iz zbiralnika, za katerega
je odgovoren nosilec rudarske pravice,

– kanalizacija: izgradnja greznice za fekalne odplake v
območju spremljajočih dejavnosti in ločeno reševanje mete-
ornih vod za območje spremljajočih dejavnosti ter za obmo-
čje pridobivalnega prostora in uporaba obstoječe meteorne
kanalizacije z usedalnikom za odvajanje meteornih vod iz
območja deponij materiala,

– elektrika: ob morebitnem povečanju priključne moči
za potrebe objektov v kamnolomu obveznost pridobitve elek-
troenergetskega soglasja s pogoji,

– telefon: ob morebitnih spremembah priključkov do
objektov obveznost pridobitve soglasja upravljavca ptt omre-
žja.

USMERITVE ZA VAROVANJE OKOLJA
– naravna in kulturna dediščina ter dobrine splošnega

pomena: v sklopu ureditvenega načrta obveznost izdelave
krajinske ureditve kamnoloma, s katero bodo določeni po-
goji za oblikovanje kamnoloma, pripravo terena pred in med
pridobivanjem ter sanacijo prostora po končanem izkorišča-
nju (tehnična in agrobiološka rekultivacija),

– bivalno in delovno okolje: obveznost opredelitve po-
gojev v sklopu ureditvenega načrta ob upoštevanju določil
veljavne prostorske zakonodaje, katerih posledica bo tudi
obveznost izvajanja rednega monitoringa hrupa in prašenja,
določitev optimalnega obsega odkopavanja in časa odprto-
sti kamnoloma, določitev obveznosti nosilca rudarske pravi-
ce za vzdrževanje gozdov v območju kamnoloma in zagoto-
vitev razvojnih možnosti občanom skladno z veljavno pro-
storsko zakonodajo v varnostnem pasu kamnoloma,

– varnostni ukrepi med izvajanjem del kamnoloma: v
okviru ureditvenega načrta obveznost opredelitve ukrepov
za varnost pred razmetom, za varnost pri zračnem udaru, za
varnost pri potresu in miniranju in drugih ukrepov za varstvo
okolja, ki se nanašajo predvsem na maksimalno dovoljene
ravni hrupa, dovoljene emisije prahu in ravnanje z odpadki,
nafto in naftnimi derivati.

ZASNOVA ZAPOREDNOSTI GRADNJE
Pri določanju etapnosti v okviru izdelave ureditvenega

načrta je potrebno upoštevati:
– z ustrezno opredelitvijo faz in načinov pridobivanja

rudnin zagotoviti manjšo vizuelno izpostavljenost območja in
manjši negativni vpliv na okolje,

– z opredelitvijo faz pridobivanja opredeliti tudi faze
sočasne sanacije kamnoloma.

23. člen
Programska zasnova za širitev območja PUV-PGM Ža-

lec (P16)

OPIS OBMOČJA
Programska zasnova obravnava območje, ki leži južno

od naselja Žalec na levem bregu Savinje, vzhodno od lokal-
ne ceste LC 490021 Žalec–Griže in zahodno od obstoječe
industrijske cone podjetja PGM Žalec. V naravi je obravna-
vano območje kmetijsko zemljišče. Površina ureditvenega
območja znaša 1,64 ha.

ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI V PROSTORU
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu pro-

gramske zasnove je namenjeno:
– širitvi obstoječe gradbene stroke za potrebe razvoja,

skladiščenja in trženja izdelkov gradbene industrije (ce-
mentninarski izdelki),

– preselitvi programov družbe PUV, ki predstavljajo do-
polnitev programa PGM iz razpršenih na skupno lokacijo:
prozvodno obrtne, skladiščne in trgovinske dejavnosti in

– rekonstrukciji obstoječe industrijske ceste ter uredi-
tvi ostalih prometnih, zelenih in drugih površin, ki bodo
natančneje opredeljene v prostorskem izvedbenem načrtu.

TEHNOLOŠKI POGOJI IN OMEJITVE
– obstoj nevarnosti morebitnega razlitja izredno visokih

vod Savinje in njenih pritokov, visoka kota podtalnice,
– določitev pogojev temeljenja z detajlnimi raziskavami

za vsak predviden objekt v fazi pridobitve upravnega dovolje-
nja,

– upoštevanje varovalnega koridorja kot omejitvenega
faktorja pri lociranju visokogradenj v razdalji 10 m od osi
srednje napetostnega daljnovoda, ki poteka ob zahodni in
severni meji območja in

– varovanje tras obstoječega vodovoda in predvidene-
ga primarnega zbiralnika za tranzit odpadnih voda pred pozi-
davo in vzdrževanje zemljišča v raščenem stanju z zagotovi-
tvijo nemotenega stalnega dostopa.

USMERITVE ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO IN AR-
HITEKTONSKO OBLIKOVANJE

– celotno območje: prostorska in vsebinska delitev ure-
ditvenega območja na severni in južni niz,

– pogoji za severni niz: nameniti za širitev obstoječe
proizvodno gradbene industrije, osrednji objekt maksimalne
višine 10 m in tlorisne površine ca. 2800 m2, severno
fasado niza določa podaljšek severne gradbene linije obsto-
ječih objektov in poudarjena vzdolžna os,

– pogoji za južni niz: nameniti preselitvi programov dru-
žbe PUV, zasnova posameznih objektov, ki jih je možno
medsebojno povezati ali združiti v enega ali več nizov, mak-
simalna višina objektov 10 m, tlorisno velikost objektov do-
loča podaljšek južne gradbene linije obstoječih objektov in
predvidene prometne ureditve, največja možna tlorisna po-
vršina je ca. 2000 m2,

– dostop do objektov: ureditev uličnega sistema cest
na način, da imajo objekti praviloma dostop na cesto z obeh
daljših stranic, s potekom glavnega prometnega priključka
delitev obeh nizov na dva dela,

– zelene površine: zeleni pas kot vizualna in ekološka
ločnica območja od kmetijskih površin in lokalne ceste,
zasaditev površin med obstoječimi cestami in predvidenimi
rabami, ozelenitev parkirišč.

POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENER-
GETSKEGA UREJANJA

– prometno omrežje: dostop na območje preko dveh
priključkov iz razširjene obstoječe industrijske ceste, ki se
na zahodu priključuje na lokalno cesto LC 490021 Žalec–
Griže, izgradnja industrijskih cest na območju v skladu s
tehničnimi predpisi in ločenimi površinami za peš in kolesar-
ski promet, ki ga je priključiti na obstoječo kolesarsko stezo
v severozahodnem delu območja, ureditev parkirnih mest
vzdolž predvidenega cestnega omrežja in ob obstoječi in-
dustrijski cesti,

– vodovod: priključitev objektov na vodovodno omre-
žje obstoječega industrijskega območja, ki je vezano na
vodovod ob lokalni cesti PEHD ∅  250, pri večjih potrebah
je povečati zmogljivost obstoječih vodov,

– kanalizacija: priključitev kanalizacijskega omrežja v
skladu z navodili upravljavca na primarni zbiralnik za tranzit
sanitarnih odpadnih voda, ki ga je potrebno zgraditi pred
širitvijo območja oziroma skrb investitorja za izvedbo dela
zbiralnika v primeru pozidave in urejanja območja v času
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pred izgradnjo primarnega zbiralnika, ob nastanku posebnih
tehnoloških vod ureditev predhodnega očiščenja le-teh do
normativa, ki dovoljuje izpust v javno kanalizacijo, odvodnja
meteornih vod z manipulativnih površin preko lovilcev in
usedalnikov z ustreznim sistemom odvajanja izven območja,

– elektrika: upoštevanje zaščitnega pasu daljnovoda
20 KV, priključitev objektov na obstoječe omrežje in ustrez-
na dograditev transformatorske postaje,

– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje
skladno s pogoji upravljavca,

– plinovod: priključitev na obstoječe plinovodno omre-
žje srednjega tlaka, ki poteka ob lokalni in industrijski cesti,
pri večjih potrebah je povečati zmogljivost obstoječega omre-
žja,

– odpadki: ureditev zbiranja in odvoza odpadkov skla-
dno z določili občinskega odloka, kontejnersko ločeno zbi-
ranje odpadkov, tudi posebnih odpadkov.

USMERITVE ZA VAROVANJE OKOLJA
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja

in pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske
izvedbene dokumentacije,

– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov ta-
ko, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere
stanja v okolju: upoštevanje dovoljenih meja hrupa, varova-
nje vode, tal in zraka in ohranitev vidnih kakovosti okolja,

– plodna zemlja: pred gradnjo v skladu s predpisi od-
stranitev humusne plasti prsti, deponiranje na določenem
mestu ter uporaba pri urejanju zelenih površin ali na drugih
lokacijah,

– protipoplavni ukrepi: predvideni posegi ne smejo po-
slabšati protipoplavne ogroženosti, izvedba lokalnih protipo-
plavnih ukrepov v skladu z zaključki »Strokovnih podlag za
izboljšanje poplavne varnosti naselij v Spodnji Savinjski doli-
ni« tako, da bo protipoplavna zaščita zagotovljena tudi ob-
stoječim objektom vzhodno in južno od obravnavanega ob-
močja, lokalne protipolavne ukrepe mora izvesti investitor
sam oziroma v sodelovanju z ostalimi uporabniki prostora,

– vodnogospodarska dokumentacija: pred izdelavo
prostorskega izvedbenega načrta mora investitor priskrbeti
vodnogospodarsko dokumentacijo, ki bo natančno oprede-
lila poplavno varnost območja, potrebne zaščitne ukrepe,
zaščito pred talno vodo in višinsko lociranje objektov.

USMERITVE ZA RABO PROSTORA ZA OBRAMBO IN
ZAŠČITO

– skladiščenje nevarnih snovi v skladu z veljavnimi pred-
pisi,

– izvedba gradnje mora preprečiti izlive nevarnih snovi
v reko Savinjo ali podtalnico,

– za zagotovitev požarne varnosti objektov morajo biti
zagotovljeni dovozi za interventna vozila in zadostna preskr-
ba z vodo za gašenje.

ZASNOVA ZAPOREDNOSTI IZVEDBE
– izvajanje širitve industrijskega območja skladno s po-

trebami investitorja,
– vsaka etapa mora biti zaključena celota vključno z

ureditvijo prometne, komunalne in energetske infrastrukture
ter zunanjimi ureditvami.

24. člen
Programska zasnova za športni park Šempeter (P17)

OPIS OBMOČJA
Programska zasnova obravnava območje, ki leži na

severozahodnem robu naselja Šempeter, jugovzhodno od

avtoceste Arja vas–Vransko in južno od železnice Celje–
Velenje. V naravi je obravnavano območje kmetijsko zemlji-
šče. Površina ureditvenega območja znaša 2,99 ha (skupno
z obstoječo dovozno potjo in starejšimi obstoječimi objekti s
funkcionalnim zemljiščem).

ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI V PROSTORU
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu pro-

gramske zasnove je namenjeno ureditvi športnega parka, ki
ga sestavljajo naslednji športno-rekreativni objekti, naprave
in ureditve:

– atletska steza s tremi ali štirimi stezami, dolžine 400
m s podaljškom za tek na 100 m, namenjena predvsem za
trening in testiranje,

– zatravljena površina znotraj steze, namenjena nogo-
metu na travi, lokostrelstvu, različnim igram z žogo na travi,

– sprehajalne poti, tudi trim steza s prostori za izvajanje
vaj z različnimi orodji (predvidena vključitev etnološke dedi-
ščine, povezane s tradicionalnimi delovnimi opravili oziroma
življenjem), pozimi tudi smučarska tekaška steza, ki se lahko
dopolni z dodatnim krogom,

– jasa za aerobiko na travnati površini,
– igrišče za rokomet, mali nogomet, košarko, pozimi

tudi drsališče,
– odbojka na mivki,
– mini golf park z gostejšo parkovno zasaditvijo,
– namizni tenis in pikado, otroško igrišče (predšolska

mladina, vadbišče in različna igrala),
– prostor za piknik, tudi prostor za vaje na prostem,
– štiri brunarice (shranjevanje športnih rekvizitov, oro-

dja za vzdrževanje zelenic, objektov in naprav, društveni
prostori in drugo),

– osrednja tlakovana zbirna ploščad z dostopno dovoz-
no rampo in pristopnim stopniščem – klančino,

– druge sprehajalne in povezovalne poti in zelenice
brez posebnega programa in s parkovno zasaditvijo.

USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

– pri pripravi ureditvenega načrta obveznost upošteva-
nja urbanistične zasnove, prikazane v grafičnem delu pro-
gramske zasnove,

– ob upoštevanju osnovnih načel – predloga razmesti-
tve je možna tudi drugačna razmestitev (mikrolokacija) posa-
meznih ureditev oziroma naprav,

– oblikovanje objektov, izbor materialov in barv: skla-
dno s tehničnimi elementi za gradnjo posameznih športnih
objektov in naprav (igrala na igrišču naj bodo praviloma
lesena v kombinaciji z vrmi),

– brunarice: enoten višinski gabarit (pritličje), okvirni
tlorisni gabarit 10 x 7 m, material – les, primerno oblikovane
strehe, enakih naklonov in smeri slemen,

– trg: tlakovan s tlakovci ali ploščami primernih barv,
– ograja: žična, transparentna, izjemoma (vizuelna za-

ščita) tudi v kombinaciji z leseno,
– krajinsko oblikovanje: sledi urbanistični zasnovi, spre-

hajalne in dostopne poti s trim postajami praviloma nasute s
peskom, na večini zelenic ni dovoljena nikakršna zasaditev,
pomembnejša je parkovna zasaditev golf parka in robnih
območij ob sprehajalno – tekaški stezi s trim postajami.

POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENER-
GETSKEGA UREJANJA

– prometno omrežje: napajanje območja po obstoječi
cesti – javni poti, ki vodi iz smeri središča Šempetra proti
robu naselja in se tik pred obravnavanim območjem razdeli v
več cest do stanovanjskih območij v okolici; do območja se
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izvede klančina, kjer se prične klančina travnate dovozne
poti, ki omogoča dovoz servisnih vozil,

– vodovod: priključitev območja na obstoječi glavni vod
v izvedbi SAL ∅  50 mm, ki poteka ob vzhodnem robu
območja in obnova s cevmi večjega profila glede na potrebe
športnega parka, uporaba vode predvsem za zalivanje zele-
nih površin, pranje in čiščenje utrjenih površin, pripravo ledu
ter osvežitev oziroma pitje, sanitarije s tuši in garderobami
so v obstoječem centru MAT, v oddaljenosti 100 m,

– kanalizacija: odvodnja čistih meteornih vod v podtalje
preko peskolovov (sanitarnih oziroma fekalnih odplak iz ob-
močja ne bo),

– elektrika: napajanje območja za potrebe osvetlitve
športnih objektov in naprav iz obstoječega električnega
omrežja, ki poteka ob vzhodnem robu območja.

USMERITVE ZA VARSTVO OKOLJA
– obveznost pravilnega pristopa in organizacije oziro-

ma razmestitve športnih dejavnosti v prostoru, da bo že s
tem zagotovljeno izboljšanje bivalnega okolja,

– postavitev objektov z aktivnostmi, ki bi lahko bile
hrupnejše, v največji oddaljenosti od stanovanjskih območij.

USMERITVE ZA RABO PROSTORA ZA OBRAMBO IN
ZAŠČITO

– možnost uporabe prostora ograjenega športnega par-
ka za evakuacijo in varno zbiranje (zasilno prebivanje) obča-
nov ob eventualnih naravnih katastrofah;

25. člen
Programska zasnova za območje stanovanjske sose-

ske Žalec–zahod (P18)

OPIS OBMOČJA
Programska zasnova obravnava območje, ki leži na

skrajnem zahodnem delu naselja Žalec, med regionalno
cesto Žalec–Šempeter na severu in železniško progo Ce-
lje–Velenje na jugu. V naravi je obravnavano območje v
glavnem kmetijsko zemljišče in delno stavbišče. Površina
ureditvenega območja znaša 16,32 ha.

ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI V PROSTORU
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu pro-

gramske zasnove je namenjeno:
– gradnji stanovanjskih objektov v obliki enodružinske

in večstanovanjske gradnje,
– gradnji poslovno trgovskega centra (prodajno servi-

sne dejavnosti),
– gradnji doma starejših občanov z varovanimi stanova-

nji,
– poslovno stanovanjski gradnji in mirni ekološki dejav-

nosti,
– izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega

omrežja in
– ureditvi zelenih površin.

USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

a) Usmeritve za urbanistično zasnovo:
– sprememba prometne ureditve: ukinitev priključka

na regionalni cesti na zahodnem delu naselja Žalec za ves
promet razen za peš in kolesarski promet in izgradnja nove-
ga priključka v smeri proti vzhodu v obliki semaforiziranega
križišča, število in mesto priključkov na lokalnih cestah je
odvisno od načina urbanistične ureditve, ki bo določena v
prostorski izvedbeni dokumentaciji,

– urbanistična zasnova: v primeru javnega natečaja je
možna tudi drugačna razporeditev površin po namenu, kot

je prikazana v grafičnem delu, pomembno je le upoštevanje
rezultatov naloge »Projekcija prebivalstva in stanovanj na
vplivnem območju mesta Žalec« (RC Planiranje d.o.o. Celje,
št. proj. 493/00, dec. 2000) oziroma ugotovljenih potreb
po stanovanjih do leta 2020 (300 stanovanj):

– območje 1 – stanovanjska gradnja vila blok: velikost
3,348 ha, ca. 20 objektov s 4-6 stanovanji, velikost funkci-
onalnega zemljišča ca. 1600 m2, funkcionalno zemljišče
pokriva vse potrebe (parkiranje, garažiranje, zelenjavni vrt,
zelene površine …), z javnim natečajem je možno predvideti
drugačno, večje število objektov z večjim številom stano-
vanj,

– območje 2 – enodružinska stanovanjska gradnja:
velikost 2,480 ha, ca. 80–100 vrstnih in atrijskih hiš, z
javnim natečajem ali zazidalnim načrtom je glede na zasnovo
možno predvideti drugačno število objektov z različnim šte-
vilom stanovanj; ob obstoječih objektih so možne prizidave
ali gradnja novega objekta, če je parcela dovolj velika in
sicer z enakimi usmeritvami, kot veljajo za celotno območje,

– območje 3 – poslovno-stanovanjska gradnja: veli-
kost 4,207 ha, ca. 100–120 objektov, odvisno od velikosti
parcel (poslovna, stanovanjska, servisna in obrtna dejav-
nost); dejavnost mora podpirati potrebe nove soseske in
mora biti sprejemljiva z vidika varstva okolja; ob obstoječih
objektih so možne prizidave ali gradnja novega objekta, če
je parcela dovolj velika in sicer z enakimi usmeritvami, kot
veljajo za celotno območje,

– območje 4 – poslovne, prodajne in servisne dejav-
nosti: velikost 0,582 ha, izgradnja večjega poslovno trgov-
skega centra s servisnimi dejavnostmi, parkirne in manipula-
tivne površine so locirane predvsem v koridorju daljnovoda,

– območje 6 – parkovno urejene površine: izgradnja
zelenega tampona, parkovno urejenega z vsebino, ki odgo-
varja novi soseski.

b) Usmeritve za biološko gradnjo:
– za predvidene objekte na obravnavanem območju je

možno uporabiti biološko gradnjo, za katero je značilna
usmerjenost v:

– varčno ravnanje z zemljiško posestjo,
– gradnjo stanovanj in naselij s poudarkom na individu-

alnosti in povezavi z naravo,
– uporabo naravnih materialov za gradnjo brez zdravju

nevarnih snovi,
– prizadevanje za čim manjšo porabo energije, zaščita

stanovalca pred škodljivimi sevanji znotraj in zunaj stanova-
nja.

c) Usmeritve za krajinsko oblikovanje:
– vzpostavitev krajinske ureditve z zasnovo nove sose-

ske (ni obstoječih prvin krajine),
– ureditev zelenih tamponov in drevoredov ob vseh

pomembnejših prometnicah,
– za ureditev parka je potrebno izdelati več idejnih

zasnov ali izvesti javni natečaj, izbrano rešitev je vključiti v
zazidalni načrt.

d) Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
za posamezna območja:

– območje 1 – stanovanjska gradnja vila blok: velikost
funkcionalnega zemljišča je odvisna od urbanistične zasno-
ve (več objektov na skupnem funkcionalnem zemljišču ali
vsak objekt svoje funkcionalno zemljišče), maksimalni višin-
ski gabarit P+1+IP, zasnova stanovanj z višjim in sodobnej-
šim standardom (možnost prilagoditve potrebam stanoval-
cev različnih starosti in poklicev), raznolika zasnova in obli-
kovanje objektov, ki v skupini prestavljajo dobro arhitekturno
rešitev, naselitev stanovalcev v objekte z manjšim številom
stanovanj na osnovi predhodno opravljenih anket (stanovalci
s podobnimi interesi),
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– območje 2 – enodružinska stanovanjska gradnja:
maksimalni višinski gabarit P+1+IP, oblikovanje objektov je
odvisno od zasnove objektov in mora ustrezati predvsem
vidikom dobrega bivanja, funkciji in prijetnemu razgledu,

– območje 3 – poslovno-stanovanjska gradnja: ohrani-
tev nepozidanega pasu ob železniški progi v širini 15 m
(delno v obliki zelenega pasu), za stanovanjske objekte ve-
ljajo določila, ki so navedena v predhodni alinei, oblikovanje
obstoječih objektov ali prizidkov, kjer bodo locirane nesta-
novanjske dejavnosti, mora spoštovati merilo stanovanjske
soseske in stanovanjskih objektov (predvsem v tlorisnem in
višinskem gabaritu), prepovedana je gradnja industrijskih
hal, potrebe po parkiranju in napajanju je rešiti v okviru
funkcionalnega zemljišča objekta,

– območje 4 – poslovne, prodajne in servisne dejav-
nosti: enotna urbanistična, funkcionalna in arhitekturna za-
snova objektov, ustrezna ločitev prometa pešcev, parkiranja
in napajanja, možnost povezave javnih površin z bližnjim
parkom v funkcionalno celoto,

– območje 6 – parkovno urejene površine in druge
zelene površine v soseski: upoštevanje, da predstavlja par-
kovna površina jedro nove soseske (“point de vue”) in da
ostale zelene površine vzdolž prometnic in v območjih pozi-
dave vršijo funkcijo mestno higienskega zelenja in imajo
ambientalno oblikovno vrednost, pomembna zadostna širi-
na zelenega pasu, ki loči cestišče od pločnikov in kolesar-
skih poti, prepoved poteka komunalnih koridorjev pod zele-
nimi površinami, ob železniški progi načrtovati koridor zele-
nih površin v širini 12 m.

POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENER-
GETSKEGA UREJANJA

– prometno omrežje: napajanje območja iz regionalne
ceste Žalec–Šempeter preko novega priključka in posredno
preko obstoječega semaforiziranega križišča in večih pri-
ključkov na lokalnih cestah, ukinitev obstoječega dovoza iz
smeri Šempetra za motorni promet, v fazi zazidalnega načrta
obveznost izdelave idejnega projekta za novo križišče na
regionalni cesti, minimalni odmik objektov in parkirišč od
roba asfalta regionalne ceste je 8 m, ustrezna omejitev
hitrosti na regionalni cesti, zagotovitev zadostnega števila
parkirnih mest v območju stanovanjske soseske,

– železnica: upoštevanje predpisanih minimalno dovo-
ljenih odmikov od osi železniške proge Celje–Velenje,

– vodovod: obnova obstoječega vodovodnega omre-
žja v smislu izgradnje krožnega cevovoda po soseski z nave-
zavo z vzhodne smeri na transportni cevovod Vrbje–Plevna,
zadostno dimenzioniranje cevovoda glede na predvidene
potrebe soseske (tudi za požarno varnost),

– kanalizacija: mešan sistem, obveznost izdelave hi-
dravlične presoje pred navezavo sekundarnega kanalizacij-
skega omrežja soseske na javno kanalizacijo, obveznost
upoštevanja obstoječih nivelet javne kanalizacije na vzhodni
strani soseske, možnost priključitve novih objektov šele po
razširitvi centralne čistilne naprave v Kasazah (sočasni potek
gradnje zbirnega kanala in navezave na ČN z gradnjo pri-
ključkov), po priključitvi na javno kanalizacijo opustitev grez-
nic v skladu s pogoji upravljavca, predhodno očiščenje te-
hnoloških vod do stopnje, ki ustrezajo veljavnim predpisom,

– elektrika: minimalna varnostna višina v koridorju DV
110 kV Laško–Podlog za parkirne površine znaša 7 m, v
koridorju ni dovoljena saditev dreves, pogoje za nizkonape-
tostno omrežje bo upravljavec podal v fazi izdelave zazidal-
nega načrta,

– telefon: možnost priključitve na obstoječe telefonsko
omrežje skladno s pogoji upravljavca, ki bodo podani v fazi
zazidalnega načrta,

– plinovod: upoštevanje tras obstoječega srednjetlačne-
ga in nizkotlačnega plinovodnega omrežja, možnost priključi-
tve obravnavanega območja za potrebe ogrevanja, sanitarne
vode in gospodinjstev na obstoječe plinovodno omrežje skla-
dno s pogoji, ki bodo podani v fazi zazidalnega načrta,

– ogrevanje: zemeljski plin ali toplovod, vezan na ob-
stoječo kotlarno v centru naselja Žalec.

USMERITVE ZA VARSTVO OKOLJA
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja

in pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske
izvedbene dokumentacije,

– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov ta-
ko, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere
stanja v okolju: upoštevanje dovoljenih meja hrupa (hrup v
času gradnje omejiti na dnevni čas in delavnike, lociranje
nehrupnih servisnih in obrtnih dejavnosti), varovanje vode,
tal in zraka,

– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred po-
žarom.

USMERITVE ZA IZDELAVO PROSTORSKE IZVEDBE-
NE DOKUMENTACIJE

– obveznost izdelave prostorske izvedbene dokumen-
tacije za celotno ureditveno območje PZ,

– smiselno zaporedje predhodnih aktivnosti:
– pred izdelavo prostorske izvedbene dokumentacije

je priporočljiva izvedba javnega anonimnega natečaja: urbani-
stičnega za celotno ureditveno območje PZ ali urbanistično
arhitekturnega za posamezne dele obravnavanega območja,

– izdelava idejnih zasnov prometnega, komunalnega
in energetskega omrežja na osnovi pridobljenih natečajnih
rešitev,

– izdelava posameznih zazidalnih načrtov za zaklju-
čena območja po prostoru in namembnosti.

26. člen
Programska zasnova za skladišče pirotehničnih sred-

stev (P19)

OPIS OBMOČJA
Programska zasnova obravnava območje, ki leži seve-

rozahodno od zaselka Zavrh pri Galiciji na rahlo nagnjenem
terenu sredi gozdnih površin. V naravi je obravnavano ob-
močje sadovnjak, v veljavnih planskih aktih pa je opredelje-
no kot gozdno zemljišče. Površina ureditvenega območja
znaša 0,18 ha.

ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI V PROSTORU
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu pro-

gramske zasnove je namenjeno:
– skladiščenju pirotehničnih sredstev naslednjih vrst,

količin in razredov po veljavnem pravilniku o kategorizaciji in
preizkusu pirotehničnih izdelkov glede na kakovost in količi-
no eksplozivnega polnjenja (Uradni list RS, št. 58/92):

– pirotehnične igrače, 6t, I. razred
– izdelki za male ognjemete, 6t, II. razred
– izdelki za srednje ognjemete, 5t, III. razred
– izdelki za velike ognjemete, 5 t, IV. razred
– ureditvi prometne, komunalne in energetske in-

frastrukture.

USMERITVE ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO IN AR-
HITEKTONSKO OBLIKOVANJE

– krajinsko oblikovanje: prepoved poseganja v potok
in obrežno vegetacijo, obveznost ohranitve zelenega pasu in
gozdnega roba,
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– urbanistični in arhitektonski pogoji: gradnja treh ob-
jektov za skladiščenje pirotehničnih sredstev in enega ob-
jekta s pisarno, enoten višinski gabarit je pritličje, tlorisna
velikost skladiščnih objektov ca. 5 m x 7 m, delna vkopa-
nost objektov, enotno oblikovanje streh in fasad, priporočlji-
ve dvokapne strehe, možnost enokapne ali ravne strehe.

POGOJI IN USMERITVE ZA POSEGE V GOZDNI PRO-
STOR

– ureditev in utrditev obstoječe dovozne poti, pred-
vsem na mestih, kjer so vidna erozijska žarišča,

– podaljšanje obstoječe dovozne poti nad jaso v obliki
obračališča za tovorna vozila in s tem povezana razširitev ter
utrditev kolovozne poti do domačije Bardelj preko parcel št.
321/1, 322/2 in 322/1 k.o. Železno do plazišča ob poto-
ku, kjer je urediti utrjeno obračališče za tovorna vozila,

– rekonstrukcija vlake in izgradnja končnega obračali-
šča za tovorna vozila na parcelah št. 325 in 324 k.o. Želez-
no ter utrditev vlake za možnost prevoza z gasilskimi vozili,

– stalno vzdrževanje dovozne poti in vlake po izgradnji
skladišča,

– uporaba izkopane zemljine pri gradnji varovalnih na-
sipov med posameznimi skladiščnimi objekti,

– pred posekom drevja zaradi razširitve prometnic za
tovorna in intervencijska vozila obveznost označbe drevja s
strani pristojne gozdnogospodarske službe.

VODNOGOSPODARSKI POGOJI
– odvodnja meteornih vod s strešin preko peskolovov v

površinskih odvodnik, kamor je potrebno odvajati tudi zale-
dne vode in meteorne vode z utrjenih površin ter ločena
odvodnja sanitarnih vod v greznico na izpraznjevanje – brez
iztoka,

– odmik objektov od zgornjega roba brežine potoka v
min. širini 5 m, prepoved gradnje fiksnih objektov v tem
pasu,

– načrtovanje skladišč nevarnih snovi skladno z veljav-
nimi predpisi in obveznost pridobitve dodatnih vodnogospo-
darskih pogojev v primeru načrtovanja priprave pirotehnič-
nih sredstev na obravnavanem območju.

POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENER-
GETSKEGA UREJANJA

– prometno omrežje: rekonstrukcija obstoječih gozdnih
cest v obsegu in načinu, ki je opisan pri pogojih za posege v
gozdni prostor,

– vodovod: oskrba z vodo iz lastnega zajetja, ki leži
severovzhodno od obravnavanega območja,

– kanalizacija: ločen sistem, ki je opisan pri vodnogo-
spodarskih pogojih,

– elektrika: skladno s pogoji upravljavca, ki bodo po-
dani pri izdelavi PIN,

– TK omrežje: priključitev skladno s pogoji upravljavca,
ki bodo podani pri izdelavi PIN,

– ogrevanje: občasno ogrevanje objekta s pisarno na
električno energijo,

– odpadki: ureditev zbiranja in odvoza odpadkov skla-
dno z določili občinskega odloka.

USMERITVE ZA VAROVANJE OKOLJA
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja

in pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske
izvedbene dokumentacije,

– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov ta-
ko, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere
stanja v okolju: upoštevanje dovoljenih mejnih ravni hrupa,
varovanje vode, tal in zraka in ohranitev vidnih kakovosti
okolja.

USMERITVE ZA POŽARNO VARNOST
– upoštevanje vsebine oziroma danih pogojev v elabo-

ratu »Strokovna ocena obremenitve in ogrožanja okolja (A.
V. S. Celje, št. elaborata SO-10/2001, 24.6.2001),

– v okviru izdelave PIN upoštevanje veljavnih predpisov
o varstvu pred požarom in s tem zagotovitev dovozov do
objektov za interventna vozila in zadostne preskrbe z vodo
za gašenje iz zbiralnika,

– pri načrtovanju objektov in varnostnih naprav obvez-
nost upoštevanja vseh veljavnih predpisov iz področja ravna-
nja z eksplozivnimi sredstvi in iz področja graditve objektov
za eksplozivna sredstva.

USMERITVE ZA IZDELAVO PROSTORSKIH IZVEDBE-
NIH AKTOV

– izdelava prostorskega izvedbenega načrta – uredi-
tvenega načrta za celotno obravnavano območje;

27. člen
Programska zasnova za izvedbo križišča in parkirišča

pri gostilni Cizej v Pirešici (P21)

OPIS OBMOČJA
Programska zasnova obravnava območje, ki leži v na-

selju Pirešica nasproti gostilne Cizej, med glavno cesto I.
reda Črnova–Arja vas in potokom Pirešica. V naravi je obrav-
navano območje kmetijsko zemljišče, občinska pot in delno
asfaltirana površina (glavna cesta). Površina ureditvenega
območja znaša 0,64 ha.

ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI V PROSTORU
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu pro-

gramske zasnove je namenjeno:
– ureditvi križišča z levimi zavijalnimi pasovi na glavni

cesti I. reda Črnova–Arja vas pri gostilni Cizej in
– izvedbi parkirišča (parkiranje osebnih vozil in avtobu-

sov izključno za potrebe gostišča) na območju med glavno
cesto I. reda in potokom Pirešica.

TEHNIČNI ELEMENTI
Ob upoštevanju veljavnih predpisov za načrtovanje pro-

metnih površin ima križišče naslednje tehnične elemente:
– širina voznih pasov: za naravnost in desno zavijanje

4 m, za levo zavijanje 3 m in za naravnost 3 m,
– zavijalni radiji: za parkirišče 9 m in h gostilni (obsto-

ječ) 1,5 m,
– dolžina križišča: ca. 225 m,
– gornji ustroj: v isti sestavi kot obstoječa cesta.
Tehnični elementi parkirišča:
– priključek na parkirišče se izvede v osi obstoječega

priključka h gostilni,
– minimalni odmik parkirišč od zunanjega roba banki-

ne rekonstruirane ceste je 2 m,
– obvezna fizična ločitev parkirnih površin vključno z

manipulacijskimi površinami od glavne ceste z robnikom in
protiprašna ureditev,

– izvedba priključka javne poti (parc. št. 1663/3 k.o.
Studence) preko novo predvidenega priključka k parkirišču
in ukinitev priključka v smeri proti Črnovi (fizična zapora),

– krožni potek ceste na parkirišču, njena širina znaša
7 m,

– niveleta: višina gotovega asfalta na parkirišču mora
biti na isti višini, kot je višina sedanjega terena, izvedeni
nasip ob desni brežini potoka je potrebno v celoti odstraniti
do kote obstoječega terena,

– zgornji ustroj: asfalt na tamponski podlagi.
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POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENER-
GETSKEGA UREJANJA

– prometno omrežje: dovoz in izvoz iz glavne ceste na
parkirišče je v križišču, obstoječi severni dovoz na glavno
cesto je ukiniti in fizično zapreti, v križišču je potrebno uredi-
ti prehod za pešce,

– vodovod: ustrezna zaščita glavnega vodovoda pod
utrjenimi površinami, ki prečka glavno cesto na zahodni
strani gostilne Cizej in poteka med javno potjo in potokom
Pirešica proti zajetju Istaje, določitev trase glavnega vodovo-
da s točkovnimi izkopi in pazljivim ročnim odkopavanjem
materiala,

– kanalizacija: odvodnja meteornih vod s parkirišča v
odvodnik preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj,

– elektrika: osvetlitev parkirišča skladno s pogoji uprav-
ljavca,

– TK omrežje: ustrezna zaščita obstoječega TK omre-
žja pod utrjenimi površinami, organizacija izvedbe del v bliži-
ni tega omrežja skladno s pogoji upravljavca.

USMERITVE ZA VAROVANJE OKOLJA
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja

in pogojev soglasjedajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske
izvedbene dokumentacije,

– upoštevanje vseh tehničnih pogojev pri detajlnejše-
mu načrtovanju in izvedbi, kar bo prispevalo k izboljšanju
prometnih in varnostnih razmer na obravnavanem območju.

28. člen
Programska zasnova za proizvodno–servisno območje

Šempeter sever (P22)

OPIS OBMOČJA
Programska zasnova obravnava območje, ki leži na

severnem delu naselja Šempeter, vzhodno od obstoječega
industrijskega kompleksa SIP Šempeter in južno od železni-
ške proge Celje-Velenje. V naravi je obravnavano območje
kmetijsko zemljišče. Površina ureditvenega območja znaša
1,90 ha.

ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI V PROSTORU
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu pro-

gramske zasnove je namenjeno:
– proizvodno–servisni dejavnosti,
– izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega

omrežja in
– ureditvi zelenih površin.

USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

– programska in urbanistična zasnova: nizanje progra-
mov v smislu frekventnosti obiskovanja območja s strani
uporabnikov ter odhoda glede na namen obiska območja v
smeri od vzhoda proti zahodu (servisne in proizvodne dejav-
nosti), parkiranje za službene potrebe v okviru funkcionalne-
ga zemljišča obratov,

– odmiki objektov in parcelne meje: določitev odmika
objektov od mej ureditvenega območja z gradbeno mejo,
razgibanost gradbene linije znotraj gradbene meje ob vzho-
dni in zahodni parcelni meji, povzemanje gradbenih linij po
obstoječih gradbenih linijah območja SIP, določitev medse-
bojnih odmikov objektov v odvisnosti od zasnove pozidave,
tehnologije posameznega objekta in sanitarno tehničnih
predpisov, lociranje objekta na parceli v odvisnosti od rastr-
skega načina razporeditve objektov in internega prometne-
ga omrežja,

– višinski in tlorisni gabariti objektov, orientacija sle-
men: prilagoditev novogradenj gabaritom obstoječega za-
ščitenega območja, ki leži južno od obravnavanega obmo-
čja, s prostorskimi poudarki z izstopanjem manjšega dela
objekta v vertikalni ali horizontalni smeri s tem, da višinski
poudarek ostane na cerkvici v SV vogalu območja, etažnost
objektov je P ali P+1 s tem, da ne smejo presegati obstoje-
čih enonadstropnih objektov za več kot 1,5 m v višini venca,
podkletitev ni možna, podolgovati ali kvadratni tlorisni gaba-
rit objektov skladno z zasnovo prostora, ki sledi nadaljevanju
obstoječe zaščitene zasnove naselja, povzemanje uveljav-
ljenih smeri slemen v prostoru, možnost tudi ravnih streh, ki
pa morajo biti obrobljene s poševnim simsom, dovoljena
ograditev posameznih proizvodnih kompleksov.

POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENER-
GETSKEGA UREJANJA

– prometno omrežje: napajanje območja iz smeri ob-
stoječih stavbnih zemljišč, možnost razbremenitvenega pri-
ključka na nekategorizirano cesto ob železniški progi, ki jo
je potrebno rekonstruirati skladno s pogoji varstvenega pasu
železniške proge, ustrezno dimenzioniranje parkirišč v sklo-
pu funkcionalnih površin objektov, možnost skupnega parki-
rišča na skupnem funkcionalnem zemljišču znotraj komplek-
sa, zagotovitev površin za peš promet, upoštevanje zakona
o varnosti v železniškem prometu in z njim povezanih predpi-
sov v 200 m varovalnem pasu železniške proge Celje–
Velenje,

– vodovod: obnova obstoječega glavnega vodovoda
ACC ∅  100mm na južnem delu območja in navezava nanj
preko razvodnega cevovoda, ki mora zagotavljati tudi mini-
malno požarno varnost z vgradnjo nadzemnih hidrantov,

– kanalizacija: navezava območja na zbirni kanal Gru-
šovlje–Šempeter–ČN Kasaze v ločenem ali mešanem siste-
mu, odvisno od rezultatov hidravličnega izračuna, obveznost
uskladitve projekta sekundarne kanalizacije s projektom ka-
nalizacije Šempeter (Hidrosvet d.o.o., št. proj. 101/01 in
102/01, februar 2001),

– elektrika: priključitev objektov na omrežje skladno s
pogoji upravljavca, pogoj za priključitev je namestitev druge-
ga sistema vodnikov na DV 2x110kV Podlog–Žalec,

– telefon, ktv: priključitev objektov na omrežje skladno
s pogoji upravljavca in z upoštevanjem obstoječega telefon-
skega omrežja, izdelava idejne zasnove omrežja v sklopu
izdelave zazidalnega načrta, možnost priklopa na KTV omre-
žje skladno s pogoji upravljavca,

– ogrevanje: v vsakem objektu lastno centralno ogre-
vanje na zemeljski plin preko nizkotlačnega omrežja me-
stnega plinovoda, za ogrevanje in tehnološko porabo je
zemeljski plin edini energent.

USMERITVE ZA VARSTVO OKOLJA
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja

in pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske
izvedbene dokumentacije,

– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov ta-
ko, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere
stanja v okolju: upoštevanje dovoljenih mejnih ravni hrupa
(reduciranje vpliva hrupa navzven z ustreznim odmikom od
meje ureditvenega območja in zasaditvijo ob južnem robu
območja), varovanje vode (priklop na obstoječe kanalizacij-
sko omrežje s končno odvodnjo odplak na čistilno napravo,
preprečitev pronicanja onesnaženih voda v podtalje), varo-
vanje tal in zraka (uporaba filtrov in vseh razpoložljivih pre-
ventivnih ukrepov za zmanjšanje onesnaževanja),

– požarna varnost: v fazi izdelave zazidalnega načrta
obveznost načrtovanja intervencijskih dostopov in možnih
dovozov z intervencijskimi vozili do vsakega objekta.
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ZASNOVA ZAPOREDNOSTI IZVEDBE
– izgradnja območja ni vezana na etapnost,
– v prvi etapi obveznost ureditve prometne in komunal-

ne infrastrukture.

29. člen
Programska zasnova nove stanovanjske soseske Šem-

peter jug (P23)

OPIS OBMOČJA
Programska zasnova obravnava območje, ki leži na

južnem delu naselja Šempeter vzhodno od tovarne AERO. V
naravi je obravnavano območje kmetijsko zemljišče in delno
stavbno zemljišče obstoječe individualne stanovanjske pozi-
dave. Površina ureditvenega območja znaša 5,34 ha.

ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI V PROSTORU
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu pro-

gramske zasnove je namenjeno:
– gradnji stanovanjskih objektov v obliki individualne in

večstanovanjske gradnje z gostoto poselitve 82 stan/ha,
– površinam za dnevne storitvene dejavnosti,
– izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega

omrežja in
– ureditvi rekreacijskih površin.

USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

– programska zasnova: navezava na sosednje naselje-
ne stične površine ter uporaba cestnih povezav kot podalj-
škov ali priključkov na območju obravnave, delitev območja
na dva dela s tem, da je večstanovanjska gradnja locirana v
osrednjem delu zahodnega kraka območja,

– urbanistična zasnova: umestitev večstanovanjskih ob-
jektov v prostor tako, da je omogočena prostorska orientaci-
ja s pomočjo vizur proti naravnemu panoramskemu vencu
na jugu in pozidani strukturi na severu, možne oblike večsta-
novanjskega objekta – vila blok, strnjena individualna grad-
nja ali blok zasnova, zasnova individualne stanovanjske grad-
nje po obstoječem vzorcu sosednjih območij z velikostjo
parcel ca. 600 m2, upoštevanje kmetije, ki se nahaja na
robu območja tako, da ne bo ovirana kmetijska proizvodnja,
smiselnost izbora najprimernejše urbanistične in arhitektur-
ne rešitve z javnim natečajem,

– lokacija, odmiki objektov in parcelne meje: določitev
odmika objektov od ceste z gradbeno mejo, razgibanost
gradbene linije znotraj gradbene meje ob cesti in ob zuna-
njih parcelnih mejah, določitev medsebojnih odmikov objek-
tov v odvisnosti od zasnove pozidave in sanitarno tehničnih
predpisov, pri eventualni pozidavi v obliki dvojčkov oziroma
trojčkov se le-ti upoštevajo kot en objekt, lociranje objekta
na parceli tako, da je zagotovljena osončenost večjega dela
parcele in čim krajši dostop do objekta, integralna vgraditev
obstoječih objektov v nov vzorec pozidave, zazidanost posa-
mezne parcele od 1/4 do 1/3 površine,

– višinski in tlorisni gabariti objektov, orientacija sle-
men: prilagoditev novogradenj gabaritom sosednje obstoje-
če pozidave z medsebojno toleranco v horozontalni in verti-
kalni smeri in možnimi prostorskimi poudarki z izstopanjem
manjšega dela objekta v vertikalni smeri, etažnost stanovanj-
skih objektov je K+P+M, večstanovanjska gradnja lahko
presega gabarit obstoječe pozidave za eno etažo, podolgo-
vat tlorisni gabarit, razgibano zasnovana celota v primeru
združevanja v dvojčke ali trojčke, upoštevanje uveljavljenih
smeri slemen v prostoru (V–Z) oziroma smeri slemen v smeri
plastnic terena, možnost drugačnih smeri slemen pri večsta-
novanjskih objektih, eno- ali večkapne strehe ali v kombi-

naciji s pokritimi terasami, dovoljena ograditev parcel oziro-
ma zasaditev z živo mejo do višine 1,70m.

POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENER-
GETSKEGA UREJANJA

– prometno omrežje: napajanje območja iz novih pri-
ključkov na javne poti, ki naj se racionalizirajo v smislu
povezovanja posameznih objektov na skupen priključek,
možnost uporabe obstoječih priključkov, zadostno število
parkirnih mest, parkiranje pri večstanovanjskih objektih v
sklopu njihovega funkcionalnega zemljišča,

– vodovod: priključitev območja na obstoječi glavni vo-
dovod PVC ∅  200mm, ki poteka v smeri S–J in ohranitev
4 m širokega pasu raščenega terena brez pozidave na vsa-
ko stran tega voda, zadostno dimenzioniranje sekundarnih
odcepov tudi za potrebe požarne varnosti,

– kanalizacija: obveznost uskladitve projekta sekundar-
ne kanalizacije s projektom kanalizacije Šempeter (Hidro-
svet d.o.o., št. proj. 101/01 in 102/01, februar 2001),

– elektrika: priključitev objektov na omrežje skladno s
pogoji upravljavca, upoštevanje koridorja daljnovoda VN, ki
poteka v JV in SZ delu območja, pogoj za priključitev je
namestitev drugega sistema vodnikov na DV 2x110kV Pod-
log–Žalec,

– telefon, ktv: priključitev objektov na omrežje skladno
s pogoji upravljavca in z upoštevanjem obstoječega telefon-
skega omrežja, izdelava idejne zasnove omrežja v sklopu
izdelave zazidalnega načrta, možnost priklopa na KTV omre-
žje skladno s pogoji upravljavca,

– ogrevanje: v vsakem objektu lastno centralno ogre-
vanje na zemeljski plin preko nizkotlačnega omrežja me-
stnega plinovoda, za ogrevanje je zemeljski plin edini ener-
gent.

USMERITVE ZA VARSTVO OKOLJA
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja

in pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske
izvedbene dokumentacije,

– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov ta-
ko, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere
stanja v okolju: upoštevanje dovoljenih mejnih ravni hrupa
(zmanjšanje vplivov hrupa z območja prometnic z ustreznim
odmikom objektov od ceste in zasaditvijo vrtov), varovanje
vode (priklop na obstoječe kanalizacijsko omrežje s končno
odvodnjo odplak na čistilno napravo, preprečitev pronicanja
onesnaženih voda v podtalje), varovanje tal in zraka (upora-
ba ekološko neoporečnih virov toplote in alternativnih virov
energije),

– požarna varnost: v fazi izdelave zazidalnega načrta
obveznost načrtovanja intervencijskih dostopov in možnih
dovozov z intervencijskimi vozili do vsakega objekta.

ZASNOVA ZAPOREDNOSTI IZVEDBE
– v prvi etapi obveznost ureditve prometne in komunal-

ne infrastrukture,
– v primeru določitve etap, naj etape razmejuje komu-

nikacijsko cestno omrežje.

30. člen
Programska zasnova za stanovanjsko sosesko Petrov-

če vzhod (P25)

OPIS OBMOČJA
Programska zasnova obravnava območje, ki leži na

vzhodnem delu naselja Petrovče in se na severnem, zaho-
dnem in južnem robu stikuje z obstoječo pozidavo. V naravi
je obravnavano območje kmetijsko zemljišče. Površina ure-
ditvenega območja znaša 1,43 ha.
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ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI V PROSTORU
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu pro-

gramske zasnove je namenjeno:
– gradnji stanovanjskih objektov v obliki individualne

gradnje z gostoto poselitve 47 stan/ha,
– izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega

omrežja in
– ureditvi rekreacijskih površin.

USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

– programska in urbanistična zasnova: prostostoječa
individualna gradnja, ob obstoječi komunikaciji lokacija po-
vršin za skupno rabo (rekreacijska površina), zeleni pas v
širini 5 m na južnem robu območja, urbanistična zasnova
mora upoštevati pogoje pristojnega Zavoda za varstvo narav-
ne in kulturne dediščine, pri določitvi višinskih nivojev, izbo-
ru gradbenih materialov in zasnovi inštalacij obveznost upoš-
tevanja poplavne ogroženosti območja,

– lokacija, odmiki objektov in parcelne meje: določitev
odmika objektov od ceste z gradbeno mejo, razgibanost
gradbene linije znotraj gradbene meje ob cesti in ob zuna-
njih parcelnih mejah, določitev medsebojnih odmikov objek-
tov v odvisnosti od zasnove pozidave in sanitarno tehničnih
predpisov, lociranje objekta na parceli tako, da je zagotov-
ljena osončenost večjega dela parcele in čim krajši dostop
do objekta, zazidanost posamezne parcele od 1/4 do 1/3
površine,

– višinski in tlorisni gabariti objektov, orientacija sle-
men: prilagoditev novogradenj gabaritom sosednje obstoje-
če pozidave z medsebojno toleranco v horizontalni in verti-
kalni smeri in možnimi prostorskimi poudarki z izstopanjem
manjšega dela objekta v vertikalni smeri, etažnost stanovanj-
skih objektov je P+M ali P+N brez kolenčnega zidu na
podstrehi retrofasade, upoštevanje visokega nivoja podtalni-
ce in poplavljanja reke Savinje pri višinski postavitvi objek-
tov, podolgovat tlorisni gabarit, upoštevanje uveljavljenih
smeri slemen v prostoru, večkapne strehe v kombinaciji s
pokritimi terasami, dovoljena ograditev parcel oziroma zasa-
ditev z živo mejo višine do 1,70m.

POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENER-
GETSKEGA UREJANJA

– prometno omrežje: napajanje območja iz dveh pri-
ključkov na javno pot št. 991295 in 991281, smiselna
krožna zasnova prometa, v primeru slepega zaključka zbirne
ceste obveznost ureditve obračališča, zadostno dimenzioni-
ranje parkirnih površin, upoštevanje zakona o varnosti v
železniškem prometu in z njim povezanih predpisov v 200 m
varovalnem pasu železniške proge Celje–Velenje,

– vodovod: priključitev območja na obstoječe vodovo-
dno omrežje, ki ga je potrebno obnoviti od glavnega voda v
centru Petrovč do obravnavanega območja, zadostno di-
menzioniranje sekundarnih odcepov tudi za potrebe požar-
ne varnosti,

– kanalizacija: priključitev območja na kolektor Arja
vas–ČN Kasaze ob predhodni izdelavi hidravlične presoje in
upoštevanja izdelanih projektov sekundarne kanalizacije Pet-
rovče,

– elektrika: priključitev objektov na omrežje skladno s
pogoji upravljavca, pogoj za priključitev je namestitev druge-
ga sistema vodnikov na DV 2x110kV Podlog–Žalec,

– telefon, ktv: enaki pogoji kot v 29. členu tega
odloka,

– ogrevanje: enaki pogoji kot v 29. členu tega odloka.

USMERITVE ZA VARSTVO OKOLJA
– enake usmeritve kot v 29. členu tega odloka;
ZASNOVA ZAPOREDNOSTI IZVEDBE
– v prvi etapi obveznost ureditve prometne in komunal-

ne infrastrukture.

31. člen
Programska zasnova nove stanovanjske soseske Dre-

šinja vas jug (P27)
OPIS OBMOČJA
Programska zasnova obravnava območje, ki leži na

južnem delu naselja Drešinja vas med državno cesto Arja
vas–Celje na severu in železniško progo Velenje–Celje na
jugu ter se na severnem in zahodnem robu stikuje z obstoje-
čo pozidavo. V naravi je obravnavano območje kmetijsko
zemljišče in delno stavbno zemljišče obstoječe individualne
stanovanjske pozidave. Površina ureditvenega območja zna-
ša 1,72 ha.

ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI V PROSTORU
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu pro-

gramske zasnove je namenjeno:
– gradnji stanovanjskih objektov v obliki individualne

gradnje z gostoto poselitve 48 stan/ha,
– izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega

omrežja in
– ureditvi rekreacijskih površin.

USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

– programska in urbanistična zasnova: prostostoječa
individualna gradnja, ki je navezana na notranjo osrednjo
komunikacijo, rekreacijska površina ob severnem priključku
te komunikacije na obstoječo dovozno cesto, zeleni tampon
v varovalnem pasu VN elektrovoda, površina, namenjena
komunalni opremi ob obstoječi javni poti, ob južni meji ure-
ditev zelenega pasu kot protihrupne bariere proti železniški
progi, upoštevati lokacijo kmetije na robu območja,

– lokacija, odmiki objektov in parcelne meje: določitev
odmika objektov od cest z gradbeno mejo, razgibanost grad-
bene linije znotraj gradbene meje ob cesti in ob zunanjih
parcelnih mejah, določitev medsebojnih odmikov objektov v
odvisnosti od zasnove pozidave in sanitarno-tehničnih pred-
pisov, lociranje objekta na parceli tako, da je zagotovljena
osončenost večjega dela parcele in čim krajši dostop do
objekta, zazidanost posamezne parcele od 1/4 do 1/3
površine,

– višinski in tlorisni gabariti objektov, orientacija sle-
men: prilagoditev novogradenj gabaritom sosednje obstoje-
če pozidave z medsebojno toleranco v horizontalni in verti-
kalni smeri in možnimi prostorskimi poudarki z izstopanjem
manjšega dela objekta v vertikalni smeri, etažnost stanovanj-
skih objektov je P+M ali P+N brez kolenčnega zidu na
podstrehi retrofasade, upoštevanje uveljavljenih smeri sle-
men v prostoru, večkapne strehe v kombinaciji s pokritimi
terasami, dovoljena ograditev parcel oziroma zasaditev z
živo mejo višine do 1,70m.

POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENER-
GETSKEGA UREJANJA

– prometno omrežje: napajanje območja iz novega pri-
ključka na obstoječo javno pot v vzhodnem in nekategorizi-
rano cesto na severnem delu območja, obstoječi priključek
na regionalno cesto preko javne poti št. 991281, zadostno
dimenzioniranje parkirnih površin, upoštevanje zakona o var-
nosti v železniškem prometu in z njim povezanih predpisov v
200 m varovalnem pasu železniške proge Celje–Velenje,
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– vodovod: priključitev območja na obstoječi glavni vod
SAL ∅  80 mm, ki poteka od centra Petrovč do Drešinje vasi
in ga je potrebno obnoviti, zadostno dimenzioniranje sekun-
darnih odcepov tudi za potrebe požarne varnosti,

– kanalizacija: priključitev soseske na kanalizacijski si-
stem Celje po predhodni izgradnji sekundarnega kanaliza-
cijskega sistema za območje Drešinje vasi,

– elektrika: priključitev objektov na omrežje skladno s
pogoji upravljavca, upoštevanje koridorja VN daljnovoda, ki
poteka po vzhodnem robu območja, pogoj za priključitev je
namestitev drugega sistema vodnikov na DV 2x110kV Pod-
log–Žalec,

– telefon, ktv: enaki pogoji kot v 29. členu tega
odloka,

– ogrevanje: enaki pogoji kot v 29. členu tega odloka.

USMERITVE ZA VARSTVO OKOLJA
– upoštevanje dovoljenih mejnih ravni hrupa (zmanjša-

nje vplivov hrupa z območja prometnic z ustreznim odmikom
objektov od ceste in zasaditvijo vrtov, ob železniški progi
ureditev zelenega pasu),

– ostale usmeritve enake kot v 29. členu tega odloka.

ZASNOVA ZAPOREDNOSTI IZVEDBE
– v prvi etapi obveznost ureditve prometne in komunal-

ne infrastrukture,
– v primeru določitve etap, naj etape razmejuje komu-

nikacijsko cestno omrežje.

32. člen
Programska zasnova nove stanovanjske soseske Griže

severovzhod (P30)

OPIS OBMOČJA
Programska zasnova obravnava območje, ki leži na

severovzhodnem delu naselja Griže in se na zahodnem robu
stikuje z obstoječo pozidavo. V naravi je obravnavano obmo-
čje kmetijsko zemljišče in delno stavbno zemljišče obstoje-
če individualne stanovanjske pozidave. Površina ureditvene-
ga območja znaša 2,04 ha.

ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI V PROSTORU
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu pro-

gramske zasnove je namenjeno:
– gradnji stanovanjskih objektov v obliki individualne

gradnje z gostoto poselitve 54 stan/ha ter
– izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega

omrežja.

USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

– programska zasnova in urbanistična zasnova: pro-
stostoječa individualna gradnja, ki zapolnjuje prazne prosto-
re v obstoječi pozidavi s tem, da čimbolj upošteva obstoječi
grajeni prostor, oblikovanje objektov v razmerjih tradicional-
ne arhitekture z uporabo sodobnih materialov, smiselni obo-
dni potek nove komunikacije tako, da je omogočen krožni
promet,

– lokacija, odmiki objektov in parcelne meje: določitev
odmika objektov od ceste z gradbeno mejo, razgibanost
gradbene linije znotraj gradbene meje ob cesti in ob zuna-
njih parcelnih mejah, določitev medsebojnih odmikov objek-
tov v odvisnosti od zasnove pozidave in sanitarno tehničnih
predpisov, lociranje objekta na parceli tako, da je zagotov-
ljena osončenost večjega dela parcele in čim krajši dostop
do objekta, zazidanost posamezne parcele od 1/4 do 1/3
površine,

– višinski in tlorisni gabariti objektov, orientacija sle-
men: prilagoditev novogradenj gabaritom obstoječe pozida-
ve z medsebojno toleranco v horizontalni in vertikalni smeri
in možnimi prostorskimi poudarki z izstopanjem manjšega
dela objekta v vertikalni smeri, etažnost stanovanjskih objek-
tov je P+M ali P+N brez kolenčnega zidu na podstrehi retro
fasade, podolgovat tlorisni gabarit, upoštevanje uveljavljenih
smeri slemen v prostoru ali smeri slemen v smeri plastnic
terena, večkapne strehe v kombinaciji s pokritimi terasami,
dovoljena ograditev parcel oziroma zasaditev z živo mejo
višine do 1,70m.

POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENER-
GETSKEGA UREJANJA

– prometno omrežje: napajanje območja iz novih pri-
ključkov na obstoječi javni poti št. 990861 in št. 990890,
krožna zasnova prometa, v primeru slepega zaključka zbirne
ceste obveznost ureditve obračališča, zadostno dimenzioni-
ranje parkirnih površin,

– vodovod: priključitev območja na obstoječi glavni vod
SAL ∅  80mm, ki poteka po zahodnem in južnem robu
območja in ga je potrebno ob cesti na vzhodnem delu obno-
viti ter povečati profil, možnost priključitve objektov po zago-
tovitvi dodatnega vodnega vira in izgradnji dodatnega rezer-
voarja v vodovodnem sistemu Griže,

– kanalizacija: obveznost izgradnje javnega kanalizacij-
skega sistema, ki bo preko zbirnega kanala povezan s ČN
Kasaze in bo nanj priključena obravnavana soseska,

– elektrika: enaki pogoji kot v 30. členu tega odloka,
– telefon, ktv: enaki pogoji kot v 29. členu tega odlo-

ka,
– ogrevanje: enaki pogoji kot v 29. členu tega odloka.

USMERITVE ZA VARSTVO OKOLJA
– enake usmeritve kot v 29. členu tega odloka.

ZASNOVA ZAPOREDNOSTI IZVEDBE
– enake usmeritve kot v 31. členu tega odloka.

33. člen
Programska zasnova nove stanovanjske soseske Griže

vzhod (P31)

OPIS OBMOČJA
Programska zasnova obravnava območje, ki leži na

vzhodnem, hribovitem delu naselja Griže. V naravi je obrav-
navano območje kmetijsko zemljišče in delno stavbno zem-
ljišče obstoječe individualne stanovanjske pozidave. Površi-
na ureditvenega območja znaša 3,37 ha.

ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI V PROSTORU
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu pro-

gramske zasnove je namenjeno:
– gradnji stanovanjskih objektov v obliki individualne

gradnje z gostoto poselitve 51 stan/ha ter
– izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega

omrežja.

USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

– programska in urbanistična zasnova: prostostoječa
individualna gradnja manjše gostote, s parcelacijo, po mož-
nosti terasasto, ki je prilagojena konfiguraciji terena, obliko-
vanje objektov v razmerjih tradicionalne arhitekture, zbirna
cesta v sredini območja v smeri V- Z, možnost lociranja
otroškega igrišča ali površin komunalne opreme, ohranitev
obstoječe drevesne mase v čim večji meri,
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– lokacija, odmiki objektov in parcelne meje: določitev
odmika objektov od ceste z gradbeno mejo, ki se prilagaja
ohranitvi avtohtonih drevesnih vrst, razgibanost gradbene
linije znotraj gradbene meje ob cesti in ob zunanjih parcel-
nih mejah, določitev medsebojnih odmikov objektov v odvi-
snosti od zasnove pozidave in sanitarno tehničnih predpi-
sov, lociranje objekta na parceli tako, da je zagotovljena
prilagoditev konfiguraciji terena, osončenost večjega dela
parcele in čim krajši dostop do objekta, zazidanost posa-
mezne parcele od 1/4 do 1/3 površine,

– višinski in tlorisni gabariti objektov, orientacija sle-
men: prilagoditev novogradenj gabaritom obstoječe pozida-
ve z medsebojno toleranco v horizontalni in vertikalni smeri
in možnimi prostorskimi poudarki z izstopanjem manjšega
dela objekta v vertikalni smeri, etažnost stanovanjskih objek-
tov je P+M ali P+N brez kolenčnega zidu na podstrehi retro-
fasade, podolgovat tlorisni gabarit, upoštevanje uveljavljenih
smeri slemen v prostoru oziroma smeri slemen v smeri pla-
stnic terena, večkapne strehe v kombinaciji s pokritimi tera-
sami, dovoljena ograditev parcel oziroma zasaditev z živo
mejo višine do 1,70m.

POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENER-
GETSKEGA UREJANJA

– prometno omrežje: napajanje območja iz novih pri-
ključkov na javno pot št. 990901 na vzhodni strani območja
in na javno pot št. 990911 na zahodni strani območja,
krožna zasnova prometa, v primeru slepega zaključka zbirne
ceste obveznost ureditve obračališča, zadostno dimenzioni-
ranje parkirnih površin,

– vodovod: priključitev območja na obstoječi glavni vod
SAL ∅  80mm, ki poteka po severnem robu območja in ga je
potrebno obnoviti s cevmi večjega profila ter dograditi, mož-
nost priključitve objektov po zagotovitvi dodatnega vodnega
vira in izgradnji dodatnega rezervoarja v vodovodnem siste-
mu Griže,

– kanalizacija: izgradnja sekundarnega kanalizacijske-
ga omrežja z navezavo na zbirni kanal Griže–ČN Kasaze,

– elektrika: enaki pogoji kot v 30. členu tega odloka,
– telefon, ktv: enaki pogoji kot v 29. členu tega

odloka,
– ogrevanje: enaki pogoji kot v 29. členu tega odloka.

USMERITVE ZA VARSTVO OKOLJA
– gozdni rob: ohranitev naravnega gozdnega roba ob

meji območja in posameznih vrst ali skupin dreves na uredi-
tvenem območju,

– ostale usmeritve enake kot v 29. členu tega odloka.

ZASNOVA ZAPOREDNOSTI IZVEDBE
– enake usmeritve kot v 31. členu tega odloka.

34. člen
Programska zasnova nove stanovanjske soseske Za-

bukovica jug (P32)

OPIS OBMOČJA
Programska zasnova obravnava območje, ki leži na

južnem delu naselja Zabukovica in ga prečka potok. V naravi
je obravnavano območje kmetijsko zemljišče in delno stav-
bno zemljišče obstoječe individualne stanovanjske pozida-
ve. Površina ureditvenega območja znaša 3,97 ha.

ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI V PROSTORU
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu pro-

gramske zasnove je namenjeno:

– gradnji stanovanjskih objektov v obliki enodružinske
gradnje z gostoto poselitve 45 stan/ha,

– izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega
omrežja in

– ureditvi rekreacijskih površin.

USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

– programska in urbanistična zasnova: prostostoječa in-
dividualna gradnja z jasnejšo orientacijo in jasnejšim strnjenim
vzorcem kot ga ima obstoječa stanovanjska pozidava in z
upoštevanjem obstoječih krajinskih in urbanistično-arhitektur-
nih danosti, oblikovanje objektov v razmerjih tradicionalne
arhitekture in uporaba sodobnih materialov, zadostni odmik
predvidenih objektov od gozda, oporni zidovi naj bodo zara-
ščeni in površinsko grobo strukturirani, lociranje rekreacijskih
površin in površin za druženje čim bolj na sredino območja,
načrtovanje novega prehoda preko vodotoka in ureditev bre-
žin potoka z oblogo,

– lokacija, odmiki objektov in parcelne meje: določitev
odmika objektov od ceste z gradbeno mejo, razgibanost grad-
bene linije znotraj gradbene meje ob cesti in ob zunanjih
parcelnih mejah, določitev medsebojnih odmikov objektov v
odvisnosti od zasnove pozidave in sanitarno-tehničnih predpi-
sov, lociranje objekta na parceli tako, da je zagotovljena
prilagoditev konfiguraciji terena, osončenost večjega dela par-
cele in čim krajši dostop do objekta, zazidanost posamezne
parcele od 1/4 do 1/3 površine,

– višinski in tlorisni gabariti objektov, orientacija slemen:
prilagoditev novogradenj gabaritom obstoječe pozidave z med-
sebojno toleranco v horizontalni in vertikalni smeri in možnimi
prostorskimi poudarki z izstopanjem manjšega dela objekta v
vertikalni smeri, etažnost stanovanjskih objektov je P+M ali
P+N brez kolenčnega zidu na podstrehi retrofasade, podol-
govat tlorisni gabarit, upoštevanje uveljavljenih smeri slemen v
prostoru oziroma smeri slemen v smeri plastnic terena, več-
kapne strehe v kombinaciji s pokritimi terasami, dovoljena
ograditev parcel oziroma zasaditev z živo mejo višine do
1,70m.

POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENER-
GETSKEGA UREJANJA

– prometno omrežje: napajanje območja iz novih pri-
ključkov na javno pot št. 990950 na južni strani območja in
lokalno cesto št. 490081 na severozahodni strani območja,
krožna zasnova prometa, v primeru slepega zaključka zbirne
ceste obveznost ureditve obračališča, zadostno dimenzioni-
ranje parkirnih površin,

– vodovod: priključitev območja na obstoječe vodovo-
dno omrežje zajetje Zabukovica–Kurja vas–Zabukovica–Zg.
Griže, ki ga je potrebno obnoviti, predhodno pa zajeti dodatni
vodni vir in zgraditi dodatni rezervoar v vodovodnem sistemu
Zabukovica,

– kanalizacija: obveznost izgradnje javnega kanalizacij-
skega sistema z lokalno čistilno napravo, oziroma izgradnja
kolektorja Zabukovica–Žalec z navezavo na ČN Kasaze,

– elektrika: enaki pogoji kot v 30. členu tega odloka,
– telefon, ktv: enaki pogoji kot v 29. členu tega odloka,
– ogrevanje: enaki pogoji kot v 29. členu tega odloka.

USMERITVE ZA VARSTVO OKOLJA
– gozdni rob: zagotovitev zadostnega odmika predvide-

nih objektov od roba gozda,
– ostale usmeritve enake kot v 29. členu tega odloka.

ZASNOVA ZAPOREDNOSTI IZVEDBE
– enake usmeritve kot v 31. členu tega odloka.
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35. člen
Programska zasnova za stanovanjsko gradnjo v Arji vasi

(P34)

OPIS OBMOČJA
Programska zasnova obravnava območje, ki leži na

severovzhodnem delu naselja Gmajna južno od naselja Ru-
še ob lokalni cesti 8242 in sicer med odprtim jarkom na
severu in servisno cesto v stanovanjski soseski Gmajna na
jugu. V naravi je obravnavano območje kmetijsko zemljišče.
Površina ureditvenega območja znaša 0,645 ha.

ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI V PROSTORU
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu pro-

gramske zasnove je namenjeno:
– gradnji stanovanjskih objektov v obliki enodružinske

gradnje z gostoto poselitve 40 stan/ha ter faktorjem izrabe
zemljišča 0,4 in

– dograditvi komunalnega in energetskega omrežja.

USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

– programska zasnova: prostostoječa individualna sta-
novanjska gradnja, ki je navezana na obstoječo servisno
cesto,

– lokacija, odmiki objektov in parcelne meje: zagotav-
ljanje minimalne komunalne opremljenosti in dostopa, pred-
hodna pridobitev geoloških pogojev, najmanjši odmik objek-
tov od ceste je 5 m in več kot 4 m od parcelnih mej,
medsebojni odmik objektov v odvisnosti od zasnove pozida-
ve in sanitarno-tehničnih predpisov, odmik objekta na par-
celi št. 1448/25 k.o. Levec mora zagotavljati ohranitev
gozdnega robu v naravnem stanju,

– višinski in tlorisni gabariti objektov, orientacija sle-
men: prilagoditev novogradenj gabaritom, smeri slemen in
kritini obstoječe obcestne pozidave, etažnost stanovanjskih
objektov je P+N ali P+IP, okvirni tlorisni gabarit 12 x 10 m,
smer slemena vzporedna z daljšo stranico objekta v smeri
vzhod–zahod,

– strehe, fasade: enotno oblikovanje streh in fasad z
upoštevanjem značilnosti oblikovanja prisotne arhitekturne
krajine.

POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENER-
GETSKEGA UREJANJA

– prometno omrežje: izvedba dovoznih priključkov na
obstoječo servisno cesto,

– vodovod: priključitev območja na obstoječi vodovod
∅  110 mm, ki poteka severno od obravnavanega območja in
napaja naselje Ruše, izvedba sekundarnega omrežja ter pred-
hodni hidravlični izračun za nemoteno oskrbo s pitno vodo,
zadostno dimenzioniranje sekundarnih odcepov tudi za potre-
be požarne varnosti, ohranitev trase vodovoda v raščenem
terenu z zagotovitvijo dostopa za vzdrževalna dela,

– kanalizacija: priključitev objektov na obstoječi mešan
kanalizacijski sistem s predhodno izdelavo hidravličnega iz-
računa zbirnega kanala, preko katerega bo po dograditvi ČN
Kasaze možna navezava obstoječih in predvidenih objektov
na kolektor Arja vas–Kasaze, odvajanje meteornih in povr-
šinskih vod v površinski odvodnik ali ponikovalnico skladno
s pogoji upravljavca,

– elektrika: napajanje objektov iz obstoječe TP 20/0,4 kV
Arja vas–Lesjak ter načrtovanje nizkonapetostnega omrežja
skladno s pogoji upravljavca,

– telefon: priključitev objektov preko podzemnega
omrežja na obstoječe TK razvodišče na jugozahodni strani
obravnavanega območja skladno s pogoji upravljavca,

– ogrevanje: v vsakem objektu lastno centralno ogre-
vanje z ekološko neoporečnimi gorivi, (zemeljski plin ali
lahko kurilno olje) skladiščenimi v individualnih rezervoarjih,

– odpadki: ureditev zbiranja in odvoza odpadkov skla-
dno z določili občinskega odloka.

USMERITVE ZA VARSTVO OKOLJA
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja

in pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske
izvedbene dokumentacije,

– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov ta-
ko, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere
stanja v okolju: upoštevanje dovoljenih mejnih ravni hrupa v
času gradnje, varovanje vode, tal in zraka in ohranitev vidnih
kakovosti okolja,

– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred po-
žarom.

USMERITVE ZA IZDELAVO PROSTORSKIH IZVEDBE-
NIH AKTOV

– izdelava prostorskega izvedbenega načrta za celotno
ureditveno območje.

36. člen
Programska zasnova nove stanovanjske soseske Libo-

je sever (P35)

OPIS OBMOČJA
Programska zasnova obravnava območje, ki leži na

severnem delu naselja Liboje ob lokalni cesti Liboje–Petrov-
če. V naravi je obravnavano območje kmetijsko zemljišče in
delno stavbno zemljišče obstoječe stanovanjske pozidave.
Površina ureditvenega območja znaša 4,50 ha.

ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI V PROSTORU
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu pro-

gramske zasnove je namenjeno:
– gradnji stanovanjskih objektov v obliki enodružinske

prostostoječe gradnje in delno strnjene gradnje z gostoto
poselitve 30 stan/ha ter možnostjo minimalnih poslovnih
dejavnosti,

– izgradnji prometnega, komunalnega in energetskega
omrežja in

– ureditvi rekreacijskih površin.

USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

– programska in urbanistična zasnova: prostostoječa
individualna gradnja in delno strnjena stanovanjska pozida-
va (dvojčki) kot zapolnitev obstoječe razpršene gradnje z
gravitacijo v glavnem proti vzhodu, zagotavljanje preho-
dnosti območja in odprtosti med volumni, dve gravitacijski
točki območja, prva na severnem delu (odprti trg), druga
na južnem delu (zaprti trg), oporni zidovi naj bodo površin-
sko grobo strukturirani enotno za celo območje, zagotoviti
ustrezni odmik od intenzivnih sadovnjakov in bariere zaradi
komunikacij,

– lokacija, odmiki objektov in parcelne meje: določitev
odmika objektov od ceste z gradbeno mejo, razgibanost
gradbene linije znotraj gradbene meje ob cesti in ob zuna-
njih parcelnih mejah, določitev medsebojnih odmikov objek-
tov v odvisnosti od zasnove pozidave in sanitarno-tehničnih
predpisov, pri eventualni pozidavi dvojčkov naj se le-ti upoš-
tevajo kot en objekt, lociranje objekta na parceli tako, da je
zagotovljena prilagoditev konfiguraciji terena, osončenost
večjega dela parcele in čim krajši dostop do objekta, celovi-
ta vgraditev obstoječih objektov v nov vzorec pozidave, zazi-
danost posamezne parcele naj bo 2/5 površine,
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– višinski in tlorisni gabariti objektov, orientacija sle-
men: prilagoditev novogradenj gabaritom obstoječe pozida-
ve z medsebojno toleranco v horizontalni in vertikalni smeri
in možnimi prostorskimi poudarki z izstopanjem manjšega
dela objekta v vertikalni smeri, etažnost stanovanjskih objek-
tov je K+P+M, ohranitev avtentične krajinske arhitekture,
podolgovat tlorisni gabarit oziroma v primeru združevanja v
dvojčke ali trojčke razgibano zasnovana celota, upoštevanje
uveljavljenih smeri slemen v prostoru oziroma smeri slemen
vzporedno s smerjo plastnic terena, večkapne strehe v kom-
binaciji s pokritimi terasami, dovoljena ograditev parcel ozi-
roma zasaditev z živo mejo višine do 1 m.

POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENER-
GETSKEGA UREJANJA

– prometno omrežje: napajanje območja iz novega pri-
ključka na lokalno cesto Petrovče–Liboje na severovzho-
dnem delu območja in iz dveh priključkov na obstoječo
cesto na zahodnem delu območja, zadostno dimenzionira-
nje parkirnih površin, površine za mirujoči promet tudi v
okviru skupnih funkcionalnih površin, širša pešpot ob vzho-
dnem robu območja in navezava te poti v notranjost naselja
na zelene oziroma rekreacijske površine,

– vodovod: priključitev območja na transportni cevo-
vod ∅  300mm, ki poteka ob cesti na zahodni strani obmo-
čja, zankasta navezava na S in J strani območja,

– kanalizacija: do izgradnje lokalne čistilne naprave ali
kolektorja Liboje–ČN Kasaze odvodnja fekalnih vod v ne-
pretočne greznice z odvozom odpadnih vod na ČN Kasaze,
po priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje obveznost
opustitve in sanacije greznic,

– elektrika: priključitev objektov na omrežje skladno s
pogoji upravljavca preko nove TP in pripadajočih elektroe-
nergetskih vodov, ki jih bo napajal obstoječi daljnovod
20 kV Petrovče,

– telefon: priključitev objektov na omrežje skladno s
pogoji upravljavca in z upoštevanjem obstoječega telefon-
skega omrežja, izdelava idejne zasnove omrežja v sklopu
izdelave zazidalnega načrta,

– ogrevanje: v vsakem objektu lastno centralno ogre-
vanje na kurilno olje ali zemeljski plin iz cisterne.

USMERITVE ZA VARSTVO OKOLJA
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja

in pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske
izvedbene dokumentacije,

– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov ta-
ko, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere
stanja v okolju: upoštevanje dovoljenih mejnih ravni hrupa
(zmanjšanje vplivov hrupa z območja prometnic z ustreznim
odmikom objektov od ceste in zasaditvijo vrtov, nemoteče
poslovne dejavnosti), varovanje vode (v prvi fazi priklop na
greznice, ki morajo biti nepretočne, v drugi fazi odvodnja
odplak na čistilno napravo, preprečitev pronicanja onesna-
ženih voda v podtalje), varovanje tal in zraka (uporaba ekolo-
ško neoporečnih virov toplote in alternativnih virov energije),

– požarna varnost: v fazi izdelave zazidalnega načrta
obveznost načrtovanja intervencijskih dostopov in možnih
dovozov z intervencijskimi vozili do vsakega objekta.

ZASNOVA ZAPOREDNOSTI IZVEDBE
– v prvi etapi obveznost ureditve prometne in komunal-

ne infrastrukture,
– v primeru določitve etap, naj etape razmejuje komu-

nikacijsko cestno omrežje.

37. člen
Programska zasnova za golf igrišče Žalec–Krčevina

(P36)

OPIS OBMOČJA
Programska zasnova obravnava območje, ki leži v ne-

posredni bližini avtocestnega priključka Arja vas, severno
nad avtocesto Celje–Vransko in zahodno od glavne ceste
Arja vas–Velenje. V naravi je obravnavano območje v glav-
nem kmetijsko zemljišče, delno gozd (delno ohranjeni goz-
dovi in površine v zaraščanju) in stavbišče. Območje prečka
potok Vršca z ohranjeno obvodno vegetacijo. Površina ure-
ditvenega območja znaša 38,25 ha.

ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI V PROSTORU
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu pro-

gramske zasnove je namenjeno:
– ureditvi golf igrišča z 9 luknjami v prvi fazi ter
– gradnji in ureditvi spremljajočih objektov: vadbišče –

driving range, golf klub, parkirišče in drugo.

POGOJI ZA POSEG V KMETIJSKI IN GOZDNI PRO-
STOR

– glede na potrebe zagotovitev nadomestnih kmetij-
skih zemljišč tistim kmetijam, ki jim kmetijstvo predstavlja
glavni oziroma edini dohodek,

– ohranitev kmetijskih zemljišč za kmetijsko pridelavo
na območjih, ki niso v neposredni rabi igralnih polj,

– ohranitev obstoječih melioracijskih jarkov z njihovo
zarastjo v največji možni meri,

– ohranitev travnate vegetacije (travne mešanice podo-
bne avtohtonim travniškim rastjem) na površinah izven igral-
nih polj oziroma greenov, omejitev pogostosti košnje,

– skrb za čim manjše zmanjšanje gozdnatosti ožjega
območja (gozdni pas med avtocesto in golf igriščem, med
igralnimi polji ustrezna širina omejkov in zaplat gozda, ki jih
je potrebno prostorsko povezovati),

– izvedba novih vodnih ureditev pred spreminjanjem
obstoječega sistema in s tem omogočanje naravne migraci-
je vrst iz obstoječih biotopov.

POGOJI ZA VODNOGOSPODARSKO UREJANJE OB-
MOČJA

– lokacija pomožnih objektov izven poplavnega obmo-
čja,

– minimalni odmik igralnih polj in pomožnega objekta v
širini 5 m od zgornjega roba potoka Vršce,

– zasnova dodatnih mostov na potoku Vršce tako, da
ne bo zmanjšana pretočna zmogljivost potoka,

– sonaravna ureditev korita potoka Vršca s tem, da se
sedanja prevodnost korita ne poveča,

– načrtovanje gradnje umetnih ribnikov tako, da bo
zagotovljen nemoten pretok potoka nizvodno, oziroma mini-
malni pretok vodnih količin v sušnih obdobjih,

– kontrolirana odvodnja površinskih in drenažnih vod iz
igralnih polj v potok Vršca,

– odvodnja odpadnih vod iz objekta golf kluba v tripre-
katno greznico, izvedeno skladno s strokovnim navodilom o
urejanju gnojišč in greznic oziroma skladno s pogoji uprav-
ljavca kanalizacije.

POGOJI ZA VAROVANJE ARHEOLOŠKEGA SPOME-
NIKA

– izvajanje varstvenega režima I. stopnje za arheološko
najdišče protestantske cerkve v Govčah na Ložnici pri Žalcu
– obveznost arheoloških raziskav pred posegi,

– prezentacija eventualnih arhitekturnih ostalin prote-
stantske cerkve.
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POGOJI ZA OHRANJANJE NARAVE
Izvajanje varstvenega režima za hidrološke naravne vre-

dnote, ki predstavlja del podanih naravovarstvenih smernic
za spremembe in dopolnitve prostorskih planov Občine Ža-
lec in vsebuje predvsem naslednje pogoje:

– prepoved graditve jezov oziroma stalnih umetnih vo-
dnih površin na potoku Vršca in njegovem desnem pritoku,

– prepoved izvajanja regulacijskih in drugih gradbenih
del na potoku,

– prepoved gradnje stavb in drugih infrastrukturnih ob-
jektov na območju potoka Vršca razen s predhodnim nara-
vovarstvenim soglasjem organizacije pristojne za ohranjanje
narave,

– prepoved poseganja v obvodno vegetacijo,
– prepovedana uporaba kemičnih sredstev v vplivnem

območju potoka,
– obveznost pridobitve naravovarstvenih smernic in na-

ravovarstvenega soglasja v postopku priprave PIN.

USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

– igralna polja: zasnova igralnih polj na način, ki upoš-
teva kakovostne naravne prvine in ureditev prilagaja ohranja-
nju narave,

– vadbišče: lokacija tako, da ni posega v obvodno
vegetacijo,

– objekt golf klub: lokacija tako, da ni posega v obmo-
čje potoka, sodobno arhitekturno oblikovanje objekta z de-
tajli, ki simbolno upoštevajo kakovostne prvine regionalne
arhitekturne tipologije, etažnost je P + IP oziroma 2 etaži, če
streha ne bo v naklonu, v primeru izgradnje strešine zagoto-
viti ustrezno razmerje med maso etaže in maso strehe,

– krajinske ureditve: prilagoditev krajinskih oziroma par-
kovnih ureditev tipologiji krajine, izbor vegetacije med avto-
htonimi vrstami, v bližini objekta golf kluba in parkirnih povr-
šin možen izbor drevesnih in grmovnih vrst, ki so sicer
uporabljena v podobnih ureditvah v širšem območju.

POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENER-
GETSKEGA UREJANJA

– prometno omrežje: napajanje območja iz obstoječe
lokalne ceste, ohranitev vseh dovozov do obstoječih objek-
tov in gozdnih površin,

– vodovod: obnova obstoječega vodovodnega omre-
žja (glavni vodovod PEHD ∅  125mm z razcepom PEHD
∅  110mm proti Mali Pirešici, cevovod PEHD ∅  110mm
proti črpališču Grmovje) na obravnavanem območju s cevmi
večjega preseka in z ustreznimi materiali, priključitev golf
objekta skladno s pogoji upravljavca,

– kanalizacija: odvodnja sanitarnih odpadnih vod v us-
trezno dimenzionirano lokalno čistilno napravo, odvodnja
čistih meteornih in predhodno očiščenih onesnaženih mete-
ornih vod v podtalje,

– elektrika: napajanje območja z interpolirano transfor-
matorsko postajo 20/0,4 kV, 50 kVA, ki je priključena na
daljnovod 20 kV Ponikva, pogoje za nizkonapetostno omre-
žje bo upravljavec podal na osnovi podrobnejšega projekta v
fazi izdelave ureditvenega načrta,

– telefon: možnost priključitve na obstoječe telefonsko
omrežje skladno s pogoji upravljavca, ki bodo podani v fazi
izdelave prostorske izvedbene dokumentacije,

– plinovod: upoštevanje trase in predpisanega zaščit-
nega pasu obstoječega plinovoda M2, MMRP Rogatec–
RMRP Vodice v dolžini ca. 350 m, rezervacija koridorja
predvidenega plinovoda v smeri MRP Juteks Žalec proti
Asfaltni bazi v Pirešici,

– ogrevanje: lastno centralno ogrevanje z ekološko ne-
oporečnim energetskim virom,

– odpadki: ureditev zbiranja in odvoza odpadkov skla-
dno z določili občinskega odloka.

USMERITVE ZA VARSTVO OKOLJA
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja

in pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske
izvedbene dokumentacije,

– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov ta-
ko, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere
stanja v okolju: upoštevanje dovoljenih mejnih ravni hrupa
(hrup v času gradnje omejiti na dnevni čas in delavnike),
varovanje vode, tal in zraka, ohranitev naravnih vrednot kljub
vključevanju dodatne nove rabe zemljišč,

– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred po-
žarom.

USMERITVE ZA IZDELAVO PROSTORSKE IZVEDBE-
NE DOKUMENTACIJE

– obveznost izdelave prostorske izvedbene dokumen-
tacije za celotno ureditveno območje PZ.

38. člen
Programska zasnova za priključno povezovalno cesto

za industrijsko območje Aero Šempeter (P37)

OPIS OBMOČJA
Programska zasnova obravnava območje, ki leži na

jugozahodnem delu naselja Šempeter v Savinjski dolini.
Predvidena je priključno povezovalna cesta, ki bo potekala
od obstoječega križišča na regionalni cesti RII-447 (odcep
proti Polzeli) do industrijskega območja Aero. V naravi je
obravnavano območje kmetijsko zemljišče.

ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI V PROSTORU
Območje znotraj prikazane meje v grafičnem delu pro-

gramske zasnove je namenjeno:
– povezovalni cesti na nasipu s priključki na obstoječe

ceste in uvozom v tovarno,
– izgradnji novega križišča na regionalni cesti RII-447

(odcep proti Polzeli),
– eventualni prestavitvi komunalnega in energetskega

omrežja skladno s pogoji soglasodajalcev.

USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

– programska in urbanistična zasnova: povezovalna ce-
sta na nasipu, s potekom od obstoječega križišča na regio-
nalni cesti RII-447 (odcep proti Polzeli) do industrijskega
območja Aero, izvedba priključkov na lokalne ceste in uvoz v
tovarno Aero,

– lokacija, odmiki objektov in parcelne meje: trasa naj
poteka ob upoštevanju tras že obstoječih poti, tangira čim
manj parcel, sledi naj zasnovi protipoplavnih nasipov, mini-
malni višinski gabariti ceste se prilagajajo protipoplavnim
zahtevam in vsem veljavnim predpisom pri projektiranju cest,

– višinska kota na območju križišča pred tovarno Aero
naj bo enaka obstoječi koti.

POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENER-
GETSKEGA UREJANJA

– prometno omrežje: povezovalna cesta se priključi na
regionalno cesto RII-447 na območju obstoječega križišča
priključka na avtocesto, križišče bo potrebno rekonstruirati z
tretjim zavijalnim pasom, PIN se izdela na osnovi revidirane-
ga idejnega projekta priključka povezovalne ceste s strani
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DRSC, predvidi se priključek povezovalne ceste preko mo-
stu na obstoječo cesto pri industrijskem kompleksu Aero,
predvidi se odcep za tovarno in možnost priključkov za
povezovalno cesto po južnem robu tovarne Aero, cesta se
predvidi na III. vodovarstvenem območju,

– vodovod in kanalizacija: skladno s pogoji upravljav-
ca, upoštevanje obstoječega omrežja, odvodnjavanje ce-
stnega telesa v skladu z režimom varovanja III. vodovarstve-
nega območja vodnega vira Roje pri Šempetru,

– elektrika: skladno s pogoji upravljavca, upoštevanje
obstoječega omrežja, traso križa daljnovod 20kV, upošteva-
ti varnostno višino, oddaljenost zunanjega roba ceste od
stebra ne sme biti manjša kot 10m,

– plinovod: skladno s pogoji upravljavca, upoštevanje
trase in predpisanega zaščitnega pasu obstoječega plino-
voda,

– telefon: skladno s pogoji upravljavca, upoštevanje
obstoječega telefonskega omrežja.

USMERITVE ZA VARSTVO OKOLJA
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja

in pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorske
izvedbene dokumentacije,

– obveznost načrtovanja in izvajanja vseh posegov ta-
ko, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere
stanja v okolju: upoštevanje dovoljenih mejnih ravni hrupa
(zmanjšanje vplivov hrupa z območja prometnice z ustrez-
nim odmikom, zasaditvijo), varovanje vode, tal in zraka (za
odvodnjavanje ceste predvideti sistem lovilcev in peskolo-
vov, ki se napajajo iz kanalet ob straneh cestnega telesa),

– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred po-
žarom.

ZASNOVA ZAPOREDNOSTI IZVEDBE
– eventualno za cesto samo v smislu predhodne izde-

lave nasipa in kot naslednja etapa končna izvedba ceste.

39. člen
Če se v postopku priprave prostorskega izvedbenega

akta za posamezni objekt, napravo ali prostorsko ureditev
ugotovi, da je potrebno načrtovane ureditve zaradi funkcio-
nalnega, okoljevarstvenega oziroma finančnega vzroka de-
loma spremeniti, se takšna sprememba šteje kot dopustna
toleranca, kadar se z njo ohranjajo ali varujejo naravne in
kulturne dobrine, ohranja naravni in kulturni značaj krajine,
zmanjšujejo obremenitve v okolje ter ne spreminjajo vplivi na
načrtovani izgled območja.

KONČNE DOLOČBE

40. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka se kartografski del v

merilu 1: 25 000 in kartografska dokumentacija v merilu
1:5000, ki sta bila sprejeta z odloki, navedenimi v prvem
odstavku 1. člena tega odloka, nadomestita z gradivom, ki
je navedeno v 2. členu tega odloka.

41. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sesta-

vin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednje-
ročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99) se zaradi bistvenih
sprememb načrtovanih ureditev na območju kamnoloma Li-
boje spremeni v naslednjih členih:

– v 5. členu se v celoti črta prvi odstavek, drugi odsta-
vek postane prvi odstavek, besede na začetku prvotnega

drugega odstavka »V isti točki« pa se nadomestijo z beseda-
mi »V točki 6.1.4. »Rudnine«;

– v 9. členu se v drugi alinei prvega odstavka črtata
besedi »in Liboje«, besede »območjema širitve kamnolo-
mov« pa se postavijo v ustrezni sklon;

– v celoti se črta 13. člen z naslovom »PROGRAMSKA
ZASNOVA ZA KAMNOLOM LIBOJE«, naslednji 14. člen
postane 13. člen, na isti način se preštevilčijo še ostali členi
do konca odloka;

– v 16. členu (po spremembi odloka v 15. členu) se
črta deveta alinea prvega odstavka.

42. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 35003/03/2000 02/02
Žalec, dne 3. oktobra 2002.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

ŽUŽEMBERK

4769. Odlok o spremembi in dopolnitvi lokacijskega
načrta kanalskega sistema Žužemberk

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Ura-
dni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) in 39. člena zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski
svet občine Žužemberk na 29. redni seji dne 17. 10. 2002
sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi lokacijskega načrta

kanalskega sistema Žužemberk

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje lokacijski

načrt kanalskega sistema Žužemberk, ki je bil sprejet v letu
1990 (odlok o lokacijskem načrtu kanalskega sistema Žu-
žemberk objavljen v Skupščinskem Dolenjskem listu, št.
6/90; v nadaljnjem besedilu: sprejeti odlok) ter spremenjen
v letu 1999 (odlok o spremembi lokacijskega načrta kanal-
skega sistema Žužemberk objavljen v Uradnem listu RS, št.
8/00; v nadaljnjem besedilu: sprememba odloka).

Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta, ki se
sprejemajo s tem odlokom, je izdelal Topos d.o.o., Dolenj-
ske Toplice, pod št. LN-03/02 v septembru 2002. Sestav-
ljata ga tekstualni del in grafične priloge.

2. člen
Sprememba in dopolnitev lokacijskega načrta iz prve-

ga člena tega odloka se nanaša na spremembo:
– lokacije čistilne naprave,
– poteka trase kanala S,
– lokacije črpališča za prečrpavanje odpadnih vod z

desnega brega reke Krke,
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– navezave (podaljšanja) kanala B na spremenjeno lo-
kacijo črpališča,

– poteka tlačnega voda za navezavo črpališča na ka-
nal S,

– poteka elektroenergetskega priključka do črpališča
in čistilne naprave ter

– poteka trase vodovoda do čistilne naprave.

II. OPIS OBMOČJA POSEGA

3. člen
Potek trase kanalov po parcelah oziroma delih parcel,

določen v 5. členu sprejetega odloka in korigiran s spre-
membo odloka, se spremeni, in sicer:

– spremenjeni del kanala S poteka v cestnem telesu
regionalnih cest s parc. št. 1961/1 in 1944/2 k.o. Žužem-
berk;

– podaljšani del kanala B poteka po severnem delu
parcele št. 376, v k.o. Žužemberk;

– spremenjena trasa tlačnega voda poteka po parce-
lah št. 376, 366/21, 366/54, 366/22 in 1944/2 cesta,
iste k.o.

Zadnja alinea zadnjega odstavka se spremeni tako, da
se glasi: »Črpališče odpadnih vod se zgradi na SV delu
parcele št. 376 k.o. Žužemberk.«

4. člen
Besedilo 5. člena sprejetega odloka se v celoti nado-

mesti z naslednjim besedilom:
»Čistilna naprava s funkcionalnim zemljiščem je predvi-

dena na delu parcele št. 366/66 k.o. Žužemberk, izpust v
reko Krko (s parc. št. 1969) pa preko parcel št. 1944/2
cesta, 366/50, 366/53, 366/39 in 366/40 k.o. Žužem-
berk.

Dostop do čistilne naprave je z regionalne ceste R1-
216/1158 Žužemberk – Dvor.«

5. člen
Besedilo 6. člena sprejetega odloka, korigirano s spre-

membo odloka, se v celoti nadomesti z naslednjim besedi-
lom:

»Trasa elektroenergetskega priključka do črpališča po-
teka po parcelah št. 366/74, 366/75 in 366/54 k.o. Žu-
žemberk. Čistilna naprava se na elektroenergetsko omrežje
priključi z elektroenergetskim priključkom, ki je predviden
od TP do čistilne naprave in poteka preko parcel št. 1557,
1556/1, 1964/6, 1962/2, stp. 252, stp. 247/1, 1944/1,
1486, 1485/3, 1964/3, 1478, 1483, 379/4, 379/5,
366/67 in 366/66 iste k.o.

Trasa vodovodnega priključka poteka vzporedno s tra-
so kanala S, v cestnem telesu, s parc. št. 1961/1 in 1944/2
k.o. Žužemberk.«

Besedilo 6.a člena spremembe odloka se v celoti črta.

III. OPIS REŠITVE

6. člen
Besedilo 8. člena sprejetega odloka se nadomesti z

naslednjim besedilom:
»Vrsta materiala za izgradnjo kanala naj se določi v

skladu s pravilnikom o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št.
43/01).«

7. člen
Prvi odstavek 10. člena sprejetega odloka se spremeni

tako, da se glasi:
»Zbirni kolektor S se prične pri industrijskem komplek-

su nekdanje Iskre, in sicer pri jašku obstoječe kanalizacije.
Kolektor prečka regionalno cesto R1-216/1175 Krka–Žu-
žemberk med jaškoma J2 in J3 in se nadaljuje ob robu
regionalne ceste do jaška J9, kjer se priključuje kanal A s
kanali 21, 23 in 26. Kanal S se od jaška J9 vse do prvotno
predvidene lokacije čistilne naprave opusti. Spremenjena
trasa kanala S poteka od jaška J29 na kanalu C do nove
lokacije čistilne naprave, in sicer v cestnem telesu regional-
nih cest R3-650/1159 Žužemberk-Pluska in R1-216/1158
Žužemberk-Dvor. Kanalizacija desnega brega reke Krke se
preko kanala 30 priključuje na kanal B, ki se podaljša do
spremenjene lokacije črpališča odpadnih vod. Spremenjeni
lokaciji črpališča in poteka kanala S je prilagojen tudi potek
tlačnega voda. Prvotno predvidene rešitve za navezavo po-
sameznih kanalov na kanal S v delu, kjer se le-ta opušča, se
tako prilagodijo spremenjenim rešitvam, za kar je potrebno
izdelati dodatni idejni projekt.«

8. člen
Besedilo 15. člena sprejetega odloka se v celoti nado-

mesti z naslednjim besedilom:
»Za čiščenje odpadnih vod iz območja kanalskega si-

stema Žužemberk je predvidena čistilna naprava z mehan-
sko biološko stopnjo čiščenja, vključno z nitrifikacijo, deni-
trifikacijo in defosforizacijo v procesu čiščenja odpadnih
vod.

Zahtevana kvaliteta iztoka v recipient mora ustrezati
določilom zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93
in 1/96), uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št.
35/96) in uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96,
90/98 in 31/01).

9. člen
Besedilo 16. člena sprejetega odloka se v celoti nado-

mesti z naslednjim besedilom:
»Čistilna naprava se dimenzionira na predviden maksi-

malen dotok z upoštevanjem dvakratnega sušnega dotoka
in tujih vod v velikosti 0,15 l/s/ha, ki znaša 34,95 l/s. V prvi
fazi se tako dimenzionira na biološko obremenitev 3000
EE, z možnostjo razširitve za dodatnih 3000 EE.«

10. člen
Besedilo 17. člena sprejetega odloka se v celoti nado-

mesti z naslednjim besedilom:
»Postavitev objekta čistilne naprave je razvidna iz gra-

fičnih prilog spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta.
Razporeditev in oblika objektov se lahko spreminja na izbran
postopek čiščenja.

Kota platoja čistilne naprave je KP = 193,50 m.n.v.
± 0,50 m

Kota vtoka v črpališče je KV = 188,70 m.n.v.

11. člen
Besedilo 18. člena sprejetega odloka se v celoti nado-

mesti z naslednjim besedilom:
»Čistilno napravo sestavljajo naslednji objekti:
– vhodno črpališče za dvig odpadne vode iz kanalizaci-

je v bioaeracijski bazen,
– večnamenski objekt s kompresorsko postajo, uprav-

nim delom in mehanskim predčiščenjem,
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– bioaeracijski bazen s sekundarnim usedalnikom; no-
tranji premer bazena je 16 m, globina pa 8 m,

– bazen za odvečno blato z notranjim premerom 7 m in
globino 7,6 m,

– zunanji plato z ograjo.

12. člen
Besedilo 19. člena sprejetega odloka se v celoti nado-

mesti z naslednjim besedilom:
»Funkcionalno zemljišče čistilne naprave je približnih

dimenzij 60 m x 50 m. Vključuje območje objektov čistilne
naprave, ki je ograjeno z žično ograjo višine 2 m ter obmo-
čje zazelenitve, širine 10 m. Zasaditev naj se izvede znotraj
in zunaj ograje tako, da se objekt čim bolj neopazno vključi v
prostor. Od visokoraslih dreves se naj uporabi beli gaber, za
grmovnice pa dren, rdeči dren, trdoleska in črni trn.«

13. člen
Besedilo 20. člena sprejetega odloka se v celoti nado-

mesti z naslednjim besedilom:
»Odvišno blato se mora pred končno dispozicijo dehi-

drirati in deponirati na odlagališče komunalnih odpadkov.
Vsebnost mulja mora ustrezati pogojem pravilnika o

ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00 in
20/01).

14. člen
Besedilo 21. člena sprejetega odloka se v celoti nado-

mesti z naslednjim besedilom:
»Dostop do čistilne naprave se uredi z regionalne ce-

ste R1-216/1158 Žužemberk–Dvor v km 1,042 (levo) v
skladu z Internimi navodili za postopke pri izdaji soglasij za
priključke na državne ceste in pregledu projektne dokumen-
tacije za priključke na državne ceste (Direkcija RS za ceste,
oktober 2001).

Skupna širina cestišča znaša 4,50 m, od tega je vozi-
šče širine 3,50 m, obojestransko utrjeni bankini pa po 0,50
m. Priključna cesta je v asfaltni izvedbi.«

15. člen
Besedilo 22. člena sprejetega odloka se v celoti nado-

mesti z naslednjim besedilom:
»Čistilna naprava se priključuje z vodovodnim priključ-

kom PEHD 63, ki poteka vzporedno s traso kanala S, v
cestnem telesu regionalnih cest R3-650/1159 in R1-
216/1158, v vertikalnem zamiku temena 0,50 m in hori-
zontalnem odmiku 1 m. Trasa vodovoda ob prvotno predvi-
denem poteku kanala S se opusti.

Investitor mora pri izgradnji vodovoda upoštevati odlok
o oskrbi s pitno vodo v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št.
43/01) in pravilnik o javnem vodovodu v Občini Žužemberk
(Uradni list RS, št. 71/01).«

16. člen
Besedilo 23. člena sprejetega odloka se v celoti nado-

mesti z naslednjim besedilom:
»Čistilna naprava se priključuje na elektroenergetsko

omrežje preko TP Zafara. Trasa elektro-energetskega pri-
ključka je razvidna iz grafičnih prilog spremembe in dopolni-
tve lokacijskega načrta.«

IV. FAZNOST GRADNJE

17. člen
Besedilo 27. člena sprejetega odloka se v celoti nado-

mesti z naslednjim besedilom:

»Gradnja kanalskega sistema Žužemberk bo potekala
fazno, in sicer:

1. faza:
– izgradnja kanala S ter kanalov A, B in C,
– izgradnja kanalizacije Stranska vas s priključitvijo na

kanal S, s črpališčem,
– izgradnja 1. faze čistilne naprave s priključitvijo na

kanal S ter na ostale komunalne vode in naprave,
2. faza:
– izgradnja sekundarnih kanalov,
3. faza:
– izgradnja kanalizacije Prapreče in Zafara,
– izgradnja 2. faze čistilne naprave.«

V. KONČNE DOLOČBE

18. člen
Na območju lokacije čistilne naprave, določene s to

spremembo in dopolnitvijo lokacijskega načrta, prenehajo
veljati določbe odloka o ureditvenem načrtu kamnoloma
Klek (Uradni list RS, št. 31/98).

19. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem te spremembe

in dopolnitve lokacijskega načrta izvaja Ministrstvo za oko-
lje, prostor in energetiko, Inšpektorat RS za okolje in pro-
stor, enota Novo mesto.

20. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled v prostorih Obči-

ne Žužemberk.

21. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/02- 1022
Žužemberk, dne 17. oktobra 2002.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

4770. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za
pomembnejša lokalna središča Občine Novo
mesto – za naselje Žužemberk

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Ura-
dni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) in 39. člena zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet
občine Žužemberk na 29. redni seji dne 17. 10. 2002
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorskih ureditvenih pogojih
za pomembnejša lokalna središča Občine Novo

mesto – za naselje Žužemberk
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1. člen
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pomemb-

nejša lokalna središča Občine Novo mesto (Skupščinski
Dolenjski list, št. 9/91 in Uradni list RS, št. 35/97, v nadalj-
njem besedilu: odlok) – za naselje Žužemberk, se v 45.
členu spremeni in dopolni tako, da:

(1) določa še naslednja posebna in dodatna merila in
pogoje v delu UREDITVENE ENOTE 352 II. ROB NASELJA
in sicer v Morfološki enoti 352 II/A21 (v naselju Prapreče):

»V tej morfološki enoti je dovoljeno opravljati tudi druge
dejavnosti, če so na parceli dane prostorske možnosti za
konkretno dejavnost, pri čemer pa mora biti zagotovljeno,
da emisije v okolje ne bodo presegle mejnih vrednosti,
določenih za stanovanjsko okolje.

Pri adaptacijah in rekonstrukcijah obstoječih objektov
ali gradnji na lokacijah objektov, ki se jim z novo dejavnostjo
hkrati spreminja namembnost, morajo posegi tudi slediti
oblikovanju, ki bo upoštevala lokalno tipologijo in značilne
arhitekturne elemente obstoječega objekta, kar velja tudi za
novogradnje.«

(2) se korigira meja v kartografskem delu odloka, izde-
lan na katastrskem načrtu v M 1:2880, med Morfološkima
enotama 352 II/B industrijsko območje in 352 II/B2 obrtna
cona in sicer tako, da se upošteva spremenjena parcelacija
zemljišč; parcela št. 1056 k.o. Žužemberk se priključi Mor-
fološki enoti 352 II/B industrijsko območje.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/02-1019
Žužemberk, dne 17. oktobra 2002.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

4771. Sklep o delnem povračilu stroškov za
organiziranje volilne kampanje

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) ter 17. člena statuta Občine
Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je
Občinski svet občine Žužemberk na 29. seji dne 17. 10.
2002 sprejel

S K L E P
o delnem povračilu stroškov za organiziranje

volilne kampanje

1. člen
Sklep določa kriterije za delno povračilo stroškov volil-

ne kampanje za izvedbo volitev za člane občinskega sveta in
za volitve župana.

2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in za

volitve župana ne smejo preseči zneska, ki ga določa zakon.
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sve-

ta in za župana mora v 60 dneh po dnevu glasovanja predlo-
žiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o
vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje ali kandidati, katerim so

pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico
do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za
dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

4. člen
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo

preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini.

Če pride do ponovitve glasovanja, sta kandidata, ki na
tem glasovanju kandidirata, upravičena do povrnitve stro-
škov v višini 60 tolarjev za dobljeni glas in sicer le na podlagi
dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.

5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve članov občin-

skega sveta ali za volitve župana se na njegovo zahtevo
povrnejo stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna v
30 dneh po predložitvi poročila občinskemu svetu in račun-
skemu sodišču.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/02-1020
Žužemberk, dne 17. oktobra 2002.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

JESENICE

4772. Odlok o zazidalnem načrtu Za štreko – Straža

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 44/97, 9/01, 23/02) ter 10. člena statuta
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet
občine Jesenice na 43. seji dne 26. 9. 2002 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu Za štreko – Straža

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt Za štreko –

Straža, ki ga je izdelal Atelje za prostorsko projektiranje
Jesenice d.o.o., Pod gozdom 2, Jesenice v mesecu okto-
bru 2002, pod številko JI/2881-1/01.

2. člen
Zazidalni načrt Za štreko – Straža (v nadaljevanju: ZN

Za štreko – Straža) obravnava območje, ki je v dolgoročnem
in srednjeročnem planu Občine Jesenice za prostorsko plan-
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sko celoto J2 označeno kot ureditveno območje J2/S12/3,
ki je namenjeno za stanovanjsko gradnjo.

ZN Za štreko – Straža vsebuje:
Tekstualni del:
– besedilo odloka z obrazložitvijo,
– soglasja pristojnih organov in organizacij.
Grafični del:
– izrez iz dolgoročnega plana M 1:25000,
– izrez iz dolgoročnega plana M 1:5000,
– geodetska podloga M 1:1000,
– kopija katastrskega načrta M 1:1000,
– ureditvena situacija M 1:500,
– situacija prometne ureditve M 1:500,
– situacija prometnih označb M 1:500,
– zbirni načrt komunalnih naprav M 1:500,
– regulacija in parcelacija M 1:500.

II. MEJA OBMOČJA

3. člen
Območje ZN štreko – Straža je na jugu omejeno s

traso železniške proge Jesenice–Ljubljana in pobočjem hri-
ba Straža, na severu meja poteka po meji med katastrskima
občinama Jesenice in Javorniški rovt, na zahodu se zaklju-
čuje tik ob objektu Valjarne, na vzhodni pa se prične ob
zaključku stanovanjskega naselja na Tomšičevi ulici. Površi-
na območja, ki ga ureja ZN znaša približno 34.442 m2.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
IN KVALITETO GRADITVE

4. člen
Os zazidave predstavlja Tomšičeva cesta, ki poteka

približno v smeri vzhod – zahod.
Istočasno pa Tomšičeva cesta deli tudi celotno zazida-

vo na dva območja – severni del in južni del.
Na severnem delu je z ozirom na razpoložljiv prostor

predvidena gradnja enodružinskih stanovanjskih hiš in sta-
novanjskih dvojčkov z etažnostjo klet + pritličje + izrabljeno
podstrešje ter klet + pritličje + nadstropje.

Na lokaciji, namenjeni za dvostanovanjske objekte se
lahko zgradi enostanovanjski objekt enakih gabaritnih pogo-
jev kot pri dvostanovanjskem objektu.

V objektih se lahko organizirajo bivalne skupnosti za
telesno in duševno prizadete osebe.

Na južnem delu zazidalni predlog predvideva poleg
stanovanjskih objektov tudi objekte spremljajočih dejavnosti
za potrebe stanovanjskih območij, ki so: trgovina, gostinstvo
in storitvene dejavnosti, ki ne motijo okolice.

IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA
ZAZIDALNEGA NAČRTA TER ARHITEKTURNO

OBLIKOVANJE OBJEKTOV

5. člen
Urbanistična ureditev določa predvsem:
– regulacijske in parcelacijske elemente,
– merila, lego in velikost objektov,
– merila in pogoje prometnega urejanja,
– merila in pogoje urejanja zelenih površin,
– merila in pogoje komunalnega urejanja.

6. člen
Določeni so naslednji regulacijski elementi:
– regulacijske linije (RL), ki potekajo 1 m od roba ploč-

nikov v zelenicah ob cestah,
– gradbene linije, ki potekajo po robovih gradbenih

mas.

7. člen
Merila in pogoji za arhitekturno oblikovanje objektov:
Z ozirom na vsebino obliko in etažnost, razvrščamo

stanovanjske objekte z oznakami A, A´, A´´, B, B´, B´´ in
objekt D. Poslovne objekte pa označujemo z zaporednimi
številkami objekt 1, 2, 3.

Objekt A dim. 11,50 x 9 m + garaža
Je v osnovi enodružinska stanovanjska hiša, ki vse-

buje:
Klet: vkopana z eno steno na prostem – proti jugu
Pritličje:
Izkoriščeno podstrešje:
Garažni prostor je zidan ali ima samo nadstrešek v

podaljšku strešine na severni strani objekta.
Objekt A´
Je zrcalno obrnjeni objekt A.
Objekt A´´
Ima tlorisno in programsko zasnovo enako objektu A,

le da ima nadstropno etažo namesto mansarde.
Objekt B dim. 12 x 8 m + garaža
Je enodružinska stanovanjska hiša, ki vsebuje:
– klet,
– pritličje,
– izkoriščeno podstrešje.
Garažni prostor je zidan ali pa ima samo nadstrešek

lociran ob čelni fasadi objekta.
Objekt B´
Je zrcalno obrnjeni objekt B.
Objekt B´´
Ima tlorisno in programsko zasnovo enako kot objekt

B, le da ima nadstropno etažo namesto mansarde.
Objekt D dim. 16 x 9 m
Zasnova objekta je stanovanjski dvojček z ločenima

vhodoma, ki vsebuje:
– klet,
– pritličje,
– mansardo.
Garažni prostor je možen pokrit parkirni prostor lociran

ob obeh čelnih fasadah.

8. člen
Velikost objektov (horizontalni in vertikalni gabariti) ter

lokacija in detajlna postavitev objektov v prostor so določeni
razmeroma natančno z ozirom na skopo odmerjen razpolo-
žljiv prostor, ki je še sprejemljiv za organizacijo bivanja v
smislu individualne stanovanjske gradnje.

Vsako odstopanje tako pri stanovanjski kot pri poslovni
gradnji predvsem v smislu povečanja horizontalnih gabaritov
objektov je nesprejemljivo, ker ga ni možno umestiti v razpo-
ložljiv prostor na terenu.

Možna je sicer zmanjšanje horizontalnih gabaritov, ven-
dar največ do 10%. Večje zmanjšanje bi že vplivalo tako na
izrabo zemljišča kot tudi na oblikovanje celotnega naselja.

Ni pa obvezna notranja razporeditev prostorov, kot tudi
ne oblikovanje fasad, ki je lahko svobodnejša, vendar v
okviru določenih gabaritov in naklonov strešin.

Določen je naklon strešin, ki naj bo v razponu od
40–45°.

Dovoljeno je izvesti maks. dve frčadi na vsaki strešini s
tem, da njihova površina ne obsega več kot 1/4 (25%)
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strešne površine na kateri je locirana. Tu sta mišljeni dve
osnovni strešini (severna in južna).

Frčade morajo imeti simetrične strešine. Naklon stre-
šin frčad mora biti na vseh frčadah isti in je enak naklonu
strešin strehe objekta, na kateri so nameščene.

Za vse objekte je predvidena masivna zidana gradnja z
lesenimi elementi na fasadi (ograje balkonov, opaži …).

Dopustne so postavitve ograj do maks. višine 1 m v
naravnih materialov ter živice.

V. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE

9. člen
Posebne strokovne podlage prometne ureditve za ZN

Za štreka – Straža obravnava dovoze in parkirne površine
zazidave severno in južno od Tomšičeve ceste. Trasa Tomši-
čeve ceste je zarisana po idejnih zasnovah, ki jih je izdelalo
podjetje Planing biro Kranj d.o.o. tako, da se vsi priključki
navezujejo na novo traso.

10. člen
Vsa obravnavana zazidava se napaja v dveh križiščih.

Prva priključka se nahajata na zahodnem delu zazidave.
Severni priključek S1 in južni priključek J1 se nahajata

v isti osi, ki leži približno pravokotno na os Tomšičeve ceste.
Širina obeh priključnih cest je 3,50 m, notranji radii zaokro-
žitve priključka pa naj bodo minimalno 6 m. Cesta S1 napaja
dva stanovanjska objekta, cesta J1 pa dva poslovna objek-
ta, zato je ob njej predvideno enostranski pločnik. Cesta se
zaključuje s parkiriščem, ki je namenjen parkiranju 8 osebni
vozil.

Druga priključka cesta S2 in J2 sta v križišču, ki je
lociran nekako v sredini vzhodnega dela pozidave. Obe
cesti sta širine 5 m z obojestranskim pločnikom širine 1,50
m. južna dovozna cesta vodi do zvezdarskega razpotja,
kjer so dovozi do stanovanjskih objektov zahodno in do
poslovnega objekta vzhodno. Za poslovni objekt je predvi-
deno parkirišče z 10 parkirnimi mesti. Severni odcep S2
napaja stanovanjsko zazidavo severno od Tomšičeve ceste
tako, da se cesta po ca. 15 m razcepi proti zahodu in
vzhodu. Oba kraka sta načrtovana v širini 5 m s pločnikom
širine 1,50 m na južni strani. Z vzhodnega dela sta načrto-
vana še dva odcepa proti severu do treh stanovanjskih
objektov v širini 3,50 m.

Kote odcepov bo narekovala rekonstruirana Tomšiče-
va cesta. Sama zazidava objektov sledi obstoječi konfigura-
ciji terena, zato se bodo tudi dovozne ceste prilagajale le
temu. Podložni nagib ne bi smel preseči 12%, v križiščih pa
ne 4%. Najmanjši prečni nagib ceste naj bo 2,5%, pločnika
pa od 2–3%.

Dovoljena hitrost na dovoznih cestah naj bi bila maksi-
malno 30 km/h. Zato naj se po odcepih S1, S2 in J2
postavi znak »območje omejene hitrosti« (III-29). Priključki
na Tomšičevo cesto so urejeni z znakom »ustavi« (II-2),
priključki S1, J1 in S1, za priključek J2 pa zadostuje pro-
metni znak »križišče s prednostno cesto« (II-1). Na priključ-
nih cestah S 2 in J2 so predvidene tudi talne oznake V-9
oziroma V-10. Na vseh križiščih naj se označijo prehodi za
pešce v liniji pločnika in sicer s talno oznako V-16.

Parkirna mesta na parkiriščih so dimenzij 2,30 x 5 m,
označeni so s talnimi oznakami V-47.2. Pri obeh parkiri-
ščih za poslovne objekte mora biti po eno parkirno mesto
predvideno za invalide in ustrezno označeno (talna oznaka
V-45).

11. člen
Peš površine so predvidene tako ob lokalni kot ob

internih cestah (pločniki), ki morajo biti nivojsko ločeni (z
robnikom) od površin za motorni promet.

Površine za pešce, prehodi, križanja ipd. morajo omo-
gočati nemoteno gibanje tudi osebam z oteženim gibanjem,
(invalidi, starejši, otroci …).

12. člen
Intervencijski dostop vseh vrst (reševalci, gasilci, poli-

cija) mora biti omogočen do vsakega objekta na obravnava-
nem zazidalnem območju.

13. člen
Dostavni promet (v okviru potreb za posamezne objek-

te) mora biti omogočen do vseh objektov na zazidalnem
območju.

14. člen
Na območju zazidalnega načrta se predvidi obojestran-

sko avtobusno postajališče mestnega prometa.

15. člen
Vožnja s kolesi se znotraj območja ZN Za štreko –

Straža odvija po internih cestah namenjenih motornemu pro-
metu.

VI. KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

16. člen
Vsi objekti v območju urejanja se morajo priključiti na

javna komunalna, obstoječa ter nova energetska omrežja,
na omrežja za oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih in meteor-
nih vod, na omrežja za oskrbo z električno energijo in pli-
nom, javno razsvetljavo, kabelsko televizijo in telekomunika-
cijsko omrežje.

17. člen
Primarno in sekundarno komunalno in energetsko

omrežje mora potekati po javnih površinah, v ali ob cestnem
telesu (pločnik, parkirišče, zelenica) tako, da bo možno
etapno izvajanje ter neposredno priključevanje objektov. Do-
pustne so spremembe tras posameznih komunalnih in ener-
getskih vodov in lokacij naprav ter mesta priključevanja zara-
di ustreznejših rešitev in izvajanja ZN Za štreko – Straža.
Gradnja komunalne in energetske infrastrukture mora pote-
kati usklajeno.

18. člen
Merila in pogoji za oskrbo z vodo:
Vsi novo predvideni objekti iz ZN Za štreko – Straža se

s pitno vodo oskrbijo iz javnega vodovodnega omrežja, s
posebnimi priključnimi vodi preko vodomernih jaškov.

Čez omenjeno zazidalno območje poteka primarni vo-
dovod za naselje Slovenski Javornik – železarna, cev ∅  200
mm. Nad naseljem je vodohran prostornine 150 m3.

Ob cesti čez Stražo poteka primrani vodovod Završnica
iz PVC cevi ∅  200 mm.

Vodovodni priključek za novo naselje Straža se izvede
od hidranta na vrtu hiše C. T. Tomšiča 104 iz vodovodne
omrežja LŽ  ∅  80 mm.

Hidranti za naselje Straža se lahko vgradijo na primarni
vodovod Završnica.
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19. člen
Merila in pogoji za odvajanje fekalnih odpadnih in me-

teornih vod:
1. Na celotnem območju je potrebno urediti ločen

sistem kanalizacije.
2. Kanalizacija za odpadne vode se priključi na obsto-

ječo kanalizacijo na območju Javornika, ki teče do glavnega
kolektorja in na Čistilno napravo Jesenice. Ob priključitvi na
obstoječo kanalizacijo je potrebno le-to obnoviti oziroma
rekonstruirati v celotni dolžini do glavnega kanalizacijskega
kolektorja. Kanalizacija za odpadne vode mora potekati ta-
ko, da je možna priključitev vseh objektov.

3. Odpadne vode, ki bodo nastajale pri opravljanju
dejavnosti in se priključujejo na javno kanalizacijo, morajo
biti v kvaliteti, ki jo za iztok v kanalizacijo določa uredba o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).

4. Za meteorne vode z dvorišč, dovoznih poti ter dru-
gih utrjenih površin se uredi odvajanje preko peskolova in
lovilca maščob v meteorno kanalizacijo z iztokom v vodotok.

5. Za strešne vode ter talno in zaledno vodo je potre-
bno v skladu z uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št.
35/96) zagotoviti odvajanje v vodotoke ali ponikanje v tla.

6. Javna kanalizacija naj poteka izven voznih površin,
kolikor je to mogoče, da je omogočen varen dostop uprav-
ljavca in izvajanje vzdrževanja. Revizijski jaški morajo biti v
nivoju terena in dostopni upravljavcu javne kanalizacije.

20. člen
Merila in pogoji za oskrbo z električno energijo:
Elektroenergetsko napajanje novo predvidenih objek-

tov se izvede iz obstoječe TP preko novopoloženih nizkona-
petostnih elektro zemeljskih kablovodov. Za izvedbo elektro
energetskega omrežja, eventualnih prestavitev in mehan-
skih zaščit je potrebno izdelati projektno-tehnično doku-
mentacijo. Tehnično obdelavo izvede pooblaščeni projek-
tant elektroenergetskih vodov in naprav.

21. člen
Merila in pogoji za oskrbo s toplotno energijo oziroma

plinom:
Vsi novo predvideni objekti se oskrbijo s toplotno ener-

gijo. Na tem območju plinovoda še ni vendar obstaja mož-
nost priključitve vseh objektov na tem področju. Obstoječ
plinovod je vrisan v priloženem katastru zemeljskega plina.

Območje ZN po energetskih zasnovah v Občini Jeseni-
ce spada v območje energetske oskrbe z zemeljskim pli-
nom, zato naj se v nadaljnjih postopkih, tako urejanja infras-
trukture, kot tudi oskrba posameznih objektov predvidi oskr-
ba z zemeljskim plinom.

22. člen
Javna razsvetljava:
Vse novo nastale prometne poti in javne površine je

potrebno opremiti z javno razsvetljavo. Izvesti je sicer že
krajevno unificiran tip cestnih svetilk na drogovih, s kablovo-
dom izvedenim iz obstoječega sistema javne razsvetljave ali
novega samostojnega prižigališča z napajanjem iz TP in
svojo merilno garnituro. Za javno razsvetljavo je izdelati pro-
jektno-tehnično dokumentacijo, skladno s tehničnimi nor-
mativi in določili lokalne skupnosti o tipu in načinu izvedbe.

23. člen
Merila in pogoji urejanja telekomunikacijskega omre-

žja:

Novo predvidene objekte se oskrbi s telekomunikacij-
skim priključkom iz predvidene telekom. kabelske kanaliza-
cije. Za natančno izdelavo rešitve telekomunikacijskih pri-
ključkov je potrebno izdelati projekt, ki bo vseboval podro-
bno rešitev telekom. kabelske kanalizacije in priključitve
novih objektov na javno telekom, omrežje ter ustrezne kapa-
citete telekom. kablovodov. Projekt naroči Telekom Sloveni-
je d.d., PE Kranj.

24. člen
Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov:
Za vse objekte je potrebno predvideti ustrezna mesta

za postavitev zabojnikov za odpadke. Mesta morajo biti do-
stopna s specialnimi vozili za odvoz odpadkov v letnem in
zimskem času. Po možnosti naj bo zbirno mesto tudi odjem-
no mesto. Število zabojnikov se določi tako, da se bodo
odpadki odvažali največ dvakrat tedensko.

Na celotnem območju se predvidi ureditev ekoloških
otokov za ločeno zbiranje sekundarnih surovin oziroma za-
gotovi izvajanje ločenega zbiranja odpadkov.

VII. UREJANJE ZELENIH POVRŠIN

25. člen
V območju zazidalnega načrta Za štreko – Straža je na

posameznih lokacijah predvidena zasaditev z drevesi, grmi-
čevjem ter ostalimi okrasnimi rastlinami, kar se obdela v
nadaljnjih fazah projektiranja.

VIII. POGOJI ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE
BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA

26. člen
Zrak
Realizacija ZN Za štreko – Straža ne bo poslabšala

bivalnih in delovnih razmer. Za zagotovitev čim nižje stopnje
onesnaženosti zraka je za ogrevanje kot energetski vir pred-
viden zemeljski plin (plinovodno omrežje).

27. člen
Hrup
Ob upoštevanju uredbe o hrupu v naravnem in življenj-

skem okolju (Uradni list RS, št. 45/99, 66/96). Predvideni
posegi v prostor ne bodo obremenjevali okolja s hrupom, ki
bi presegel zakonsko dovoljene ravni. Pred izdajo dovolje-
nja za opravljanje dejavnosti na območju ZN Za štreko –
Straža mora investitor dokazati, da predvidena dejavnost ne
bo prekomerno obremenjevala območja s hrupom (strokov-
na ocena hrupa).

28. člen
Vode
Realizacija ZN Za štreko – Straža ne predstavlja nepo-

sredne nevarnosti za vodotok in večjih vplivov ni pričakovati,
saj bodo komunalne odpadne vode odvajanje v javni kanali-
zacijski sistem, morebitne tehnološke odpadne vode iz ob-
močja morajo dosegati ustrezno kakovost, onesnažene pa-
davinske vode z zunanjih utrjenih površin pa bodo odvajane
oziroma preko oljnih lovilcev.

29. člen
Elektromagnetno sevanje
Z realizacijo ZN Za štreko – Straža bo predmetno ob-

močje uvrščeno v I. stopnjo varstva pred sevanjem. Vpliv
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novih virov elektromagnetnega sevanja ne bo povzročil če-
zmernega obremenjevanja obravnavanega območja z elek-
tromagnetnim sevanjem.

Pri načrtovanju in gradnji vira sevanja mora investitor
izbrati tehnične rešitve in upoštevati dognanja in rešitve, ki
zagotavljajo, da mejne vrednosti niso presežene in hkrati
omogočajo najnižjo tehnično obremenitev okolja zaradi se-
vanja.

Prostori, namenjeni daljšemu zadrževanju ljudi, morajo
biti vsaj 10 metrov oddaljeni od transformatorske postaje.

30. člen
Odpadki
Nastali odpadki v času obratovanja objektov na obmo-

čju ZN Za štreko – Straža pri ustreznem ravnanju ne bodo
imeli večjega negativnega vpliva na okolje.

Pred izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti na ob-
močju ZN mora investitor, ki namerava opravljati dejavnosti,
pri kateri se pričakuje večja količina nevarnih odpadkov,
izdelati načrt ravnanja z nevarnimi odpadki.

31. člen
Tla
Na območju ZN Za štreko – Straža zaradi predvidenih

posegov ni pričakovati vplivov na strukturo temeljnih tal na
obravnavani lokaciji.

32. člen
Ureditev zelenih površin
1. Funkcije parkov, zelenic in novooblikovanega zele-

nega pasu Jesenic je potrebno oživiti predvsem z ekološko
primernimi avtohtonimi drevesnimi vrstami (v največji možni
meri naj se uporabijo primerne drevesne vrte za parke,
zelenice, drevorede, kot so n.pr. divja češnja, javor, oreh,
jesen, lipa, gaber in vse avtohtone grmovnice).

2. Zeleni pas obstoječega drevja v čimvečji meri ohra-
niti. Možni so posegi samo iz varstvenih in estetskih razlo-
gov. Upoštevati določbe 28. člena ZOG o obveznosti var-
stva drevja pred boleznimi in škodljivci.

3. Zelene površine niso dopustne ureditvi vrtičkov, mož-
ne pa so hortikulturne ureditve, ureditve s tehnično dedišči-
no za kulturne namene v sklopu parkovnih ureditev.

33. člen
Krajinske in vidne značilnosti prostora, naravna in kul-

turna dediščina
Z ozirom na obstoječe stanje, namembnost ter dejan-

sko rabo območja, bo imel ZN Za štreko – Straža pozitiven
vpliv na krajinsko in vidno značilnost prostora. Zaradi uredi-
tve območja bo bližnja arhitekturna in naravna krajina pri-
vlačnejša in dostopnejša širši javnosti.

34. člen
Požarna varnost
1. Celotno območje preveriti stanje požarne vode in

hidrantnega omrežja.
Zagotoviti predpisane količine požarne vode in predpi-

sano urediti zunanje hidrantno omrežje tako, kot to določa
pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za
gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91).

2. Predvideti ostale ukrepe, ki so navedeni v 22. členu
zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
kot so pogoji:

– za varen umik ljudi, živali in premoženja,
– zadostni odmiki med objekti,
– prometne in delovne površine za intervencijska vo-

zila.

IX. FUNKCIONALNA ZEMLJIŠČA IN GRADBENE
PARCELE

35. člen
Funkcionalna zemljišča se opredelijo na osnovi opre-

delitve nove parcelacije površin:
– obstoječih robnih in novih cestnih teles s hodniki za

pešce in kolesarje ter parkirišč,
– vse druge površine so funkcionalna zemljišča skupi-

ne ali posameznih objektov.
Načela opredelitve funkcionalnih površin skupine in

posameznega objekta mora spoštovati meje in delitev ob-
močja, kot je razvidno iz karte parcelacije.

X. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

36. člen
Potres
Potrebno je dimenzionirati konstrukcije objektov za in-

tenziteto potresa 8. stopnje intenzivnosti potresov po lestvi-
ci MSC s povratno dobo 500 let.

Zaklanjanje
V skladu z 68. členom zakona o varstvu pred naravnimi

in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) in uredbo o
graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96)
zaklanjanje območja ni potrebno.

37. člen
Način ravnanja s plodno zemljo
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plo-

dno zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti
za ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora.

38. člen
Arhitektonske ovire
Upoštevati je potrebno pravilnik o zahtevah za projekti-

ranje objektov brez grajenih ovir (Uradni list RS, št. 92/99).
Na vseh javnih komunikacijah in dostopih do objektov

in v objekte je potrebno izvesti rampe za dostop za funkcio-
nalno ovirane ljudi naklona 1:16.

Potrebno je izvesti “vhode” na peš pločnike ob objektu
z utopljenimi robniki v omenjenem naklonu.

XI. TOLERANCE

39. člen
Odstopanja od tehničnih ali ureditvenih elementov ZN

Za štreko – Straža so možna, če se v nadaljnjem proučeva-
nju geoloških, hidroloških, geomehanskih, topografskih ali
katastrskih razmer ugotovijo ekonomsko in tehnično bolj
utemeljene rešitve, s katerimi pa se ne smejo poslabšati
ekološki pogoji ali pa bi bila odstopanja v nasprotju z javnimi
interesi ali soglasji, pridobljenimi k ZN Za štreko – Straža. Z
odstopanji morajo soglašati organi oziroma organizacije, ka-
terih delovno področje bi spremembe kakorkoli zajele.

XII. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

40. člen
ZN Za štreko – Straža se lahko izvaja v več etapah,

skladno s fazo gradnje prometne ter komunalne in ener-
getske infrastrukture. Etapna gradnja objektov in ureditev
mora potekati kot zaključena in dokončno urejena celota v
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okviru določenih gabaritov, z vso pripadajočo prometno,
komunalno in energetsko infrastrukturo ter ureditvami za
varovanje okolja in požarno varstvo. Posamezna etapa se
mora izvesti kot celota z vsemi elementi zunanje ureditve.
Etapno izvajanje zazidalnega načrta ne sme škodljivo vpli-
vati na sosednja zemljišča, prometno, komunalno in ener-
getsko infrastrukturo.

41. člen
Zemljišča, predvidena za kasnejše urejanje, obdržijo

dosedanjo namembnost in način gospodarjenja. Dopustne
so začasne ureditve za druge dejavnosti pod pogojem, da
ne bodo ovirale kasnejšega urejanja območja.

XIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

42. člen
Poleg zahtev in pogojev iz drugih določb tega odloka

morajo investitorji in izvajalci:
– upoštevati določila ZN Za štreko – Straža v fazi izde-

lave tehnične dokumentacije in sami izvedbi,
– pri izdelavi izvedbene dokumentacije in pri gradnji

predvidenih objektov, naprav in ureditev upoštevati pogoje
in soglasja pristojnih organov in organizacij, ki so sestavni
del ZN Za štreko – Straža,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bo zago-
tovljena varnost in nemotena raba zemljišč,

– predvideti nujne ukrepe za ravnanje v primeru nesreč
in nezgod,

– vse predvidene posege izvesti tehnično neoporeč-
no, ekološko sprejemljivo, varno in gospodarno, pri tem ne
smejo poslabšati razmer na sosednjih zemljiščih,

– upoštevati okoljevarstvene ukrepe kot jih določajo
tehnični in drugi predpisi s področja varstva okolja, ki veljajo
za obravnavane posege,

– izvajati posege oziroma gradnjo na območju ZN Za
štreko – Straža v celoti oziroma etapno kontinuirano v skla-
du s tem odlokom.

43. člen
Odstopanje od tehničnih ali ureditvenih elementov za-

zidalnega načrta so možna, če se v nadaljnjem proučevanju
geoloških, hidroloških, geomehanskih, topografskih ali ka-
tastrskih razmer ugotovijo ekonomsko in tehnično bolj ute-
meljene rešitve, s katerimi pa se ne smejo poslabšati ekolo-
ški pogoji ali pa bi bila odstopanja v nasprotju z javnimi
interesi ali soglasji, pridobljenimi k zazidalnemu načrtu. Z
odstopanji mora soglašati izdelovalec zazidalnega načrta in
organi oziroma organizacije, katerih delovno področje bi
spremembe kakorkoli zajete.

XIV. KONČNE DOLOČBE

44. člen
ZN Za štreko – Straža iz 1. člena odloka je stalno na

vpogled pri Občini Jesenice in upravni enoti Jesenice.

45. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

urbanistična inšpekcija.

46. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-4/00
Jesenice, dne 22. oktobra 2002.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

MINISTRSTVA

4773. Pravilnik o državah, ki ne upoštevajo standardov
na področju preprečevanja in odkrivanja pranja
denarja

Na podlagi tretjega odstavka 9.a člena zakona o pre-
prečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in
59/02) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o državah, ki ne upoštevajo standardov

na področju preprečevanja in odkrivanja
pranja denarja

1. člen
S tem pravilnikom se določa seznam držav, ki po po-

datkih mednarodnih organizacij ali drugih pristojnih medna-
rodnih subjektov in po podatkih Urada Republike Slovenije
za preprečevanje pranja denarja ne upoštevajo standardov
na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja.

2. člen
Države iz prejšnjega člena so:
– države afriškega kontinenta, razen Republike Južne

Afrike,
– države Azije in Bližnjega vzhoda, razen Izraela, Ja-

ponske, Republike Južne Koreje, Republike Singapurja, Kra-
ljevine Tajske, Republike Turčije in Združenih Arabskih Emi-
ratov,

– Republika Gvatemala,
– Dominiška zveza,
– Republika Albanija,
– Republika Moldova,
– Ukrajina,
– Zvezna Republika Jugoslavija in
– Bosna in Hercegovina.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 23491
Ljubljana, dne 6. novembra 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance
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4774. Pravilnik o identifikaciji stranke pri odpiranju
računa ali vzpostavitvi trajnega poslovnega
razmerja brez njene navzočnosti

Na podlagi prvega odstavka 9.a člena zakona o pre-
prečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in
59/02) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o identifikaciji stranke pri odpiranju računa

ali vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja
brez njene navzočnosti

1. člen
Ta pravilnik določa način izvajanja identifikacije stranke

brez njene navzočnosti pri odpiranju računa ali vzpostavitvi
trajnega poslovnega razmerja pri organizaciji iz 2. člena
zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št.
79/01 in 59/02; v nadaljnjem besedilu: zakon).

2. člen
Organizacija iz 2. člena zakona (v nadaljnjem besedilu:

organizacija) lahko pri odpiranju računa ali vzpostavitvi traj-
nega poslovnega razmerja opravi identifikacijo stranke tudi
brez njene navzočnosti, vendar mora pri tem nesporno ugo-
toviti istovetnost stranke in pridobiti podatke iz prvega od-
stavka 6. člena zakona, razen podatka iz 14. točke prvega
odstavka 38. člena zakona.

3. člen
Namesto organizacije lahko istovetnost stranke, ki je

državni organ, organizacija z javnimi pooblastili ali druga
organizacija, ugotovi notar, ki ima sedež v Republiki Slove-
niji.

4. člen
Namesto organizacije lahko istovetnost stranke, ki je

nerezident, ugotovi:
1. notar, ki ima sedež v državi članici Evropske unije, in
2. korespondenčna banka banke, ki ima sedež v Re-

publiki Sloveniji, ali podružnica domače banke v tujini ob
naslednjih pogojih:

– da je banka ali podružnica banke registrirana v drža-
vi, ki ni na seznamu držav iz tretjega odstavka 9.a člena
zakona,

– da banka ni tuja pravna oseba iz četrtega odstavka
9.a člena zakona in

– da ima stranka pri banki ali podružnici banke že odprt
račun ali sklenjeno trajno poslovno razmerje.

Če je stranka državljan Republike Slovenije in ima v
tujini stalno ali začasno prebivališče, lahko poleg subjektov
iz prejšnjega odstavka njeno istovetnost ugotovi tudi diplo-
matsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije.

5. člen
Organizacija ob pogojih iz 2. člena tega pravilnika pri-

dobi o državnih organih, organizacijah z javnimi pooblastili,
drugih organizacijah in tujih pravnih osebah podatke iz
1. točke prvega odstavka 38. člena zakona iz overjene
dokumentacije iz sodnega ali drugega javnega registra, ki
ne sme biti starejša od treh mesecev.

Organizacija pridobi podatke iz 2. in 3. točke prvega
odstavka 38. člena zakona iz fotokopije uradnega osebne-
ga dokumenta stranke, overjene s strani notarja, ali potrjene
s strani diplomatsko konzularnega predstavništva Republike

Slovenije v tujini ali korespondenčne banke ali podružnice
domače banke v tujini.

Organizacija pridobi podatke iz 4. in 5. točke prvega
odstavka 38. člena zakona iz listin in poslovne dokumenta-
cije oziroma iz lastnoročno podpisane pisne izjave stranke.

6. člen
V primerih, ko je istovetnost stranke ugotovila kore-

spondenčna banka banke, ki ima sedež v Republiki Sloveni-
ji, ali podružnica domače banke v tujini, organizacija pridobi
predpisane podatke in dokumentacijo neposredno od te
korespondenčne banke ali podružnice banke.

7. člen
Poleg načinov izvajanja identifikacije stranke, določe-

nih s tem pravilnikom, lahko organizacija v zvezi z odpira-
njem računa ali vzpostavitvijo trajnega poslovnega razmerja
brez navzočnosti stranke pridobi ali preveri podatke o stran-
ki tudi iz javnih in drugih njej dostopnih evidenc podatkov, z
vzpostavitvijo neposrednega stika s stranko po telefonu ali
na kakšen drug način.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 23489
Ljubljana, dne 6. novembra 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance

4775. Pravilnik o kreditnih ali finančnih inštitucijah s
sedežem v Evropski uniji ali v tistih državah, ki
po podatkih mednarodnih organizacij ali drugih
pristojnih mednarodnih subjektov upoštevajo
mednarodne standarde na področju
preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, ki
jih ni potrebno identificirati pri opravljanju
določenih transakcij

Na podlagi 3. točke devetega odstavka 5. člena zako-
na o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01
in 59/02) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o kreditnih ali finančnih inštitucijah s sedežem v
Evropski uniji ali v tistih državah, ki po podatkih

mednarodnih organizacij ali drugih pristojnih
mednarodnih subjektov upoštevajo mednarodne

standarde na področju preprečevanja in
odkrivanja pranja denarja, ki jih ni potrebno

identificirati pri opravljanju določenih transakcij

1. člen
S tem pravilnikom se določajo kreditne ali finančne

inštitucije s sedežem v državah članicah Evropske unije,
katerih identifikacija kot strank pri opravljanju transakcij iz
drugega do vključno šestega odstavka 9. člena in iz prvega
odstavka 28.a člena zakona o preprečevanju pranja denarja
(Uradni list RS, št. 79/01 in 59/02) ni potrebna, če niso
podani razlogi za sum pranja denarja.
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2. člen
Ob pogojih iz prejšnjega člena identifikacija ni potre-

bna, kadar je stranka:
– banka in podružnica banke,
– borza, borzno posredniška družba in podružnica bor-

zno posredniške družbe in
– zavarovalnica.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 23490
Ljubljana, dne 6. novembra 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance

Popravek

V pravilniku o dvigih tolarske in tuje gotovine neposre-
dnih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih pro-
računov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
prek posebnega računa z ničelnim stanjem, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 89-4449/02 z dne 22. 10. 2002, se
15. člen pravilno glasi:

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

dnem listu Republike Slovenije. 12. člen se uporablja
od 3. januarja 2003 dalje.”

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance

– Popravek pravilnika o seznamu drevesnih vrst in umetnih križancev

Popravek

V pravilniku o seznamu drevesnih vrst in umetnih kri-
žancev, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 83-4072/02 z
dne 27. 9. 2002, je v I. točki na koncu tabele izpadla
opomba, ki se glasi:

“* vrsta je uvrščena na seznam iz Smernice
105/99/EC, priloga I”.

Uredništvo

– Popravek pravilnika o sestavi in delovanju Razširjenih strokovnih kolegijev

Popravek

V pravilniku o sestavi in delovanju Razširjenih strokov-
nih kolegijev, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
30-1269/02 z dne 5. 4. 2002, se v prvem odstavku
3. člena doda nova točka, ki se glasi:
“27. RSK za intenzivno in urgentno medicino 6 članov”.

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

za zdravje

– Popravek odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Popravek

Pri objavljeni odločbi Ustavnega sodišča Republike Slo-
venije v Uradnem listu RS, št. 87-4371/02 z dne 17. 10.
2002, je na koncu akta izpuščena opravilna številka zadeve
in datum: Up-456/02-4 z dne 17. 9. 2002.

Sekretarka
mag. Jadranka Sovdat l. r.

4776. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o načinu vodenja in postopku za vpis
ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev

Na podlagi petega odstavka 14. člena zakona o medi-
jih (Uradni list RS, št. 35/01 in 54/02 – odločba US) izdaja
ministrica za kulturo

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu
vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju

podatkov iz razvida medijev

1. člen
Besedilo 2. točke 5. člena pravilnika o načinu vodenja

in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida
medijev (Uradni list RS, št. 58/01) se nadomesti z nasledn-
jim besedilom:

“2. Temeljni pravni akt izdajatelja je pravni akt, ki ga
sprejme najvišji organ izdajatelja in v katerem poleg prvin
svoje organiziranosti in delovanja kot pravnega subjekta ure-
ja tudi vprašanja, ki jih določa zakon o medijih (statut,
družbena pogodba, pravila …)“.

2. člen
Izdajatelj medija, ki je vpisan v razvid medijev na dan

uveljavitve tega pravilnika, mora najkasneje v 6 mesecih od
njegove uveljavitve, uskladiti temeljni pravni akt iz prejšnjega
člena.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 006-105/01-5
Ljubljana, dne 5. novembra 2002.

Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo
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– Popravek koeficientov rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2002

Popravek

V koeficientih rasti cen v Republiki Sloveniji, septem-
ber 2002, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 86-4254/02
z dne 11. 10. 2002, se besedilo pod naslednjimi zapore-
dnimi številkami pravilno glasi:

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih septembra 2002 v primerjavi z avgustom
2002 je bil 0,001.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih od začetka leta do septembra 2002 je bil 0,024.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrij-
skih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do septem-
bra 2002 je bil 0,003.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih septembra 2002 v primerjavi z istim mesecem
prejšnjega leta je bil 0,049.

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

– Popravek odloka o zazidalnem načrtu Čatež – Savska pot (Brežice)

Popravek

V odloku o zazidalnem načrtu Čatež–Savska pot (Breži-
ce), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 19-836/02 z dne
1. 3. 2002, se v grafičnem delu, ki je sestavni del odloka,
površine parcel navedene v načrtu gradbenih parcel, pravil-
no glasijo: 1 – 978 m2, 2 – 969 m2, 3 – 1130 m2, 4 – 912
m2, 5 – 745 m2, 6 – 797 m2, 7 – 804 m2, 8 – 813 m2, 9 –
707 m2, 10 – 971 m2, 11 – 613 m2, 12 – 690 m2, 13 –
681 m2, 14 – 689 m2, 15 – 990 m2, 16 – 650 m2, 17 –
673 m2, 18 – 678 m2, 19 – 713 m2, 20 – 742 m2.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.
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MINISTRSTVA
4691. Pravilnik o postopku in merilih določanja ter obli-

kah označevanja tajnosti podatkov policije 10273
4692. Pravilnik o določitvi števila sekretarjev, višjih stro-

kovnih sodelavcev in ostalih delavcev sodnega
osebja na višjem delovnem in socialnem sodi-
šču 10279

4693. Pravilnik o določitvi števila sekretarjev, strokov-
nih sodelavcev in ostalih delavcev sodnega
osebja na delovnih in na socialnem sodišču 10279

4694. Pravilnik o kakovosti rib, ribiških proizvodov in
izdelkov, ki so v prometu 10279

4695. Pravilnik o spremembi pravilnika o kakovosti pe-
rutninskega mesa 10305

4696. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega na-
črta gozdnogospodarske enote Solčava 10305

4697. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega na-
črta gozdnogospodarske enote Rovte 10305

4698. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega na-
črta gozdnogospodarske enote Dol-Moravče 10306

4699. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega na-
črta gozdnogospodarske enote Vrhnika 10307

4700. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega na-
črta gozdnogospodarske enote Cerklje 10307

4701. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega na-
črta gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik 10308

4773. Pravilnik o državah, ki ne upoštevajo standar-
dov na področju preprečevanja in odkrivanja pra-
nja denarja 10405

4774. Pravilnik o identifikaciji stranke pri odpiranju ra-
čuna ali vzpostavitvi trajnega poslovnega razmer-
ja brez njene navzočnosti 10406

4775. Pravilnik o kreditnih ali finančnih inštitucijah s
sedežem v Evropski uniji ali v tistih državah, ki
po podatkih mednarodnih organizacij ali drugih
pristojnih mednarodnih subjektov upoštevajo
mednarodne standarde na področju prepreče-
vanja in odkrivanja pranja denarja, ki jih ni po-
trebno identificirati pri opravljanju določenih tran-
sakcij 10406

4776. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilni-
ka o načinu vodenja in postopku za vpis ter o
posredovanju podatkov iz razvida medijev 10407

4702. Odločba o prepovedi uvoza določenih pošiljk,
ki izvirajo iz Ljudske Republike Kitajske 10309

4703. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvo-
za in prevoza določenih pošiljk zaradi prepreči-
tve vnosa slinavke in parkljevke 10309

4704. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem in-
teresu na področju kulture 10309

USTAVNO SODIŠČE
4705. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sod-

bo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 93/2000 z
dne 16. 1. 2001 10310

4706. Odločba o razveljavitvi sodbe upravnega sodi-
šča, oddelka v Celju in odpravi odločbe Občin-
ske volilne komisije občine Dobje 10311

VSEBINA

4707. Odločba o razveljavitvi sodbe upravnega sodi-
šča, oddelka v Celju in odpravi odločb Občin-
ske volilne komisije občine Dobje 10312

4708. Odločba o razveljavitvi dela prvega in drugega
odstavka 23. člena zakona o političnih stran-
kah in o ugotovitvi, da prvi in drugi odstavek ter
prvi stavek tretjega odstavka 26. člena istega
zakona niso v neskladju z ustavo 10313

4709. Odločba o razveljavitvi tretjega, četrtega in
osmega odstavka 3. člena, prvega odstavka
11. člena, 12. do 20. člena in 46. člena zakona
o pospeševanju turizma in o razveljavitvi neka-
terih podzakonskih aktov 10318

4710. Odločba, da prvi odstavek 79.a člena pravilni-
ka o izvajanju zakona o davku na dodatno vre-
dnost ni bil v neskladju z ustavo 10322

BANKA SLOVENIJE
4711. Sklep o dopolnitvi sklepa o tarifi, po kateri se

zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih
opravlja Banka Slovenije 10324

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4712. Spremembe in dopolnitve pravil kviz loterije »Do-

bim podarim« 10324
4713. Dodatek k pravilom kviz loterije Dobim podarim 10325

OBČINE
BENEDIKT

4714. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Benedikt za leto 2002 10326

4715. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 10327
4716. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun na-

domestila za uporabo stavbnega zemljišča v le-
tu 2003 10327

BISTRICA OB SOTLI
4717. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno

telekomunikacijsko omrežje na območju Obči-
ne Bistrica ob Sotli 10327

4718. Pravila o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za
volitve člana državnega sveta in za določitev kan-
didata za člana državnega sveta 10328

BREZOVICA
4719. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

proračunu Občine Brezovica za leto 2002 10328
4720. Odlok o organiziranju Mladinskega klimatske-

ga zdravilišča na Rakitni 10329

CANKOVA
4721. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila

Občine Cankova 10330

CELJE
4722. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Parcialnega za-

zidalnega načrta Slatina (cona A in delno B) 10332

ČRNA NA KOROŠKEM
4723. Odlok o javnem glasilu Občine Črna na Koro-

škem 10332
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4724. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Črna na Koroškem 10334

GORNJA RADGONA
4725. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno

telekomunikacijsko omrežje na območju Obči-
ne Gornja Radgona 10334

4726. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilni-
ka o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v
Občini Gornja Radgona 10335

4727. Sklep o imenovanju namestnice članice Občin-
ske volilne komisije 10335

GRAD
4728. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo

za volitve člana državnega sveta in za določitev
kandidata za člana državnega sveta 10335

HODOŠ
4729. Odlok o spremembah odloka o proračunu Ob-

čine Hodoš za leto 2002 10336
4730. Pravila za izvolitev predstavnika v volilno telo za

volitve člana državnega sveta ter za določitev
kandidata za člana državnega sveta 10337

JESENICE
4772. Odlok o zazidalnem načrtu Za štreko – Straža 10400

KIDRIČEVO
4731. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Ob-

činske volilne komisije občine Kidričevo 10338

KUZMA
4732. Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Občin-

ske volilne komisije občine Kuzma 10338

LENART
4733. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo

za volitve člana državnega sveta ter za določitev
kandidata za člana državnega sveta 10338

LENDAVA
4734. Razpis naknadnih volitev v svete Krajevne sku-

pnosti Genterovci in Krajevne skupnosti Pince
v Občini Lendava 10339

LJUBLJANA
4735. Odlok o zazidalnem načrtu za območje ureja-

nja VP 1/2 Rudnik 10340
4736. Odredba o vračanju vlaganj v javno telekomuni-

kacijsko omrežje na območju Mestne občine
Ljubljana 10348

4737. Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanj-
skega sklada Mestne občine Ljubljana 10349

METLIKA
4738. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2003 10352

MISLINJA
4739. Odlok o spremembi odloka o sprejetju zazidal-

nega načrta blokovne zazidave Mislinja 10354

MORAVSKE TOPLICE
4740. Odlok o spremembi odloka o proračunu Obči-

ne Moravske Toplice za leto 2002 10354
4741. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeše-

vanje in razvoj kmetijstva v Občini Moravske To-
plice 10355

MOZIRJE
4742. Odlok o spremembi odloka o proračunu Obči-

ne Mozirje za leto 2002 10357
4743. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega na-

domestila za uporabo stavbnega zemljišča v le-
tu 2003 10357

NOVO MESTO
4744. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o

komunalnem prispevku na območju Mestne ob-
čine Novo mesto 10358

4745. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spre-
membah in dopolnitvah prostorskih sestavin dol-
goročnega plana Občine Novo mesto za obdob-
je od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Novo mesto za ob-
dobje od leta 1986 do leta 1990 za območje
Mestne občine Novo mesto (PZ za UN učno raz-
vojnega centra za krajino in šport Golf Otočec) 10359

4746. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ulicah v Novem mestu 10359

4747. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvi cestnega prometa v Mestni občini No-
vo mesto 10360

4748. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in o odtu-
jitvi nepremičnin parc. št. 2505/2, 2505/3,
2505/4 in 2505/5, vse k.o. Ždinja vas 10361

4749. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in o odtu-
jitvi nepremičnine parc. št. 2197/3, k.o. Gore-
nja Straža 10362

PUCONCI
4750. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

prostorsko ureditvenih pogojih za območje Ob-
čine Puconci 10362

RAVNE NA KOROŠKEM
4751. Odlok o načinu izvajanja gospodarskih javnih

služb distribucije zemeljskega plina, distribuci-
je toplote in o podelitvi koncesije v Občini Rav-
ne na Koroškem 10362

RIBNICA NA POHORJU
4752. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ribni-

ca na Pohorju 10366

ROGATEC
4753. Odlok o spremembah odloka o proračunu Ob-

čine Rogatec za leto 2002 10366
4754. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega

zavoda za upravljanje spomenikov in kulturne de-
diščine Občine Rogatec 10367

4755. Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Rogatec 10368

SEMIČ
4756. Odlok o oblikovanju volilnih enot v Občini Se-

mič 10368
4757. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilni-

ka o plačah in nagradah občinskih funkcionar-
jev in članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov ter o po-
vračilih stroškov 10368

SLOVENSKE KONJICE
4758. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev

zazidalnega načrta šolski kompleks gimnazija
Slovenske Konjice 10369

SODRAŽICA
4759. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Sodražica za leto 2001 10369

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
4760. Spremembe in dopolnitve navodila za oddajo

javnih naročil male vrednosti 10370

ŠMARJE PRI JELŠAH
4761. Odlok o spremembi odloka o proračunu Obči-

ne Šmarje pri Jelšah za leto 2002 10370
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4762. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni
za stavbna zemljišča in povprečnih stroških ko-
munalnega urejanja stavbnih zemljišč 10371

4763. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko
vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah 10371

TREBNJE
4764. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra 10372
4765. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi in o vzpo-

stavitvi statusa javnega dobra 10372
4766. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilni-

ka za podelitev priznanja »Športnik leta« v Obči-
ni Trebnje 10373

ZAVRČ
4767. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih progra-

mov v vrtcu v Občini Zavrč 10373

ŽALEC
4768. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega dru-
žbenega plana Občine Žalec za območje Obči-
ne Žalec – dopolnitev v letu 2000 10374

ŽUŽEMBERK
4769. Odlok o spremembi in dopolnitvi lokacijskega

načrta kanalskega sistema Žužemberk 10397
4770. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnej-
ša lokalna središča Občine Novo mesto – za
naselje Žužemberk 10399

4771. Sklep o delnem povračilu stroškov za organizi-
ranje volilne kampanje 10400

POPRAVEK
– Popravek pravilnika o dvigih tolarske in tuje go-

tovine neposrednih in posrednih uporabnikov dr-
žavnega in občinskih proračunov, Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
prek posebnega računa z ničelnim stanjem 10407

– Popravek pravilnika o seznamu drevesnih vrst
in umetnih križancev 10407

– Popravek pravilnika o sestavi in delovanju Raz-
širjenih strokovnih kolegijev 10407

– Popravek odločbe Ustavnega sodišča Republi-
ke Slovenije 10407

– Popravek koeficientov rasti cen v Republiki Slo-
veniji, september 2002 10408

– Popravek odloka o zazidalnem načrtu Čatež –
Savska pot (Brežice) 10408

MEDNARODNE POGODBE

76. Zakon o ratifikaciji Protokola o prepovedih ali
omejitvah uporabe min, min presenečenja in
drugih priprav, kot je bil spremenjen 3. maja
1996 (Protokol II, kot je bil spremenjen 3. maja
1996), priloženega Konvenciji o prepovedi ali
omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega oro-
žja, za katere se lahko šteje, da imajo čezmer-
ne travmatične učinke ali da glede ciljev deluje-
jo enako (MPPOUM) 977

77. Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola h Kon-
venciji o prepovedi ali omejitvi uporabe nekate-
rih vrst klasičnega orožja, za katere se lahko šte-
je, da imajo čezmerne travmatične učinke ali da
glede ciljev delujejo enako (MDPKPOO) 991

78. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi in
dopolnitvi Sporazuma o prosti trgovini med Re-
publiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
(BMKPT-A) 993

79. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju
na področju turizma med Vlado Republike Slo-
venije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugo-
slavije 995

– Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih po-
godb 999
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS d.o.o. – Direktorica in
odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2002 je 22.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za
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

Priporočamo

ZAKON O IZVRŠBI
IN ZAVAROVANJU
z uvodnimi pojasnili Dide Volk in stvarnim kazalom

Ob uveljavitvi obsežnih sprememb Zakona o izvršbi in zavarovanju je Založba Uradni list
izdala novo knjigo. V uvodnih pojasnilih Dida Volk podrobno razlaga vsebino noveliranih
zakonskih členov, s pomočjo pregleda sprememb in novosti pa bralcem ponuja tudi
možnost hitrega seznanjanja z novimi zakonskimi določili.

V prečiščenem besedilu zakona so vse spremembe in dopolnitve natisnjene v ležečem
tisku (kurzivi), knjigo pa zaključuje obširno stvarno kazalo, ki ga je pripravil Janez Toplišek.

Ker še veljajo podzakonski akti, objavljeni v knjigi z naslovom Predpisi o izvršbi in zavarovanju, ki je izšla
pred letom dni, smo ceno te knjige s številko 10552 znižali na 1000 SIT z DDV.

Cena broširane izdaje: 4340 SIT z DDV 10590
Cena vezane izdaje: 4774 SIT z DDV 10596
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S tem nepreklicno naročam

· ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU

– 10590 broširana izdaja 4340 SIT z DDV Štev. izvodov

– 10596 vezana izdaja 4774 SIT z DDV Štev. izvodov

– 10552 1000 SIT z DDV Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec DA NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe


	MINISTRSTVA
	4691.	Pravilnik o postopku in merilih določanja ter oblikah označevanja tajnosti podatkov policije
	4692.	Pravilnik o določitvi števila sekretarjev, višjih strokovnih sodelavcev in ostalih delavcev sodnega osebja na višjem delovnem in socialnem sodišču
	4693.	Pravilnik o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev in ostalih delavcev sodnega osebja na delovnih in na socialnem sodišču
	4694. Pravilnik o kakovosti rib, ribiških proizvodov in izdelkov, ki so v prometu
	4695. Pravilnik o spremembi pravilnika o kakovosti perutninskega mesa
	4696. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Solčava
	4697. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rovte
	4698. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dol-Moravče
	4699. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrhnika
	4700. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Cerklje
	4701. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik
	4702. Odločba o prepovedi uvoza določenih pošiljk, ki izvirajo iz Ljudske Republike Kitajske
	4703. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
	4704. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
	4773. Pravilnik o državah, ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja
	4774. Pravilnik o identifikaciji stranke pri odpiranju računa ali vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja brez njene navzočnosti
	4775. Pravilnik o kreditnih ali finančnih inštitucijah s sedežem v Evropski uniji ali v tistih državah, ki po podatkih mednarodnih organizacij ali drugih pristojnih mednarodnih subjektov upoštevajo mednarodne standarde na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju določenih transakcij
	4776. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev

	USTAVNO SODIŠČE
	4705. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 93/2000 z dne 16. 1. 2001
	4706. Odločba o razveljavitvi sodbe upravnega sodišča, oddelka v Celju in odpravi odločbe Občinske volilne komisije občine Dobje
	4707. Odločba o razveljavitvi sodbe upravnega sodišča, oddelka v Celju in odpravi odločb Občinske volilne komisije občine Dobje
	4708. Odločba o razveljavitvi dela prvega in drugega odstavka 23. člena zakona o političnih strankah in o ugotovitvi, da prvi in drugi odstavek ter prvi stavek tretjega odstavka 26. člena istega zakona niso v neskladju z ustavo
	4709. Odločba o razveljavitvi tretjega, četrtega in osmega odstavka 3. člena, prvega odstavka 11. člena, 12. do 20. člena in 46. člena zakona o pospeševanju turizma in o razveljavitvi nekaterih podzakonskih aktov
	4710. Odločba, da prvi odstavek 79.a člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodatno vrednost ni bil v neskladju z ustavo

	BANKA SLOVENIJE
	4711. Sklep o dopolnitvi sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije

	DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
	4712. Spremembe in dopolnitve pravil kviz loterije »Dobim podarim«
	4713. Dodatek k pravilom kviz loterije Dobim podarim

	OBČINE
	BENEDIKT
	4714. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2002
	4715. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
	4716. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003

	BISTRICA OB SOTLI
	4717. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bistrica ob Sotli
	4718. Pravila o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

	BREZOVICA
	4719. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2002
	4720. Odlok o organiziranju Mladinskega klimatskega zdravilišča na Rakitni

	CANKOVA
	4721. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Cankova

	CELJE
	4722. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Parcialnega  zazidalnega načrta Slatina (cona A in delno B)

	ČRNA NA KOROŠKEM
	4723. Odlok o javnem glasilu Občine Črna na Koroškem
	4724. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Črna na Koroškem

	GORNJA RADGONA
	4725. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Gornja Radgona
	4726. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Gornja Radgona
	4727. Sklep o imenovanju namestnice članice Občinske volilne komisije

	GRAD
	4728. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

	HODOŠ
	4729. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2002
	4730. Pravila za izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

	KIDRIČEVO
	4731. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Kidričevo

	KUZMA
	4732. Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Občinske volilne komisije občine Kuzma

	LENART
	4733. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

	LENDAVA
	4734. Razpis naknadnih volitev v svete Krajevne skupnosti Genterovci in Krajevne skupnosti Pince v Občini Lendava

	LJUBLJANA
	4735. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 1/2 Rudnik
	4736. Odredba o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana
	4737. Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

	METLIKA
	4738. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2003

	MISLINJA
	4739. Odlok o spremembi odloka o sprejetju zazidalnega načrta blokovne zazidave Mislinja

	MORAVSKE TOPLICE
	4740. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2002
	4741. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Moravske Toplice

	MOZIRJE
	4742. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2002
	4743. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003

	NOVO MESTO
	4744. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto
	4745. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (PZ za UN učno razvojnega centra za krajino in šport Golf Otočec)
	4746. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu
	4747. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
	4748. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in o odtujitvi nepremičnin parc. št. 2505/2, 2505/3, 2505/4 in 2505/5, vse k.o. Ždinja vas
	4749. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in o odtujitvi nepremičnine parc. št. 2197/3, k.o. Gorenja Straža

	PUCONCI
	4750. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci

	RAVNE NA KOROŠKEM
	4751. Odlok o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb distribucije zemeljskega plina, distribucije toplote in o podelitvi koncesije v Občini Ravne na Koroškem

	RIBNICA NA POHORJU
	4752. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ribnica na Pohorju

	ROGATEC
	4753. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2002
	4754. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda za upravljanje spomenikov in kulturne dediščine Občine Rogatec
	4755. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogatec

	SEMIČ
	4756. Odlok o oblikovanju volilnih enot v Občini Semič
	4757. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

	SLOVENSKE KONJICE
	4758. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta šolski kompleks gimnazija Slovenske Konjice

	SODRAŽICA
	4759. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2001

	SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
	4760. Spremembe in dopolnitve navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti

	ŠMARJE PRI JELŠAH
	4761. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2002
	4762. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
	4763. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah

	TREBNJE
	4764. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
	4765. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi in o vzpostavitvi statusa javnega dobra
	4766. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za podelitev priznanja »Športnik leta« v Občini Trebnje

	ZAVRČ
	4767. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Zavrč

	ŽALEC
	4768. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Žalec – dopolnitev v letu 2000

	ŽUŽEMBERK
	4769. Odlok o spremembi in dopolnitvi lokacijskega načrta kanalskega sistema Žužemberk
	4770. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Žužemberk
	4771. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje

	JESENICE
	4772. Odlok o zazidalnem načrtu Za štreko – Straža


	POPRAVKI
	– Popravek pravilnika o dvigih tolarske in tuje gotovine neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prek posebnega računa z ničelnim stanjem
	– Popravek pravilnika o seznamu drevesnih vrst in umetnih križancev
	– Popravek pravilnika o sestavi in delovanju Razširjenih strokovnih kolegijev
	– Popravek odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije
	– Popravek koeficientov rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2002
	– Popravek odloka o zazidalnem načrtu Čatež – Savska pot (Brežice)




