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VLADA

4876. Uredba o določanju statusa zaradi
fitofarmacevtskih sredstev ogroženega območja
vodonosnikov in njihovih hidrografskih zaledij in
o ukrepih celovite sanacije

Na podlagi prvega in drugega odstavka 28. člena zako-
na o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl.
US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99, 22/00 in 67/02) ter
prvega in drugega odstavka 4. člena zakona o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98, 1/99, 54/00
in 68/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določanju statusa zaradi fitofarmacevtskih
sredstev ogroženega območja vodonosnikov
in njihovih hidrografskih zaledij in o ukrepih

celovite sanacije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta uredba določa:
– način določanja zaradi fitofarmacevtskih sredstev (v

nadaljnjem besedilu: aktivne snovi) ogroženega območja
vodonosnikov in njihovih hidrografskih zaledij (v nadaljnjem
besedilu: ogroženo območje),

– ukrepe celovite sanacije obremenjenosti vodnih tel-
es podzemne vode z aktivnimi snovmi (v nadaljnjem besedi-
lu: ukrepi celovite sanacije) na ogroženem območju,

– prepovedi uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vse-
bujejo aktivne snovi, zaradi katerih je posamezno območje
določeno za ogroženo območje,

– način merjenja vsebnosti aktivnih snovi v tleh zaradi
nadzora prepovedi uporabe fitofarmacevtskih sredstev iz pre-
jšnje alinee,

– merila za ugotavljanje kršitev prepovedi uporabe fito-
farmacevtskih sredstev in

– kazni za prekršek v zvezi z izvajanjem te uredbe.

2. člen
Pojmi po tej uredbi so:
1. Vodonosnik je plast ali več plasti kamenin ali drugih

geoloških plasti pod površjem tal dovolj velike poroznosti in
prepustnosti, ki omogoča znatnejši tok podzemne vode ali
odvzem znatnejših količin podzemne vode.

2. Vodno telo podzemne vode je razpoznaven del
podzemne vode znotraj enega ali več vodonosnikov.

3. Čezmerno obremenjeno vodno telo podzemne vode
je vodno telo, za katerega je na podlagi rezultatov meritev
monitoringa kakovosti podzemne vode in meril o čezmerni
obremenitvi iz predpisa o kakovosti podzemne vode ugotov-
ljeno, da koncentracija aktivnih snovi v podzemni vodi pre-
sega mejne vrednosti.

4. Mejna imisijska vrednost za fitofarmacevtska sredst-
va v tleh je mejna vrednost iz uredbe o mejnih, opozorilnih in
kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni
list RS, št. 68/96).

II. NAČIN DOLOČANJA ZARADI FITOFARMACEVTSKIH
SREDSTEV OGROŽENEGA OBMOČJA VODONOSNIKOV

3. člen
Območje se določi za ogroženo območje, če je vodno

telo podzemne vode na njem čezmerno obremenjeno zaradi
ene ali več aktivnih snovi ali vsote vseh aktivnih snovi, za
katere se po predpisu o kakovosti podzemne vode ugotavlja
kemijsko stanje vodnih teles podzemne vode.

Čezmerno obremenjenost vodnega telesa podzemne
vode zaradi posamezne aktivne snovi ali vsote vseh aktivnih
snovi ugotovi ministrstvo, pristojno za okolje, na podlagi
rezultatov monitoringa kakovosti podzemne vode po pred-
pisu o imisijskem monitoringu podzemne vode.

Ogrožena območja ter aktivne snovi, zaradi katerih ima
območje status ogroženega območja, določi Vlada Repub-
like Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) z odlokom o
območjih vodonosnikov in njihovih hidrografskih zaledij,
ogroženih zaradi fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem
besedilu: odlok) za vsako leto posebej, najkasneje do 30.
novembra za prihodnje koledarsko leto.

Kot to določa predpis o kakovosti podzemne vode,
vlada pri določitvi ogroženih območij upošteva, da mora
režim ukrepov celovite sanacije trajati še najmanj eno leto
potem, ko je na podlagi rezultatov rednih meritev monitorin-
ga kakovosti podzemnih voda ugotovljeno, da vodno telo
podzemne vode izpolnjuje pogoje dobrega kemijskega stan-
ja, poslabšanje kemijskega stanja nobenega od parametrov
kemijskega stanja vodnih teles podzemne vode pa ni trajno.

III. UKREPI CELOVITE SANACIJE

4. člen
Na ogroženem območju veljajo naslednji ukrepi celo-

vite sanacije:
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– prepoved uporabe fitofarmacevstkih sredstev, ki vse-
buje aktivno snov, zaradi katere je posamezno območje
določeno za ogroženo,

– meritve aktivnih snovi v tleh zaradi nadzora prepovedi
uporabe fitofarmacevtskih sredstev iz prejšnje alinee,

– monitoring kakovosti podzemne vode glede vseb-
nosti aktivnih snovi, ki jih vsebujejo fitofarmacevtska sredst-
va v uporabi na območju, kjer se izvajajo ukrepi celovite
sanacije,

– obveščanje uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev
o prepovedih uporabe,

– poročanje o izvedenih ukrepih celovite sanacije in
njihovih učinkih na kemijsko stanje vodnih teles podzemnih
voda in

– obveščanje javnosti o učinkih ukrepov celovite
sanacije.

5. člen
V odloku iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe lahko

vlada posamezne ukrepe celovite sanacije podrobneje
določi.

Podrobnejša vsebina ukrepov celovite sanacije iz
prejšnjega odstavka se nanaša predvsem na naslednja po-
dročja:

– izbor parcel za referenčne meritve uporabe fitofarma-
cevtskih sredstev pri načrtovanju dobre kmetijske prakse,

– izbor dodatnih merilnih mest in aktivnih snovi za mer-
itve monitoringa kakovosti podzemne vode na območjih, ki
so razglašena za ogrožena, in

– način obveščanja javnosti ter vrednotenje učinkov
ukrepov celovite sanacije.

6. člen
Za pripravo podrobnejše vsebine ukrepov celovite

sanacije iz prejšnjega člena vlada upošteva strokovne pod-
lage:

– ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, za področje
uporabe aktivnih snovi v kmetijstvu,

– ministrstva, pristojnega za zdravje, za področje rabe
podzemne vode za oskrbo s pitno vodo,

– ministrstva, pristojnega za okolje, za področje hidro-
geologije in monitoringa kakovosti tal.

IV. PREPOVED UPORABE FITOFARMACEVTSKIH
SREDSTEV IN NADZOR PREPOVEDI

7. člen
Na ogroženem območju, kjer velja režim ukrepov celo-

vite sanacije, je prepovedana:
– uporaba fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo ak-

tivno snov ali več aktivnih snovi, zaradi katerih je območje
določeno za ogroženo območje,

– uporaba fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo ak-
tivno snov ali več aktivnih snovi, za katere se ugotovi, da na
ogroženem območju bistveno prispeva k čezmerni obre-
menjenosti vodnega telesa podzemne vode zaradi preseg-
anja mejne vrednosti za vsoto vseh aktivnih snovi.

Šteje se, da aktivna snov, za katero se po predpisih o
kakovosti podzemne vode ugotavlja kemijsko stanje vodnih
teles podzemne vode za vsoto vseh aktivnih snovi, bistveno
prispeva k čezmerni obremenjenosti podzemne vode, če
njena vsebnost v podzemni vodi presega 20% mejne vred-
nosti za vsoto aktivnih snovi.

8. člen
Izpolnjevanje prepovedi o uporabi fitofarmacevtskih

sredstev se ugotavlja z neposrednim nadzorom uporabe teh
fitofarmacevtskih sredstev in na podlagi rezultatov meritev
vsebnosti aktivnih snovi v tleh.

V. MERITVE AKTIVNIH SNOVI V TLEH

9. člen
Če se ugotavlja izpolnjevanje prepovedi o uporabi fito-

farmacevtskih sredstev na podlagi rezultatov meritev vseb-
nosti aktivne snovi v tleh velja, da je bila prepoved upošteva-
na, če:

– izmerjena koncentracija aktivne snovi v tleh v drugi
seriji meritev ne presega izmerjene koncentracije v prvi seriji
meritev, izvedenih v istem letu, za več kot je skupna merilna
negotovost rezultatov prve serije meritev vsebnosti aktivne
snovi, ali

– izmerjena koncentracija aktivne snovi v tleh, izvede-
na v drugi seriji meritev, zmanjšana za skupno merilno nego-
tovost rezultatov meritev vsebnosti aktivne snovi v tleh, ne
presega mejne imisijske vrednosti za fitofarmacevtska sred-
stva 0,01 mg/kg zračno suhih tal.

Meritve se izvajajo dvakrat letno.

10. člen
Skupna merilna negotovost rezultatov meritev vseb-

nosti aktivne snovi v tleh, izražena kot relativna standardna
deviacija, se izračuna na naslednji način:

s2skupna = s2V + s2P + s2A

kjer je:
sskupna skupna merilna negotovost, izražena kot stand-

ardna deviacija,
sV – standardna deviacija vzorčenja,
sP – standardna deviacija priprave vzorca in
sA – standardna deviacija kemijske analize.
Rezultati meritev koncentracije aktivne snovi v tleh so

veljavni, če skupna merilna negotovost rezultatov meritev
sskupna, izražena kot relativna standardna deviacija, ne pre-
sega 25%.

11. člen
Meritve vsebnosti aktivnih snovi v tleh zagotavlja minis-

trstvo, pristojno za okolje.
Meritve iz prejšnjega odstavka se izvajajo na zemljiščih

in v obsegu, ki jih določijo ministrstvo, pristojno za okolje,
ter inšpektorji iz 18. člena te uredbe.

Izvajalci meritev aktivnih snovi v tleh so lahko osebe, ki
imajo pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa po
predpisu o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih
snovi in rastlinskih hranil v tla in je akreditiran po SIST ISO
EN/IEC 17025.

Izvajalce meritev iz prejšnjega odstavka se izbere na
podlagi javnega razpisa.

12. člen
Vzorčna mesta za meritve vsebnosti aktivnih snovi v

tleh se praviloma določijo na zemljiščih, kjer obstoji možnost
uporabe fitofarmacevtskih sredstev, za katere velja prepoved
uporabe.

Pri načrtovanju vzorčnih mest za meritve vsebnosti ak-
tivnih snovi v tleh se uporabljajo evidence ministrstva, pristo-
jnega za kmetijstvo, ministrstva, pristojnega za zdravje in
ministrstva, pristojnega za okolje.
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13. člen
Vzorčenje poteka po postopku iz standardov ISO/DIS

10381 – 1, ISO/FDIS 10381 – 2 in ISO/DIS 10381 – 4.
Pri vzorčenju je treba uporabiti shemo krožne mreže,

po kateri se v premeru 50 m od središčne točke izbere
trikrat po osem vzorčevalnih točk.

Če je površina kmetijskega zemljišča po širini za upo-
rabo krožne sheme preozka, je treba uporabiti linijski model.

Vzorčiti je treba z dvostranskim svedrom, ki ustreza
standardu ISO/FDIS 10381-2. Vzorčuje se v globini od 0
do 15 cm. V vsaki točki se odvzame do 0,5 kg vzorca tal.
Posamezne vzorce je treba združiti v sestavljeni vzorec
vzorčnega mesta.

Izvajalec meritev mora o vsakem vzorčenju izdelati za-
pisnik, v katerega se vpiše značilne podatke o vzorčnem
mestu ter o meteoroloških in drugih za vzorčenje pomem-
bnih razmerah v času vzorčenja.

14. člen
Vzorčenje mora potekati ob prisotnosti inšpektorja, pris-

tojnega za kmetijstvo, če gre za kmetijsko zemljišče, za
druga zemljišča pa ob prisotnosti inšpektorja, pristojnega za
okolje.

Na vsakem vzorčnem mestu je treba vzorčiti po dva
sestavljena vzorca, enega za namen ponovne analize in
drugega za nadaljnjo kemijsko analizo.

Vzorec, ki je namenjen ponovni analizi, zapečati in-
špektor iz prvega odstavka tega člena, shrani pa izvajalec
meritev.

15. člen
Za analize vzorcev se morajo uporabiti metode, ki izpol-

njujejo glede zagotavljanja kakovosti zahteve standarda SIST
ISO EN/IEC 17025, razen če gre za ugotavljanje vsebnosti
endosulfana, za katerega se morajo uporabljati metode, ki
ustrezajo standardu ISO/FDIS 10382.

Iz vzorca je treba odstraniti tujke in delce velikosti nad 1
cm, ga homogenizirati in sušiti pri temperaturi, nižji od 45°C.

Analizna metoda za preiskavo tal glede vsebnosti ak-
tivnih snovi je metoda iz standarda ISO/TR 11046.

Spodnja meja določanja pri uporabi analizne metode iz
prejšnjega odstavka mora biti enaka ali nižja od 0,005 mg/kg
zračno suhih tal.

16. člen
Lastnik, zakupnik ali najemnik morajo pooblaščenim

izvajalcem meritev iz 11. člena te uredbe dopustiti nemo-
teno vzorčenje tal.

VI. MERITVE AKTIVNIH SNOVI V PODZEMNI VODI

17. člen
Meritve monitoringa kakovosti podzemne vode glede

vsebnosti aktivnih snovi, ki jih vsebujejo fitofarmacevtska
sredstva v uporabi na območju, kjer se izvajajo ukrepi celo-
vite sanacije, zagotavlja ministrstvo, pristojno za okolje.

Aktivne snovi, katerih vsebnost se meri v okviru moni-
toringa kakovosti podzemne vode iz prejšnjega odstavka, se
določi v odloku iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe.

Način izvajanja monitoringa kakovosti podzemne
vode, pogostost vzorčenja in analiz vzorcev pri vrednotenju
vsebnosti aktivnih snovi v podzemni vodi, metode merjenja
vsebnosti aktivnih snovi v podzemni vodi ter način podajan-
ja rezultatov in način in obliko poročanja o monitoringu se
izvaja po predpisu o imisijskem monitoringu podzemne
vode.

VII. NADZOR

18. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe v zvezi z uporabo

fitofarmacevtskih sredstev na kmetijskih zemljiščih opravlja-
jo inšpektorji, pristojni za kmetijstvo, v zvezi z uporabo na
drugih zemljiščih pa inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

19. člen
Z denarno kaznijo od 150.000 do 400.000 tolarjev se

kaznuje za prekršek oseba:
– če kot lastnik, zakupnik ali najemnik zemljišča ne

dopusti vzorčenja tal ali ovira vzorčenje tal,
– če uporablja fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo

prepovedane aktivne snovi,
– če je na podlagi rezultatov meritev vsebnosti aktivnih

snovi v tleh razvidno, da so se na zemljiščih, ki jih ima v lasti,
zakupu ali v najemu, uporabljala fitofarmacevtska sredstva,
ki vsebujejo aktivne snovi, katerih uporaba je po določbah te
uredbe prepovedana.

Če je nosilec kmetijskega gospodarstva gospodarska
družba ali druga pravna oseba, se z denarno kaznijo od
100.000 do 250.000 tolarjev kaznuje za prekršek iz prejšn-
jega odstavka tudi odgovorna oseba.

20. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 354-21/2002-1
Ljubljana, dne 7. novembra 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4877. Odlok o območjih vodonosnikov in njihovih
hidrografskih zaledij, ogroženih zaradi
fitofarmacevtskih sredstev

Na podlagi prvega in drugega odstavka 28. člena zako-
na o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl.
US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99, 22/00 in 67/02) izdaja
Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o območjih vodonosnikov in njihovih

hidrografskih zaledij, ogroženih zaradi
fitofarmacevtskih sredstev

1. člen
Ta odlok določa:
– območja vodonosnikov in njihovih hidrografskih zale-

dij, ki so ogrožena zaradi uporabe fitofarmacevtskih sred-
stev (v nadaljnjem besedilu: ogrožena območja), in

– fitofarmacevtska sredstva (v nadaljnjem besedilu: ak-
tivne snovi), zaradi katerih so ta območja določena za ogro-
žena območja in za katere veljajo v letu 2003 ukrepi celovite
sanacije obremenjenosti podzemnih voda z aktivnimi snov-
mi, kot to določa uredba o določanju statusa zaradi fitofar-
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macevtskih sredstev ogroženega območja vodonosnikov in
njihovih hidrografskih zaledij in o ukrepih celovite sanacije
(Uradni list RS, št. 97/02; v nadaljnjem besedilu: uredba).

2. člen
Ne glede na določbe 3. člena uredbe je status ogrože-

nega območja za leto 2003 določen za območja, kjer je
ugotovljeno na podlagi meritev monitoringa kakovosti pod-
zemne vode, da je bilo vodno telo podzemne vode v obdobju
od leta 1999 do leta 2001 čezmerno obremenjeno dve leti
zaporedoma zaradi vsebnosti iste aktivne snovi, za katero se
ugotavlja kemijsko stanje vodnih teles podzemne vode.

3. člen
Na podlagi meril iz prejšnjega člena je status ogrožene-

ga območja določen za območja katastrskih občin iz priloge
1, ki je sestavni del tega odloka.

Ukrepi celovite sanacije obremenjenosti podzemnih vo-
da z aktivnimi snovmi po uredbi se morajo v letu 2003
izvajati na celotnem območju katastrskih občin iz priloge 1
tega odloka.

4. člen
Aktivne snovi, zaradi katerih je za območja iz prejšnje-

ga člena določen status ogroženega območja, so:
– atrazin na ogroženem območju Apaškega polja, Prek-

murskega polja, Murskega polja, Dravskega polja, Ptujske-
ga polja, doline Bolske, Spodnje Savinjske doline, Sorške-
ga polja, doline Kamniške Bistrice in Ljubljanskega polja,

– metolaklor na ogroženem območju Prekmurskega
polja, Ptujskega polja in Kranjskega polja,

– simazin na ogroženem območju Ptujskega polja in
– prometrin na ogroženem območju Dravskega polja.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 354-21/2002-2
Ljubljana, dne 7. novembra 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Priloga 1

Ogrožena območja, kjer se v letu 2003 izvajajo ukrepi
celovite sanacije obremenjenosti podzemnih voda z

aktivnimi snovmi

Ogroženo območje Apaškega polja:

Št. Šifra Ime katastrske občine

  KO_ID KO_IME

1 172 VRATJA VAS
2 173 PODGORJE
3 174 KONJIŠČE
4 175 DROBTINCI
5 177 NASOVA
6 178 ŽIBERCI
7 179 ŽEPOVCI
8 180 ČRNCI
9 181 APAČE
10 182 SEGOVCI
11 183 LUTVERCI

Št. Šifra Ime katastrske občine

  KO_ID KO_IME

12 189 HERCEGOVŠČAK
13 190 LOMANOŠE
14 191 PLITVICA

Ogroženo območje Prekmurskega polja:

Št. Šifra Ime katastrske občine

  KO_ID KO_IME

1 65 TOPOLOVCI
2 69 CANKOVA
3 70 SKAKOVCI
4 71 STRUKOVCI
5 72 PUŽEVCI
6 73 LEMERJE
7 74 BREZOVCI
8 75 PREDANOVCI
9 76 GORICA
10 77 PUCONCI
11 92 MORAVCI
12 93 TEŠANOVCI
13 99 FILOVCI
14 100 BOGOJINA
15 101 IVANCI
16 102 MLAJTINCI
17 103 LUKAČEVCI
18 104 RAKIČAN
19 105 MURSKA SOBOTA
20 106 NORŠINCI
21 107 MARTJANCI
22 108 NEMČAVCI
23 109 MARKIŠAVCI
24 110 POLANA
25 111 ČERNELAVCI
26 112 VEŠČICA
27 113 KUPŠINCI
28 114 VANČA VAS
29 115 RANKOVCI
30 116 BOREJCI
31 117 KRAJNA
32 118 GEDEROVCI
33 119 SODIŠINCI
34 120 MURSKI PETROVCI
35 121 PETANJCI
36 122 TIŠINA
37 123 TROPOVCI
38 124 GRADIŠČE
39 125 MURSKI ČRNCI
40 126 SATAHOVCI
41 127 KROG
42 128 BAKOVCI
43 129 GANČANI
44 130 LIPA
45 131 BELTINCI
46 132 BRATONCI
47 133 LIPOVCI
48 134 DOKLEŽOVJE
49 135 IŽAKOVCI
50 136 MELINCI
51 137 ODRANCI
52 138 TRNJE V PREKMURJU
53 139 ŽIŽKI
54 140 ČRENŠOVCI
55 141 GORNJA BISTRICA
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Št. Šifra Ime katastrske občine

  KO_ID KO_IME

56 142 SREDNJA BISTRICA
57 143 DOLNJA BISTRICA
58 145 ŽITKOVCI
59 146 DOBROVNIK
60 147 STREHOVCI
61 148 RENKOVCI
62 149 TURNIŠČE
63 150 GOMILICA
64 151 BREZOVICA V PREKMURJU
65 152 NEDELICA
66 153 RADMOŽANCI
67 154 KAMOVCI
68 155 GENTEROVCI
69 156 MOSTJE PRI LENDAVI
70 157 DOLGA VAS PRI LENDAVI
71 158 BANUTA
72 159 MALA POLANA
73 160 VELIKA POLANA
74 161 HOTIZA
75 162 KAPCA
76 163 KOT PRI MURI
77 164 GABERJE
78 165 LAKOŠ
79 166 LENDAVA
80 167 ČENTIBA
81 168 DOLINA PRI LENDAVI
82 169 PETIŠOVCI
83 170 PINCE

Ogroženo območje Murskega polja:

Št. Šifra Ime katastrske občine

KO_ID KO_IME

1 127 KROG
2 135 IŽAKOVCI
3 136 MELINCI
4 141 GORNJA BISTRICA
5 201 RIHTAROVCI
6 213 DRAGOTINCI
7 218 HRASTJE-MOTA
8 221 SLAPTINCI
9 222 JAMNA
10 223 BLAGUŠ
11 230 VUČJA VAS
12 231 BUČEČOVCI
13 232 STARA NOVA VAS
14 233 BUNČANI
15 234 VERŽEJ
16 235 ILJAŠEVCI
17 236 KRIŽEVCI
18 237 GRLAVA
19 238 KRIŠTANCI
20 239 KRAPJE
21 240 MOTA
22 241 CVEN
23 242 BABINCI
24 243 NORŠINCI
25 244 LUKAVCI
26 245 KLJUČAROVCI PRI LJUTOMERU
27 246 BORECI
28 247 LOGAROVCI
29 248 PRECETINCI
30 249 KURŠINCI

Št. Šifra Ime katastrske občine

  KO_ID KO_IME

31 250 BERKOVCI
32 251 BOLEHNEČICI
33 256 RADOSLAVCI
34 257 BRANOSLAVCI
35 258 CEZANJEVCI
36 259 LJUTOMER
37 268 SLAMNJAK
38 272 STROČJA VAS
39 273 PRISTAVA
40 275 VEŠČICA
41 276 RAZKRIŽJE
42 277 ŠAFARSKO
43 278 GIBINA

Ogroženo območje Dravskega polja:

Št. Šifra ime katastrske občine

  KO_ID KO_IME

1 393 SLOVENJA VAS
2 394 GEREČJA VAS
3 395 HAJDOŠE
4 396 SKORBA
5 397 HAJDINA
6 399 DRAŽENCI
7 400 PTUJ
8 402 SPUHLJA
9 416 NOVA VAS PRI MARKOVCIH
10 417 MARKOVCI
11 418 ZABOVCI
12 419 ŠTURMOVCI
13 420 POBREŽJE
14 421 LANCOVA VAS
15 422 SELA
16 423 TRNOVEC
17 424 APAČE
18 425 LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU
19 426 ŽUPEČJA VAS
20 427 PLETERJE
21 428 MIHOVCE
22 429 DRAGONJA VAS
23 430 CIRKOVCE
24 431 STAROŠINCE
25 432 SPODNJE JABLANE
26 433 ZGORNJE JABLANE
27 434 PONGRCE
28 435 ŠIKOLE
29 436 SESTRŽE
30 437 PODLOŽE
31 445 ZGORNJA PRISTAVA
32 446 JUROVCI
33 447 DRAVINJSKI VRH
34 656 BREZJE
35 659 TABOR
36 660 STUDENCI
37 661 LIMBUŠ
38 662 LAZNICA
39 676 PEKRE
40 677 ZGORNJE RADVANJE
41 678 SPODNJE RADVANJE
42 679 RAZVANJE
43 680 TEZNO
44 681 POBREŽJE
45 682 ZRKOVCI
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Št. Šifra Ime katastrske občine

  KO_ID KO_IME

46 683 DOGOŠE
47 693 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
48 694 ROGOZA
49 695 BOHOVA
50 696 SPODNJE HOČE
51 698 PIVOLA
52 704 ČRETA
53 705 SLIVNICA
54 706 OREHOVA VAS
55 707 HOTINJA VAS
56 708 SKOKE
57 709 LOKA PRI ROŠNJI
58 712 STARŠE
59 713 ZLATOLIČJE
60 714 PREPOLJE
61 715 MARJETA NA DRAVSKEM POLJU
62 716 RAČE
63 717 FRAM
64 721 MORJE
65 722 JEŠENCA
66 723 PODOVA
67 724 GORICA
68 742 ZGORNJA POLSKAVA
69 747 POKOŠE
70 748 SPODNJA POLSKAVA
71 749 STRAŽGONJCA
72 750 VRHLOGA
73 751 ČREŠNJEVEC
74 2661 GAJ
75 2712 DOBRAVA
76 2713 OB ŽELEZNICI

Ogroženo območje Ptujskega polja:

Št. Šifra Ime katastrske občine

  KO_ID KO_IME

1 323 SENEŠCI
2 324 SODINCI
3 327 PODGORCI
4 328 OSLUŠEVCI
5 329 CVETKOVCI
6 330 TRGOVIŠČE
7 331 VELIKA NEDELJA
8 342 HVALETINCI
9 343 VITOMARCI
10 352 DESENCI
11 353 GRLINCI
12 361 LEVANJCI
13 371 ZGORNJI VELOVLEK
14 372 SPODNJI VELOVLEK
15 373 MOSTJE
16 376 HLAPONCI
17 381 TIBOLCI
18 382 SLOMI
19 383 MEZGOVCI
20 384 DORNAVA
21 385 PODVINCI
22 386 PACINJE
23 387 KICAR
24 388 ROGOZNICA
25 389 NOVA VAS PRI PTUJU
26 400 PTUJ
27 401 BRSTJE
28 402 SPUHLJA

Št. Šifra Ime katastrske občine

  KO_ID KO_IME

29 403 BOROVCI
30 404 PRVENCI
31 405 SOBETINCI
32 406 ZAGOJIČI
33 407 MOŠKANJCI
34 408 GORIŠNICA
35 409 ZAMUŠANI
36 410 FORMIN
37 411 GAJEVCI
38 412 MALA VAS
39 413 MURETINCI
40 414 STOJNCI
41 415 BUKOVCI
42 416 NOVA VAS PRI MARKOVCIH
43 417 MARKOVCI
44 418 ZABOVCI

Ogroženo območje doline Bolske:

Št. Šifra Ime katastrske občine

  KO_ID KO_IME

1 983 MALE BRASLOVČE
2 984 LETUŠ
3 987 BRASLOVČE
4 988 SPODNJE GORČE
5 989 ŠMATEVŽ
6 990 TRNAVA
7 991 ORLA VAS
8 1004 GORNJA VAS
9 1005 PREBOLD
10 1006 LATKOVA VAS
11 1007 GRAJSKA VAS
12 1008 GOMILSKO

Ogroženo območje Spodnje Savinjske doline:

Št. Šifra Ime katastrske občine

  KO_ID KO_IME

1 991 ORLA VAS
2 992 POLZELA
3 993 ZALOŽE
4 994 ZALOG
5 995 ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
6 996 ŽALEC
7 997 GOTOVLJE
8 999 GORICA
9 1000 LEVEC
10 1001 PETROVČE
11 1075 OSTROŽNO
12 1076 MEDLOG
13 1077 CELJE

Ogroženo območje Ljubljanskega polja:

Št. Šifra Ime katastrske občine

  KO_ID KO_IME

1 1725 AJDOVŠČINA
2 1726 ŠENTPETER
3 1727 POLJANSKO PREDMESTJE
4 1728 LJUBLJANA MESTO
5 1729 ŠMARTNO OB SAVI
6 1730 MOSTE
7 1731 UDMAT
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Št. Šifra Ime katastrske občine

  KO_ID KO_IME

8 1734 JEŽICA
9 1735 STOŽICE
10 1736 BRINJE I
11 1737 TABOR
12 1738 DRAVLJE
13 1739 ZGORNJA ŠIŠKA
14 1740 SPODNJA ŠIŠKA
15 1742 REPNJE
16 1744 ŠINKOV TURN
17 1745 VESCA
18 1747 POLJE
19 1748 SKARUČNA
20 1749 GAMELJNE
21 1750 ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO
22 1751 TACEN
23 1752 STANEŽIČE
24 1753 VIŽMARJE
25 1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO
26 1770 KAŠELJ
27 1771 ZADOBROVA
28 1772 SLAPE
29 1970 SMLEDNIK
30 1974 ZGORNJE PIRNIČE
31 1975 SPODNJE PIRNIČE
32 2636 BEŽIGRAD
33 2680 NOVE JARŠE
34 2681 BRINJE II
35 2706 ZELENA JAMA

Ogroženo območje doline Kamniške Bistrice:

Št. Šifra Ime katastrske občine

KO_ID KO_IME

1 1756 ČRNUČE
2 1757 NADGORICA
3 1758 DRAGOMELJ
4 1759 PODGORICA
5 1760 BERIČEVO
6 1761 DOL PRI LJUBLJANI
7 1762 PODGORA
8 1763 KLEČE
9 1766 PETELINJE
10 1767 DOLSKO
11 1905 MOSTE
12 1906 SUHADOLE
13 1907 KRIŽ
14 1908 PODGORJE
15 1909 ŠMARCA
16 1910 VOLČJI POTOK
17 1911 KAMNIK
18 1933 LUKOVICA
19 1936 RADOMLJE
20 1937 HOMEC
21 1938 MENGEŠ
22 1940 LOKA
23 1943 DOB
24 1944 PREVOJE
25 1945 KRTINA
26 1946 STUDENEC
27 1958 BREZOVICA
28 1959 DOMŽALE
29 1961 TRZIN
30 1962 DEPALA VAS
31 1963 ŠTUDA

Št. Šifra Ime katastrske občine

  KO_ID KO_IME

32 1964 IHAN
33 1966 SELO
34 2653 PŠATA

Ogroženo območje Sorškega polja:

Št. šifra Ime katastrske občine

KO_ID KO_IME

1 1971 ZBILJE
2 1972 SENICA
3 1973 MEDVODE
4 2028 DORFARJE
5 2029 STARI DVOR
6 2030 SUHA
7 2031 GODEŠIČ
8 2032 RETEČE
9 2131 STRAŽIŠČE
10 2132 BITNJE
11 2134 ŽABNICA
12 2135 DRULOVKA
13 2136 BREG OB SAVI
14 2137 JAMA
15 2138 PRAŠE
16 2139 MAVČIČE
17 2140 PODREČA

Ogroženo območje Kranjskega polja:

Št. Šifra Ime katastrske občine

KO_ID KO_IME

1 1741 VODICE
2 1743 BUKOVICA
3 1902 KLANEC
4 1903 NASOVČE
5 1904 KAPLJA VAS
6 1905 MOSTE
7 1906 SUHADOLE
8 1967 MOŠE
9 1968 HRAŠE
10 1969 ZAPOGE
11 2081 OLŠEVEK
12 2082 TUPALIČE
13 2105 BRITOF
14 2106 VISOKO
15 2107 LUŽE
16 2108 VELESOVO
17 2109 ČEŠNJEVEK
18 2110 GRAD
19 2111 PŠATA
20 2112 ŠMARTNO
21 2113 ZALOG
22 2115 LAHOVČE
23 2116 SPODNJI BRNIK
24 2117 ZGORNJI BRNIK
25 2118 CERKLJE
26 2119 ŠENČUR
27 2120 PRIMSKOVO
28 2121 KLANEC
29 2122 HUJE
30 2123 ČIRČIČE
31 2124 HRASTJE
32 2125 VOGLJE
33 2126 TRBOJE
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MINISTRSTVA

4878. Pravilnik o minimalnih zahtevah, ki jih morajo
izpolnjevati nekatere naprave in oprema vozil v
cestnem prometu

Na podlagi 192. člena zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00, 61/00, 100/00
– odl. US in 21/02) izdaja minister za promet v soglasju z
ministrom za notranje zadeve

P R A V I L N I K
o minimalnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati

nekatere naprave in oprema vozil v cestnem
prometu

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik predpisuje nekatere minimalne zahteve za

vozila v cestnem prometu, in sicer za njihove naprave za
uravnavanje emisije izpušnih plinov in hrupa, naprave za
zaviranje, mehanske naprave za spenjanje vozil in za nasta-
vitev naklona kratkega svetlobnega pramena žarometov.

II. EMISIJE IZPUŠNIH PLINOV

2. člen
Vozila v prometu morajo izpolnjevati naslednje minimal-

ne zahteve glede sestave izpušnih plinov:
a) Motorji na prisilni vžig (bencinski motorji)
– Emisija CO
Vozila brez katalizatorja: po podatkih proizvajalca, če

pa teh ni:
≤ 4,5% (vol) – za vozila, prvič registrirana pred 1.

oktobrom 1986;
≤ 3,5% (vol) – za vozila, prvič registrirana po 1. oktobru

1986.

Vozila s katalizatorjem: po podatkih proizvajalca, če pa
teh ni:

≤ 0,5% (vol) – pri prostem teku;
≤ 0,3% (vol) – pri povišani vrtilni frekvenci prostega

teka (najmanj 2000 min–1).
– Vrednost lambda (λ): 1 ± 0,03
b) Motorji na kompresijski vžig (dizel motorji) – za vozi-

la, prvič registrirana po 1. oktobru 1980
– Dimljenje (absorpcijski faktor k):
po podatkih proizvajalca, če pa teh ni:
≤ 2,5 m–1 (za sesalne motorje);
≤ 3,0 m–1 (za nadtlačno polnjene motorje).

3. člen
Naprave za preverjanje sestave izpušnih plinov morajo

za motorje na prisilni vžig ustrezati zahtevam pravilnika o
meroslovnih zahtevah za merila za merjenje izpušnih plinov
vozil (Uradni list RS, št. 5/98), za motorje na kompresijski
vžig pa zahtevam pravilnika o meroslovnih zahtevah za meri-
la za merjenje izpušnih plinov motornih vozil na kompresijski
vžig (Uradni list RS, št. 106/01).

III. EMISIJA HRUPA

4. člen
Pri vozilih v prometu se preverjata le hrup vozila v

mirovanju in hrup odzračevanja pnevmatskega zavornega
sistema.

Najvišja dovoljena raven hrupa je lahko:
– za vozilo v mirovanju: po podatkih proizvajalca z do-

voljenim odstopanjem 2 dB/A;
– hrup odzračevanja: po podatkih proizvajalca oziroma

največ 72 dB(A).

IV. NAPRAVE ZA ZAVIRANJE VOZIL

5. člen
Naprave za zaviranje vozil v prometu morajo zagotavljati

najmanj te zavorne učinke:

Delovna zavora Parkirna zavora

Kategorija vozila zavorni učinek z ≥ sila za upravljanje zavorni učinek z ≥ sila za upravljanje
(%) ročna nožna (%) ročna nožna

(daN) (daN) (daN) (daN)

M1 (osebna vozila) 50 – 50 16(5) 40 50
M2, M3 (avtobusi) 50(1) – 70 16(5) 60 70
L5 (tricikli) 45 20 50 16 40 50
N1 (tovorna vozila do 3,5 t) 50(2) – 70 16(5) 60 70
N2, N3 (tovorna v. nad 3,5 t) 45(3) – 70 16(5) 60 70
O (priklopna vozila)
– za hitrosti do 25 km/h 25 – – 16 60 –
– za hitrosti nad 25 km/h 43(4) (pm ≤ 6,5 bar) 16 60 –
kolesa z motorjem in
motorna kolesa
(preskus brez sopotnika) pr-zad-skup
L1 20 -15 – 35 20 35 16(6) 40 50
L2 (tricikli) 40 20 35 16 40 50
L3 (brez stranske prikolice) 35 – 30 – 50 20 35 16(6) 40 50
L4 (s stransko prikolico) 45 20 35 16 40 50

traktorji 35 40 60 16 40 60
druga motorna vozila
– za hitrosti do 25 km/h 25 – 70 16 60 70
– za hitrosti nad 25 km/h 40 – 70 16 60 70
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(1) 48% za vozila, prvič registrirana pred 1. oktobrom 1991
in vozila brez ABS
(2) 45% za vozila, prvič registrirana pred 1. januarjem 1989
(3) 43% za vozila, prvič registrirana pred 1. oktobrom 1991
(4) 40% za vozila, prvič registrirana pred 1. oktobrom 1988
(5) 12% od največje dovoljene mase skupine vozil (če je
večji)
(6) če je vozilo opremljeno s parkirno zavoro

Zavorni učinek »z« je v odstotku izraženo razmerje vso-
te zavornih sil na posameznih kolesih v primerjavi s silo teže
vozila.

Pri tem sme razlika zavornih sil (v zgornjih dveh tretjinah
preskušanega območja) na isti osi znašati glede na najvišjo
izmerjeno zavorno silo največ 30%.

Pri vozilih, pri katerih se pomožno zaviranje doseže s
posebno napravo, mora znašati zavorni učinek pomožnega
zaviranja najmanj 50% zavornega učinka delovnega zavira-
nja.

Pri pnevmatskem zavornem sistemu mora biti pri meri-
tvah tlak v posameznih delih zavornega sistema po podatkih
proizvajalca, če pa teh podatkov nikakor ni mogoče dobiti,
se uporablja kot nazivni tlak 6,5 barov.

Pri hidravličnem zavornem sistemu je za preverjanje
najnižje dovoljene točke vrelišča zavorne tekočine treba
uporabiti podatke proizvajalca, če pa teh ni na voljo, veljajo
naslednji splošni podatki:

– DOT 3: 140 °C;
– DOT 4: 155 °C in
– DOT 5: 180 °C.

V. MEHANSKE NAPRAVE ZA SPENJANJE VOZIL

6. člen
Obraba delov za spenjanje, ki so pri spetju vozil v

neposrednem oprijemu, sme znašati največ:
– vlečna krogla ∅ 50 1,5 mm
– sornik vlečne sklopke ∅ 38 1,5 mm

∅ 50 2 mm
– puša v vlečnem ušesu 1,5 mm
– vlečno uho brez puše 2 mm
– kraljevi čep – na premeru ∅ 50 1,8 mm
– na premeru ∅ 72 2 mm
– zaskočka vlečnega sedla 2 mm

VI. NAKLON KRATKEGA SVETLOBNEGA PRAMENA
ŽAROMETOV

7. člen
Naklon kratkega svetlobnega pramena žarometov za

osvetljevanje cestišča mora biti nastavljen po podatkih proiz-
vajalca vozila, če pa teh ni na voljo:

– za kolesa z motorjem in motorna kolesa po točki
3.2.2.5.2 (za mejne vrednosti) oziroma po točki 3.2.2.5.3
(za osnovno nastavitev) odredbe o homologiranju motornih
koles glede na namestitev svetlobne opreme (št. 53.00) –
(Uradni list RS, št. 3/95) in

– za druga vozila po točki 3.2.2.6.1.2 odredbe o ho-
mologiranju cestnih vozil glede na namestitev svetlobne opre-
me (št. 48.02) – (Uradni list RS, št. 62/99).

Za preverjanje ustreznosti je treba upoštevati podatke
za mejne vrednosti, za morebitne nastavitve pa za osnovne
vrednosti.

Naklon svetlobnega pramena žarometov za meglo mo-
ra biti nastavljen tako, da meja svetlo-temno seka ravnino
cestišča na razdalji 35 m pred vozilom.

Naklon kratkega svetlobnega pramena žarometov na
kmetijskih ali gozdarskih traktorjih mora biti usmerjen nav-
zdol v območju med 0,5 in 4% za žaromete, ki so namešče-
ni na višini od 500 do 1200 mm nad tlemi, za žaromete, ki
so na višini med 1200 do 1500 mm pa se ta meja poveča
na 6%. Pri traktorjih, ki smejo imeti dva dodatna žarometa na
višini do 2800 mm, pa mora biti meja svetlo-temno tega
svetlobnega pramena v oddaljenosti 15 m pred žarometi na
višini, ki je enaka polovici vgradne višine žarometa.

VII. KONČNI DOLOČBI

8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo upo-

rabljati 95., 96., 97., 99. in 101. člen pravilnika o dimenzi-
jah, skupnih masah in osni obremenitvi vozil ter o osnovnih
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati naprave in oprema na
vozilih v cestnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 50/82,
11/83, 4/85, 65/85, 64/86, 22/90 in 50/90).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 26020-3/2002
Ljubljana, dne 24. maja 2002.

Minister
za promet

Jakob Presečnik l. r.

Soglašam!
Minister

za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.

4879. Pravilnik o varnostnih zadevah za premične,
zaprte tlačne posode za stisnjene, utekočinjene
in pod tlakom raztopljene pline

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št.
59/99, 31/00 – popr. in 54/00 – ZKme) izdaja ministrica
za gospodarstvo

P R A V I L N I K
o varnostnih zahtevah za premične, zaprte tlačne
posode za stisnjene, utekočinjene in pod tlakom

raztopljene pline

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik predpisuje varnostne zahteve za proizvod-

njo in uporabo premičnih, zaprtih tlačnih posod za polnjenje
s stisnjenimi, utekočinjenimi in pod tlakom raztopljenimi plini
(v nadaljnjem besedilu: premične tlačne posode), ki so na-
menjene za ponovno polnjenje.

2. člen
Stisnjeni plini so po tem pravilniku plini, katerih tlak je

pri temperaturi 15 °C višji od 1 bar.
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Utekočinjeni in pod tlakom raztopljeni plini so po tem
pravilniku plini, katerih tlak je pri temperaturi 40 °C višji od
1,25 bar.

3. člen
Ta pravilnik velja za:
– premične tlačne posode tipa jeklenke za polnjenje s

stisnjenimi, utekočinjenimi in pod tlakom raztopljenimi plini s
premerom pod 420 mm in celotno dolžino do 2000 mm,
razen za majhne posode, izdelane iz celega, katerih prostor-
nina ne presega 220 cm3 (v nadaljnjem besedilu: jeklenke),

– premične tlačne posode, vgrajene na vozilih ali na-
menjene za prevoz z vozili (kontejnerji).

4. člen
Jeklenke so lahko načrtovane in proizvedene tudi v

skladu s:
– pravilnikom, ki ureja tlačne posode tipa jeklenke,
– pravilnikom, ki ureja jeklene plinske jeklenke iz ce-

lega,
– pravilnikom, ki ureja plinske jeklenke iz nelegiranega

aluminija ali aluminijevih zlitin iz celega,
– pravilnikom, ki ureja varjene plinske jeklenke iz nele-

giranega jekla.
V primeru uporabe pravilnikov iz prejšnjega odstavka

se uporabljajo samo tiste določbe tega pravilnika, ki ne
posegajo v določbe navedenih pravilnikov.

II. MATERIAL ZA IZDELAVO PREMIČNIH TLAČNIH
POSOD

5. člen
Mehanske lastnosti in kemična sestava materiala za

izdelavo premičnih tlačnih posod se dokazujejo s potrdilom
o skladnosti materiala, ki ga izda priglašeni organ, ali z izjavo
o skladnosti proizvajalca materiala.

6. člen
Jeklo za izdelavo premičnih tlačnih posod iz celega

mora imeti v vzdolžni smeri natezno trdnost od 350 do
1200 N/mm2, raztezek pa od 14 do 26%.

Predpisane vrednosti raztezka se nanašajo na kratko
proporcionalno epruveto z merilno dolžino

l d= 5
za okrogli prerez ali

l A= ⋅5 65 0,
za poljubni prerez, kjer je A0 površina prereza epruve-

te.
Za vmesne vrednosti natezne trdnosti se raztezek izra-

čuna po obrazcu:

9000
raztezek = ———————————— (ali najmanj 14%).

natezna trdnost

Za raztezek v prečni smeri so dopustna odstopanja za
2% pod predpisanim odstotkom raztezka v vzdolžni smeri.

Največja dovoljena hitrost obremenitve pri nateznih pre-
izkusih sme znašati 10 N/mm2 v sekundi.

7. člen
Za izdelavo kovanih in zvarjenih premičnih tlačnih po-

sod je dovoljena uporaba jeklene pločevine z natezno tr-
dnostjo od 350 do 600 N/mm2.

Raztezek v prečni smeri mora imeti, odvisno od natez-
ne trdnosti, naslednje najnižje vrednosti, in sicer:

Natezna trdnost σm3 v Raztezek
N/mm2

600 16%
560 do 530 18%
530 do 460 20%
450 21%
440 22%
430 23%
420 24%
410 do 370 25%
360 26%
350 27%

Preizkušanje materiala se opravlja s preizkušanci dolži-
ne:

l = 200 mm, za prerez preizkušanca A0 > 300 mm2;
l = 10 d za okrogli ali l = 11,3 A0 za poljubni prerez

preizkušanca in A0 < 300 mm2.

8. člen
Uporaba bakra je dovoljena samo za izdelavo premič-

nih tlačnih posod za polnjenje z utekočinjenimi plini, ki z
bakrom ne tvorijo kemičnih spojin, kot so: klorometan, klo-
roetan, bromoetan, dimetileter in žveplov dioksid, kakor tudi
s stisnjenimi plini, za katere je dopustni polnilni tlak manjši
od 20 bar.

Uporaba bakra in njegovih zlitin ni dovoljena za izdela-
vo premičnih tlačnih posod, ki so namenjene za polnjenje z
acetilenom ali mešanico z acetilenom.

9. člen
Uporaba aluminijevih zlitin je dovoljena za izdelavo pre-

mičnih tlačnih posod za stisnjene in utekočinjene pline,
razen borovega trifluorida in fluora, vodikovega sulfida, žve-
plovega dioksida, dimetiletra, etilenoksida in drugih plinov,
ki razjedajo aluminijeve zlitine.

III. NAČRTOVANJE IN PROIZVODNJA PREMIČNIH
TLAČNIH POSOD

10. člen
Premične tlačne posode se proizvajajo iz celega, z

varjenjem, kovičenjem ali trdim spajkanjem.

11. člen
Vstopna odprtina premičnih tlačnih posod s prostorni-

no več kot 1000 l in notranjim premerom nad 800 mm,
mora biti velika najmanj 300 mm × 400 mm za ovalno in
∅400 mm za okroglo odprtino.

12. člen
Toplotna obdelava novih premičnih tlačnih posod se

opravlja na način, ki je odvisen od vrste materiala in tehnolo-
gije izdelave.

Po toplotni obdelavi mehanske lastnosti materiala ne
smejo biti nižje (slabše) od mehanskih lastnosti za material,
ki jih predpisuje ta pravilnik.

Po opravljeni toplotni obdelavi se premične tlačne po-
sode lahko obdelujejo le na način, pri katerem ne prihaja do
toplotnih napetosti.

Po toplotni obdelavi mora proizvajalec žigosati premič-
ne tlačne posode z naslednjimi označbami:
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1. z označbo “G” – premične tlačne posode, ki so
žarjene čez točko Ac3 in ohlajene v mirnem zraku (normalizi-
rane premične tlačne posode);

2. z označbo “V” – premične tlačne posode, katerih
material je po žarjenju čez točko Ac3 oplemeniten s pospe-
šenim hlajenjem in ponovnim popuščanjem (oplemenitene
premične tlačne posode);

3. z označbo “S” – premične tlačne posode, žarjene
pri temperaturi 600 do 650 °C, da bi se odpravile notranje
napetosti, in varjene premične tlačne posode, katerih posa-
mezni deli so bili predhodno normalizirani.

13. člen
Vse jeklenke, ki se polnijo z raztopljenim acetilenom,

morajo biti izdelane iz celega ali zvarjene, enakomerno na-
polnjene s porozno maso in dozirane z ustreznim topilom.

Jeklenke za acetilen se smejo po izpraznitvi starih po-
roznih mas uporabiti šele potem, ko se napolnijo z novo
porozno maso.

Porozna masa, s katero se polnijo jeklenke za acetilen,
je lahko nasipna ali monolitna in mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

a) ne sme tvoriti kemičnih spojin z notranjo površino
jeklenke;

b) ne sme tvoriti kemičnih spojin s topilom in acetile-
nom;

c) pri stiku s kovinsko površino se ne sme iskriti;
d) natopljena s topilom se pri tresenju in daljši uporabi

ne sme usesti na dno, zgoščevati in ne delati lukenj;
e) zanesljivo mora preprečevati širjenje eksplozivnega

razpadanja acetilena celo pri višji temperaturi, pri močnej-
šem tresenju jeklenke ali zaradi drugih vzrokov.

Nasipna masa mora biti sestavljena tako, da se vedno
brez težave lahko preveri prisotnost vseh sestavin, ali obsta-
jajo znaki razpadanja sestavin in ali se kemične in fizikalne
lastnosti mase niso spremenile.

Polnjenje jeklenk za acetilen s porozno maso je dovo-
ljeno, pod pogojem, da porozna masa ustreza določbam
tretjega odstavka tega člena, kar se dokazuje s potrdilom o
kakovosti, ki ga na podlagi poročila o preizkušanju izda
proizvajalec porozne mase.

14. člen
Proizvajalec lahko načrtuje in preračuna premične tlač-

ne posode po katerikoli metodi, ki je skladna z veljavnimi
slovenskimi ali evropskimi standardi ali po drugi ustrezni
metodi, ki jo izbere proizvajalec.

Debelina stene premičnih tlačnih posod, ki se vgrajuje-
jo na cestna vozila (avtomobilske cisterne), se izračuna po
izbrani metodi iz prejšnjega odstavka, pri čemer je računski
tlak enak preizkusnemu tlaku, razen za posamezne nevarne
snovi, za katere se določi višji računski tlak.

Debelina sten premičnih tlačnih posod mora biti čim
bolj enakomerna in ne sme biti manjša kot 3 mm. Za premič-
ne tlačne posode, izdelane iz celega z notranjim premerom,
ki ni večji od 270 mm in iz materiala z natezno trdnostjo, ki ni
manjša od 450 N/mm2, je dopustna najmanjša debelina
stene 2 mm.

Za varjene premične tlačne posode, katerih preizkusni
tlak ni večji kot 30 bar, ki so namenjene za pline, ki niso
močno agresivni, sme biti debelina stene manjša od 3 mm,
vendar ne manjša kot

0 136, ⋅ Ds

oziroma ne manjša od 1,5 mm.
Debelina sten premičnih tlačnih posod mora biti taka,

da napetost pri preizkusnem tlaku na najtanjšem mestu ne

preseže 2/3 meje tečenja za ogljikova jekla oziroma 3/4 za
legirana jekla.

IV. OPREMA PREMIČNIH TLAČNIH POSOD
IN OZNAČEVANJE

15. člen
Na vratu jeklenk mora biti trdno nameščen jeklen obroč

z zunanjim navojem, ki služi za ojačanje vratu in navijanje
zaščitne kape. Tak obroč se lahko opusti, če to zahteva
konstrukcija jeklenke. Premične tlačne posode morajo biti
načrtovane tako, da so stabilne, ko se postavijo pokonci. To
ne velja za:

1. premične tlačne posode, ki se prevažajo v primerni
embalaži;

2. ročne prenosne gasilne aparate polnilne mase do
3 kg in dihalne aparate;

3. druge premične tlačne posode, če so zunanji pri-
ključki za praznjenje, polnjenje in nameščanje armature do-
volj zavarovani, same premične tlačne posode pa med pre-
vozom zavarovane pred premikanjem.

16. člen
Vsaka jeklenka mora imeti najmanj en ventil za zapira-

nje, ki mora ustrezati namenu jeklenke. Za baterijo med
seboj povezanih jeklenk zadostuje en ventil za zapiranje.
Priključki na ventilih za zapiranje, aparati in naprave za pol-
njenje plinov ter naprave za praznjenje pri porabi morajo biti
proizvedeni tako, da se pri polnjenju ali praznjenju ne more-
jo napačno uporabiti.

17. člen
Priključni navoji na ventilu jeklenke za vnetljive pline

morajo biti levi, na ventilu jeklenke za druge pline pa desni.
Priključek za ventile za acetilen mora biti izdelan s

stremenom. Izjemoma je priključek z navojem dovoljen za
jeklenke, katerih prostornina ni večja od 10 l.

18. člen
Ventil na vsaki jeklenki mora biti zavarovan pred udarci.

To se običajno doseže z zaščitno kapo, ki mora imeti eno ali
več varnostnih odprtin, ali na drug ustrezen način. Zaščitna
kapa za ventile na ročnih gasilnih aparatih, dihalnih aparatih
in podobnih aparatih ni obvezna.

19. člen
Za armaturo premičnih tlačnih posod se mora uporab-

ljati material, ki ne korodira in kemično ne reagira s snovmi v
premični tlačni posodi.

Glavni in dodatni materiali, ki se uporabljajo za proiz-
vodnjo armatur za premične tlačne posode za acetilen, ne
smejo vsebovati bakra in bakrovih zlitin z več kot 65% bakra.
Stik acetilena s srebrom, živim srebrom, cinkom, magnezi-
jem, aluminijem in njihovimi zlitinami ni dovoljen.

Za armaturo premičnih tlačnih posod za utekočinjeni in
pod tlakom raztopljeni amoniak se ne smejo uporabljati ba-
ker in njegove zlitine.

20. člen
Na armaturah kisikovih premičnih tlačnih posod in pre-

mičnih tlačnih posod za druge pline, ki oksidirajo, se za
tesnjenje ne sme uporabljati gorljiv material, ki vsebuje ma-
sti, olja, rastlinske in podobne snovi.
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21. člen
Vsaka premična tlačna posoda mora imeti na svoji po-

vršini ali na pritrjeni tablici vtisnjene naslednje označbe:
1. firmo oziroma ime ali registrirani znak proizvajalca;
2. tovarniško številko premične tlačne posode;
3. leto izdelave;
4. ime plina, s katerim se premična tlačna posoda

polni, pri čemer ime plina ne sme biti označeno samo s
kemično formulo;

5. maso prazne premične tlačne posode v kg, vključno
z maso podnožja, obroča na vratu in ventila, toda brez
zaščitne kape, za jeklenke za raztopljeni acetilen pa maso
brez kape, toda s porozno maso, acetonom in ventilom;

6. prostornino premične tlačne posode, v l;
7. preizkusni tlak, v barih;
8. žig toplotne obdelave, vtisnjen za tovarniško številko

premične tlačne posode;
9. žig pristojnega organa z datumom zadnjega pregle-

da.
Poleg označb iz prejšnjega odstavka mora biti na pre-

mični tlačni posodi označen:
1. za stisnjene pline – največji dopustni polnilni tlak, v

barih;
2. za utekočinjene pline in za amoniak, raztopljen pod

tlakom – največja dopustna polnilna masa, v kg;
3. za jeklenke za acetilen – označba porozne mase in

topila, žig proizvajalca porozne mase, masa jeklenke z venti-
lom, skupaj s porozno maso in topilom, vendar brez kape,
največji dopustni polnilni tlak in žig pristojnega organa z
datumom pregleda, izvedenega po polnjenju jeklenke s po-
rozno maso.

22. člen
Če se spremeni namen premične tlačne posode, se

smejo oznake in napisi spremeniti le na praznih premičnih
tlačnih posodah in z odobritvijo pristojnega organa. V tem
primeru je treba preveriti, ali premična tlačna posoda ustre-
za novemu namenu.

Odstranjevanje oznak ni dovoljeno.

23. člen
Minimalna višina črk oznak na premičnih tlačnih poso-

dah je 5 mm, razen za jeklenke s premerom, manjšim od
∅140 mm, kjer je dopustna višina črk vsaj 2,5 mm.

Višina črk oznak na premičnih tlačnih posodah ne sme
biti večja:

1. za številko premične tlačne posode in firmo oziroma
ime proizvajalca – 16 mm;

2. za vrsto plina – 10 mm;
3. za druge oznake – 8 mm.
Oznake ne smejo biti vrezane globlje od 0,6 mm. Ro-

bovi oznak ne smejo biti ostri.

24. člen
Zunanje površine premičnih tlačnih posod se pred ko-

rozijo zaščitijo z barvanjem. Predpisane barve se obenem
uporabljajo tudi za razpoznavanje vrste plina, s katerim je
jeklenka napolnjena.

Jeklenke morajo biti prebarvane na način, kot to dolo-
ča standard SIST EN 1089-3.

Jeklenke za utekočinjeni naftni plin morajo biti prebar-
vane z oranžno barvo, RAL 2003 (nerjavne ali aluminijaste
jeklenke imajo lahko samo barvni opas).

Premične tlačne posode za gasilne aparate morajo biti
pobarvane z rdečo barvo RAL 3000 in RAL 3002.

Ni dovoljeno barvati jeklenk v druge namene, razen za
namene iz prvega odstavka tega člena.

Premične tlačne posode se morajo barvati tako, da
ostanejo vtisnjene označbe na njih vidne, in da niso izpolnje-
ne z barvo.

Na jeklenkah za propan-butan s polnilno maso od
10 do 35 kg se mora teža premične tlačne posode (tara)
posebej označiti s številkami črne barve na sferni površini.

Jeklenke, ki so vgrajene v posebne aparate s točno
določenim namenom, so lahko pobarvane tako, kot ustreza
namenu oziroma okolju, v katerem se uporabljajo.

Premične tlačne posode se ne sme dati v promet, če
na njej ni z barvo označena vrsta plina.

25. člen
Za vse premične tlačne posode, določene za polnje-

nje s stisnjenimi plini, mora biti hidravlični preizkusni tlak
1,5-krat večji od dopustnega polnilnega tlaka, najmanj pa
za 5 bar večji od tega tlaka.

Za premične tlačne posode za utekočinjene pline mora
preizkusni tlak pri preizkusu s hladnim vodnim tlakom znaša-
ti najmanj:

1. za ogljikovodike, ki vsebujejo tudi metan:
– v premičnih tlačnih posodah skupine A 225 bar
– v premičnih tlačnih posodah skupine B 300 bar
2. za acetilen:
– v premičnih tlačnih posodah skupine A 225 bar
– v premičnih tlačnih posodah skupine B 300 bar
3. za ogljikov dioksid in oljni plin, pri katerem

pri temperaturi 40 °C tlak ne preseže tlaka
ogljikovega dioksida (na primer: generatorski plin)
in trifluormonoklormetan 190 bar

4. za dušikov oksidul 180 bar
5. za klorovodik 100 bar
6. za etan 95 bar
7. za vodikov sulfid 45 bar
8. za propilen in amoniak 35 bar
9. za propan 25 bar
10. za klor, dušikov tetraoksid 22 bar
11. za klorometan in dimetileter 16 bar
12. za fosgen (karbonil klorid) in klorcian 15 bar
13. za metilamin 14 bar
14. za difluormetan 13 bar
15. za žveplov dioksid in butan (normalni

butan, izobutan in tehnični butan) 12 bar
16. za kloroetan, etilamin, etilenoksid,

butadien, bromoetan, izobutilen, vinilmetileter,
dimetilamin, trimetilamin in butilen (buten) 10 bar

Za premične tlačne posode za pod tlakom raztopljene
pline mora preizkusni tlak pri preizkusu z vodnim tlakom
znašati:

1. za acetilen 60 bar
2. za raztopljeni amoniak:
– pri 35 do 40% amoniaka v masi 4 bar
– pri 40 do 50% amoniaka v masi 9 bar
Pri določanju preizkusnega tlaka je potrebno paziti na

prenapolnitev za 5% največjega dopustnega delovnega tla-
ka pri tistih plinih, katerih kritična temperatura je pod 40 °C.

Za polnilni tlak za stisnjene pline se šteje tlak pri tempe-
raturi 15 °C, za utekočinjene pline pa parni tlak pri tempera-
turi 40 °C.

26. člen
Pri novih premičnih tlačnih posodah so glede na načr-

tovanje dopustna odstopanja, in sicer:
a) od notranje prostornine – do + 5%;
b) od zunanjega premera glede ovalnosti – do ± 1,5%;
c) od predvidene debeline stene – od + 10% do – 5%;

z izjemo jeklenk premera pod 270 mm in premičnih tlačnih
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posod za klor in druge agresivne pline, za katere ni dovolje-
no zmanjševanje predvidene debeline; za premične tlačne
posode iz celega znaša dopustno odstopanje debeline ste-
ne + 20%;

d) na premičnih tlačnih posodah niso dopustna upogi-
banja vzdolž glavne osi, izbokline, vbokline, dvoplastnosti,
zareze in podobno, razen zarez, nastalih pri obdelavi, kate-
rih globina ne sme presegati 5% debeline pločevine.

27. člen
Kontrolno mehansko preizkušanje materiala in proiz-

vodnje jeklenk iz celega sestoji iz preverjanja debeline stene
v treh vzdolžnih smereh vertikalnega prereza jeklenke in
nateznih ter upogibnih preizkusov.

Za preizkuse iz prejšnjega odstavka se vzorci jemljejo
na naslednji način:

a) iz vsake skupine 500 jeklenk iz iste šarže materiala
ali iz vsake šarže materiala, če je iz ene šarže izdelanih manj
kot 500 jeklenk, se po toplotni obdelavi in po označitvi izloči
po ena jeklenka;

b) iz vsake jeklenke, določene za preizkušanje, se
vzame po ena epruveta za natezne preizkuse v vzdolžni
smeri in po tri epruvete za upogibne preizkuse v prečni
smeri.

28. člen
Kontrolno mehansko preizkušanje materiala in proiz-

vodnje drugih premičnih tlačnih posod, razen jeklenk sestoji
iz preverjanja debeline stene in nateznih ter upogibnih preiz-
kusov.

Za preizkuse iz prejšnjega odstavka se vzorci jemljejo
tako, da se od ene izmed premičnih tlačnih posod, ki se
izdelujejo iz materiala iste šarže, med proizvodnjo premičnih
tlačnih posod vzame obroč, ki mora biti dovolj širok, da se
lahko iz njega izrežejo epruvete, in sicer se iz vsakega
preizkusnega obroča izreže po ena epruveta za natezni pre-
izkus in po tri epruvete za upogibni preizkus, vse v prečni
smeri.

Preizkusni obroči se morajo skupaj s premičnimi tlačni-
mi posodami toplotno obdelati.

Če se morajo epruvete poravnati, se mora to storiti v
hladnem stanju, pred toplotno obdelavo premičnih tlačnih
posod in epruvete.

29. člen
Pri preizkušanju premičnih tlačnih posod:
a) morajo rezultati nateznih preizkusov ustrezati vre-

dnostim iz 6. člena tega pravilnika;
b) upogibni preizkus in natezni preizkus se opravita

skladno s slovenskimi, evropskimi ali drugimi enakovrednimi
standardi, ki jih izbere proizvajalec;

c) debelina stene premične tlačne posode na najta-
njšem mestu mora ustrezati minimalni računski debelini;

d) dopustna so odstopanja iz 26. člena tega pravilnika;
e) preizkusi se opravijo na eni najlažjih premičnih tlač-

nih posod.

30. člen
Na varjenih premičnih tlačnih posodah se morajo opra-

viti preizkusi varjenih spojev.
Vzorci za preizkuse, v primeru velike serijske proizvod-

nje varjenih jeklenk s postopkom avtomatskega varjenja ozi-
roma spajkanja in kontinuiranim sistemom toplotne obdela-
ve, se jemljejo na naslednji način:

1. od vsakih 1000 jeklenk se po opravljeni toplotni
obdelavi vzame ena jeklenka za mehanske natezne preizku-
se, upogibne preizkuse in preizkuse žilavosti;

2. od vsakih 1000 jeklenk se po toplotni obdelavi
vzame ena jeklenka za preizkuse s porušitvijo, pri čemer
mora biti najmanjši tlak porušitve trikrat večji od preskusne-
ga tlaka, povečanje premera jeklenke pri porušitvi pa naj-
manj 9%.

Za preizkušanje varjenih spojev drugih premičnih tlač-
nih posod, razen jeklenk, se vzorci jemljejo tako, da se med
izdelavo premične tlačne posode na odprtem koncu cilin-
dričnega plašča doda dovolj širok podaljšek, da se iz njega
lahko izrežejo epruvete, ki se jih mora potem skupaj s pre-
mično tlačno posodo toplotno obdelati (tehnološke plošče).

Epruvete se jemljejo in preizkušajo na način, ki je dolo-
čen skladno s slovenskimi, evropskimi ali drugim enakovre-
dnimi standardi, ki jih izbere proizvajalec.

31. člen
Pri preizkušanju mehanskih lastnosti varjenega spoja

se ravna na naslednji način:
1. epruvete se morajo pred preizkušanjem toplotno

obdelati na enak način kot sama premična tlačna posoda;
2. število preizkusov mora ustrezati številu partij upo-

rabljenih elektrod oziroma dodajnega materiala, pri če-
mer se mora za vsako novo načeto količino 1500 kg
opraviti posebno preizkušanje, če znaša ena partija več
kot 1500 kg;

3. če je varjenje opravljalo več varilcev, se mora iz
partije opravljenih del vsakega varilca vzeti vzorec in ga
preizkusiti, ne glede na porabljeno količino elektrod oziro-
ma dodajnega materiala;

4. mehansko preizkušanje elektrod oziroma dodajne-
ga materiala je obvezno, če kakovost materiala ni znana
oziroma če se kakovost materiala ne more dokazati s potrdi-
lom o kakovosti proizvajalca dodajnega materiala.

32. člen
Razen preverjanja mehanskih lastnosti se zvarni spoj

preišče tudi s presvetlitvijo (z radiografijo).
Na varjenih premičnih tlačnih posodah, razen na je-

klenkah ali na njihovih delih, je presvetlitev obvezna le za
sočelne spoje, pri čemer se presvetli:

1. za sočelne spoje v stanju »kot varjeno« – najmanj
25% celotne dolžine zvara;

2. za sočelne spoje, ki se toplotno obdelujejo – naj-
manj 30% vseh izvedenih sočelnih varjenih spojev.

Če se pri presvetlitvi sočelnih spojev ugotovijo nedovo-
ljene napake, se presvetlitev nadaljuje od mesta napake v
dolžini, določeni v 1. in 2. točki prejšnjega odstavka.

Če se pri presvetlitvi sočelnih spojev od mesta napake
naprej ugotovi še kakšna napaka, se morajo vsi sočelni spoji
presvetliti v njihovi celotni dolžini.

Preiskava s presvetlitvijo je obvezna tudi za jeklenke,
vendar le, če imajo vzdolžne spoje, in sicer na eni jeklenki
izmed vsakih 100 jeklenk. Najmanjša dolžina spoja, ki se
preizkuša, znaša 100 mm vzdolžnega spoja in 50 mm (po 25
mm na straneh) pripadajočega prečnega (krožnega) spoja.

Kriterij sprejemljivosti zvarnih spojev mora biti določen
pri načrtovanju.

33. člen
Rezultati nateznih preizkusov kovanih in varjenih pre-

mičnih tlačnih posod morajo ustrezati vrednostim iz 7. člena
tega pravilnika.

Natezna trdnost spoja mora znašati:
1. za koeficient oslabitve pločevine z varjenjem ali kovi-

čenjem glede na polno pločevino, ki je večji kot 0,5 –
najmanj 90% najnižje določene vrednosti natezne trdnosti
polne pločevine;
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2. za koeficient oslabitve pločevine z varjenjem ali kovi-
čenjem glede na polno pločevino, ki je enak 0,5 – najmanj
70% najnižje določene vrednosti natezne trdnosti polne plo-
čevine.

Natezni in upogibni preizkusi kovanih, varjenih in trdo
spajkanih premičnih tlačnih posod ter preizkusi žilavosti teh
premičnih tlačnih posod se opravljajo skladno s slovenski-
mi, evropskimi ali drugimi enakovrednimi standardi, ki jih
izbere proizvajalec.

34. člen
Če se pri predpisanih preizkusih premičnih tlačnih po-

sod iz celega, varjenih, kovanih in trdo spajkanih premičnih
tlačnih posod ne dosežejo zadovoljivi rezultati, se ravna na
naslednji način:

1. preizkusi se ponovijo še na eni epruveti, ki se
vzame:

a) za jeklenke iz celega – z jeklenke, s katere je bila
vzeta epruveta, ki se je pred tem preizkušala, ali od druge
jeklenke iz iste skupine;

b) za varjene jeklenke – z ene izmed naslednjih treh
jeklenk iz iste skupine;

c) za varjene premične tlačne posode večjih dimenzij –
od istega dela, od katerega je bila vzeta tudi prva epruveta;

2. če tudi rezultati ponovljenih preizkusov na epruvetah
iz 1. točke tega člena niso zadovoljivi, se cela skupina
premičnih tlačnih posod, ki so se preizkušale, oziroma po-
samezne varjene premične tlačne posode večjih dimenzij
zavržejo;

3. če proizvajalec zavržene premične tlačne posode iz
2. točke tega člena ponovno toplotno obdela, se lahko tako
obdelane premične tlačne posode ponovno preizkusijo na
način, ki je predpisan s tem pravilnikom. Če rezultati tega
preizkušanja niso zadovoljivi, se cela skupina teh premičnih
tlačnih posod oziroma posamične varjene premične tlačne
posode dokončno zavržejo in prepove se njihovo ponovno
preizkušanje;

4. če obstaja upravičen dvom, da so rezultati preizku-
šanja varjenih premičnih tlačnih posod nezadovoljivi zaradi
lokalno omejene napake pri jemanju epruvet iz obroča, je
dovoljeno, da se epruvete vzamejo na poljubnem mestu
podaljšanega spoja poskusne premične tlačne posode. Če
pri preizkušanju takšne epruvete ne uspe samo natezni pre-
izkus, se lahko na zahtevo proizvajalca dovoli prevzem tak-
šne premične tlačne posode z manjšim koeficientom slab-
ljenja pločevine glede na polno pločevino;

5. če debelina stene preizkušenega vzorca premične
tlačne posode na prerezu ne ustreza predpisani debelini, se
debelina stene preveri še na eni premični tlačni posodi iz
iste skupine. Če tudi debelina stene druge preizkušene
premične tlačne posode ne ustreza predpisani debelini, se
dokončno zavrže cela skupina posod, ki so se preizkušale,
in prepove njihovo ponovno preizkušanje.

35. člen
Premične tlačne posode za acetilen in druge pline, ki

zahtevajo polnjenje s poroznimi masami, se morajo pred
polnjenjem s porozno maso preizkusiti z vodnim tlakom 60
bar.

V premičnih tlačnih posodah iz prejšnjega odstavka se
mora pri vsaki odstranitvi ventila preveriti stanje porozne
mase. Če je premična tlačna posoda polnjena z nasipno
porozno maso, se ta masa doda pod pogojem, da ne sega
do vratu premične tlačne posode.

Če se pri merjenju mase jeklenke ugotovijo odmiki, in
sicer: za jeklenke 40 l – odmik – 1 kg do označene mase na
jeklenki ali za jeklenke 5 l – odmik 0,2 kg od označene

mase na jeklenki, se mora jeklenka dopolniti s topilom do
označene mase, in se šele potem lahko polni s plinom.

V. PRIPRAVA PREMIČNIH TLAČNIH POSOD
ZA POLNJENJE

36. člen
Premične tlačne posode se smejo polniti le s tistim

plinom, za katerega so namenjene.
Pred polnjenjem se morajo vse premične tlačne poso-

de, zlasti pa premične tlačne posode za vnetljive in oksidira-
joče pline, temeljito očistiti, razen premičnih tlačnih posod
za acetilen in druge pline, ki zahtevajo polnjenje s porozno
maso.

Za utekočinjene pline, ki v vlažnem stanju precej razje-
dajo stene premične tlačne posode (klor, žveplov dioksid,
didušikov tetraoksid, fosgen-karbonil klorid in podobni pli-
ni), se morajo uporabiti popolnoma suhe premične tlačne
posode. Po končani izpraznitvi se morajo te premične tlačne
posode takoj zapreti.

Premične tlačne posode, izdelane iz celega, se ne
smejo popravljati z varjenjem ali trdim spajkanjem.

Polniti se smejo le tiste premične tlačne posode, ki so
pregledane in preizkušene, in za katere ni potekel rok za
redne preglede.

37. člen
Za premične tlačne posode za stisnjene pline in aceti-

len znaša največji dopustni tlak v napolnjeni premični tlačni
posodi pri temperaturi 15 °C:

1. za čisti kisik in karbogen (kisik, pomešan s 5%
ogljikovim dioksidom): čisti vodik in vodik, pomešan z meta-
nom (vulkanski plin); žlahtne pline (argon, neon, ksenon,
kripton in helij, čiste ali med seboj pomešane, kot tudi
pomešane s kisikom ali dušikom); metan, svetilni plin, oglji-
kov dioksid, vodni plin, dušik, stisnjen zrak, borov trifluorid
in fuman 200 bar

2. za ogljikovodike, pomešane z metanom:
– v premičnih tlačnih posodah skupine A 150 bar
– v premičnih tlačnih posodah skupine B 200 bar
3. za mestni plin 125 bar
4. za plinsko mešanico acetilena in
mestnega plina 10 bar
5. za stisnjeni acetilen 1,5 bar
6. za druge stisnjene pline 1 bar
7. za raztopljeni acetilen 15 bar
Premične tlačne posode skupine A so po tem pravilni-

ku premične tlačne posode z delovnim tlakom 150 bar;
premične tlačne posode skupine B pa premične tlačne po-
sode z delovnim tlakom 200 bar.

Za plinske zmesi se največji dopustni tlaki v napolnjeni
premični tlačni posodi določijo na podlagi pogojev, ki one-
mogočajo ločevanje plinske zmesi s kondenzacijo ali kako
drugače.

38. člen
Za utekočinjene pline in pod tlakom raztopljeni amoni-

ak mora biti na vsak kilogram polnjenja prostornina premič-
ne tlačne posode v l naslednja:

1. za bromoetan 0,7
2. za klor, fosgen (karbonil klorid), didušikov
tetraoksid in žveplov dioksid 0,8
3. za difluormetan 0,89
4. za trifluormonoklormetan in klorcian 0,9
5. za klorometan in kloroetan 1,25
6. za vinilklorid 1,26
7. za etilenoksid 1,30
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8. za ogljikov dioksid, dušikov oksidul 1,34
9. za vodikov sulfid 1,45
10. za klorovodik in vinilmetileter 1,50
11. za dimetileter 1,65
12. za metilamin, etilamin in dimetilamin 1,70
13. za trimetilamin 1,80
14. za butadien 1,85
15. za amoniak 1,86
16. za izobutilen in butilen 1,90
17. za butan (normalni butan, izobutan in
tehnični butan) 2,12
18. za propilen 2,25
19. za propan 2,47
20. za oljne pline 2,50
21. za etan 3,30
22. za etilen:
– premične tlačne posode
skupine A 3,50
– premične tlačne posode skupine B 2,60
23. za ogljikovodike z metanom:
– premične tlačne posode skupine A 5,34
– premične tlačne posode skupine B 4,10
24. za raztopljeni amoniak:
– s 35 do 40% amoniaka v masi 1,25
– s 40 do 50% amoniaka v masi 1,30
Z drugimi utekočinjenimi plini se smejo premične tlač-

ne posode polniti le pod pogojem, da pride na 1 kg polnje-
nja najmanj 5 l prostornine.

VI. POLNJENJE PREMIČNIH TLAČNIH POSOD

39. člen
Premične tlačne posode lahko polni le tista polnilnica

plina, ki je ustrezno opremljena za polnjenje in ki upošteva
predpise o varnosti in zdravju pri delu.

Polnilnica plina lahko polni le tiste jeklenke, ki so v
njeni lasti. Polni lahko tudi jeklenke, ki so last pravne ali
fizične osebe, s katero ima sklenjeno pogodbo o polnjenju.

Premično tlačno posodo je dolžan polnilec plina preve-
riti pred polnjenjem, med njim in po njem. Če ugotovi, da je
premična tlačna posoda v stanju, ki ne zagotavlja varnega
obratovanja, potem take premične tlačne posode ne sme
napolniti, lastnik oziroma pravna ali fizična oseba, s katero
ima sklenjeno pogodbo o polnjenju, pa jo mora izločiti iz
uporabe.

Vse napolnjene premične tlačne posode morajo biti
označene v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnih
snovi.

40. člen
Vsaka eksplozija premične tlačne posode ali vsaka po-

škodba, ki poveča tveganje obratovanja, se mora prijaviti
Tržnemu inšpektoratu RS in Inšpektoratu RS za delo ter v
primeru smrtne poškodbe tudi ministrstvu, pristojnemu za
notranje zadeve.

VIII. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI

41. člen
Označevanje jeklenk s starimi barvnimi oznakami je

dovoljeno do 31. decembra 2012.

42. člen
Vse jeklenke, ki so že v uporabi, je potrebno označiti

z oznako lastnika najpozneje v dveh letih od uveljavitve

tega pravilnika. Polnilnica lahko v prehodnem obdobju dveh
let polni tudi tiste jeklenke, katerih lastništvo ni označeno,
vendar mora pri tem poskrbeti za vse potrebne varnostne
ukrepe.

43. člen
Tehnične lastnosti premičnih tlačnih posod, ki so na

dan uveljavitve tega pravilnika označene in opremljene po
pravilniku, ki ureja tehnične normative za premične, zaprte
posode za komprimirane, utekočinjene in pod tlakom razto-
pljene pline, se morajo v rokih, ki veljajo za redne preglede v
pravilniku, ki ureja pregled in preizkušanje tlačnih posod,
uskladiti z določbami tega pravilnika, razen če to ni drugače
predpisano.

44. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporab-

ljati pravilnik o tehničnih normativih za premične, zaprte
posode za komprimirane, utekočinjene in pod tlakom razto-
pljene pline (Uradni list SFRJ, št. 25/80, 9/86 in Uradni list
RS, št. 84/97).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 017-218/2002
Ljubljana, dne 4. novembra 2002.

d. Tea Petrin l. r.
Ministrica za gospodarstvo

4880. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 3. člena navodila o za-
četku uradne uporabe diitalnega katastrskega načrta (Ura-
dni list RS, št. 57/99) je minister za okolje, prostor in
energijo dne 25. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o začetku uradne uporabe digitalnega

katastrskega načrta

1
Za katastrske občine 2214 Breginj, 2216 Logje, 2215

Robidišče, 1845 Moravče, 1846 Liberga, 1842 Dole pri
Litiji, 1843 Prelesje, 2657 Pečice, 1854 Tihaboj, 1844
Vodice, 1841 Velika Goba, 1840 Polšnik, 1888 Konjščica,
2006 Zabočevo, 294 Ivanjkovci, 320 Lešnica pri Ormožu,
316 Libanja, 319 Litmerk, 299 Mali Brebrovnik, 298 Miha-
lovci, 302 Miklavž, 315 Pavlovski Vrh, 292 Runeč, 293
Stanovno, 321 Šardinje, 297 Veličane, 300 Veliki Brebrov-
nik, 301 Vinski Vrh, 295 Žerovinci, 291 Žvab, 285 Bratone-
čice, 326 Bresnica, 287 Ključarovci, 286 Senik pri Toma-
žu, 37 Dolnji Slaveči, 52 Vadarci, 53 Bodonci, 54 Pečarov-
ci, 55 Dankovci, 56 Kuštanovci, 58 Dolina, 59 Moščanci,
60 Vaneča, 61 Šalamenci, 62 Zenkovci, 64 Beznovci, 65
Topolovci, 67 Gornji Črnci, 68 Korovci, 69 Cankova, 70
Skakovci, 71 Strukovci, 72 Puževci, 73 Lemerje in 74
Brezovci se z dnem sprejema tega sklepa začne uporabljati
digitalni katastrski načrt kot uradni grafični prikaz podatkov
zemljiškega katastra.
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2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 453-00-35/2002
Ljubljana, dne 25. oktobra 2002.

Minister
za okolje, prostor in energijo

mag. Janez Kopač l. r.

4881. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi
uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi
preprečitve vnosa vezikularne bolezni prašičev

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 vezikularne bolezni prašičev

I
V odločbi o prepovedi uvoza in prevoza določenih po-

šiljk zaradi preprečitve vnosa vezikularne bolezni prašičev
(Uradni list RS, št. 20/02, 44/02, 48/02, 59/02 in 74/02)
se besedilo Priloge 1 nadomesti z naslednjim besedilom:

»Republika Italija – regije: Calabria, Campania, Basili-
cata, Sicilija«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-8/2002-5
Ljubljana, dne 7. novembra 2002.

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

4882. Odločba o omejitvi in prepovedi uvoza
določenih pošiljk iz Ukrajine

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

O D L O Č B O
o omejitvi in prepovedi uvoza določenih pošiljk

iz Ukrajine

I
Da se izključi morebitna nevarnost za zdravje ljudi in

živali zaradi vsebnosti kloramfenikola v določenih živalskih
proizvodih, se na mejnem prehodu v Republiki Sloveniji

določa vzorčenje vsake pošiljke mleka v prahu in umetnih
mlečnih nadomestkov iz mleka v prahu.

II
Pošiljkam, katerih rezultat na vsebnost kloramfenikola

je pozitiven, se vstop v Republiko Slovenijo prepove oziro-
ma se odvzamejo in neškodljivo odstranijo.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-522/2002
Ljubljana, dne 6. novembra 2002.

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

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

4883. Razpis ponovnega glasovanja na volitvah
predsednika republike

Na podlagi drugega odstavka 24. člena zakona o voli-
tvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92) Re-
publiška volilna komisija

R A Z P I S U J E
ponovno glasovanje na volitvah

predsednika republike

1. Ker noben kandidat na glasovanju, ki je bilo 10.
novembra 2002, ni dobil večine veljavnih glasov, se glaso-
vanje ponovi.

Glasovanje se ponovi med kandidatoma, ki sta v prvem
glasovanju dobila največ glasov.

2. Kandidata sta:

1. dr. Janez Drnovšek, roj. 17. 5. 1950, stanujoč v
Ljubljani, V Murglah 77, dr. ekonomskih znanosti, predse-
dnik Vlade Republike Slovenije

Predlagatelj: LDS – Liberalna demokracija Slovenije

2. Barbara Brezigar, roj. 1. 12. 1953, stanujoča v
Ljubljani, Žolgerjeva ul. 24, univerzitetna diplomirana pravni-
ca, vrhovna državna tožilka

Predlagatelj: prof. dr. Vasko Simoniti in skupina vo-
livcev

3. Kot dan glasovanja se določi nedelja, 1. decembra
2002.

Št. 10-4/00-6/02
Ljubljana, dne 14. novembra 2002.

Republiška volilna komisija

Predsednik
Anton Gašper Frantar l. r.
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4884. Razpis drugega kroga rednih volitev županov

Na podlagi tretjega odstavka 107. člena zakona o lo-
kalnih volitvah (Uradni list št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 51/02) Republiška volilna komisija

R A Z P I S U J E
drugi krog rednih volitev županov

I
1. Na podlagi ugotovitev občinskih volilnih komisij o

izidu glasovanja prvega kroga volitev županov občin, se
razpisuje drugi krog rednih volitev županov v občinah, kjer v
prvem krogu nihče izmed kandidatov ni dobil večine veljav-
nih glasov.

II
2. Drugi krog se opravi izmed dveh kandidatov, ki sta

v prvem krogu dobila največ glasov in sicer za naslednje
občine:

1. AJDOVŠČINA
1. POLJŠAK MARJAN
2. LAHAJNAR OTON

2. BLED
1. ANTONIČ JOŽE
2. BEZNIK ROMAN

3. BOROVNICA
1. MOČNIK ALOJZ
2. OCEPEK ANDREJ

4. BOVEC
1. TRAMPUŽ ROBERT
2. KRIVEC DANIJEL

5. BRASLOVČE
1. GORIČAR DUŠAN
2. BALANT MARKO

6. BRDA
1. MUŽIČ FRANC
2. ZAMAR JOŠKO

7. BREZOVICA
1. STANOVNIK DRAGO
2. KOVAČIČ MATIJA

8. CERKNICA
1. LEVAR MIROSLAV
2. SCHEIN VALENTIN

9. ČRNA NA KOROŠKEM
1. ŠVAB JANEZ
2. STAKNE FRANC

10. DOBROVA-POLHOV GRADEC
1. OVEN JANEZ
2. MRAK LOVRO

11. DOL PRI LJUBLJANI
1. JEMEC ANTON
2. ZUPANČIČ PRIMOŽ

12. DRAVOGRAD
1. KRPAČ RADO
2. CIGALA MARIJANA

13. GORNJA RADGONA
1. KAMPUŠ ANTON
2. VODENIK MIHA

14. IDRIJA
1. BEVK SAMO
2. KRAPŠ DAMJAN

15. IG
1. CIMPERMAN JANEZ
2. PODRŽAJ CIRIL

16. ILIRSKA BISTRICA
1. ŠENKINC ANTON
2. JENKO ZLATKO

17. KAMNIK
1. SMOLNIKAR ANTON TONE
2. PERČIČ DEMITRIJ

18. KIDRIČEVO
1. HOLC ZVONIMIR
2. BAŠTEVC JANKO

19. KOBARID
1. GREGORČIČ PAVEL
2. MIKLAVIČ MARKO

20. KOZJE
1. KOCMAN DUŠAN ANDREJ
2. PLANINC JOŽEF

21. KRANJSKA GORA
1. ŽERJAV JURE
2. PLAVČAK ROBERT

22. LENDAVA
1. BALAŽEK ANTON
2. LAJ FRANC

23. LITIJA
1. KAPLJA MIROSLAV
2. ROKAVEC FRANC

24. LJUTOMER
1. ŠPINDLER JOŽEF
2. GOŠNJAK MAKSIMILJAN

25. LOGATEC
1. NAGODE JANEZ
2. MENARD BERTO

26. MAJŠPERK
1. FAKIN DARINKA
2. BEZJAK FRANC

27. MENGEŠ
1. ŠTEBE TOMAŽ
2. PER JANEZ

28. MEŽICA
1. PRAPER JANEZ
2. PRATNEKAR JOŽE

29. MORAVČE
1. NOVAK LJUDMILA
2. JEMEC TADEJ
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30. MUTA
1. DRAUŠBAHER IVAN
2. KRALJ BORIS

31. ORMOŽ
1. TROFENIK VILI
2. SOK ALOJZ

32. PIVKA
1. SMRDELJ ROBERT
2. MARINČIČ JANEZ

33. PODČETRTEK
1. DROFENIK MARJAN
2. GOBEC SREČKO

34. POSTOJNA
1. VERBIČ JERNEJ
2. BAJC JOSIP

35. PREVALJE
1. TASIČ dr. MATIC
2. SUŠNIK IVAN

36. RADEČE
1. LIPOGLAVŠEK FRANC
2. SOTLAR LUDVIK

37. RADLJE OB DRAVI
1. BUKOVNIK ALAN
2. ROBNIK HUBERT

38. RADOVLJICA
1. STUŠEK JANKO
2. PREZELJ ZVONKO

39. RAVNE
1. VEČKO MAKSIMILIJAN
2. SLATINŠEK MILAN

40. RIBNICA
1. TANKO JOŽE
2. MARN ALOJZ

41. SELNICA OB DRAVI
1. SABOLEK VLADIMIR
2. HOLCMAN BORUT

42. SVETI JURIJ
1. SLANA ANTON
2. MIHALIČ SLAVKO

43. ŠALOVCI
1. ABRAHAM ALEKSANDER
2. KORPIČ JOŽE

44. ŠENTJUR PRI CELJU
1. TISELJ ŠTEFAN
2. MALOVRH JURIJ

45. ŠMARTNO OB PAKI
1. PODGORŠEK ALOJZ
2. FUŽIR FRANČIŠEK

46. ŠMARTNO PRI LITIJI
1. IZLAKAR MILAN
2. AVBELJ PETER

47. TABOR
1. SLAKAN VIDA
2. JAZBINŠEK VILKO

48. TIŠINA
1. POREDOŠ JOŽEF
2. FLEGAR ALOJZ

49. TOLMIN
1. KEMPERLE JOŽEF ERNEST
2. TESTEN CIRIL

50. TRBOVLJE
1. BAROVIČ BOGDAN
2. KOLENC JURIJ

51. TREBNJE
1. ŠKODA MARICA
2. KASTELIC ALOJZIJ

52. VIDEM
1. BRAČIČ FRIDERIK
2. MARINIČ BRANKO

53. VITANJE
1. VETRIH SLAVKO
2. PLANKL MARJAN

54. VODICE
1. KOKALJ ANTON
2. PODBORŠEK BRANE

55. VRHNIKA
1. RIHAR dr. MARJAN
2. TOMŠIČ VINCENCIJ

56. KOPER
1. POPOVIČ BORIS
2. PUCER DINO

57. MARIBOR
1. SOVIČ BORIS
2. PETEK MILAN

58. NOVA GORICA
1. ŠPACAPAN ČRTOMIR
2. BRULC MIRKO

59. NOVO MESTO
1. KOVAČIČ BOŠTJAN
2. KOCILJA FRANC

60. PTUJ
1. LUCI MIROSLAV
2. ČELAN dr. ŠTEFAN

61. LJUBLJANA
1. VIKTORIJA POTOČNIK
2. DANICA SIMŠIČ

III
Kot dan glasovanja se določi nedelja, 1. decembra

2002.



Uradni list Republike Slovenije Št. 97 / 15. 11. 2002 / Stran 10643

Št. 18-1/00-11/02
Ljubljana, dne 14. novembra 2002.

Republiška volilna komisija

Predsednik
Anton Gašper Frantar l. r.

OBČINE

4885. Združenje občin Slovenije

Na podlagi določbe prvega odstavka 86. člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 20/95, 26/97, 70/97 in 10/98) občine s sklepom
občinskega sveta ustanovijo

Z D R U Ž E N J E
občin Slovenije

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Z namenom in ciljem, da se predvsem manjše občine

organizirano povežejo pri uveljavljanju svojih skupnih intere-
sov v zvezi z oblikovanjem določenih predlogov oziroma
rešitev na področju zakonodaje, finančne preblematike, var-
stva okolja, regionalizacije ter izvajanja drugih zadev, ki so
javnega pomena in so v interesu teh občin, ustanavljajo
občine Združenje občin Slovenije (v nadaljevanju: združe-
nje).

2. člen
Združenje sodeluje z vsemi drugimi skupnostmi, zveza-

mi in združenji, ki so ustanovljene v zvezi z reševanjem
problematike položaja samoupravnih lokalnih skupnosti v
Sloveniji.

Združenje pri svojem delu sodeluje tudi s strokovnimi,
znanstvenimi in drugimi organizacijami in ustanovami.

Združenje sodeluje s sorodnimi mednarodnimi organi-
zacijami in organi nacionalnih združenj lokalnih skupnosti.

II. STATUSNE DOLOČBE

3. člen
Ime združenja je: Združenje občin Slovenije.
Sedež združenja je v Vodicah, Kopitarjev trg 1.
Poslovno leto je koledarsko leto.

4. člen
Združenje deluje v interesu svojih članic, s pravicami,

obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom,
tem ustanovitvenim aktom in statutom združenja.

5. člen
Združenje ne opravlja nalog, ki bi bile v nasprotju z

interesi njenih članic.
Združenje ne opravlja gospodarskih nalog z namenom

pridobivanja dobička.

III. NALOGE ZDRUŽENJA

6. člen
Združenje za potrebe svojih članic opravlja predvsem

naslednje naloge:
– sodelovanje pri oblikovanju zakonov in podzakonskih

aktov s področja organiziranosti, dela, financiranja in drugih
oblik dela in nalog v okviru samoupravnih lokalnih skupnosti;

– sodelovanje in zastopanje interesov članic združenja
pri opredeljevanju posameznih nalog iz državne pristojnosti,
ki se lahko opravljajo v občini;

– sodelovanje in zastopanje članic združenja v odnosih
do Državnega zbora, Državnega sveta, Vlade RS in pristoj-
nih ministrstev ter drugih upravnih organov;

– organiziranje razprav, predavanj in drugih strokovnih
srečanj v zvezi z uresničevanjem določene problematike
aktualnih vprašanj v zvezi z uresničevanjem nalog in pristoj-
nosti samoupravnih lokalnih skupnosti;

– organiziranje strokovnega usposabljanja občinskih fun-
kcionarjev in drugih strokovnih delavcev v občinski upravi;

– organiziranje javnega delovanja preko stikov z infor-
macijskimi sredstvi in s tem seznanjanja strokovne in druge
javnosti z obstoječimi problemi in delovanjem občin;

– uresničevanje skupnih interesov na področju organi-
zacije poslovanja pogojev za učinkovito opravljanje in izvaja-
nje nalog v okviru občine;

– oblikovanje skupnih projektov ter uresničevanje dru-
gih skupnih interesov članic združenja.
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7. člen
Združenje lahko opravlja dela tudi za druge naročnike,

če ima za to proste zmogljivosti in če je delo v skladu z
dejavnostjo združenja, vendar ne na škodo njenih članov.

Združenje lahko prenese posamezna dela iz svoje de-
javnosti tudi na druge izvajalce, ki so sposobni zagotoviti
kvalitetno izvedbo del in, če se s tem doseže racionalnejše
in smotrnejše opravljanje dela.

IV. ORGANI ZDRUŽENJA

8. člen
Združenje je organizirano tako, da njegove naloge izvr-

šujejo:
– skupščina
– predsedstvo,
– nadzorni odbor.

9. člen
Skupščina

Skupščino sestavljajo župani občin, ki so članice zdru-
ženja.

Županu preneha mandat z nastopom novega, ki je bil
izvoljen na njegovo mesto.

Vsak član združenja ima na skupščini en glas.

10. člen
Skupščina je sklepčna, če je na seji prisotnih najmanj

polovica njenih članov.
Skupščina veljavno odloča in sprejema sklepe z večino

glasov navzočih članov, razen o sprejemu statuta združenja,
za sprejem katerega je potrebnih dve tretjini glasov vseh
članov skupščine.

11. člen
Skupščina razpravlja in sprejema odločitve zlasti o:
– sprejemu statuta združenja,
– izvolitvi, razrešitvi in odpoklicu članov predsedstva,
– izvolitvi, razrešitvi in odpoklicu članov nadzornega

odbora,
– sprejemu proračuna za tekoče leto in letnih računo-

vodskih izkazil,
– določitvi zneska članarine in drugih dajatvah članov,
– prenehanju združenja in uporabi premoženja,
– sprejemu vseh drugih splošnih aktov in odločanju o

drugih zadevah, če je tako določeno v statutu združenja.

12. člen
Predsedstvo

Predsedstvo je sestavljeno iz devetih članov, in sicer:
– predsednika,
– podpredsednika in
– sedem članov, ki morajo biti enakomerno zastopani z

vsaj po enim članom iz vsakega območja.

13. člen
Člani predsedstva so izvoljeni za dobo 4 let in so lahko

ponovno izvoljeni.
Mandat posameznega člana preneha z nastopom no-

vega, ki je bil izvoljen na njegovo mesto.

14. člen
Predsedstvo vodi poslovanje združenja ter izvršuje vse

druge posle, ki niso v izrecni pristojnosti skupščine ali dru-
gega organa združenja.

Združenje zastopa predsednik, v njegovi odsotnosti pa
podpredsednik, ki jih izvoli skupščina.

15. člen
Pri sklepanju pravnih poslov mora predsednik ali pod-

predsednik ravnati kot dober gospodar ter po pravilih o
vestnosti in poštenju upoštevati določbe statuta in sklepe
skupščine.

16. člen
Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih izvoli skupščina za

mandatno obdobje štirih let.
Nadzorni odbor nadzoruje materialno in finančno po-

slovanje združenja.

V. SREDSTVA ZDRUŽENJA

17. člen
Združenje pridobiva za svoje delo sredstva:
– iz članarine,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z

zakonom, tem aktom in statutom združenja.

18. člen
Višino članarine določi za tekoče leto skupščina.
Članarina se določi v promilih, glede na višino prihodka

članic združenja.
Skupščina določi članarino najkasneje do konca me-

seca marca tekočega leta.

19. člen
Članice združenja zagotavljajo sredstva za investicije

na podlagi sprejetega investicijskega načrta, ki ga sprejme
skupščina.

20. člen
Združenje je dolžno poslovati po temeljih dobrega go-

spodarjenja in je odgovorno za zakonitosti poslovanja.
Združenje je odgovorno za svoje obveznosti s sredstvi

do višine letne članarine.

VI. PREHODNE DOLOČBE

21. člen
Združenje je ustanovljeno, ko ta akt sprejme najmanj

deset občinskih svetov ustanoviteljic združenja.

22. člen
Skupščina na 1. redni seji sprejme statut združenja,

izvoli in imenuje organe ter sprejme druge sklepe, ki so
potrebni v zvezi s konstituiranjem in začetkom dela zdru-
ženja.

23. člen
Za sklic 1. seje skupščine se pooblasti župana Občine

Vodic, ki na podlagi prejetih sklepov občinskih svetov usta-
noviteljic združenja, o sprejetju tega akta, skličejo sejo
skukpščine.

Pooblaščeni župan opravi tudi vsa druga dela in nalo-
ge, ki so vezane na sklic skupščine in začetek samega dela
združenja.
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24. člen
Sklepi občinskih svetov o sprejemu sklepa o ustanovi-

tvi Združenja občin Slovenije, so sestavni del akta o ustano-
vitvi združenja.

Oktober, 1998

Ustanovitelji:
Župan

Občina Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

Župan
Občine Borovnica

Andrej Ocepek l. r.
Župan

Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l. r.

Župan
Občine Naklo

Ivan Štular l. r.
Župan

Občine Podvelka
Anton Kovše l. r.

Župan
Občine Preddvor

Miroslav Zadnikar l. r.
Župan

Občine Rogašovci
Janko Halb l. r.

Župan
Občine Starše

Vili Ducman l. r.
Župan

Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Slavko Mihalič l. r.

Župan
Občine Vodice

Anton Kokalj l. r.
Župan

Občine Komenda
Tomaž Drolec l. r.

Župan
Občine Žirovnica

Anton Dežman l. r.

4886. Statut združenja občin Slovenije

Na podlagi določbe 9. in 22. člena akta o ustanovitvi
združenja, je skupščina na 1. seji, dne 2. 2. 1999 sprejela
statut Združenja občin Slovenije, na 2. seji, dne 14. 3.
2000, je sprejela spremembe statuta, ki so upoštevane v
tem čistopisu statuta.

S T A T U T
združenja občin Slovenije

I. NAMEN ZDRUŽENJA

1. člen
Združenje občin deluje v organizacijskem, gospodar-

skem in družbenem interesu svojih članov ter zastopa njiho-
ve interese, predvsem v zvezi z oblikovanjem določenih

predlogov oziroma rešitev na področju zakonodaje, finan-
čne problematike, varstva okolja, regionalizacije ter izvajanja
drugih zadev, ki so javnega pomena in so v interesu članic
združenja.

2. člen
Združenje sodeluje ter se pri svojem delu povezuje z

vsemi drugimi skupnostmi, zvezami ali združenji, kakor tudi
s strokovnimi, znanstvenimi organizacijami in ustanovami v
okviru države in izven nje, v skladu z veljavnimi predpisi ter
drugimi akti združenja.

II. IME IN SEDEŽ ZDRUŽENJA

3. člen
Ime združenja je: Združenje občin Slovenije.
Sedež združenja je v Vodicah, Kopitarjev trg 1.
Poslovno leto je koledarsko leto.

III. ČLANSTVO ZDRUŽENJA

4. člen
Člani združenja so predvsem občine, lahko pa tudi

druga združenja in pravne osebe, katerih članstvo v zdru-
ženju bi bilo koristno zaradi njihovega znanja, izkušenj ali
siceršnjega njihovega pomena na posameznem strokov-
nem področju oziroma opravljanju določenih opravil in na-
log, ki po vrsti in vsebini spadajo v delokrog nalog samega
združenja.

5. člen
Vstop v članstvo združenja se začne s sklepom pristoj-

nega organa posamezne občine ali drugega pristojnega or-
gana pravne osebe, ki želi postati član združenja.

Poleg sklepa o pristopu v združenje mora biti podana
tudi izjava, da bo novosprejeti član združenja spoštoval sta-
tut združenja ter vse druge akte.

6. člen
O vstopu v članstvo odloči predsedstvo združenja, pri

čemer sprejem ne sme biti odklonjen, če bi občina, združe-
nje ali druga pravna oseba v takem primeru bila neenako
obravnavana v stvarnem ali pravnem pogledu nasproti že
sprejetim članom.

7. člen
Članstvo v združenju preneha:
– s prenehanjem občine ali z ukinitvijo pravne osebe –

članice združenja,
– z izstopom iz združenja, ki lahko poteče le s potekom

koledarskega leta,
– izključitvijo, ki jo sprejme skupščina združenja,
– s sklepom predsednika predsedstva, če član 2 leti,

kljub opominu, ni poravnal članske obveznosti.

8. člen
Član je izključen, če deluje v nasprotju z interesi zdru-

ženja in s tem povzroča škodo združenju in njegovim članom
oziroma, če je bilo tako ravnanje večkrat ugotovljeno.

9. člen
O izključitvi, ki jo izreče skupščina združenja, obvesti

prizadetega člana predsednik predsedstva s pisnim in obraz-
loženim sklepom.

Izključen član lahko v roku 30 dni od dneva prejema
sklepa o izključitvi, poda ugovor na skupščino.



Stran 10646 / Št. 97 / 15. 11. 2002 Uradni list Republike Slovenije

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV ZDRUŽENJA

10. člen
Vsak član ima pravico do storitev združenja in do upo-

rabe naprav oziroma dokumentacije in informacij, s katerimi
razpolaga samo združenje.

Član lahko naslavlja na združenje in njegove organe
zahteve, predloge in pobude.

11. člen
Člani združenja sodelujejo z združenjem skladno z do-

ločbami veljavne zakonodaje in akta o ustanovitvi združenja
s tem, da morajo spoštovati poslovne običaje in prepoved
izvajanja dejavnosti, ki bi škodila interesom združenja.

Člani združenja so posebej dolžni posredovati informa-
cije in druge dokumente in akte, ki lahko služijo namenu,
glede na izvajanje nalog samega združenja.

12. člen
Stroški poslovanja združenja se pokrivajo z letno člana-

rino in iz drugih virov na način in pod pogoji, kot jih opredeli
skupščina s posebnim sklepom.

Skupščina lahko določi različne višine zahtevanih zne-
skov iz drugih virov, glede na določene kriterije, ki morajo
upoštevati velikost posamezne občine, število prebivalcev,
višino sredstev s katerimi le-ta razpolaga ter druga merila in
kriterije, ki so vezani na zagotovitev določenih virov potre-
bnih sredstev za realizacijo določenih programov, ciljev ali
raziskav.

V. ORGANI ZDRUŽENJA

13. člen
Organi združenja so:
– skupščina,
– predsedstvo,
– nadzorni odbor,
– svet, ki ga imenuje skupščina, glede na poseben

namen ali strokovno področje.

14. člen
Skupščina
Skupščina združenja se sklicuje v 1. četrtletju vsakega

koledarskega leta. Skupščino skliče predsednik predsed-
stva s pisnim vabilom in navedbo dnevnega reda, najmanj
14 dni pred zasedanjem skupščine.

Vsak član lahko predlaga dopolnitev dnevnega reda
najkasneje en teden pred zasedanjem skupščine, o čemer
mora podati predsedniku predsedstva pisni predlog z obraz-
ložitvijo ter potrebnim gradivom k posamezni točki predlaga-
nega dnevnega reda.

Z iztekom mandatov članov predsedstva in članov regij-
skih svetov mora predsednik združenja sklicati skupščino
združenja najkasneje v enem mesecu po izteku mandatov.

15. člen
Izredna skupščina združenja se skliče, če to narekuje-

jo interesi združenja ali, če to zahteva najmanj 20% članov.
Skupščina je sklepčna, če je na seji prisotnih najmanj

polovica njenih članov, veljavna pa odloča in sprejema skle-
pe z večino glasov navzočih članov, razen o sprejemu statu-
ta združenja in o izključitvi člana združenja, za sprejem kate-
rih je potrebna 2/3 glasov vseh članov skupščine.

16. člen
Če skupščina ni sklepčna, se opravi nov sklic skupšči-

ne najkasneje v roku 5 dni; ta skupščina je sklepčna ob
vsakršni udeležbi in odloča z navadno večino glasov navzo-
čih članov.

17. člen
O poteku skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpiše

predsednik predsedstva in zapisnikar. Zapisnik mora biti
najkasneje v 14 dneh po opravljenem zasedanju poslan
vsakemu članu združenja s tem, da član lahko v roku 5 dni
od dneva prejema zapisnika, poda ugovore na sam zapisnik,
o katerih se odloča na naslednji seji skupščine.

Če se izpodbija sprememba ali dopolnitev statuta, letni
proračun ali letni računovodski izkaz, je potreben sklic skup-
ščine, če to zahteva 20% članov združenja.

18. člen
Predsedstvo
Predsedstvo je sestavljeno iz predsednika, podpredse-

dnika in predsednikov vsakega regijskega sveta.
Predsednika združenja izvoli skupščina, podpredse-

dnika pa člani predsedstva sami. Predsednik združenja je
hkrati tudi predsednik regijskega sveta tiste regije, v katero
je vključena občina, iz katere je predsednik združenja.

18.a člen
Kandidata za predsednika in blagajnika združenja pre-

dlaga predsedstvo združenja, ali najmanj 1/2 članov zdru-
ženja.

19. člen
Predsedstvo vodi poslovanje združenja ter izvršuje vse

druge posle, ki niso izrecni pristojnosti skupščine ali druge-
ga organa združenja.

Združenje zastopa predsednik predsedstva, v njegovi
odsotnosti pa podpredsednik.

20. člen
Predsedstvo odloča na sejah s sprejemom sklepov, ki

se zapisniško ugotovijo.
Seje sklicuje predsednik predsedstva s pisnim vabi-

lom, katerega morajo člani predsedstva prejeti 1 teden pred
sklicem seje predsedstva.

Za sklepčnost je potrebna navzočnost večine članov
predsedstva. Sklep je sprejet z večino glasov navzočih čla-
nov predsedstva.

21. člen
Nadzorni odbor
Tričlanski nadzorni odbor izvoli skupščina izmed čla-

nov nadzornih odborov članic združenja za mandatno ob-
dobje 4 let.

Nadzorni odbor, v skladu z veljavnimi predpisi, nadzo-
ruje materialno in finančno poslovanje združenja in o tem
poroča skupščini združenja.

Za imenovanje članov nadzornega odbora in samo de-
lo nadzornega odbora se analogno uporabljajo določila za-
kona o samoupravi.

22. člen
Pred odločitvijo prenehanja združenja, o kateri lahko

odloči le skupščina z 2/3 večino glasov vseh članov skup-
ščine, se opravi po predpisanem postopku izterjava vseh
dolgov in poravnajo obveznosti združenja.
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23. člen
Po prenehanju združenja se ostanek premoženja pre-

nese na podobno združenje ali institucijo, ki opravlja soro-
dno dejavnost tako, da iz ostanka premoženja člani združe-
nja ne morejo zahtevati nikakršnih pravic.

24. člen
Regijski sveti
V vsaki regiji deluje svet, ki je sestavljen iz tolikšnega

števila članov, kolikor je število občin – članic združenja iz te
regije.

V regijo so vključene občine, kot jih razvršča Statistič-
ni urad Republike Slovenije in so navedene v prilogi tega
statuta.

Prvo konstitutivno sejo regijskega sveta skliče župan
občine, ki ga pooblasti skupščina združenja.

24.a člen
Regijski svet vodi predsednik sveta, ki ga izmed sebe

izvolijo člani sveta sami.
V odsotnosti predsednika regijskega sveta ga v vseh

primerih zastopa namestnik predsednika, katerega prav ta-
ko izmed sebe izvolijo sami člani sveta.

Za izvolitev, razrešitev in odpoklic predsednika regij-
skega sveta in namestnika veljajo enaka pravila, kot so s tem
statutom določena za izvolitev predsednika združenja in pod-
predsednika.

25. člen
Naloga regijskega sveta je, da predsedstvu združenja

daje pripombe, predloge in pobude z vseh področij, ki po
aktu o ustanovitvi sodijo v delokrog samega združenja.

25.a člen
Konstitutivno sejo regijskega sveta mora sklicati župan

iz 5. člena teh sprememb in dopolnitev najkasneje v roku 30
dni od dneva izvolitve predsednika in blagajnika združenja
na skupščini združenja.

25.b člen
Predsednik združenja mora sklicati novoizvoljeno pred-

sedstvo najkasneje v roku 10 dni od dneva konstitutivne
seje regijskega sveta.

Predsedstvo združenja je konstituirano s potrditvijo
mandatov predsednikov regijskih svetov in izvolitvijo pod-
predsednika združenja.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
Spremembe in dopolnitve statuta so sprejete, ko je

zanje glasovalo 2/3 članov združenja in veljajo z dnem njiho-
vega sprejetja na skupščini.

27. člen
Predlog za spremembo ali dopolnitev statuta lahko po-

da vsak član združenja ali posamezni organ združenja.

28. člen
Ta statut velja z dnem sprejetja na ustavni skupščini

združenja in se od tega dne dalje tudi uporablja.

Predsednik
Združenja občin Slovenije

Anton Kokalj l. r.

DOL PRI LJUBLJANI

4887. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Dol pri Ljubljani

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami) in
33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99)
ter 29. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS,
št. 36/02 – prečiščeno besedilo) je župan Občine Dol pri
Ljubljani dne 12. 11. 2002 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine

Dol pri Ljubljani

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto

2003 se financiranje potreb proračunskih uporabnikov za-
časno nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto 2002,
vendar najdlje do 31. 3. 2003.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sred-

stva v višini sorazmerno porabljenih v istih obdobjih po pro-
računu za leto 2002.

V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financira-
nje investicij v teku.

3. člen
Prihodki in njihova razporeditev po tem odloku so se-

stavni del proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2003.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne

1. januarja 2003.

Št. 40502-1/2002
Dol pri Ljubljani, dne 12. novembra 2002.

Župan
Občine Dol pri Ljubljani

Anton Jemec l. r.

LAŠKO

4888. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Laško za leto 2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) 29. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02)
in 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00)
je Občinski svet občine Laško na 26. seji dne 6. 11. 2002
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Občine Laško za leto 2002
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1. člen
V odloku o proračunu Občine Laško za leto 2002

(Uradni list RS, št. 1/02 in 60/02) se spremeni 2. člen tako
da glasi:

“Proračun občine Laško za leto 2002 je določen v
naslednji višini:

v tisoč SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov

I. Skupaj prihodki 1.711.366
II. Skupaj odhodki 1.986.729
III. Proračunski primanjkljaj –275.363

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil 3.000
V. Dana posojila –
VI. Sprememba kapitalskih deležev 73 333

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna 160.000
IX. Odplačilo dolga –46
X. Neto zadolževanje 160.000
XI. Povečanje sredstev na računih –
XI. Zmanjšanje sredstev na računih 39.076

Stanje 31. 12. 2001 39.076
Stanje 31. 12. 2002 –

Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja
je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
odloka.“

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 40301-06/1
Laško, dne 6. novembra 2002.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

4889. Program priprave odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za
Zdravilišče Laško

Na podlagi usmeritev prostorskih sestavin dolgoročne-
ga plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in srednjeročnega plana za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 za Občino Laško (Uradni list SRS, št. 35/87 in
Uradni list RS, št. 8/90, 35/90, 43/90, 23/97, 3/98,
9/98, 38/99, 64/99 100/00 in 86/01), 34. člena zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 21. člena statuta
Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet
občine Laško na 26. seji dne 6. 11. 2002 sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E  O D L O K A
o spremembah in dopolnitvah odloka o

ureditvenem načrtu za Zdravilišče Laško

I
S tem programom priprave se podrobneje določijo po-

stopek priprave in sprejetje odloka o zazidalnem načrtu odlo-
ka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem na-
črtu za Zdravilišče Laško, način pridobivanja strokovnih reši-
tev, strokovne službe, ki bodo sodelovale pri omenjenem
projektu, kot tudi okvirni roki in sprejem sprememb UN.

II
Po veljavnih planskih dokumentih je v srednjeročnem

planu Občine Laško omenjeno območje opredeljeno kot
območje, ki se ureja z ureditvenim načrtom.

III
Pri pripravi sprememb UN je potrebno upoštevati ve-

ljavne planske dokumente, ter upoštevati pogoje vseh so-
glasjedajalcev na tem območju.

Vsebina UN bo v skladu z zakoni s tega področja zaje-
mala:

– tekstualni del,
– grafični del,
– soglasja pristojnih služb, organov ter skupnosti.

IV
Naročnik izdelave sprememb UN je Zdravilišče Laško,

d.d. Vse aktivnosti v zvezi z javno razgrnitvijo, obravnavo in
sprejemanjem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o ureditvenem načrtu za Zdravilišče Laško bo opravljal od-
delek za gospodarske javne službe, okolje in prostor. V
postopku bodo sodelovale naslednje strokovne službe, or-
gani, organizacije in skupnosti:

a) Elektro Ljubljana, Enota Celje,
b) Telekom Slovenije, PE Celje, Celje,
c) Pivovarna Laško, Laško,
d) Komunala Laško, Laško,
e) Občina Laško,
f) Elektro Turnšek,
g) MOP Območna pisarna Celje,
h) Geoplin Ljubljana,
i) Adriaplin Ljubljana,
j) Zavod RS za varstvo narave, OE Celje,
k) Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije

za ceste, Izpostava Celje.
Navedene strokovne službe, organi, organizacije in sku-

pnosti bodo v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor sodelovali v postopku priprave odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za
Zdravilišče Laško, tako da bodo pred pripravo osnutka odlo-
ka v okviru svojih pristojnosti podali pogoje, ki jih mora
izdelovalec UN upoštevati pri izdelavi osnutka sprememb in
dopolnitev osnutka odloka, ter pred sprejemom načrta po-
dati soglasja izdelanemu predlogu UN.

Omenjene strokovne službe morajo določiti svoje po-
goje najkasneje v 30. dneh od vročitve vloge. V primeru, da
posamezna strokovna služba, organ, organizacija in skup-
nost ne določi pogojev ali ne izda soglasje v tem času, se
smatra, da je soglasje izdano.

V
Priprava odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o

ureditvenem načrtu za Zdravilišče Laško bo skladno z zako-
nom o urejanju naselji in drugih posegov v prostor potekala
po naslednjem postopku:

a) priprava in sprejem programa priprave UN – 6. 11.
2002,

b) pridobitev pogojev in smernic strokovnih služb, or-
ganov, organizacij in skupnosti, ki jih mora upoštevati izde-
lovalec načrta pri njegovi pripravi – 15. 12. 2002,

c) priprava osnutka odloka UN – 31. 12. 2002,
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d) župan sprejme sklep o 30-dnevni javni razgrnitvi, ki
se ga objavi v Uradnem listu RS – januar, februar 2003,

e) javna razgrnitev odloka UN, ki traja 30 dni v KS
Laško – januar, februar 2003,

f) proučitev pripomb in predlogov, ki bodo podane v
času javne razgrnitve in med javno obravnavo osnutka odlo-
ka UN, priprava stališč do teh pripomb in predlogov, ter
sprejem teh stališč na občinskem svetu Občine Laško –
marec 2003,

g) priprava predloga odloka o spremembah in dopolni-
tvah odloka o ureditvenem načrtu za Zdravilišče Laško (do-
polnitev osnutka odloka z rešitvami glede na dane pripomba
in predloge iz javne razgrnitve in javne obravnave osnutka
odloka, in sicer samo za pripombe, ki se upoštevajo pri
nadaljnji izdelavi UN) – marec 2003,

h) pridobitev soglasij strokovnih služb, organov, organi-
zacij in skupnosti k predlogu odloka – marec 2003,

i) sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o ureditvenem načrtu za Zdravilišče Laško na Občinskem
svetu občine Laško – april 2003,

j) objava odloka v o UN v Uradnem listu RS – maj 2003.

VI
Naročnik in izdelovalec odloka o spremembah in do-

polnitvah odloka o ureditvenem načrtu za Zdravilišče Laško,
ki bo opravljal organizacijske naloge v zvezi z razgrnitvijo,
obravnavo in sprejemanjem odloka o spremembah in dopol-
nitvah odloka o ureditvenem načrtu za Zdravilišče Laško,
mora aktivnosti organizirati tako, da bo priprava odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za
Zdravilišče Laško potekal po naslednjih časovnih terminih:

– sprejem programa priprave odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za Zdravilišče La-
ško – 6. 11. 2002,

– priprava osnutka odloka o spremembah in dopolni-
tvah odloka o ureditvenem načrtu za Zdravilišče Laško –
31. 12. 2002,

– javna razgrnitev osnutka odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za Zdravilišče La-
ško – januar, februar 2003,

– zavzetje stališč do pripomb in predlogov, podanih na
javni razgrnitvi in obravnavi – februar 2003,

– priprava odloka o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o ureditvenem načrtu za Zdravilišče Laško za sprejetje na
občinskem svetu – marec 2003,

– objava odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o ureditvenem načrtu za Zdravilišče Laško v Uradnem listu
RS – maj 2003,

VII
Ta program priprave začne veljati z dnem objave v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35005 – 3/2002
Laško, dne 6. novembra 2002.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

4890. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana za območje Občine Sv.
Andraž v Slovenskih goricah

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90,
85/00) in 16. člena statuta Občine Sv. Andraž v Slovenskih
goricah (Uradni list RS, št. 18/99, 71/01) je Občinski svet
občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah na 32. redni seji
dne 7. 11. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega

družbenega plana za območje Občine Sv. Andraž
v Slovenskih goricah

1. člen
(Uvodna določba)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
za območje Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah.

Prostorske sestavine dolgoročnega plana za območje
Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah so opredeljene v
dolgoročnem planu občine Ptuj za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86,
20/88, 2/90, 12/93, 16/94) ter v odloku o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana ob-
čine Ptuj za obdobje 1986-2000 za območje Občine Destr-
nik – Trnovska vas, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni ve-
stnik Občine Destrnik – Trnovska vas, št. 2/97); v nadalj-
njem besedilu: dolgoročni plan.

Prostorske sestavine srednjeročnega družbenega pla-
na za območje Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah so
opredeljene v družbenem planu občine Ptuj za obdobje
1986–1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86,
28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94) ter
v odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana občine Ptuj za obdobje
1986-1990 za območje Občine Destrnik – Trnovska vas,
dopolnjenega v letu 1996 (Uradni vestnik Občine Destrnik –
Trnovska vas, št. 2/97, 4/97 – popravek); v nadaljnjem
besedilu: srednjeročni plan.

2. člen
(Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana se na-
našajo na spremembe kart v merilu   1:5000 in 1:25000, in
sicer na zasnovo primarne rabe prostora, zasnovo vodnega
gospodarstva, zasnovo kulturne dediščine, zasnovo naselij,
zasnovo prometnega omrežja in zasnovo energetskega
omrežja.

3. člen
(Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana so na-

slednje:
– v točki 5.1.2. se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi: »5.1.2. Območje Občine Sv. Andraž v Slovenskih
goricah bo enotno prostorsko obdelano kot planska celota
P2, ki jo sestavljajo naslednja ureditvena območja:
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Oznaka Naziv območja Površina Namembnost Prostorski
ureditvenega v ha izvedbeni akt
območja

S1 Drbetinci I   3,77 SKP PUP
S2 Drbetinci II  12,76 SKP PUP
S3 Vitomarci  16,05 SKP PUP
S3/1 Vitomarci   0,88 stanovanjska, ZN

nemoteča
poslovna dejavnost

S4 Hvaletinci   2,97 SKP PUP
R1 Vitomarci   0,41 pokopališče PUP
R2 Vitomarci   0,54 lovski dom, strelišče PUP
R3 Hvaletinci   0,31 ribnika PUP
K2 Drbetinci   0,62 kmetijski objekti,

vodno zajetje,
stanovanjska stavba PUP

KG Občina
Sv. Andraž v
Slovenskih goricah 1722,16 kmetijska, PUP

gozdarska, ostalo

Obrazložitev kratic:
SKP stanovanjsko-kmetijska-poslovna

namembnost
PUP prostorski ureditveni pogoji
ZN zazidalni načrt«.
– V točki 5.2. Prostorski izvedbeni načrti se za zadnjo

alineo prvega odstavka doda nova alinea, ki se glasi: »- P2-
S3/1 Vitomarci ZN«.

– V točki 5.2. Prostorski izvedbeni načrti se za podtoč-
ko 5.2.25. P11-S6/III Rabelčja vas – zahod (»breg«) doda
naslednja podtočka, ki se glasi:

»5.2.26. P2-S3/1 Vitomarci
programske zasnove za zazidalni načrt za ureditveno

območje P2-S3/1 Vitomarci
1. Meje območja in obodna parcelacija
Površina območja P2-S3/1 Vitomarci, predvidenega

za kompleksno graditev in ki bo urbanistično urejano z zazi-
dalnim načrtom, meri ca. 0,88 ha (od tega znaša površina
dela lokalne ceste Vitomarci-Hvaletinci ca. 0,07 ha). Obmo-
čje P2-S3/1 predstavlja nadaljevanje že obstoječega obmo-
čja stavbnih zemljišč P2-S3 Vitomarci proti jugovzhodu.

Območje kompleksne pozidave meji:
– na severozahodu na površine naselja Vitomarci, že

namenjene individualni pozidavi, in na funkcionalne zunanje
površine osnovne šole

– na severovzhodu na območje gozda
– na jugovzhodu na kmetijske površine, ležeče sever-

no od lokalne ceste Vitomarci-Hvaletinci (proti vzhodu se za
kmetijskimi zemljišči nahaja območje obstoječe razpršene
gradnje)

– na jugu in na jugozahodu na kmetijske površine.
Obodna parcelacija območja P2-S3/1 je sledeča:
Izhodišče je izbrano na zahodnem robu območja, na

skupnem stičišču treh parcel št. 286/3, 1106 in 1110/2
(cesta Vitomarci-Hvaletinci).

Od izhodišča poteka meja v smeri proti severu (v sever-
nem podaljšku zahodne meje parcele št. 1106) – v tej smeri
seka cesto Vitomarci-Hvaletinci (parcela št. 1110/2) do
presečišča s parcelo št. 289/2, ki je zemljišče obstoječe
osnovne šole. Meja se v tej točki obrne proti vzhodu in
poteka po južni meji parcele št. 289/2 do skupnega stičišča
treh parcel št. 289/2, 290/1 in 1110/2 (cesta Vitomarci –
Hvaletinci); od tega stičišča poteka obodna parcelacija po
severozahodnih mejah parcel št. 290/1, 290/2, 291/1 in
291/2. Na skrajnem severnem vogalu parcele št. 291/2 se

meja obrne proti jugovzhodu in poteka po skupni meji parcel
št. 291/2 in 385, nato pa poteka proti jugozahodu po
skupni meji parcel št. 291/1 in 295 do stičišča s cesto
Vitomarci-Hvaletinci (parcela št. 1110/2). Nato prečka ce-
sto Vitomarci-Hvaletinci na skupno stičišče treh parcel št.
1069/2, 1108 in 1110/2 (cesta Vitomarci-Hvaletinci). Od
tu meja poteka po južnem robu parcele št. 1110/2 (cesta
Vitomarci-Hvaletinci), v smeri proti zahodu in se zaključi v
izhodišču.

Vse naštete parcele se nahajajo v k.o. Vitomarci.

2. Namenska raba
Območje leži ob prehodu naselja Vitomarci v kmetijske

površine, na njegovi jugovzhodni strani. Namenjeno bo za
stanovanja in nemotečo poslovno dejavnost. Območje s
svojo poslovno vlogo dopolnjuje obstoječe upravno sredi-
šče.

Zaradi sožitja stanovanjskega programa in poslovnih
dejavnosti je vnaprej zahtevano nehrupno (mirno) okolje.
Dovoljevane bodo le ekološko neoporečne poslovne dejav-
nosti (torej takšne, ki so prilagojene značaju poselitve).

Dodaten pogoj je, da so izbrane dejavnosti tudi pro-
metno nemoteče. Niso možne dejavnosti, ki so vezane na
nesorazmerne velikosti motornih in drugih vozil, in dejavno-
sti, ki imajo za posledico pogostnost pojavljanja vozil.

3. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajin-
sko oblikovanje

Osnovni center naselja ostaja še naprej na obstoječi
lokaciji. Dejavnosti, ki jih zaradi stiske z obcestnim prosto-
rom tukaj ni možno vnašati ali dopolnjevati, bodo preusmer-
jene v novo območje P2-S3/1. Te dejavnosti praviloma še
niso dokončno opredeljene, niti jih ni zaželeno vnaprej preti-
rano omejevati. Programske zasnove zato podajajo osnovne
usmeritve za organiziranost območja.

Odločujoča je obstoječa prometna navezava. Lokalna
cesta, ki se počasi spušča v dolino, ostaja hrbtenica obmo-
čja. V splošnem se vzdolžno ob njej, zaenkrat samo na levi
(severni) strani, oblikuje poslovno območje, šele v globino
sledi individualna stanovanjska pozidava.

Postavitev posameznih poslovnih objektov naj sledi z
daljšo stranico objekta plastnicam pobočja. Višinske razlike
padajočega terena se premoščajo s prečnimi prometnimi
navezavami. Ker je možna tudi gradnja poslovnih objektov v
nizu, je predhodno potrebno skrbno preučiti njihovo zapore-
dje in višinsko prilagoditev.
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Individualne stanovanjske zgradbe so locirane na zuna-
njem robu pozidave. Zaradi lege pobočja taka pozidava omo-
goča tudi kvalitetno osončenje večine bivalnih prostorov.

Predvidena etažnost je (K)+P+M. Po večplastni prouči-
tvi in posebni utemeljitvi lahko zazidalni načrt za pomem-
bnejšo zgradbo v obcestnem delu pozidave predvidi tudi
enonadstropni objekt, s tem, da je končna urbanistična in
arhitekturna oblika celotnega naselja usklajena.

Stanovanjski in/ali polovno-stanovanjski objekti so pro-
stostoječi, locirani praviloma v vogalni del posameznega
stavbišča. Zaželena je ločitev na stanovanjski del in ostali
del posameznega objekta. Jasno nakazan mora biti dostop
v poslovne prostore; oblikovan naj bo ustrezno posamezni
izbrani dejavnosti.

Zemljiške parcele, namenjene individualni stanovanjski
pozidavi, so praviloma velikosti ca. 700–900 m2 (morda do
največ ca. 1100 m2), kar zadošča tudi za morebitne poznej-
še dozidave stanovanjskih objektov ali postavitve prostosto-
ječih garaž in manjših gospodarskih objektov. Seveda je
možno oblikovati tudi manjše zemljiške parcele – take, ki
bodo zadoščale željam po samo stanovanjski zgradbi.

Velikost in razmerja parcel, predvidenih za poslovno
pozidavo in skupno prometno ureditev, natančneje določi
zazidalni načrt.

Pozidava s tlorisno zasnovo v obliki črke “L” praviloma
ni izvedljiva (običajno je vidna in moteča podkletitev prečne-
ga kraka ali kadar velikost objekta ne omogoča zadostnih
medsebojnih odmikov). Z uporabo poznanih tehničnih reši-
tev (sosednji zidovi brez odprtin, skupna streha z ločilnim
požarnim zidom sosednjih objektov, kratek prečni trakt in
podobno) pa je seveda možno uporabiti tudi tovrstno urbani-
stično možnost. Vendar morajo, pri takšni izbiri pozidave,
biti vsi objekti v istem nizu enako oblikovno in gabaritno
zasnovani.

4. Usmeritve za varstvo naravne in kulturne dediščine
ter značilnih kakovostnih prvin krajine

Na območju predvidene pozidave ni varovanih objek-
tov in/ali krajine.

Pri snovanju novih objektov in mikrolokaciji le-teh je
potrebno upoštevati smeri dominantnih pogledov na jugov-
zhodni del naselja Vitomarci in bližnje ruralno zaledje.

Ohraniti je potrebno morebitna obstoječa kvalitetna dre-
vesa.

Individualna obhišna zasaditev mora biti izvedena z av-
tohtonim rastlinjem. Na mejah med posameznimi lastniškimi
parcelami so lahko zasajene žive meje. V celoti mora biti dan
poudarek krajinski tipiki objektov in pozidave.

5. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in
delovnega okolja

Območje je namenjeno stanovanjem oziroma nemote-
čim poslovnim dejavnostim, z javnim programom v neposre-
dni soseščini (šola, skupna manjša čistilna naprava).

Dodano skupno število gradbenih objektov s predvide-
nimi stanovanji in nemotečo poslovno dejavnostjo na obmo-
čju kompleksa pozidave ne bo pomenilo prekomerno pove-
čane obremenitve za okolje.

Predlagani in predvidoma prevladujoči stanovanjski pro-
gram zahteva nehrupno (mirno) okolje in dovoljuje le ekolo-
ško neoporečno dejavnost, torej takšno, ki je dejansko pri-
lagojena značaju poselitve.

Zaželeno je mnogo zelenja.
Osončenje zemljišča je že sedaj kvalitetno.
6. Promet
Obstoječa lokalna cesta Vitomarci-Hvaletinci ostaja

glavna napajalna komunikacija do posameznih vstopov na
območje pozidave. Z lokalne ceste se, v prometno pravilno
zasnovanih križiščih, odcepita interni dovozni cesti na ob-

močje. Zazidalni načrt bo določil, ali bi bilo (zaradi predvide-
nega števila vozil in s tem upoštevanja prometnovarnostnih
zahtev) potrebno na obstoječi lokalni cesti urediti prometne
pasove za leve zavijalce.

Na območje pozidave sta predvidena dva osnovna do-
voza. Praviloma morajo biti dovozi vedno zasnovani na pozi-
cijah, ki bodo dovoljevale kasnejše širitve oziroma nadalje-
vanje pozidave.

Notranjo komunikacijo območja tvori (na glavno cesto
prečno nastavljena) transportna cesta. Zanjo je potrebno
zagotoviti prosti prometni koridor širine najmanj 5,50 m
oziroma še bolje 7 m. Kadar je notranja ulica slepa, je
potrebno urediti obračališče na zaprtem koncu. Obračali-
šče mora zagotavljati možnost neoviranega obračanja ko-
munalnih in urgentnih vozil običajnih poznanih dimenzij. Vsa-
ka notranja ulica je obenem pešpot (višinsko ločeni pločnik
ni predviden), saj je namenjena samo lokalnemu in interven-
tnemu dovozu.

Vzdolž lokalne ceste Vitomarci-Hvaletinci niso možna
parkirišča. Zagotovljena morajo biti na od ceste ločeni povr-
šini. Predvidena so med cesto in objekti, vzdolž obcestnih
fasad objektov. Predvidena naj bi bila vsaj po tri za vsako
posamezno dejavnost v objektu.

Dovozi k obstoječim zgradbam izven območja obdela-
ve (šola, obstoječe individualne hiše) se ne spremenijo.

7. Komunalna infrastruktura
Obstoječe vodovodno omrežje poteka ob cesti. Izve-

dena bo navezava novega omrežja na obstoječe in ob tem
bo s projektom potrebno preveriti ali dejanski premeri cevi
ter razpoložljive količine vode ustrezajo predvidenim potre-
bam.

Kanalizacijsko omrežje v tem delu naselja Vitomarci bo
vezano na predvideno lokalno čistilno napravo. Načrtovana
je severovzhodno od zgradbe osnovne šole. Predvidoma bo
lahko gravitacijsko zajela vse odpadne fekalne vode obrav-
navanega območja. Meteorne vode s strešin in utrjenih po-
vršin se vodijo v ponikovalnice.

Potrebno je preveriti razpoložljive količine električne
energije v obstoječi transformatorski postaji. Do vseh objek-
tov bo potrebno zgraditi sekundarno telefonsko omrežje ter
predvideti distribucijo KTV.

Ogrevanje objektov bo individualno. Zaželen ogrevalni
vir je utekočinjeni naftni plin ali ekstra lahko kurilno olje.

8. Usmeritve za rabo prostora za obrambo in zaščito
Zaklonišča so predvidena le, če to veljavni predpisi

zahtevajo.
Ukrepi za varstvo pred požarom in naravnimi nesrečami

bodo v celoti upoštevani.
9. Zmogljivosti območja
Obstoječi objekti:
Na območju P2-S3/1 ni obstoječih objektov.
Predvideni objekti:
– obcestni niz (skupno vsaj dveh) objektov, ki so seve-

da lahko ločevani na funkcionalno in/ali investicijsko smisel-
ne enote,

– v notranjosti območja je, glede na izvedljivo parcela-
cijo zemljišč, možno predvideti skupno ca. 3 individualne
stanovanjske ali tudi stanovanjsko-poslovne zgradbe,

– notranje komunikacije; po potrebi obračališče za to-
vorna motorna vozila, ki je predvideno le na slepem (zapr-
tem) delu ulice, z možnostjo kasnejšega nadaljevanja posa-
mezne komunikacije.«.

· Spremenijo se karte v merilu 1:5000 in 1:25000, in
sicer se spremenijo zasnova primarne rabe prostora, zasno-
va vodnega gospodarstva, zasnova kulturne dediščine, za-
snova naselij, zasnova prometnega omrežja in zasnova ener-
getskega omrežja.
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· Doda se karta Programske zasnove za zazidalni načrt
za območje P2-S3/1 Vitomarci v merilu 1:2000.

· Karte so sestavni del tega odloka.
· Sestavni del odloka so tudi strokovne podlage za

varstvo kulturne dediščine, ki jih je v septembru 2000 izde-
lal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor.

4.  člen
(Spremembe površin)

Površine najboljših kmetijskih zemljišč se zmanjšajo za
3,75 ha. Površine drugih kmetijskih zemljišč se povečajo za
1,13 ha. Površine gozdov se zmanjšajo za 0,18 ha. Površi-
ne ureditvenih območij naselij in razpršene gradnje se pove-
čajo za 3,12 ha.

5.  člen
(Začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu RS.

Št. 003-03/02-1199
Sveti Andraž, dne 7. novembra 2002.

Župan
Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah

Franci Krepša l. r.

VOJNIK

4891. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za pospeševanje
zaposlovanja v Občini Vojnik

Na podlagi 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list
RS, št. 82/98, 68/02) je Občinski svet občine Vojnik na
32. redni seji dne 23. 10. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega

proračuna za pospeševanje zaposlovanja
v Občini Vojnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, namen in postop-

ki za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje zapo-
slovanja v Občini Vojnik.

2. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja v Občini Vojnik

se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa
določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
Podrobno razdelitev sredstev določi odbor za gospodarstvo
in turizem po sprejemu proračuna za tekoče leto. Cilj pospe-
ševanja zaposlovanja je neto povečanje delovnih mest.

3. člen
Upravičenci do sredstev za pospeševanje zaposlova-

nja so:

– podjetja: gospodarske družbe in samostojni podjet-
niki posamezniki s sedežem in dejavnostjo na območju Ob-
čine Vojnik, ki so v obdobju, določenim z razpisom, zaposlili
brezposelno osebo iz 5. člena tega pravilnika.

– brezposelne osebe, ki v obdobju določenem z razpi-
som uresničijo samozaposlitev na območju Občine Vojnik.

Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna in sred-
nje velika podjetja iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih
za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih mini-
strstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se
ti pogoji smiselno upoštevajo.

Sredstva za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in
turizma se lahko dodelijo, kolikor predstavljajo spodbudo za
izvedbo nameravanega projekta oziroma so zanj nujno po-
trebna.

Kumulativna višina državne pomoči, ne glede na to, iz
katerih virov je dodeljena, ne sme preseči zgornje meje
intenzivnosti pomoči.

Do pomoči v tem pravilniku niso upravičena podjetja v
težavah in sektorji kmetijstva in ribištva.

4. člen
Upravičenec pri katerem se ugotovi, da je za finančni

ukrep navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za
drug namen, jih mora vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

II. UKREPI

5. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo

kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela
stroškov plače v prvih treh mesecih zaposlitve za:

– samozaposlitev osebe, ki je bila na Republiškem za-
vodu za zaposlovanje – Urad za delo Celje (v nadaljevanju:
RZZ) prijavljena kot brezposelna oseba,

– zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je bila na RZZ
prijavljena kot brezposelna oseba, če ima takšna zaposlitev
za posledico neto povečanje delovnih mest.

6. člen
Višina sredstev, ki jo lahko pridobi upravičenec za vsa-

ko novozaposleno osebo za nedoločen čas in ima za posle-
dico neto povečanje delovnih mest, se določi letno s skle-
pom odbora za gospodarstvo in turizem v skladu s sprejetim
proračunom. Višina pomoči ne sme biti višja, kot je potre-
bna za dosego namena in mora biti začasnega značaja.

7. člen
Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati za pridobi-

tev sredstev so:
– da je novozaposlena oseba državljan Republike Slo-

venije,
– da je novozaposlena oseba prijavljena na RZZ naj-

manj en mesec pred dnem zaposlitve,
– da je zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v teko-

čem koledarskem letu.
– da ima sedež dejavnosti na območju Občine Vojnik
– da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje

delovnih mest.

8. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se dodeljujejo

na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Vojnik
v občinskem glasilu Ogledalo.
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9. člen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje

zaposlovanja mora vsebovati:
– skupen znesek sredstev namenjenih za pospeševa-

nje zaposlovanja,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– višino subvencije, ki jo po tem razpisu lahko pridobi-

jo upravičenci,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo podan sklep o odobritvi sredstev.

10. člen
Vlagatelj mora k vlogi predložiti naslednja dokazila:
– potrdilo RZZ, da je bila oseba za katero uveljavljajo

subvencijo registrirana kot brezposelna oseba oziroma do-
kazila, da se oseba prvič zaposluje (fotokopija delovne knji-
žice ali overjena izjava vlagatelja),

– potrdilo organa za notranje zadeve Upravne enote
Celje o stalnem prebivališču,

– dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1),
– delodajalci pa še dodatno:
– odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za

opravljanje pridobitne dejavnosti in priglasitveni list (za s.p.)
oziroma,

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje regis-
trirane dejavnosti (za druge gospodarske družbe)

– izjavo, da podjetje ni v težavah in da predstavlja razpi-
sana pomoč spodbudo za neto povečanje delovnih mest

– izjavo, da za ta namen še ni dobil državne pomoči
oziroma kolikšen del je dobil že iz drugih virov.

11. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema delavec občinske

uprave. Vloge praviloma pregleda v roku, določenem v raz-
pisu, Odbor za gospodarstvo in turizem občine Vojnik.

12. člen
Sklep o dodelitvi sredstev za pospeševanje zaposlova-

nja sprejme župan na podlagi predloga odbora. Občina
Vojnik sredstva nakaže na žiro račun vlagatelja, v roku 30
dni po podpisu pogodbe.

13. člen
Če se delovno razmerje, sofinancirano na podlagi tega

pravilnika, prekine prej kot v dveh letih od dneva sklenitve
pogodbe, mora prejemnik subvencije zaposliti drugo brez-
poselno osebo ali vrniti sredstva občine v roku 30 dni od
poziva odbora iz 11. člena tega pravilnika.

Morebitni krivdni razlog osebe pri prekinitvi delovnega
razmerja ne vpliva na obveznost delodajalca, da zaposli
drugo brezposelno osebo na isto delovno mesto oziroma da
vrne sredstva občine. Znesek, ki ga mora prejemnik sub-
vencije vrniti se poveča za obrestno mero, določeno v po-
godbi. V primeru zamude pri vračilu je prejemnik subvencije
dolžan plačati zakonite zamudne obresti. V primeru, da gre
obratovalnica ali podjetje v stečaj, se terjatev prijavi v stečaj-
no maso.

14. člen
Župan je enkrat letno dolžan poročati Občinskemu

svetu občine Vojnik o aktivnostih v zvezi z dodeljevanjem
sredstev za pospeševanje zaposlovanja.

III. KONČNE DOLOČBE

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

nik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega prora-
čun za pospeševanje zaposlovanja v Občini Vojnik (Uradni
list RS, št. 68/02).

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

dnem listu RS.

Št. 248-3/02-2
Vojnik, dne 23. oktobra 2002.

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.

4892. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in
turizma v Občini Vojnik

Na podlagi 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list
RS, št. 82/98) je Občinski svet občine Vojnik na 32. redni
seji dne 23. 10. 2002 sprejel

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

za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva
in turizma v Občini Vojnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopki za

dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja obrti, podjet-
ništva in turizma v Občini Vojnik.

2. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in

turizma v Občini Vojnik se zagotavljajo iz sredstev proračuna
občine.

Sredstva za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in
turizma se lahko dodelijo, kolikor predstavljajo spodbudo za
izvedbo nameravanega projekta oziroma so zanj nujno po-
trebna.

Kumulativna višina državne pomoči, ne glede na to, iz
katerih virov je dodeljena, ne sme preseči zgornje meje
intenzivnosti pomoči.

Do pomoči v tem pravilniku niso upravičena podjetja v
težavah in sektorji kmetijstva in ribištva.

II. POSPEŠEVANJE RAZVOJA OBRTI, PODJETNIŠTVA
IN TURIZMA

3. člen
Cilj pospeševanja je zagotovitev cenejših virov investi-

cijskega razvoja obrti, podjetništva in turizma.
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4. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in

turizma se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (sub-
vencija) za obresti in sicer v višini 4% obrestne mere za
tekoče leto na podlagi pogodbe sklenjene z banko v teko-
čem letu. Upravičencu se subvencionira obrestna mera za
posojila v maksimalni višini 20 mio. SIT. Upravičeni stroški
materialnih investicij so zemljišče, poslopja, stroje in opre-
mo. Upravičeni stroški nematerialnih investicij so stroški
nakupa tehnologije.

Upravičenec pri katerem se ugotovi, da je za finančni
ukrep navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za
drug namen, jih mora vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

5. člen
Za sredstva za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva

in turizma lahko zaprosijo:
– podjetja: gospodarske družbe in samostojni podjet-

niki posamezniki s sedežem in dejavnostjo na območju Ob-
čine Vojnik, ki so v obdobju določenim v 4. členu tega
pravilnika sklenili pogodbo o najemu dolgoročnega posojila
in še niso prejeli enake subvencije,

– podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna in sred-
nje velika podjetja iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih
za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih mini-
strstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se
ti pogoji smiselno upoštevajo.

6. člen
Višina sredstev, ki jo lahko pridobi upravičenec se do-

loči letno s sklepom odbora za gospodarstvo in turizem v
skladu s sprejetim proračunom. Intenzivnost pomoči ne sme
presegati 55% upravičenih stroškov investicije. Prejemnik
pomoči mora sam prispevati najmanj 25% vrednosti investi-
cije, investicijski projekt pa mora v regiji ostati najmanj 5 let.

7. člen
Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati za pridobi-

tev sredstev so:
– da je pogodba sklenjena v tekočem letu,
– ima sedež dejavnosti na območju Občine Vojnik.

8. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in

turizma se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga
objavi župan Občine Vojnik v občinskem glasilu Ogledalo.

9. člen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za razvoj obrti,

podjetništva in turizma mora vsebovati:
– skupen znesek sredstev namenjenih za razvoj obrti,

podjetništva in turizma,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– višino subvencije, ki jo po tem razpisu lahko pridobi-

jo upravičenci,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo podan sklep o odobritvi sredstev.

10. člen
Vlagatelji morajo k vlogi predložiti naslednja dokazila:
1. obrazec Občine Vojnik za subvencioniranje obre-

stne mere, ki se dobi v tajništvu občine,
2. odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje go-

spodarskih dejavnosti,
3. pogodbo o najemu posojila,
4. bančni izračun realnih obresti za tekoče leto,
5. potrdilo o plačanih davkih,
6. izjavo, da podjetje ni v težavah in da predstavlja

razpisana pomoč spodbudo za izvedbo nameravanega pro-
jekta,

7. izjavo, da za ta namen še ni dobil državne pomoči
oziroma kolikšen del je dobil že iz drugih virov.

11. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema delavec občinske

uprave. Vloge praviloma pregleda v roku, določenem v raz-
pisu Odbor za gospodarstvo in turizem občine Vojnik.

12. člen
Sklep o dodelitvi sredstev za pospeševanje zaposlova-

nja sprejme župan na podlagi predloga odbora. Občina
Vojnik sredstva nakaže na žiro račun vlagatelja, v roku 30
dni po podpisu pogodbe.

13. člen
Če se projekt, sofinanciran na podlagi tega pravilnika,

ne izvede v roku, predvidenem v projektu, mora prejemnik
subvencije zaprositi Odbor za gospodarstvo in turizem za
upravičeno podaljšanje roka, kar mora utemeljiti z ustreznimi
dokazili ali vrniti sredstva občine v roku 30 dni od poziva
odbora iz 11. člena tega pravilnika.

Znesek, ki ga mora prejemnik subvencije vrniti se po-
veča za obrestno mero, določeno v pogodbi. V primeru
zamude pri vračilu je prejemnik subvencije dolžan plačati
zakonite zamudne obresti. V primeru, da gre obratovalnica
ali podjetje v stečaj, se terjatev prijavi v stečajno maso.

14. člen
Župan je enkrat letno dolžan poročati Občinskemu

svetu občine Vojnik o aktivnostih v zvezi z dodeljevanjem
sredstev za razvoj obrti, podjetništva in turizma.

III. KONČNE DOLOČBE

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

nik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje
razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Vojnik (Uradni
list RS, št. 66/02).

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

dnem listu RS.

Št. 459-4/2002-2
Vojnik, dne 23. oktobra 2002.

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.
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STVARNOPRAVNI ZAKONIK (SPZ)
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Matjaža Tratnika,
latinskimi pravnimi izreki po SPZ in stvarnim kazalom

Z začetkom leta 2003 Slovenija dobiva še en temeljni steber v svojem pravnem sistemu. Če želite
spoznati nova pravna pravila o lastninski in zastavni pravici, zemljiškem dolgu, služnosti, pravici
stvarnega bremena in stavbni pravici, vam bodo v pomoč obširna uvodna pojasnila profesorja
civilnega prava na mariborski pravni fakulteti dr. Matjaža Tratnika. Pravni laiki v njih lahko
preberemo, da jabolko, ki pade na sosedov vrt, pripada sosedu, da morajo etažni lastniki skleniti
pogodbo o medsebojnih razmerjih ali da mora imeti hiša z več kot dvema etažnima lastnikoma in
več kot osmimi posameznimi deli upravnika, pravni strokovnjaki pa podrobno razlago posameznih
členov zakona in predvsem novosti, ki jih prinaša SPZ.

Cena broširane izdaje: 5100 SIT z DDV 10600
vezane izdaje: 5751 SIT z DDV 10601

Izide 26. novembra 2002

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

· STVARNOPRAVNI ZAKONIK (SPZ)

– 10600 broširana izdaja 5100 SIT z DDV Štev. izvodov

– 10601 vezana izdaja 5751 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
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