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5830. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov
(ZOUTI-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o omejevanju uporabe
tobačnih izdelkov (ZOUTI-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI-A), ki ga
je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. decembra 2002.
Št. 001-22-162/02
Ljubljana, dne 26. decembra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH IZDELKOV
(ZOUTI-A)
1. člen
V zakonu o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 57/96) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
“Posamezni pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo
naslednji pomen:
1. Tobačni izdelki so izdelki, ki vsebujejo tobak, ki je
lahko tudi gensko spremenjen, in so namenjeni za kajenje,
njuhanje, sesanje ali žvečenje.
2. Katran je suh, nerazredčen, breznikotinski kondenzat dima, ki nastaja pri kajenju.
3. Nikotin pomeni nikotinske alkaloide.
4. Ogljikov monoksid je sestavni del plinske faze kadilskega dima in nastaja pri nepopolnem izgorevanju tobaka in
drugih organskih sestavin tobačnih izdelkov.
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5. Tobak za oralno uporabo so vsi tobačni izdelki za
oralno uporabo, razen za kajenje in žvečenje, ki so delno ali v
celoti izdelani iz tobaka v prahu ali drobcih ali kakršnikoli kombinaciji prahu in drobcev, ki so lahko pakirani v vrečkah ali v
kakršnikoli drugi embalaži, ali so podobni živilskemu izdelku.
6. Sestavina je vsaka snov ali sestavni del, ki se uporablja pri izdelavi ali pripravi tobačnega izdelka, razen tobačnih listov in drugih naravnih ali nepredelanih delov rastline
tobaka, in je v končnem izdelku še vedno prisotna, četudi v
spremenjeni obliki, vključno s papirjem, filtrom, tiskarskimi
črnili in lepili.”
2. člen
V 5. členu se alinee spremenijo tako, da se glasijo:
“– spremlja vpliv uporabe tobačnih izdelkov na zdravje
prebivalcev in predlaga ustrezne ukrepe, ki zahtevajo medresorsko reševanje,
– predlaga ukrepe za omejevanje uporabe tobačnih
izdelkov,
– spremlja izvajanje celovitega programa preprečevanja uporabe tobačnih izdelkov in ukrepov za preprečevanje
škodljivih posledic,
– opravlja druge naloge s področja omejevanja uporabe tobačnih izdelkov in preprečevanja škodljivih posledic
uporabe tobačnih izdelkov.”
Dodata se drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Ministrstvo, pristojno za zdravje, v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi, institucijami, strokovnjaki in nevladnimi
organizacijami pripravi dveletne programe omejevanja uporabe tobačnih izdelkov in zmanjševanja škodljivih posledic
uporabe tobačnih izdelkov (v nadaljnjem besedilu: programi), ki vključujejo ukrepe iz 5.a člena tega zakona.
Programe iz prejšnjega odstavka na predlog ministrstva, pristojnega za zdravje, sprejme Vlada Republike Slovenije.”
3. člen
Za 5. členom se doda 5.a člen, ki se glasi:
“5.a člen
Med ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov uporabe tobačnih izdelkov se štejejo:
– spremljanje uporabe tobačnih izdelkov in obsega
škodljivih vplivov njihove uporabe za zdravje;
– informiranje, izobraževanje in osveščanje javnosti in
posameznih skupin prebivalstva o škodljivih vplivih uporabe
tobačnih izdelkov;
– usklajevanje aktivnosti za vključevanje v programe
opuščanja kajenja in uporabe tobačnih izdelkov;
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– usklajevanje, spremljanje in vrednotenje preventivnih
programov za posamezne skupine prebivalstva;
– priprava in izvajanje programov za spodbujanje
zdravega življenjskega sloga med različnimi starostnimi in
družbenimi skupinami prebivalstva ter njihovo vrednotenje;
– strokovno svetovanje in podpora institucijam, združenjem, nevladnim organizacijam, lokalnim skupnostim in
posameznikom pri izvajanju preventivnih programov na področju omejevanja kajenja.
Za izvrševanje v tem členu določenih ukrepov je pooblaščen Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije
skupaj z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo, ki v skladu s tem členom in Nacionalnim programom zdravstvenega
varstva Republike Slovenije neposredno opravljajo naloge,
povezane z navedenimi ukrepi.”
4. člen
V 6. členu se prvi odstavek črta.
V drugem in tretjem odstavku, ki postaneta prvi in drugi
odstavek, se beseda “izdelava” nadomesti z besedo “proizvodnja”.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
“Od 1. januarja 2004 je za Republiko Slovenijo in
države članice Evropske unije, od 1. januarja 2007 pa tudi
za izvoz v druge države, prepovedana proizvodnja in prodaja
cigaret, ki vsebujejo več kot:
– 10 mg katrana na cigareto;
– 1 mg nikotina na cigareto;
– 10 mg ogljikovega monoksida na cigareto.”
5. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Vsebnost katrana, nikotina in ogljikovega monoksida v
cigaretah se ugotavlja po metodi, ki ustreza naslednjim standardom:
– ISO 4387 za katran;
– ISO 10315 za nikotin;
– ISO 8454 za ogljikov monoksid.
Točnost natisnjenega podatka o vsebnosti katrana in
nikotina na škatli oziroma drugem posamičnem pakiranju (v
nadaljnjem besedilu: embalaža) se ugotavlja po metodi ISO
8243.”
6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prepovedana je proizvodnja in prodaja cigaret, ki na
embalaži nimajo natisnjenih podatkov o tem, koliko miligramov katrana, nikotina in ogljikovega monoksida vsebuje posamezna cigareta.
Podatki iz prejšnjega odstavka morajo obsegati najmanj 10% površine bočne strani embalaže.”
7. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prepovedana je proizvodnja in prodaja tobačnih izdelkov, razen tobačnih izdelkov za žvečenje in za njuhanje, ki
nimajo na embalaži in zunanji embalaži, ki se uporablja pri
prodaji izdelka na drobno (v nadaljnjem besedilu: zunanja
embalaža), natisnjenega enega od naslednjih opozoril:
“Kajenje ubija.”
“Kajenje resno škoduje vam in ljudem okoli vas.”
Opozorilo iz prejšnjega odstavka mora biti natisnjeno
na prednji strani embalaže in zunanje embalaže, razen na
dodatnih prozornih ovojih, ki se uporabljajo za prodajo izdelka na drobno. Opozorilo mora obsegati najmanj 30% površi-
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ne zunanjega dela prednje strani embalaže in zunanje embalaže, na kateri je to opozorilo natisnjeno.
Opozorili iz prvega odstavka tega člena se morata redno menjavati, in sicer tako, da se vsako opozorilo pojavi na
enaki količini proizvedenih oziroma prodajanih tobačnih izdelkov v tekočem letu.
Prepovedana je proizvodnja in prodaja tobačnih izdelkov, razen tobačnih izdelkov za žvečenje in za njuhanje, ki
poleg opozorila iz prvega odstavka tega člena nimajo natisnjenega še enega od naslednjih opozoril:
1. “Kadilci umirajo mlajši.”
2. “Kajenje maši žile in povzroča srčni infarkt in možgansko kap.”
3. “Kajenje povzroča smrt zaradi pljučnega raka.”
4. “Kajenje med nosečnostjo škoduje vašemu otroku.”
5. “Varujte otroke pred vdihavanjem vašega cigaretnega dima.”
6. “Vaš zdravnik ali farmacevt vam lahko pomaga opustiti kajenje.”
7. “Kajenje povzroča hudo zasvojenost, zato ne začnite kaditi.”
8. “Opustitev kajenja zmanjša tveganje za smrt zaradi
bolezni srca in pljuč.”
9. “Kajenje lahko povzroči počasno in boleče umiranje.”
10. “Poiščite pomoč pri opuščanju kajenja: posvetujte
se z zdravnikom.”
11. “Kajenje lahko zmanjša pretok krvi in povzroči impotenco.”
12. “Kajenje povzroča staranje kože.”
13. “Kajenje lahko škoduje spermi in zmanjša plodnost.”
14. “Cigaretni dim vsebuje benzen, nitrosamine, formaldehid in vodikov cianid.”
Opozorilo iz prejšnjega odstavka mora biti natisnjeno
na zadnji strani embalaže in zunanje embalaže, razen na
dodatnih prozornih ovojih, ki se uporabljajo za prodajo izdelka na drobno. Opozorilo mora obsegati najmanj 40% površine zunanjega dela zadnje strani embalaže in zunanje embalaže, na kateri je to opozorilo natisnjeno.
Opozorila iz četrtega odstavka tega člena se morajo
redno menjavati, in sicer tako, da se vsako opozorilo pojavi
na enaki količini proizvedenih oziroma prodajanih tobačnih
izdelkov v tekočem letu.”
8. člen
Za 9. členom se dodajo novi 9.a, 9.b in 9.c členi, ki se
glasijo:
“9.a člen
Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov za žvečenje
in za njuhanje, ki nimajo na najbolj vidni površini embalaže in
zunanje embalaže, razen na dodatnih prozornih ovojih, ki se
uporabljajo za prodajo izdelkov na drobno, navedenega naslednjega opozorila: “Ta tobačni izdelek lahko škoduje vašemu zdravju in povzroča zasvojenost.”
Opozorilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati najmanj 30% zunanjega dela ustrezne površine embalaže in
zunanje embalaže, na kateri je opozorilo natisnjeno.
9.b člen
Embalaža tobačnih izdelkov, razen cigaret in tobačnih izdelkov za žvečenje in za njuhanje, katere najbolj
vidna površina presega 75 cm2, mora vsebovati opozorili
iz prvega in četrtega odstavka 9. člena tega zakona najmanj v obsegu 22,5 cm 2 na prednji in 22,5 cm2 na zadnji
strani embalaže.
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9.c člen
Podatki iz prvega odstavka 8. člena tega zakona ter
opozorila iz prvega in četrtega odstavka 9. člena tega zakona in prvega odstavka 9.a člena tega zakona morajo biti:
– natisnjeni v črnem odebeljenem tisku na beli podlagi,
v pisavi Helvetica in v velikosti črk, ki zavzema največji možni
del površine, predvidene za opozorilo in podatke;
– natisnjeni v malih črkah, razen prve črke in kjer tako
zahtevajo slovnična pravila;
– natisnjeni osredotočeno v delu, na katerem mora biti
besedilo natisnjeno in vzporedno z zgornjim robom embalaže;
– obrobljeni s črnim okvirjem, širokim najmanj 3 mm in
največ 4 mm, ki ne sme posegati v besedilo opozorila oziroma podatkov, razen opozorila iz prvega odstavka 9.a člena
tega zakona;
– natisnjeni v slovenskem jeziku;
– natisnjeni tako, da jih ni mogoče odstraniti ali uničiti,
in ne smejo biti zakriti, potemnjeni ali prekinjeni z drugim
napisom ali simbolom ali z odpiranjem embalaže.
Podatki iz prvega odstavka 8. člena tega zakona ter
opozorila iz prvega in četrtega odstavka 9. člena tega zakona in prvega odstavka 9.a člena tega zakona ne smejo biti
na tobačni znamki, nalepljeni na embalaži tobačnega izdelka.
Podatki iz prvega odstavka 8. člena tega zakona ter
opozorila iz prvega in četrtega odstavka 9. člena tega zakona in prvega odstavka 9.a člena tega zakona so lahko, razen
na embalaži in zunanji embalaži cigaret, pritrjeni z nalepko,
pod pogojem, da se ta nalepka ne more odstraniti.
Na embalaži tobačnega izdelka mora biti označena
serijska številka ali ekvivalent, ki omogoča določitev kraja in
datuma proizvodnje tobačnega izdelka.
Na embalaži in zunanji embalaži tobačnih izdelkov je
prepovedana uporaba besedila, imena, blagovne znamke in
simbola ali drugega znaka, ki napeljujejo na to, da je določen tobačni izdelek manj škodljiv, z izrazi, kot so na primer:
lahki, mild, nizka vsebnost nikotina in katrana, super lahki,
ultra lahki in podobno.”
9. člen
V 10. členu se na koncu drugega odstavka doda nov
stavek, ki se glasi: “Za posredno reklamiranje se šteje tudi
brezplačno ponujanje tobačnih izdelkov na javnem mestu in
v javnih prostorih.”
V četrtem odstavku se beseda “izdelovalcev” nadomesti z besedo “proizvajalcev”.
10. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Ne glede na določbe prejšnjega člena je reklamiranje
tobaka in tobačnih izdelkov dovoljeno v obliki in podobi
zaščitene blagovne znamke:
– na priboru za kajenje;
– v in na poslovnih prostorih gospodarskih družb, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo, distribucijo in prodajo tobačnih izdelkov na debelo v skupni površini do 7 m2;
– na zunanjih in notranjih izveskih prodajaln tobačnih
izdelkov v skupni površini do 7 m2.
Reklamiranje tobačnih izdelkov iz prejšnjega odstavka
je dovoljeno le v obliki znaka, ki je zaščiten in ki ne omenja
in ne prikazuje tobačnega izdelka, njegove embalaže ali
njegove uporabe.”
11. člen
V prvem odstavku 13. člena se doda nova sedma
alinea, ki se glasi:
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“– obvestila ne smejo uporabljati besedil, imen blagovne znamke, simbolov ali drugih znakov, ki napeljujejo na to,
da je tobačni izdelek manj škodljiv, z izrazi, kot so na primer:
lahki, mild, nizka vsebnost nikotina in katrana, super lahki,
ultra lahki in podobno.”
Drugi in tretji odstavek 13. člena se spremenita tako,
da se glasita:
“Vsa pisana ali natiskana obvestila v akcijah obveščanja potrošnikov morajo vsebovati podatek iz prvega odstavka 8. člena tega zakona in eno od opozoril iz prvega odstavka 9. člena tega zakona v obsegu najmanj 25% površine
obvestila.
Obvestila, ki se pojavljajo na filmskem platnu, morajo
ob koncu za najmanj 10 sekund pokazati eno od opozoril iz
prvega odstavka 9. člena tega zakona.”
12. člen
V 14. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Prepovedana je prodaja tobaka za oralno uporabo.”
13. člen
V drugem odstavku 16. člena se na koncu drugega
stavka doda besedilo “tako, da se z ustreznim prezračevanjem ali fizično ločitvijo prepreči mešanje zraka.”
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti
odstavek, ki se glasita:
“V prostorih za nekadilce je kajenje prepovedano.
Spoštovanje prepovedi iz prejšnjega odstavka je dolžan zagotoviti lastnik, najemnik ali uporabnik objekta.”
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
14. člen
Za 18. členom se doda novo poglavje III.a in novi členi
18.a, 18.b in 18.c, ki se glasijo:
“III.a INFORMIRANJE O TOBAČNIH IZDELKIH
18.a člen
Za vse cigarete, ki so na trgu v Republiki Sloveniji,
mora proizvajalec oziroma uvoznik cigaret najmanj enkrat
letno opraviti meritve vsebnosti snovi iz 7. člena tega zakona.
Meritve iz prejšnjega odstavka opravlja laboratorij, ki ga
imenuje minister, pristojen za zdravje, izmed laboratorijev,
pri katerih je ugotovljena usposobljenost za izvajanje meritev.
Pogoje glede kadrovske, strokovne in tehnične usposobljenosti, ki jih mora izpolnjevati laboratorij iz prejšnjega
odstavka, določi minister, pristojen za zdravje.
Stroške meritev iz prvega odstavka tega člena nosi
proizvajalec oziroma uvoznik cigaret.
Laboratorij iz drugega odstavka tega člena opravlja tudi
meritve na zahtevo zdravstvenega inšpektorata.
O rezultatih opravljenih meritev laboratorij iz drugega
odstavka tega člena obvesti:
– proizvajalca oziroma uvoznika cigaret v primeru meritev na podlagi prvega odstavka tega člena;
– Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.
18.b člen
Posamezni proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov so
dolžni enkrat letno javnemu zavodu Inštitutu za varovanje
zdravja Republike Slovenije posredovati naslednjo dokumentacijo:
– seznam sestavin in količine sestavin, uporabljenih pri
proizvodnji tobačnih izdelkov, in sicer po znamkah in vrstah,
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ki mora biti sestavljen glede na težo posameznih sestavin v
tobačnem izdelku, začenši z najtežjo;
– izjavo o razlogih za vključitev sestavin z navedbo o
njihovem delovanju in vrsti;
– toksikološke podatke, ki jih imajo proizvajalci in uvozniki v zvezi s sestavinami v zgoreli oziroma nezgoreli obliki,
kakor je primerno, ki se zlasti nanašajo na njihove vplive na
zdravje, upoštevajoč med drugim kakršnekoli učinke odvisnosti.
18.c člen
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije mora
redno letno obveščati ministrstvo, pristojno za zdravje, javnost ter z dnem pristopa k Evropski uniji tudi Evropsko
komisijo o:
– rezultatih opravljenih meritev za vse cigarete, ki so v
proizvodnji in prodaji v Republiki Sloveniji;
– ugotovljenih kršitvah v zvezi s tretjim odstavkom 6.
člena tega zakona;
– podatkih, ki jih pridobi na podlagi predložene dokumentacije iz prejšnjega člena, pri čemer mora upoštevati
varovanje podatkov v zvezi s specifično formulo tobačnega
izdelka, ki je del poslovne skrivnosti.
Roke in način obveščanja iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za zdravje.
Za podatke v zvezi s specifično formulo iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena se ne štejejo podatki o vsebnosti katrana, nikotina in ogljikovega monoksida.”
15. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Za uresničevanje nalog Sveta za zdravje iz 5. člena
tega zakona in za uresničevanje nalog Inštituta za varovanje
zdravja Republike Slovenije iz 18.c člena se sredstva zagotavljajo v državnem proračunu.
Za izvajanje programov iz 5. člena in ukrepov iz 5.a
člena tega zakona se sredstva zagotavljajo v državnem proračunu. Višina sredstev se določa z letnim proračunom v
sorazmerju s predvidenim obsegom potreb in prihodkov iz
naslova trošarin za tobačne izdelke.”
16. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem zakona opravlja ministrstvo,
pristojno za zdravje, nadzor nad izvajanjem 6., 15. in 16.
člena tega zakona opravlja zdravstvena inšpekcija, nadzor
nad izvajanjem 8., 9., 9.a, 9.b, 9.c, 10., 11., 13. in 14.
člena tržna inšpekcija, nadzor nad izvajanjem 17. in 18.
člena pa inšpekcija dela.”
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da se tobačni
izdelki proizvajajo in prodajajo v nasprotju s 6., 8., 9., 9.a,
9.b in 9.c členom tega zakona, z odločbo prepove proizvodnjo in prodajo tobačnih izdelkov ter odredi njihovo odstranitev iz proizvodnje oziroma prodaje.”
V četrtem odstavku se za številko “12.” doda besedilo
“ter 13.”.
V šestem odstavku se za številko “12.” doda besedilo
“ter 13.”.
17. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Z denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 8,000.000
tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če proizvaja ali prodaja cigarete, ki vsebujejo več kot
12 mg katrana na cigareto (drugi odstavek 6. člena);
2. če od 1. januarja 2004 proizvaja ali prodaja cigarete
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za Republiko Slovenijo in države članice Evropske unije, od
1. januarja 2007 pa tudi za izvoz v druge države, ki vsebujejo več kot 10 mg katrana na cigareto, 1 mg nikotina na
cigareto in 10 mg ogljikovega monoksida na cigareto (tretji
odstavek 6. člena);
3. če proizvaja ali prodaja cigarete, ki nimajo na bočni
strani embalaže natisnjenih podatkov o tem, koliko miligramov katrana, nikotina in ogljikovega monoksida vsebuje posamezna cigareta (8. člen), na način, kot ga določa prvi
odstavek 9.c člena tega zakona, oziroma imajo natisnjene
napačne podatke;
4. če proizvaja ali prodaja tobačne izdelke, ki nimajo na
prednji strani embalaže in zunanje embalaže natisnjenega
enega od opozoril iz prvega odstavka 9. člena tega zakona,
na način, kot ga določata drugi in tretji odstavek 9. člena
tega zakona ter prvi odstavek 9.c člena tega zakona;
5. če proizvaja ali prodaja tobačne izdelke, ki nimajo na
zadnji strani embalaže in zunanje embalaže natisnjenega
enega od opozoril iz četrtega odstavka 9. člena tega zakona, na način, kot to določata peti in šesti odstavek 9. člena
tega zakona ter prvi odstavek 9.c člena tega zakona;
6. če prodaja tobačne izdelke za žvečenje in za njuhanje, ki nimajo na najbolj vidni površini embalaže in zunanje
embalaže, razen na dodatnih prozornih ovojih, ki se uporabljajo za prodajo na drobno, natisnjenega opozorila iz prvega
odstavka 9.a člena tega zakona, na način iz drugega odstavka 9.a člena tega zakona in prvega odstavka 9.c člena tega
zakona;
7. če prodaja tobačne izdelke, razen cigaret in tobačnih izdelkov za žvečenje in za njuhanje, v embalaži, katere
najbolj vidna površina presega 75 cm2, in nima na prednji in
zadnji strani embalaže v obsegu najmanj 22,5 cm2 natisnjenega opozorila iz prvega in četrtega odstavka 9. člena tega
zakona na način, kot ga določa prvi odstavek 9.c člena tega
zakona;
8. če prodaja tobačne izdelke, ki imajo podatke iz
prvega odstavka 8. člena tega zakona ter opozorila iz prvega
in četrtega odstavka 9. člena tega zakona in prvega odstavka 9.a člena tega zakona natisnjene na tobačni znamki,
nalepljeni na embalaži (drugi odstavek 9.c člena);
9. če prodaja tobačne izdelke v nasprotju s tretjim
odstavkom 9.c člena tega zakona;
10. če prodaja tobačne izdelke brez označbe serijske
številke ali ekvivalenta (četrti odstavek 9.c člena tega zakona);
11. če prodaja tobačne izdelke, ki imajo na embalaži in
zunanji embalaži uporabljena besedila, imena, blagovne
znamke, simbole oziroma druge znake, ki napeljujejo na to,
da je določen tobačni izdelek manj škodljiv (peti odstavek
9.c člena tega zakona);
12. če reklamira tobak in tobačne izdelke v nasprotju z
10. členom tega zakona;
13. če reklamira tobak in tobačne izdelke v nasprotju z
11. členom tega zakona;
14. če izvaja akcijo obveščanja potrošnikov v nasprotju
s 13. členom tega zakona;
15. če prodaja tobačne izdelke osebam, mlajšim od
15 let (prvi odstavek 14. člena);
16. če prodaja tobačne izdelke iz avtomatskih naprav
(drugi odstavek 14. člena);
17. če prodaja cigarete in druge tobačne izdelke izven
izvirne embalaže proizvajalca (tretji odstavek 14. člena);
18. če prodaja tobak za oralno uporabo (četrti odstavek 14. člena);
19. če v javnih prostorih ne objavi prepovedi kajenja ter
označbe prostorov za nekadilce na vidnem mestu (četrti
odstavek 15. člena);

Uradni list Republike Slovenije
20. če ne določi prostora za kadilce v gostinskih objektih, kjer se gostom streže hrana (restavracije, gostilne,
kavarne, okrepčevalnice in bari) v skladu s prvim odstavkom
16. člena tega zakona oziroma ga ne označi in ne zagotovi
ločitve prostorov za nekadilce na način iz drugega odstavka
16. člena ter ne zagotovi spoštovanja prepovedi kajenja v
prostorih za nekadilce (četrti odstavek 16. člena);
21. če ne določi prostorov, v katerih je dovoljeno kajenje (prvi odstavek 17. člena);
22. če se ne ravna po določbi 18.a člena in določbi
18.b člena tega zakona;
23. če se ne ravna po odločbi iz 20. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 250.000
tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo od 200.000 do 3,000.000 tolarjev
se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
Za prekrške iz 1. do 12., 17. in 18. točke prvega
odstavka tega člena se poleg denarne kazni izreče tudi
varstveni ukrep obveznega odvzema tobačnih izdelkov, ki so
predmet prekrška, za prekršek iz 16. točke prvega odstavka
tega člena pa tudi odvzem avtomatskih naprav.”
18. člen
V prvem odstavku 22. člena se številka “5.000” nadomesti s številko “30.000”.
Doda se nova 1. točka, ki se glasi:
“1. če brezplačno ponuja tobačne izdelke na javnem
mestu in v javnih prostorih (drugi odstavek 10. člena);”.
Dosedanje 1. do 4. točka postanejo 2. do 5. točka.
V 2. točki se za besedo “člen” doda besedilo “in tretji
odstavek 16. člena”.
V 3. točki se beseda “drugi” nadomesti z besedo “peti”.
V drugem odstavku se besedilo “1. in 2.” nadomesti z
besedilom “1., 2. in 3.”, besedilo “3. in 4.” pa se nadomesti
z besedilom “4. in 5.”.
19. člen
Določilo iz petega odstavka 9.c člena zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov se začne uporabljati 1.
januarja 2004.
Cigarete, ki niso označene v skladu z določbami zakona, se lahko proizvajajo, uvažajo in prodajajo najkasneje do
1. januarja 2004. Vsi drugi tobačni izdelki, ki niso označeni
v skladu z določbami tega zakona, se lahko prodajajo najkasneje do 30. septembra 2004.
Prepoved prodaje tobaka za oralno uporabo začne veljati 30. junija 2003.
20. člen
Minister, pristojen za zdravje, izda predpis iz tretjega
odstavka 18.a člena zakona, imenuje laboratorij iz drugega
odstavka 18.a člena zakona in določi roke in način obveščanja iz drugega odstavka 18.c člena zakona v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
21. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 543-03/92-3/29
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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5831. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti iz pogodbe o najetju kredita pri
banki Kreditanstalt für Wiederaufbau v višini
50 mio evrov (KFW III) (ZPNKKW50)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi zakona o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju
kredita pri banki Kreditanstalt für Wiederaufbau v
višini 50 mio evrov (KFW III) (ZPNKKW50)
Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti iz pogodbe o najetju kredita pri banki Kreditanstalt für Wiederaufbau v višini 50 mio evrov (KFW III)
(ZPNKKW50), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. decembra 2002.
Št. 001-22-163/02
Ljubljana, dne 26. decembra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.

ZAKON
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
OBVEZNOSTI IZ POGODBE O NAJETJU KREDITA
PRI BANKI KREDITANSTALT FÜR
WIEDERAUFBAU V VIŠINI 50 MIO EVROV (KFW
III) (ZPNKKW50)
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju:
DARS d.d.) iz naslova kredita, ki ga ta najame pri banki
Kreditanstalt für Wiederaufbau za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest
v Republiki Sloveniji, in sicer avtocestnih odsekov Lenart –
Beltinci (etapa Vučja vas – Beltinci z rekonstrukcijo R353),
Razdrto – Vipava (etapa Rebernice) in Krška vas – Obrežje,
v višini 50 mio evrov glavnice, s pripadajočimi obrestmi in
stroški kredita, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan uveljavitve zakona, pod naslednjimi
pogoji:
– znesek kredita se lahko črpa v več obrokih, in sicer
do 30. 12. 2003,
– glavnica se odplačuje v polletnih obrokih začenši s
30. 6. 2008 in konča s 30. 12. 2018,
– stroški, povezani s pripravo in odobritvijo kredita, ne
presegajo 0,5% vrednosti tega kredita,
– strošek rezervacije sredstev kredita je 0,2% od nečrpanega zneska kredita in se obračuna od pogodbeno določenega datuma črpanja kredita dalje,
– obrestna mera je določena variabilno kot šestmesečni EURIBOR plus marža, z možnostjo kasnejše zamenjave
za fiksno obrestno mero ali kot fiksna obrestna mera ter se
določi za vsako črpano tranšo posebej.
2. člen
Poroštveno pogodbo sklene s kreditodajalcem minister, pristojen za finance ali njegov pooblaščenec, na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije.
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Za izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obveznosti za Republiko Slovenijo, ki iz njega izhajajo, skrbi ministrstvo, pristojno za finance.
3. člen
V primeru, ko Republika Slovenija plača obveznosti
iz kreditne pogodbe namesto DARS d.d., pridobi Republika Slovenija v razmerju do DARS d.d. pravico do regresiranja plačanih zneskov, obresti in vseh stroškov, ki so v
zvezi s tem nastali.
4. člen
Republika Slovenija uresniči pravico do regresiranja
s poplačilom iz sredstev, zbranih na podlagi zakona o
zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest,
določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in 18/2002).
V primeru, da zakon iz prvega odstavka tega člena
preneha veljati, se znesek izpolnjenega poroštva poplača
iz sredstev, zbranih na podlagi zakona, ki bo urejal zagotavljanje sredstev za izgradnjo avtocest.
Ne glede na prejšnji odstavek ima Republika Slovenija pravico izvesti regresiranje v breme kateregakoli vira
sredstev ali prihodkov DARS d.d., določenih v 5. členu
zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 57/93) in predvidenih virov v nacionalnem
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 13/96, 41/98) ter zahtevati prenos sredstev iz
posameznih virov v dobro proračuna Republike Slovenije.
V primeru, da preneha veljati zakon, ki ureja vire
sredstev ali prihodkov DARS d.d., ima Republika Slovenija pravico izvesti regresiranje v breme kateregakoli vira
sredstev ali prihodkov DARS d.d., določenih v predpisih,
ki urejajo vire sredstev ali prihodkov DARS d.d.
5. člen
V roku 60 dni po podpisu poroštvene pogodbe iz 2.
člena tega zakona skleneta ministrstvo, pristojno za finance, in DARS d.d. pogodbo, s katero podrobneje uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem določb 3.
in 4. člena tega zakona.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/02-114/1
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o ohranjanju narave
(ZON-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ohranjanju narave (ZON-A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 18. decembra 2002.
Št. 001-22-164/02
Ljubljana, dne 26. decembra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
OHRANJANJU NARAVE (ZON-A)
1. člen
V zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99
in 31/2000 – popravek) se v četrtem odstavku 34. člena,
četrtem odstavku 39. člena ter drugem in tretjem odstavku
93. člena besedilo “organizacija, pristojna za ohranjanje
narave” v različnih sklonih nadomesti z besedo “ministrstvo”
v ustreznem sklonu.
V 34. in 39. členu se v četrtem odstavku črta besedilo
“na podlagi javnega pooblastila”.
2. člen
V 21. členu se črtata šesti in sedmi odstavek.
3. člen
V 24. členu se v 3. točki črta podpičje in doda besedilo
“, njihovih delov, izdelkov iz njih ali izdelkov, v katerih so ti
vsebovani;”.
4. člen
V 26. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“(2) Vrsta je v ugodnem stanju, če podatki o populacijski dinamiki te vrste kažejo, da se sama dolgoročno ohranja
kot vitalna sestavina ekosistema, če se naravno območje
razširjenosti vrste ne manjša in se v predvidljivi prihodnosti
verjetno ne bo zmanjšalo in če so habitati populacij vrste za
dolgoročno ohranitev njenih populacij dovolj veliki in bodo
verjetno dovolj veliki tudi v prihodnje.”.
5. člen
Črta se 27. člen.
6. člen
V 28. členu se črta tretji odstavek.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“(5) S predpisom iz tretjega odstavka tega člena se
določi tudi, kdaj so izpolnjeni pogoji osamitve prostora za
gojitev živali iz petega odstavka 21. člena tega zakona.”.

5832. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o ohranjanju narave (ZON-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

7. člen
V 31. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“(3) Habitatni tip je v ugodnem stanju, če je naravna
razširjenost habitatnega tipa in območij, ki jih posamezen
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habitatni tip znotraj te razširjenosti pokriva, stabilna ali se
veča, če obstajajo in bodo v predvidljivi prihodnosti verjetno
še obstajali specifična struktura habitatnega tipa in naravni
procesi ali ustrezna raba, ki zagotavljajo njegovo dolgoročno ohranitev, in če je zagotovljeno ugodno stanje značilnih
vrst habitatnega tipa.”.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(4) Vlada določi habitatne tipe, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, in predpiše usmeritve za njihovo
ohranjanje, ki se obvezno upoštevajo pri urejanju prostora in
rabi naravnih dobrin. Ohranitev prednostnih habitatnih tipov
se zagotavlja tudi v okviru varstva ekološko pomembnih območij.”.
8. člen
V 32. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“(4) Vlada določi ekološko pomembna območja, predpiše varstvene usmeritve za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja habitatnih tipov, rastlinskih in živalskih vrst ter
njihovih habitatov, ter zagotavlja varstvo ekološko pomembnih območij z ukrepi varstva naravnih vrednot na podlagi
tega zakona. Varstvo ekološko pomembnih območij se zagotavlja tudi z ukrepi po drugih predpisih, ki lahko prispevajo
k njihovi ohranitvi.”.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(5) Pravila ravnanja, varstveni režimi ali razvojne usmeritve, določene v aktu iz prejšnjega odstavka in v aktih,
izdanih na podlagi tega zakona, se upoštevajo pri urejanju
prostora in rabi naravnih dobrin.”.
9. člen
V 33. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“(2) Vlada določi posebna varstvena območja, predpiše varstvene usmeritve za ohranitev ali doseganje ugodnega
stanja vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov ter zagotavlja
njihovo varstvo z ukrepi varstva naravnih vrednot na podlagi
tega zakona. Varstvo posebnih varstvenih območij se zagotavlja tudi z ukrepi po drugih predpisih, ki lahko prispevajo k
njihovi ohranitvi.”.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(3) Pravila ravnanja, varstveni režimi ali razvojne usmeritve, določene v aktu iz prejšnjega odstavka in v aktih,
izdanih na podlagi tega zakona, se upoštevajo pri urejanju
prostora in rabi naravnih dobrin.”.
10. člen
V 37. členu se v tretjem odstavku črta piko in doda
besedilo “ter predpiše podrobnejše kriterije za razvrstitev
naravnih vrednot na naravne vrednote državnega ali lokalnega pomena.”.
11. člen
V 38. členu se besedilo drugega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
“(2) Varstvene in razvojne usmeritve iz prejšnjega odstavka se upoštevajo pri urejanju prostora in rabi naravnih
dobrin.”.
12. člen
V 39. členu se v drugem odstavku besedilo “iz prvega
odstavka prejšnjega člena” nadomesti z besedilom “o naravnih vrednotah”.
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13. člen
V 43. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
“(7) Če je naravna vrednota kot naravna dobrina predmet koncesije, ki se podeli po drugih predpisih za rabo,
izkoriščanje ali upravljanje naravnih dobrin, se koncesija
za rabo naravne vrednote po tem zakonu ne podeli.”.
14. člen
V 48. členu se v prvem odstavku za piko doda stavek, ki se glasi:
“Skrbništvo naravne vrednote je izvajanje posameznih nalog varstva naravne vrednote.”.
15. člen
Besedilo 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Zavarovano območje ustanovi vlada ali pristojni
organ ene ali več lokalnih skupnosti skupaj ali skupaj
vlada in pristojni organ ene ali več lokalnih skupnosti (v
nadaljnjem besedilu: ustanovitelj).
(2) Če več ustanoviteljev skupaj ustanovi zavarovano
območje, začne akt o zavarovanju veljati, ko ga sprejmejo
vsi ustanovitelji v enakem besedilu.
(3) Z aktom o zavarovanju se v primeru iz prejšnjega
odstavka določi tudi način izvajanja ustanoviteljskih pravic in obveznosti.
(4) Na podlagi akta o zavarovanju ustanoviteljice s
pogodbo podrobneje uredijo medsebojna razmerja.
(5) Če ustanovijo zavarovano območje skupaj vlada
in pristojni organ ene ali več lokalnih skupnosti, se akt o
zavarovanju glede pravnih posledic, ki jih vzpostavlja,
obravnava kot akt o zavarovanju naravne vrednote državnega pomena, če ni s tem zakonom določeno drugače.
(6) V aktu o zavarovanju iz prejšnjega odstavka se
lahko zlasti določi, da:
– lokalna skupnost sofinancira delovanje zavarovanega območja,
– lokalna skupnost zagotovi upravljanje zavarovanega območja,
– lokalna skupnost sodeluje pri izvajanju nadzora.
(7) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
ustanovi narodni park iz 69. člena tega zakona in zavarovano območje, ki je izjemnega pomena za državo ali velikega mednarodnega pomena, Državni zbor Republike Slovenije z zakonom.”.
16. člen
Za 58. členom se doda nov 58.a člen, ki se glasi:
“58.a člen
(način seznanitve javnosti pri spremembah akta o
zavarovanju)
Ustanovitelj seznani javnost s predlagano spremembo akta o ustanovitvi ožjega oziroma širšega zavarovanega območja samo, če se sprememba nanaša na meje
zavarovanega območja ter predpisane varstvene režime,
s katerimi se posega v lastninska upravičenja pravnih ali
fizičnih oseb na zavarovanem območju. Seznanitev se
izvede na način iz 57. oziroma 58. člena tega zakona.”.
17. člen
V 59. členu se v drugem odstavku za besedo “zavod” doda besedilo “, poveri upravljanje javnemu zavodu,
ki je ustanovljen z namenom usmerjanja trajnostnega gospodarjenja naravnih dobrin,”.
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18. člen
V 61. členu se v prvem odstavku črtata peta in enajsta
alinea.
Črta se drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek se besedi “obvezno izhodišče” nadomestita z besedama “tudi podlaga”.
19. člen
Besedilo 84. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Država je predkupni upravičenec pri nakupu zemljišč na zavarovanih območjih, za katere je sprejela akt o
zavarovanju, ne glede na določbe drugih zakonov, ki urejajo
predkupno pravico na kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljiščih.
(2) Lastnik zemljišča iz prejšnjega odstavka mora o
nameravani prodaji obvestiti upravljavca zavarovanega območja in ministrstvo. Ponudba mora vsebovati podatke o
zemljišču, ceno in druge prodajne pogoje.
(3) Če država ne uveljavi prednostne predkupne pravice tako, da v 60 dneh od prejema obvestila iz prejšnjega
odstavka pisno sporoči lastniku zemljišča, da ponudbo sprejema, jo lahko uveljavljajo prednostni upravičenci po vrstnem
redu, ki je določen v zakonih iz prvega odstavka tega člena
tako, da ima v isti kategoriji prednostnih upravičencev prednost tisti, ki je že lastnik istovrstnega zemljišča na zavarovanem območju.
(4) Če nihče od predkupnih upravičencev ne uveljavlja
predkupne pravice, lahko prodajalec proda zemljišče iz tega
člena drugemu kupcu, ki je njegovo ponudbo sprejel pravočasno, in na način, določen s predpisi o kmetijskih zemljiščih, in če s pogodbo soglaša upravna enota. Za postopke
in roke uveljavljanja predkupne pravice po tem členu se
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja postopek
uveljavljanja zakonite predkupne pravice na kmetijskih zemljiščih, če ta zakon ne določa drugače.
(5) Določbe tega člena se uporabljajo tudi, če je prodajalec zemljišča na zavarovanem območju lokalna skupnost.
(6) Lokalna skupnost je predkupni upravičenec pri nakupu zemljišč, razen vodnih zemljišč, na zavarovanih območjih, za katere je sprejela akt o zavarovanju. Predkupno
pravico uveljavlja na način iz tega zakona.
(7) Prvi predkupni upravičenec glede zemljišč, ki sta jih
zavarovali skupaj država in lokalna skupnost, je država. Če
država v roku iz tretjega odstavka tega člena ne uveljavi
predkupne pravice, jo lahko uveljavi lokalna skupnost, na
katere območju se zemljišče nahaja, v roku 30 dni od dne
poteka roka države za uveljavitev predkupne pravice. Kadar
država lokalno skupnost pred potekom roka iz tretjega odstavka tega člena obvesti, da predkupne pravice ne bo
uveljavljala, začne teči rok iz prejšnjega stavka od dneva, ko
lokalna skupnost prejme obvestilo.”.
20. člen
Besedilo 85. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Nepremičnine na zavarovanih območjih in zemljišča, na katerih so naravne vrednote, ki so v lasti države, niso
v pravnem prometu, razen v primerih določenih s tem zakonom.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko
ministrstvo dovoli:
1. menjavo zemljišča, ki je v lasti države, na zavarovanem območju za drugo zemljišče na zavarovanem območju,
ki je v lasti fizične ali pravne osebe, zaradi pridobitve zemljišča, ki je za varstvo naravnih vrednot ali za doseganje namenov zavarovanja pomembnejše,
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2. prodajo objekta s pripadajočim zemljiščem, ki je v
lasti države na zavarovanem območju in ne služi za namene
varstva ali upravljanja zavarovanega območja, s tem, da se
polovica dobljene kupnine nameni za pridobitev nepremičnin na zavarovanih območjih v last države.
(3) Dovoljenje ministrstva v primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka ni potrebno, če se prodaja izvede na podlagi programa, načrta oziroma drugega akta, ki ga sprejme
oziroma potrdi vlada, in če s tem predhodno soglaša ministrstvo.
(4) Upravljavci nepremičnin na zavarovanih območjih in
zemljišč, na katerih so naravne vrednote, ki so v lasti države,
si morajo k pravnim poslom v zvezi z upravljanjem s temi
nepremičninami, ki jih lahko sklepajo v skladu s predpisi,
pridobiti predhodno soglasje ministrstva.
(5) Upravljavci nepremičnin in zemljišč, na katerih so
naravne vrednote, ki so v lasti države, in se nahajajo na
območjih, ki so s programi iz 94. člena tega zakona in
prostorskimi akti predvidena za zavarovanje na podlagi tega
zakona, in ministrstvo sporazumno določijo tak način gospodarjenja s temi nepremičninami in naravnimi vrednotami,
ki je v skladu z namenom ustanovitve zavarovanega območja.”.
21. člen
V 86. členu se v prvem odstavku črta drugi stavek.
Črta se četrti odstavek.
22. člen
V 92. členu se v drugem odstavku za besedilom “se
sporazumeta o” doda besedilo “vrstah ukrepov in o”.
Črta se tretji odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek se besedilo “iz prejšnjih dveh odstavkov” nadomesti z
besedilom “iz prejšnjega odstavka”.
Črta se peti odstavek.
Dosedanji šesti odstavek postane četrti odstavek.
23. člen
V 93. členu se v prvem odstavku besedilo “prvega,
drugega in tretjega” nadomesti z besedilom “prvega in drugega”.
V tretjem odstavku se besedilo “predlagata ministrstvu
višino” nadomesti z besedilom “se sporazumeta o višini”.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(4) Če oškodovanec in ministrstvo v 60 dneh od prejema prijave škodnega dogodka ne skleneta sporazuma o
višini odškodnine, lahko oškodovanec v šestih mesecih od
dneva prijave škodnega dogodka vloži odškodninsko tožbo
pri pristojnemu sodišču.”.
Peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek se črtajo.
24. člen
Besedilo 97. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Državni in lokalni organi ter druge osebe javnega
prava, ki so pristojne za pripravo prostorskih aktov in drugih
aktov rabe naravnih dobrin, si morajo v postopku priprave
teh aktov pridobiti naravovarstvene smernice. Naravovarstvene smernice je treba pridobiti tudi v postopku sprejemanja aktov razglasitve nepremičnega kulturnega spomenika,
ki se nanašajo na območja, ki so na podlagi predpisov s
področja ohranjanja narave določena za zavarovana območja, ekološko pomembna območja in posebna varstvena
območja ter naravne vrednote, razen območij kulturne krajine in spomenikov oblikovane narave.
(2) Naravovarstvene smernice so strokovno gradivo, s
katerim se za območje, ki ima na podlagi predpisov s podro-
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čja ohranjanja narave poseben status, opredelijo usmeritve,
izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. V naravovarstvenih smernicah se k načrtom rabe naravnih dobrin
navedejo tudi usmeritve, izhodišča oziroma pogoji za trajnostno rabo sestavin biotske raznovrstnosti.
(3) Če se ob pripravi naravovarstvenih smernic k predlogom aktov iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da
bodo v te akte poleg območij s posebnim statusom iz prejšnjega odstavka vključena tudi območja, na katera se nanašajo sprejeti programi s področja ohranjanja narave, oziroma območja, za katera je predpis za pridobitev posebnega
statusa že v postopku sprejemanja, se lahko strokovno gradivo izdela tudi za takšna območja, pri čemer pa se po tem,
ko so naravovarstvene smernice izdelane, takšno strokovno
gradivo šteje samo kot neobvezno strokovno priporočilo
pripravljavcem takšnih aktov.
(4) Naravovarstvene smernice izdela organizacija, pristojna za ohranjanje narave, ko od osebe iz prvega odstavka
tega člena oziroma osebe, ki je pooblaščena za pripravo
akta iz prvega odstavka tega člena, prejme zahtevo za njihovo pripravo. Naravovarstvene smernice se pripravijo v roku
30 dni, razen če strokovna priprava zaradi obsežnosti preverjanja, ki so potrebna za izdelavo naravovarstvenih smernic, ni možna v predpisanem roku, vendar najkasneje v roku
60 dni, o čemer obvesti osebe iz prvega odstavka tega
člena.
(5) Če pripravljavec naravovarstvenih smernic ugotovi, da izdelava naravovarstvenih smernic ni potrebna, o
tem najkasneje v 15 dneh obvesti osebo iz prejšnjega
odstavka.
(6) V postopku sprejemanja aktov iz prvega odstavka
tega člena je treba pridobiti mnenje o sprejemljivosti prostorske ureditve z vidika varstva narave (v nadaljnjem besedilu: naravovarstveno mnenje). Brez naravovarstvenega mnenja ali obvestila iz prejšnjega odstavka ni mogoče sprejeti
akta iz prvega odstavka tega člena.
(7) Naravovarstveno mnenje izda organizacija, pristojna za ohranjanje narave, ko prejme zahtevo osebe iz prvega
odstavka tega člena oziroma osebe, ki je pooblaščena za
pripravo akta iz prvega odstavka tega člena. Tej zahtevi je
treba priložiti predlog tega akta ter ustrezno obrazložitev,
kako je pripravljavec ob pripravi akta upošteval naravovarstvene smernice.
(8) Organizacija, pristojna za ohranjanje narave, mora
izdati naravovarstveno mnenje najpozneje v 30 dneh po
prejemu zahteve iz prejšnjega odstavka. V primeru molka te
organizacije se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev
nima pripomb.
(9) Določbe šestega, sedmega in osmega odstavka
tega člena se ne uporabljajo v postopku sprejema aktov
razglasitve nepremičnih kulturnih spomenikov in v postopku
sprejema načrtov rabe naravnih dobrin, če je soglasje ali
mnenje ministrstva v tem postopku že določeno z drugimi
predpisi.”.
25. člen
V 98. členu se v drugem odstavku pri 3. točki pika
nadomesti z vejico in doda 4. točka, ki se glasi:
“4. pregled delov narave in območij, za katera je predpis za pridobitev posebnega statusa že v postopku sprejemanja, ter usmeritve in izhodišča za njihovo varstvo.”.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(4) V posebnem delu naravovarstvenih smernic se
lahko navedejo tudi podrobnejši pogoji za varstvo naravnih
vrednot, zavarovanih območij in ohranjanje biotske raznovrstnosti.”.
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26. člen
100. člen se spremeni tako, da se glasi:
“100. člen
(vključevanje v akte razglasitve nepremičnih kulturnih
spomenikov)
Vsebina naravovarstvenih smernic se v aktih razglasitve
nepremičnih kulturnih spomenikov upošteva tako, da varstveni režimi nepremičnih kulturnih spomenikov ne ogrožajo
naravnih vrednot, zavarovanih območij, ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih območij.”.
27. člen
V 101. členu se v prvem odstavku beseda “drugega”
nadomesti z besedo “prvega”, besedilo “, ki ga je ustanovila
država,” pa se črta.
V drugem odstavku se za besedo “okolje” doda besedilo “v skladu s predpisi s področja varstva okolja”.
V petem odstavku se črta piko in doda besedilo “ali ima
koristne posledice bistvenega pomena za okolje.”.
28. člen
V 104. členu se v šestem odstavku besedilo “naravovarstvenega soglasja” nadomesti z besedilom “pozitivnega
mnenja organizacije, pristojne za ohranjanje narave”.
Sedmi odstavek se črta.
29. člen
Besedilo 105. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja za objekt na območju, ki se ureja z lokacijskim
načrtom, se šteje, da je naravovarstveno soglasje k projektnim rešitvam že pridobljeno z dnem izdaje naravovarstvenega mnenja k lokacijskemu načrtu. Če pa se izdeluje projekt
za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt na območju,
ki se ureja s prostorskim redom, pa je treba pred začetkom
izdelovanja projekta pridobiti naravovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi naravovarstveno soglasje.
(2) Naravovarstvene pogoje, s katerimi se določijo zahteve s področja ohranjanja narave, ki jih mora izpolnjevati
projektna dokumentacija, pripravi ministrstvo, ko prejme zahtevo investitorja oziroma projektanta. Zahtevi za določitev
naravovarstvenih pogojev mora biti priložena idejna zasnova. Ministrstvo mora določiti naravovarstvene pogoje najpozneje v 15 dneh po prejemu zahteve, če se projektira
enostavni ali manj zahtevni objekt oziroma v 30 dneh po
prejemu zahteve, če se projektira zahtevni objekt.
(3) Ministrstvo izda naravovarstveno soglasje v obliki
klavzule na naravovarstvenih pogojih, ki jih je določil, ko
prejme zahtevo investitorja oziroma projektanta. Zahtevi za
izdajo naravovarstvenega soglasja mora biti priložen tisti načrt oziroma del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, na katerega so se nanašali naravovarstveni pogoji. Ministrstvo mora izdati ali zavrniti izdajo naravovarstvenega soglasja najpozneje v 15 dneh po prejemu popolne zahteve.
Izdajo naravovarstvenega soglasja lahko ministrstvo odreče
samo v primeru, če ugotovi, da projektna rešitev ni v skladu
z naravovarstvenimi pogoji. Ministrstvo lahko odreče izdajo
soglasja z odločbo, zoper katero je dovoljena posebna pritožba, ki se jo lahko vloži na ministrstvo najpozneje v 15
dneh po vročitvi odločbe in o kateri odloča minister.
(4) Če ministrstvo v roku iz drugega odstavka tega
člena ne določi naravovarstvenih pogojev, se šteje, da naravovarstvenih pogojev za nameravano gradnjo nima ter da je
s tem dano tudi njegovo naravovarstveno soglasje. Če pa v
predpisanem roku iz prejšnjega odstavka ministrstvo, ki je
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določilo naravovarstvene pogoje, ne izda ali ne odreče soglasja, se šteje, da je njegovo soglasje dano.”.
30. člen
V 108. členu se v drugem odstavku za besedo “skladno” doda besedilo “s tem zakonom in”.
Tretji odstavek se črta.
31. člen
Besedilo 111. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Upravne naloge v zvezi z ohranjanjem biotske raznovrstnosti in varstvom naravnih vrednot na podlagi tega
zakona opravlja ministrstvo.
(2) Organ iz prejšnjega odstavka opravlja zlasti naslednje naloge:
1. pripravlja predloge programov ohranjanja biotske
raznovrstnosti,
2. pripravlja predloge programov varstva naravnih vrednot državnega pomena,
3. pripravlja predloge operativnih programov,
4. pripravlja pravne, upravne in projektne rešitve za
ohranjanje biotske raznovrstnosti,
5. pripravlja pravne, upravne in projektne rešitve za
izvajanje ukrepov varstva naravnih vrednot državnega pomena,
6. nadzira izvajanje ukrepov varstva naravnih vrednot in
ohranjanja biotske raznovrstnosti,
7. izdaja dovoljenja in soglasja v skladu s tem zakonom
in na njegovi podlagi izdanimi predpisi,
8. vodi javne zbirke podatkov,
9. skrbi za opravljanje javne službe ohranjanja narave,
10. sklepa pogodbe o varstvu naravnih vrednot državnega pomena iz 47. člena tega zakona, razen v primeru iz 8.
točke drugega odstavka 133. člena tega zakona,
11. sklepa pogodbe o skrbništvu naravnih vrednot državnega pomena iz 48. člena tega zakona, razen v primeru
iz 9. točke drugega odstavka 133. člena tega zakona,
12. sklepa sporazume o višini odškodnin iz 93. člena
tega zakona,
13. izvaja predkupno pravico države iz 84. člena tega
zakona,
14. skrbi za izvajanje nalog zatočišča,
15. skrbi za izobraževanje delavcev, ki izvajajo naloge
ohranjanja narave,
16. skrbi za usposabljanje naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov in preverjanje strokovnega znanja ter
vodi evidenco izdanih pooblastil,
17. izvaja neposredni nadzor na zavarovanih območjih,
ki jih je ustanovila država in nimajo svojega upravljavca, ter
neposredni nadzor zunaj zavarovanih območij,
18. usklajuje izvajanje naravovarstvenega nadzora,
19. upravlja naravne vrednote, nepremičnine na zavarovanih območjih in stvari, ki jim služijo in so v lasti države,
če upravljanje z njimi ni urejeno z drugimi predpisi.”.
32. člen
Besedilo 117. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Zavod opravlja kot javno službo naslednje naloge:
1. spremlja stanje ohranjenosti narave,
2. zbira podatke o rastlinskih in živalskih vrstah, njihovih življenjskih prostorih in ekosistemih v sodelovanju z izvajalci javnih služb na področju usmerjanja gospodarjenja z
naravnimi viri,
3. spremlja stanje biotske raznovrstnosti,
4. pripravlja strokovne predloge ukrepov varstva sestavin biotske raznovrstnosti,
5. evidentira in vrednoti dele narave,
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6. pripravlja strokovne predloge za določitev statusa
naravnih vrednot in razvrstitve naravnih vrednot v naravne
vrednote državnega in naravne vrednote lokalnega pomena,
7. spremlja stanje naravnih vrednot,
8. pripravlja strokovne predloge za ukrepe varstva naravnih vrednot lokalnega in državnega pomena,
9. pripravlja strokovne predloge za zavarovanje,
10. sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva naravnih vrednot državnega pomena,
11. sodeluje pri pripravi načrtov upravljanja zavarovanih območij,
12. upravlja z zavarovanimi območji, ki jih je ustanovila
država, če je v aktu o zavarovanju tako določeno,
13. sodeluje v postopku izbire koncesionarja iz 43.
člena tega zakona,
14. pripravlja strokovne predloge rdečih seznamov,
15. izvaja strokovne naloge na področju ohranjanja
narave v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi,
16. daje strokovna mnenja in soglasja s področja ohranjanja narave.
(2) Zavod opravlja na podlagi javnega pooblastila te
naloge:
1. pripravlja naravovarstvene smernice,
2. upravlja baze podatkov o naravnih vrednotah in sestavinah biotske raznovrstnosti,
3. daje mnenje iz 97., 104. in 153. člena tega zakona,
4. skrbi za enotnost strokovnih metod in postopkov na
področju ohranjanja narave,
5. izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem naravovarstvenih nalog.
(3) Poleg nalog iz prejšnjih odstavkov opravlja zavod
tudi te naloge:
1. strokovno pomaga lastnikom naravnih vrednot in
lastnikom zemljišč na zavarovanih območjih,
2. sodeluje pri pripravi izobraževalnih programov o ohranjanju narave na vseh ravneh izobraževanja,
3. skrbi za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja
narave.
(4) S soglasjem ustanovitelja lahko opravlja zavod tudi
druge naloge.”.
33. člen
V 133. členu se v drugem odstavku:
– 2. točka spremeni tako, da se glasi: “2. sprejema
letni program dela na podlagi načrta upravljanja in opravlja
oziroma skrbi za opravljanje v njem določenih nalog;”,
– črta 10. točka,
– dosedanje 11., 12., 13., 14., 15., 16. in 17. točka
postanejo 10., 11., 12., 13., 14., 15. in 16. točka.
V tretjem odstavku se črta piko in doda besedilo “in
upravlja z bazami podatkov, ki se nanašajo na zavarovano
območje, v skladu s tem zakonom.”.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“(4) Ne glede na določbi drugega in tretjega odstavka
tega člena se lahko v aktu o zavarovanju določi, da opravlja
upravljavec samo nekatere naloge iz drugega in tretjega
odstavka tega člena, če je s tem izpolnjen namen, zaradi
katerega je bilo območje zavarovano.”.
34. člen
V 136. členu se v prvem odstavku črta piko in doda
besedilo “, v primerih, ko z drugimi predpisi ni drugače
določeno.”.
35. člen
Besedilo 148. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Fizična in pravna oseba, ki rabi naravno vrednoto
na podlagi veljavnega pravnega naslova in katere lastnik je
država ali lokalna skupnost, plača za njeno rabo povračilo.
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(2) Osnova za plačilo povračila je vrsta, količina in
obseg rabe naravne vrednote.
(3) Višino povračila, način izračunavanja, odmere ter
plačevanja in merila za znižanje in oprostitev predpiše vlada.
Za naravne vrednote lokalnega pomena določi povračilo
lokalna skupnost.
(4) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena veljajo tudi za naravne dobrine, ki so v lasti države na
zavarovanih območjih.
(5) Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi, ki
so v lasti države in se nahajajo na zavarovanem območju,
opravlja upravljavec zavarovanega območja.”.
36. člen
V 149. členu se v prvem in tretjem odstavku za besedo
“vrednoto” in v drugem odstavku za besedo “vrednote” doda
besedilo “, zavarovano območje ali njegov del” v ustreznem
sklonu.
37. člen
Besedilo 152. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Carinski organi imajo pri nadzoru izvajanja določb
tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov in
ukrepov v zvezi z uvozom, izvozom in tranzitom rastlin in
živali ter drugega blaga na podlagi tega zakona naslednja
pooblastila:
1. odrediti zaseg ali odvzem živali, če se z njimi ravna v
nasprotju z določbami tega zakona in na njegovi podlagi
izdanimi predpisi, in njihovo izročitev zatočišču,
2. odrediti zaseg ali odvzem rastlin, če se z njimi ravna
v nasprotju z določbami tega zakona in na njegovi podlagi
izdanimi predpisi,
3. odrediti zaseg ali odvzem drugega blaga, če se z
njim ravna v nasprotju z določbami tega zakona in na njegovi
podlagi izdanimi predpisi,
4. predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška oziroma v skladu s 161. členom tega zakona izreči mandatno
kazen.
(2) Pritožba zoper odločbo, ki jo izda pristojni carinski
organ v primerih iz prejšnjega odstavka, ne zadrži njene
izvršitve.
(3) Zasežene oziroma odvzete stvari iz prvega odstavka
tega člena so carinsko blago in se z njimi ravna v skladu s
carinskimi predpisi.”.
38. člen
Besedilo 153. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Inšpektor iz 151. člena tega zakona ima poleg
pooblastil, ki jih ima po splošnih predpisih, če ugotovi, da so
kršene določbe tega zakona, predpisov oziroma aktov, izdanih na njihovi podlagi, še pooblastilo nadzirati izkoriščanje
ali rabo naravnih vrednot in sestavin biotske raznovrstnosti
glede njihove usklajenosti z določbami tega zakona in na
njegovi podlagi izdanimi predpisi in pristojnosti:
1. odrediti vzpostavitev naravnih vrednot ali sestavin
biotske raznovrstnosti v prejšnje stanje, odpravo škode oziroma sanacijo na stroške povzročitelja, v skladu s predhodno pridobljenim strokovnim mnenjem zavoda;
2. odrediti prepoved izvajanja posega ali opravljanja
dejavnosti, ki se izvaja v nasprotju z določbami tega zakona
in na njegovi podlagi izdanimi predpisi;
3. odrediti prepoved izvajanja posega, če se poseg
izvaja brez naravovarstvenega soglasja oziroma v nasprotju z
naravovarstvenim soglasjem;
4. odrediti zaseg predmetov, s katerimi je bil povzročen prekršek po tem zakonu;
5. odrediti zaseg predmetov, ki so nastali s storitvijo
prekrška po tem zakonu;
6. odrediti zaseg ali odvzem živali, če se z njimi ravna v
nasprotju z določbami tega zakona in na njegovi podlagi
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izdanimi predpisi, in njihovo izročitev zatočišču;
7. odrediti zaseg ali odvzem rastlin, če se z njimi ravna
v nasprotju z določbami tega zakona in na njegovi podlagi
izdanimi predpisi, in njihovo uničenje, izročitev ali prodajo;
8. odrediti druge ukrepe v skladu s tem zakonom ali na
njegovi podlagi izdanimi predpisi.
(2) Pritožba zoper odločbo, ki jo izda pristojni inšpektor
v primerih iz prejšnjega odstavka, ne zadrži njene izvršitve.
(3) Če inšpektor pri izvajanju inšpekcijskega nadzora
po tem zakonu naleti na fizični odpor ali če tak odpor lahko
utemeljeno pričakuje, lahko zahteva pomoč policije.
(4) Minister določi pogoje in način ravnanja s stvarmi iz
4. do vključno 6. točke prvega odstavka tega člena.”.
39. člen
Besedilo 156. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Neposredni nadzor na zavarovanih območjih zagotavljajo upravljavci zavarovanih območij.
(2) Neposredni nadzor zunaj zavarovanih območij zagotavlja ministrstvo.
(3) Osebe javnega prava, ki so ustanovljene z namenom usmerjanja trajnostnega gospodarjenja naravnih dobrin, zagotavljajo neposredni nadzor na območjih teh dobrin.
(4) Osebe iz prejšnjih treh odstavkov zagotavljajo izvajanje naravovarstvenega nadzora s sklenitvijo delovnih ali
drugih ustreznih pogodb z naravovarstvenimi nadzorniki v
skladu z zakonom.
(5) Ministrstvo predpiše načine in pogoje za organizacijsko, vsebinsko ter teritorialno usklajeno izvajanje naravovarstvenega nadzora.”.
40. člen
Črta se 158. člen.
41. člen
V 160. členu se v prvem odstavku:
– črta 11. točka,
– dosedanje 12. do 33. točka postanejo 11. do 32.
točka,
– na koncu prvega odstavka dodajo nove 33., 34. in
35. točka, ki se glasijo:
“33. če izvaja poseg v naravo v nasprotju z dovoljenjem
za poseg v naravo (prvi odstavek 104. člena);
34. če izvaja poseg v prostor v nasprotju z naravovarstvenim soglasjem (tretji odstavek 105. člena);
35. če izvaja poseg v prostor za katerega ni pridobil
naravovarstvenega soglasja (prvi odstavek 105. člena).”
V šestem odstavku se za besedo “zasežejo” doda besedilo “oziroma odvzamejo”.
42. člen
V 161. členu se v osmem odstavku za besedo “zasežejo” doda besedilo “oziroma odvzamejo”.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
43. člen
Zavod RS za varstvo narave in javni zavod Triglavski
narodni park končata postopke za izdajo naravovarstvenega
soglasja, ki sta jih uvedla do uveljavitve tega zakona.
44. člen
V treh mesecih po uveljavitvi tega zakona ministrstvo,
pristojno za ohranjanje narave, in Zavod RS za varstvo narave sporazumno uredita morebiten prehod in prevzem delavcev, ki delajo na ministrstvu, pristojnem za ohranjanje nara-
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ve, oziroma na Zavodu RS za varstvo narave, skladno z
ureditvijo nalog iz 31. in 32. člena tega zakona. Pri tem se
upošteva zlasti dosežena stopnja izvajanja posameznih nalog na ministrstvu, pristojnem za ohranjanje narave, oziroma
v Zavodu RS za varstvo narave ob uveljavitvi tega zakona,
pretežnost dela, ki ga delavec opravlja na upravno pravnih
oziroma strokovnih nalogah, in pričakovan obseg dela na
posameznih nalogah, glede na določbe tega zakona.
45. člen
Za dovoljenja za posege v prostor se štejejo dovoljenja, izdana po predpisih o graditvi objektov.
46. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona je Zavod za gozdove
Slovenije, kot oseba javnega prava iz 39. člena tega zakona, dolžan zagotavljati neposredni nadzor v naravi.
47. člen
Postopki za izdajo naravovarstvenega soglasja, začeti
po dosedanjih predpisih, se nadaljujejo in končajo po določbah teh predpisov.
Postopki za izdajo soglasja upravne enote v postopku
pridobitve lastninske pravice s pravnimi posli na nepremičninah na zavarovanih območjih, začeti po dosedanjih predpisih, se nadaljujejo in končajo po določbah teh predpisov.
48. člen
Do sprejema nacionalnega programa varstva narave iz
94. člena zakona o ohranjanju narave se uporablja nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/99) v delu,
ki ureja ohranjanje narave, v skladu z zakonom o ohranjanju
narave.
49. člen
Do sprejema predpisa, s katerim se bodo določile naravne vrednote, se za opredelitev vsebine naravovarstvenih
smernic iz 24. člena tega zakona v delu, ki se v okviru
naravnih vrednot nanaša na naravno dediščino, uporabljajo
strokovni predlogi za določitev naravnih vrednot, ki jih je
pripravil Zavod RS za varstvo narave. Če ti predlogi še niso
pripravljeni, se uporabijo strokovne podlage za varstvo območij naravne in kulturne dediščine v delu, ki se nanaša na
naravno dediščino.
50. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati zakon
o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS, št.
20/98) in zakon o spominskem parku Trebče (Uradni list
SRS, št. 1/81 in 42/86), uporabljata pa se do sprejema
aktov o zavarovanju območja naravnega rezervata Škocjanski zatok in območja Kozjanskega regijskega parka.
Izvršilni predpisi, izdani na podlagi zakonov iz prejšnjega odstavka, veljajo do sprejema aktov o zavarovanju območja naravnega rezervata Škocjanski zatok in območja Kozjanskega regijskega parka, kolikor niso v nasprotju z zakonom o ohranjanju narave.
51. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-01/98-7/10
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Uradni list Republike Slovenije

5833. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o jamstvenem in preživninskem skladu
Republike Slovenije (ZJSRS-D)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o Jamstvenem in
preživninskem skladu Republike Slovenije
(ZJSRS-D)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. decembra 2002.
Št. 001-22-165/02
Ljubljana, dne 26. decembra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
JAMSTVENEM IN PREŽIVNINSKEM SKLADU
REPUBLIKE SLOVENIJE (ZJSRS-D)
1. člen
V zakonu o Jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/97, 10/98, 41/99,
53/99 in 22/2000 – ZJS) se naslov spremeni tako, da se
glasi: “zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu
Republike Slovenije.”
2. člen
V prvi alinei 1. člena, v 2. členu in v drugem odstavku
3. člena se besede “Jamstveni in preživninski sklad” nadomestijo z besedami “Javni jamstveni in preživninski sklad” v
ustreznem sklonu.
3. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
“14.a člen
Ne glede na določbe zakona o javnih skladih (Uradni
list RS, št. 22/2000) nad skladom ni mogoče začeti stečajnega postopka. Če sklad ne more poravnati dospelih obveznosti, odgovarja za njihovo plačilo Republika Slovenija solidarno s skladom.”.
4. člen
V 16. členu se za besedo “delodajalca” črta vejica in
besedilo “pri katerem je bil zaposlen neprekinjeno najmanj
tri mesece pred datumom prenehanja delovnega razmerja”.
5. člen
V 19. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
“Sklad pri izračunu višine izplačila upošteva višino terjatev upravičenca do stečajnega dolžnika oziroma delodajalca
iz naslovov po prvem odstavku ter omejitev izplačila po drugem odstavku tega člena.”.
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V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda “prejšnjega” nadomesti z besedo “drugega”.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
6. člen
V 21.a členu se črta peta alinea.
7. člen
V 21.b členu se za prvim odstavkom doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
“Za neredno plačevanje preživnine po tem zakonu se
šteje, če preživninski zavezanec dolguje skupaj vsaj znesek
treh povprečnih mesečnih preživnin v zadnjih 12 mesecih
pred vložitvijo zahtevka. Mesec, v katerem zastopnik vloži
zahtevo, se ne šteje med zadnjih 12 mesecev.”.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Dosedanja tretji in četrti odstavek se črtata.
8. člen
V 22. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti
odstavek, ki se glasi:
“Pritožba zoper odločbo, s katero je bilo ugotovljeno
prenehanje pravice do nadomestila preživnine, ne zadrži
izvršitve odločbe.”.
9. člen
V 25. členu se v tretjem odstavku črta tretja alinea.
10. člen
26.a člen se spremeni tako, da se glasi:
“26.a člen
Otrokov zakoniti zastopnik, preživninski zavezanec in
njihovi delodajalci, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, centri za socialno delo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, banke, hranilnice, Klirinško depotna družba
d.d., Geodetska uprava Republike Slovenije in Banka Slovenije morajo skladu na njegovo zahtevo dati vse podatke, ki
jih potrebuje pri odločanju o pravici do nadomestila preživnine in za izterjavo izplačanih nadomestil s pripadajočimi obrestmi in stroški.”.
11. člen
Za 26.a členom se doda nov 26.b, ki se glasi:
“26.b člen
Sklad lahko podatke, ki jih pridobi od zavezancev iz
prejšnjih dveh členov, uporabi samo za potrebe postopkov
po tem zakonu.
Drugim uporabnikom lahko sklad posreduje podatke
samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali
na podlagi pisne zahteve ali privolitve osebe, na katero se ti
podatki nanašajo.”.
12. člen
Za 27. členom se doda naslov novega V.a poglavja: “V. a
EVIDENCE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV” ter novi 27.a,
27.b, 27.c, 27.č, 27.d in 27.e člen, ki se glasijo:
“27.a člen
Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za zbiranje, obdelavo, posredovanje in uporabo osebnih podatkov
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iz zbirk osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: evidence),
uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
27.b člen
Za potrebe izvajanja nalog sklada ter za statistične ali
znanstveno raziskovalne namene, sklad vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje s tem zakonom določene evidence osebnih podatkov.
Sklad vodi evidence o:
– pravicah iz naslova insolventnosti delodajalca;
– nadomestilih preživnine.
27.c člen
Evidenca o pravicah iz naslova insolventnosti delodajalca vsebuje naslednje podatke upravičenca:
– osebno ime;
– rojstne podatke (dan, mesec, leto in kraj);
– enotno matično številko občana;
– naslov (stalnega, začasnega) prebivališča;
– davčno številko;
– številko transakcijskega oziroma tekočega računa,
hranilne knjižice oziroma nerezidenčnega računa tujca;
– naslov, na katerega želi prejemati pošto;
– razlog prenehanja delovnega razmerja;
– višino pripadajoče pravice iz prvega odstavka 19.
člena tega zakona;
– višino izplačil, opravljenih s strani delodajalca oziroma stečajnega dolžnika iz terjatev, določenih v prvem odstavku 19. člena tega zakona.
27.č člen
Evidenca o nadomestilih preživnine vsebuje naslednje
osebne podatke:
1. za otroka:
– osebno ime;
– rojstne podatke (dan, mesec, leto in kraj);
– enotno matično številko občana;
– naslov (stalnega, začasnega) prebivališča;
– krajevno pristojni center za socialno delo;
– državljanstvo;
– podatke o skupnem gospodinjstvu;
– višina preživnine;
– zaposlitev;
– oddaja v rejništvo, namestitev v zavod;
– plačana preživnina v zadnjem letu pred vložitvijo zahtevek po mesecih in
– plačana preživnina v obdobju priznanja pravice do
nadomestila preživnine.
2. za zakonitega zastopnika:
– osebno ime;
– enotno matično številko občana;
– številko transakcijskega oziroma tekočega računa,
hranilne knjižice oziroma nerezidenčnega računa tujca;
– naslov (stalnega, začasnega) prebivališča;
– naslov, na katerega želi prejemati pošto.
3. za preživninskega zavezanca:
– osebno ime;
– rojstne podatke (dan, mesec, leto in kraj);
– enotno matično številko občana;
– naslov (stalnega, začasnega) prebivališča;
– državljanstvo;
– podatke o skupnem gospodinjstvu;
– zaposlitev;
– podatke o dohodkih in premoženju (nepremično in
premično premoženje, delnice, solastništvo v podjetju, avtorski honorarji in drugi dohodki).
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27.d člen
Podatki iz prejšnjih dveh členov se zbirajo neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo. Za pravico
iz naslova insolventnosti delodajalca, se podatke, ki se
nanašajo na terjatve delavca do stečajnega dolžnika oziroma delodajalca ter izplačila, pridobiva neposredno od pristojnih oseb delodajalca oziroma od stečajnega dolžnika.
Podatki v postopku priznanja nadomestila preživnine se
pridobivajo o vlagatelju, o otrocih, katerih zakoniti zastopnik je vlagatelj in zanje vlaga zahtevo ter o preživninskem
zavezancu neposredno od vlagatelja. O preživninskem zavezancu lahko vlagatelj poda le podatke o osebnem imenu, rojstne podatke, o stalnem ali začasnem bivališču in
zaposlitvi. Ostale podatke pridobiva sklad.
Sklad lahko brezplačno pridobiva osebne podatke iz
obstoječih zbirk osebnih podatkov od naslednjih upravljavcev:
– Ministrstva za notranje zadeve – podatke o skupnem gospodinjstvu iz centralnega registra prebivalstva
(ime in priimek, rojstne podatke, enotno matično številko
občana, podatke o državljanstvu, podatke o prebivališču),
podatke o lastništvu motornega vozila, podatke o statusu
(smrti);
– Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in
centrov za socialno delo – podatek o oddaji v rejništvo,
podatek o višini preživnine (višina preživnine, številka obvestila o uskladitvi preživnine, datum izdaje dokumenta);
– Ministrstva za šolstvo, znanost in šport – podatke o
namestitvi v vzgojno-izobraževalni zavod;
– Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije – podatke o zavarovancih, vključenih v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, podatke o izplačani pokojnini, varstvenem dodatku, dodatku za pomoč in postrežbo,
nadomestilu iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
– Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije – podatke o zavarovancih, vključenih v zdravstveno zavarovanje
(podatke o zaposlitvi, ime in priimek, rojstne podatke, enotno matično številko občana, podatke o zaposlitvi);
– Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje – podatke o izplačanem nadomestilu iz naslova zavarovanja za
primer brezposelnosti, denarni pomoči, štipendijah in drugih materialnih pravicah iz tega naslova, vključitvi v program javnih del;
– Geodetske uprave Republike Slovenije – podatke o
višini katastrskega dohodka;
– bank in hranilnic – podatke o odprtih transakcijskih
računih, tekočih računih, žiro računih in hranilnih knjižicah
uporabnikov;
– Banke Slovenije – o odprtih transakcijskih računih
uporabnikov;
– Klirinško depotne družbe d.d. – podatke o lastništvu vrednostnih papirjev;
– stečajnih dolžnikov oziroma delodajalcev – podatke
o zaposlitvi, podatke o višini terjatev iz naslovov, za katere
jamči sklad po tem zakonu, podatke o poplačilih terjatev,
za katere jamči sklad po tem zakonu.
27.e člen
Podatki iz 27.c in 27.č člena tega zakona se hranijo
največ deset let po zaključku zadeve oziroma pet let po
polnoletnosti otroka, v primeru, da ob preteku prejšnjega
roka otrok še ni dosegel polnoletnosti, nato pa se arhivirajo v skladu z zakonom, ki ureja arhivska gradiva in
arhive.”.
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
4. in 5. člen tega zakona se uporabljata za upravičence, ki jim je delovno razmerje zaradi insolventnosti delodajalca prenehalo po uveljavitvi tega zakona.
14. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/96-19/15
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

5834. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS,
d.d., za najetje kredita pri Evropski
investicijski banki za projekt slovenskih
avtocest/V (ZSDSA5)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi zakona o soglasju Republike
Slovenije DARS, d.d., za najetje kredita pri
Evropski investicijski banki za projekt slovenskih
avtocest/V (ZSDSA5)
Razglašam zakon o soglasju Republike Slovenije
DARS, d.d., za najetje kredita pri Evropski investicijski banki
za projekt slovenskih avtocest/V (ZSDSA5), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. decembra
2002.
Št. 001-22-167/02
Ljubljana, dne 26. decembra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.

ZAKON
O SOGLASJU REPUBLIKE SLOVENIJE DARS,
D.D., ZA NAJETJE KREDITA PRI EVROPSKI
INVESTICIJSKI BANKI ZA PROJEKT SLOVENSKIH
AVTOCEST/V (ZSDSA5)
1. člen
Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje Družbi
za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju:
DARS d.d.) za najetje kredita pri Evropski investicijski banki (v nadaljevanju: EIB) v znesku 120 mio evrov glavnice s
pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški kredita za graditev avtocestnih odsekov Bič-Trebnje-Hrastje (etapa: BičKorenitka), Kronovo-Smednik, Šentvid-Koseze in SmednikKrška vas.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
DARS d.d. lahko najame kredit iz prejšnjega člena pod
naslednjimi pogoji:
– rok črpanja kredita je do 15. decembra 2007;
– valuta črpanja je evro ali valute držav članic EIB, ki
niso udeležene v tretji fazi EMU ali katerakoli valuta, s katero
se trguje na glavnih mednarodnih denarnih trgih;
– odplačilo kredita v 40 polletnih obrokih (15. 6. in
15. 12. vsako leto), začenši z 15. decembrom 2007 in
plačilom zadnjega obroka glavnice 15. decembra 2027;
– petletni moratorij na odplačilo glavnice;
– valuta odplačila glavnice je enaka valuti črpanja posamezne tranše;
– višino obrestne mere določi EIB iz Luxemburga glede na izbrano valuto in vrsto izbrane obrestne mere črpanja,
in sicer je lahko izbrana obrestna mera spremenljiva (variabilna), stalna (fiksna) ali popravljiva (t.j. fiksna obrestna mera, ki se v času odplačevanja kredita večkrat spremeni oziroma prilagodi);
– kreditojemalec se za vrsto obrestne mere odloča ob
vsaki črpani tranši posebej;
– obresti s spremenljivo obrestno mero so plačljive
četrtletno (vsakega 15. 3., 15. 6., 15. 9., 15. 2.), s stalno
in popravljivo obrestno mero polletno (vsakega 15. 6. in
15. 12.);
– plačilo obresti se izvrši v istih valutah kot plačilo glavnice;
– zamudne obresti se izračunajo na podlagi formule, in
sicer se uporabi višja obrestne mera, in sicer od (i) vsote
pogodbenih obresti za posamezno tranšo in marže v višini
0,25 odstotnih točk letno in (ii) obrestne mere za enomesečne medbančne depozite na trgu medbančnih posojil
povečane za 2 odstotni točki; zamudne obresti se obračunajo na že zapadli in še neodplačani znesek kredita od v
pogodbi določenega dneva zapadlosti do dneva dejanskega
plačila dolgovanega zneska kredita;
– če kreditojemalec v soglasju z EIB po že danem
zahtevku za črpanje le-tega delno ali v celoti spremeni, je
dolžan plačati EIB nadomestilo, ki znaša 1% letno, obračunano za obdobje od v zahtevku določenega datuma predvidenega črpanja do dejanskega datuma črpanja;
– če je kredit razveljavljen zaradi predčasnega odplačila v primeru neizpolnjevanja obveznosti s strani kreditojemalca, je kreditojemalec dolžan plačati nadomestilo od
razveljavljenega zneska obroka, za katerega je že bilo izdano obvestilo o izplačilu s strani EIB, v višini 0,75% letno od
odpovedanega zneska, obračunano za obdobje od datuma, navedenega v obvestilu o izplačilu, do datuma razveljavitve;
– nadomestilo za nepravočasno razveljavitev odobrenega črpanja dela kredita se določi v pavšalnem znesku, ki
je enak polovici obrestne mere, ki bi sicer veljala za ta del
kredita;
– razpise za material in dela, ki se financirajo s sredstvi kredita EIB, je kreditojemalec dolžan razpisati na podlagi odprtih mednarodnih razpisov in pod enakimi pogoji za
udeležence iz vseh držav v skladu s postopki Evropske
unije.
3. člen
DARS d.d. koristi sredstva kredita iz 1. in 2. člena tega
zakona skladno z dinamiko gradnje, določene v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in
letnih planih razvoja in vzdrževanja avtocest.
Črpanje sredstev po tej pogodbi mora biti v skladu s
kvoto zadolževanja DARS d.d. za posamezno proračunsko
leto.
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4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/02-115/1
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

USTAVNO SODIŠČE
5835. Odločba, da tretja alinea prvega odstavka 22.
člena zakona o financiranju občin ni v
neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem z zahtevo župana Občine Radenci in desetih županov drugih občin, ki jih zastopa Rudi Šelih, odvetnik v Ljubljani, na seji dne 5. decembra 2002

odločilo:
Tretja alinea prvega odstavka 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) ni v
neskladju z ustavo.

Obrazložitev
A)
1. Predlagatelji navajajo, da je bila tretja alinea prvega
odstavka 22. člena zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO) z drugim odstavkom 12. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 56/98 – ZFO-A) spremenjena tako, da je
med prihodke občine za financiranje porabe uvrstila tudi
krajevne turistične takse. Taka ureditev naj bi za občine
pomenila zmanjšanje sredstev iz naslova finančne izravnave. Ker je poleg tega še z zakonom o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98 – v nadaljevanju: ZPT)
določena namenska raba turistične takse, naj bi bilo, v
neskladju z 9. členom ratificirane Evropske listine lokalne
samouprave (Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne
samouprave, Uradni list RS, št. 57/96, MP, št. 15/96 – v
nadaljevanju: MELLS), porušeno sorazmerje med finančnimi viri in pristojnostmi lokalne skupnosti. Občine naj namreč za izvajanje posameznih nalog iz ZPT ne bi imele
zagotovljenih sredstev. Prav tako naj bi bile turistične občine v neskladju s 14. členom Ustave v neenakopravnem
položaju z drugimi občinami, saj ZPT le turističnim občinam nalaga vrsto obveznosti, pri tem pa financiranje teh
obveznosti ni zakonsko urejeno. Izpodbijana ureditev naj
bi bila v neskladju še s 138. členom ustave, saj naj bi
občine zaradi manjšega obsega finančne izravnave ne mogle uresničevati lokalne samouprave. Prav tako naj bi bila v
neskladju s 142. členom ustave, saj naj bi bile občine, ki
potrebujejo finančno izravnavo zaradi slabše gospodarske
razvitosti, glede na namensko rabo turistične takse prikrajšane za prihodke iz njenega naslova.
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B)
3. Prvi odstavek 22. člena ZFO, katerega spremembo
izpostavljajo predlagatelji v svojih uvodnih navedbah, opredeljuje le del tistih prihodkov občine, ki so z vidika sistema
financiranja občin relevantni pri ugotavljanju višine lastnih
prihodkov posamezne občine.1 Ta višina prihodkov se ugotavlja, ker so v uveljavljenem sistemu financiranja občin tistim občinam, ki z lastnimi prihodki ne morejo zagotoviti
primernega obsega sredstev za financiranje lokalnih zadev
javnega pomena (t. i. primerne porabe, ki je določena za
vsako posamezno občino; gl. prvi odstavek 20. člena in prvi
odstavek 20.a člena ZFO), zagotovljena sredstva za finančno izravnavo v državnem proračunu (24. člen ZFO). Uvrstitev posameznega finančnega vira med lastne prihodke občine, ki so posledično zaradi tega višji, za občino, ki z lastnimi
prihodki ne more zagotoviti svoje primerne porabe, pomeni
nižjo finančno izravnavo (tj. manj sredstev) iz državnega proračuna. Prav to pa naj bi tudi bila, po zatrjevanju predlagateljev, posledica izpodbijane spremembe, ki je med relevantne prihodke občine namesto “krajevne takse” uvrstila “krajevne turistične takse”.
4. Kot je razvidno iz pojasnil predlagatelja novele ZFO
(Poročevalec DZ, št. 49/97), naj bi pri izpodbijani določbi
šlo zgolj za ustrezno prilagoditev terminologije zaradi novega pristopa k financiranju lokalne ravni. Iz te prilagoditve naj
bi tudi povsem jasno izhajalo, da lahko občine uvajajo le
krajevno turistično takso.
5. Da pri uveljavitvi izpodbijane spremembe ni šlo za
vsebinsko spremembo urejevanega področja oziroma za
uvrstitev nekega novega vira med relevantne prihodke občine, potrjuje tudi primerjava med turistično takso po zakonu o
turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91 – v nadaljevanju:
zakon), ki je veljal do uveljavitve ZPT, in turistično takso po
ZPT. Tako gre pri obeh taksah2 za denarni znesek, ki ga
gost oziroma turist plača za vsak dan bivanja v kraju zunaj
svojega stalnega (pre)bivališča (prvi odstavek 1. člena zakona oziroma prvi odstavek 21. člena ZPT), plačilo predstavlja
prihodek občine (3. člen zakona in prvi odstavek 22. člena
ZPT), enako pa je določena celo višina turistične takse –
občina jo lahko določi v razponu od 3 do 11 točk (drugi
odstavek 7. člena zakona in prvi odstavek 23. člena ZPT).
Prav tako ni bistvenih razlik med namembnostjo takse, ki je v
sofinanciranju storitev in ugodnosti, ki so jih gostje deležni
brezplačno, komunalnih potreb, ki nastanejo zaradi turistične dejavnosti in promotivne dejavnosti v turističnem kraju
(tretji odstavek 8. člena zakona; prim. s prvim odstavkom
21. člena oziroma z 22. členom ZPT). Glede na to je neutemeljen očitek predlagateljev, da naj bi zmanjšanje sredstev
iz naslova finančne izravnave povzročila izpodbijana zakonska sprememba. Na njeni podlagi namreč med relevantne
prihodke občine, tj. tiste, ki se upoštevajo pri ugotavljanju
obsega lastnih prihodkov občine, ni bil uvrščen nek nov vir
1
Tako so v navedeni določbi med prihodki občine za financiranje porabe (poleg izpodbijanega prihodka iz naslova krajevne turistične takse in prihodkov iz 21. člena ZFO) našteti še: davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, komunalne takse,
pristojbine, odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega
zemljišča in gozda, odškodnine in nadomestila za degradacijo prostora in onesnaževanje okolja, prihodki uprave in prihodki, določeni z
drugimi akti.
V drugem odstavku 25. člena ZFO pa so našteti prihodki, ki se
pri izračunu obsega lastnih prihodkov občine ne upoštevajo.
2
Iz zakona izhaja, da je bila turistična taksa sestavljena iz krajevne takse in prenočitvene takse; slednja je bila prihodek republike (gl.
2. in 3. člen).
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financiranja. Zaradi tega morebitno zmanjšanje sredstev iz
naslova finančne izravnave ni posledica izpodbijane določbe, temveč izhaja iz siceršnjega obsega lastnih prihodkov
občine.
6. Prav tako neutemeljen je očitek predlagateljev, da naj
bi bila izpodbijana sprememba v neskladju z 9. členom
MELLS. Zaradi namenske rabe turistične takse namreč sorazmerje med finančnimi viri in pristojnostmi lokalne skupnosti
ni porušeno. Celo nasprotno; lokalnim skupnostim neka naloga ni zgolj naložena, temveč je za to nalogo zagotovljen tudi
namenski vir financiranja. Med naloge občin namreč že zakon
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl. – v
nadaljevanju: ZLS) uvršča tudi naloge s področja turizma (2.
alineja drugega odstavka 21. člena ZLS), kar pomeni, da
občina te naloge mora opravljati. Pri tem ZLS teh nalog v
nadaljevanju sicer podrobneje ne opredeljuje, nedvomno pa
je med te naloge šteti tiste, ki so navedene v 22. členu ZPT
(nudenje turističnih informacij in usmerjanje s pomočjo ustrezne prometne signalizacije, spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
pisna promocijska gradiva, filmi in druga sredstva za promocijo turistične ponudbe, prireditve, vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, tematskih poti in drugih javnih površin, ki so namenjene turistom, ter programi urejanja
okolja, ki jih izvajajo turistična in okoljevarstvena društva).
Glede na to teh nalog ne gre opredeljevati kot nekih dodatnih
nalog lokalnih skupnosti, za katere naj ne bi bila zagotovljena
sredstva, temveč za naloge, ki so pri “turističnih” občinah, iz
katerih so predlagatelji, korelativne s finančnimi sredstvi. Zaradi tega je tudi neutemeljen očitek predlagateljev, da naj bi
bile “turistične” občine v neenakopravnem položaju v primerjavi z “neturističnimi” občinami, se pravi s tistimi, ki nimajo
registriranih prenočitvenih obratov.
7. Predlagatelji nadalje zatrjujejo še neskladje s 138.
členom ustave, ker naj občine zaradi manjšega obsega finančne izravnave ne bi mogle uresničevati lokalne samouprave.
8. Glede na uveljavljeni sistem financiranja občin (gl.
točko 3 obrazložitve) predstavljajo sredstva finančne izravnave tisto razliko sredstev, ki je posamezni občini (poleg
njenih lastnih prihodkov) potrebna, da lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (oziroma primerno porabo).
Pri tem je ta razlika v višini sredstev finančne izravnave, do
katere je posamezna občina upravičena, odvisna od višine
njenih lastnih prihodkov; višji so ti občinski prihodki, nižja so
sredstva finančne izravnave in nasprotno. Zato je z vidika
višine sredstev finančne izravnave za občino ugodneje, kolikor se posamezni njeni lastni prihodki ne upoštevajo pri
izračunu obsega lastnih prihodkov, saj je s tem razlika med
njeno primerno porabo in lastnimi prihodki višja in obseg
sredstev finančne izravnave višji. Vendar pa nižji obseg sredstev finančne izravnave ne pomeni nezmožnosti uresničevanja lokalne samouprave; ker je višina finančne izravnave
vedno manjkajoča razlika sredstev do primerne porabe občine, njena višina na uresničevanje lokalne samouprave nima vpliva. Glede na to izpodbijana ureditev ni v neskladju s
138. členom ustave.
9. Izpodbijana ureditev tudi ni v neskladju s 142. členom ustave. Navedena ustavna določba, ki se nanaša na
gospodarsko slabše razvite občine,3 namreč ne predstavlja
podlage za zagotovitev več sredstev, kot jih je potrebnih za
izvajanje nalog v pristojnosti občine (se pravi za zagotovitev
več od sredstev primerne porabe).
3
Predlagatelji ob utemeljevanju neskladja s 142. členom ustave
niso z ničimer izkazali, da bi bile njihove občine gospodarsko slabše
razvite.
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C)
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 21. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: namestnik predsednice dr.
Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer,
Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka
Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik.
Odločbo je sprejelo soglasno. Sodnik Ribičič je dal pritrdilno ločeno mnenje.
Št. U-I-165/00-7
Ljubljana, dne 5. decembra 2002.
Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.

BANKA SLOVENIJE
5836.

Sklep o pogojih, pod katerimi imajo lahko
rezidenti račune v tujini

Na podlagi 36. člena, četrtega odstavka 53. člena
zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99 in
35/01) in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke
Slovenije

SKLEP
o pogojih, pod katerimi imajo lahko rezidenti
račune v tujini
1
Rezidenti lahko prosto odpirajo račune v tujini.
Rezidenti smejo uporabljati račune v tujini za poslovanje z nerezidenti, z rezidenti pa samo pod pogoji in na način,
kot to določa zakon oziroma podzakonski akti.
2
Rezidenti – pravne osebe in zasebniki, ki imajo račun v
tujini, so po postopku in na način, določen z navodilom za
izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, dolžni odprt račun v tujini priglasiti v evidenco pri Banki
Slovenije in o njem poročati.
3
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep
o pogojih, pod katerimi imajo lahko rezidenti račune v tujini
(Uradni list RS, št. 41/01).
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SODNI SVET
5837. Sklep Sodnega sveta o objavi javnega poziva
k vložitvi kandidatur na prosto mesto
predsednika Okrajnega sodišča v Lenartu in
podpredsednika Okrajnega sodišča v Krškem
(ponovni poziv)

Na podlagi četrtega in petega odstavka 62. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99
in 28/00) je Republika Slovenija, Sodni svet, na 62. seji
dne 5. 12. 2002 sprejel naslednji

SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto mesto:
a) predsednika Okrajnega sodišča v Lenartu,
b) podpredsednika Okrajnega sodišča v Krškem (ponovni poziv).
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom
svoje strokovne dejavnosti in opisom organizacijskih izkušenj po izvolitvi v sodniško funkcijo. Prijavo naj v 15 dneh od
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Tavčarjeva 9,
Ljubljana, p.p. 639.
Republika Slovenija
Sodni svet
Predsednica
Maja Tratnik l. r.

5838. Sklep o imenovanju sodnika na položaj
svetnika okrajnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) je Republika Slovenija,
Sodni svet na 62. seji dne 5. 12. 2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnika na položaj svetnika
okrajnega sodišča
Na položaj svetnika okrajnega sodišča se s 5. 12.
2002 imenuje Oton Nemec, okrajni sodnik na Okrajnem
sodišču v Ljutomeru.
Republika Slovenija
Sodni svet
Predsednica
Maja Tratnik l. r.

4
Ta sklep začne veljati 1. februarja 2003.
Ljubljana, dne 20. decembra 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

5839. Sklep o imenovanju sodnice na položaj
svetnice okrajnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) je Republika Slovenija,
Sodni svet na 62. seji dne 5. 12. 2002 sprejel

Stran

16690 / Št. 119 / 30. 12. 2002

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrajnega sodišča

SKLEP
o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrožnega sodišča

Na položaj svetnice okrajnega sodišča se s 5. 12.
2002 imenuje Nina Vidic, okrajna sodnica na Okrajnem
sodišču v Mariboru.

Na položaj svetnice okrožnega sodišča se s 5. 12.
2002 imenuje Vihorka Omerzu, okrožna sodnica na Delovnem sodišču v Mariboru, zunanji oddelek na Ptuju.

Republika Slovenija
Sodni svet
Predsednica
Maja Tratnik l. r.

Republika Slovenija
Sodni svet
Predsednica
Maja Tratnik l. r.

5840. Sklep o imenovanju sodnice na položaj
svetnice okrožnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) je Republika Slovenija,
Sodni svet na 62. seji dne 5. 12. 2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrožnega sodišča
Na položaj svetnice okrožnega sodišča se s 5. 12.
2002 imenuje Marjeta Cerar, okrožna sodnica na Delovnem
in socialnem sodišču v Ljubljani.
Republika Slovenija
Sodni svet
Predsednica
Maja Tratnik l. r.

5841. Sklep o imenovanju sodnice na položaj
svetnice okrožnega sodišča

5843. Sklep o imenovanju sodnice na položaj
svetnice okrožnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) je Republika Slovenija,
Sodni svet na 62. seji dne 5. 12. 2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrožnega sodišča
Na položaj svetnice okrožnega sodišča se s 5. 12.
2002 imenuje Marjeta Škofljanec, okrožna sodnica na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, zunanji oddelek v
Brežicah.
Republika Slovenija
Sodni svet
Predsednica
Maja Tratnik l. r.

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) je Republika Slovenija,
Sodni svet na 62. seji dne 5. 12. 2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrožnega sodišča
Na položaj svetnice okrožnega sodišča se s 5. 12.
2002 imenuje Bojana Kmetec Rošic, okrožna sodnica na
Delovnem sodišču v Mariboru.
Republika Slovenija
Sodni svet
Predsednica
Maja Tratnik l. r.

5844. Sklep o imenovanju sodnice na položaj
svetnice okrožnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) je Republika Slovenija,
Sodni svet na 62. seji dne 5. 12. 2002 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrožnega sodišča
Na položaj svetnice okrožnega sodišča se s 5. 12.
2002 imenuje Marija Ogrin, okrožna sodnica na Delovnem
in socialnem sodišču v Ljubljani, zunanji oddelek v Kranju.

5842. Sklep o imenovanju sodnice na položaj
svetnice okrožnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) je Republika Slovenija,
Sodni svet na 62. seji dne 5. 12. 2002 sprejel

Republika Slovenija
Sodni svet
Predsednica
Maja Tratnik l. r.
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5845. Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana
Sodnega sveta RS

POROČILO
o izidu nadomestnih volitev člana Sodnega sveta
RS
I
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri izvedbi glasovanja na nadomestnih volitvah člana Sodnega sveta
iz vrst sodnikov, ki opravljajo sodniško funkcijo na sodiščih
položaja okrožnega sodišča ter na podlagi zapisnika o ugotovitvi izida glasovanja po pošti na istih volitvah, ki so bile 11.
decembra 2002, je Volilna komisija Sodnega sveta RS na
seji dne 13. decembra 2002 ugotovila naslednji izid glasovanja:
Število volivcev vpisanih v volilni imenik: 284
Glasovalo po volilnem imeniku: 256
Glasovalo s potrdilom: 1
Skupaj glasovalo: 257
Oddanih glasovnic: 257
Neveljavnih glasovnic: 3
Posamezni kandidati za člana Sodnega sveta so dobili
naslednje število glasov:
1. Darja Novak Krajšek 66 glasov
2. Boris Sušec 65 glasov.
3. Tomaž Neudauer 84 glasov.
4. Marjetka Cerar 39 glasov.
II
Volilna komisija je skladno z določbami četrtega odstavka 25. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94, 45/95, 26/99 – ZPP, 38/99, 28/00, 26/01 – PZ
in 56/02 – ZJU) ugotovila, da je za člana Sodnega sveta
Republike Slovenije iz vrst sodnikov, ki opravljajo sodniško
funkcijo na sodiščih položaja okrožnega sodišča, izvoljen
Tomaž Neudauer, ker je prejel največ glasov.
Ljubljana, dne 13. decembra 2002.
Predsednica
volilne komisije
Lilijana Friedl l. r.
Člani:
Andrej Hrovath l. r.
Janka Šolinc l. r.
Maruša Primožič l. r.
Jelka Zorman Bogunovič l. r.
Marjana Lubinič l. r.
Magda Poljšak Derganc l. r.
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OBČINE
DIVAČA
5846.

Odlok o ustanovitvi zavoda Razvojni center
Divača, Zavod za razvoj podeželja

Na podlagi 2. in 3. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 in 8/96) in
16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99)
je Občinski svet občine Divača na svoji 32. seji dne 13. 6.
2002 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi zavoda Razvojni center Divača,
Zavod za razvoj podeželja
I. USTANOVITELJ IN SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom ustanovitelj Občina Divača ustanavlja
zavod Razvojni center Divača-Zavod za razvoj podeželja in
določa organiziranost zavoda in način izvajanja dejavnosti
zavoda.
Ustanovitelj ustanavlja zavod z namenom pospeševanja celostnega razvoja podeželja in turistične dejavnosti na
območju Občine Divača.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
Ime zavoda:
Skrajšano ime zavoda:
Sedež zavoda:

2. člen
Razvojni center Divača
Zavod za razvoj podeželja
Razvojni center Divača
Kolodvorska 3 a, Divača

Zavod je pravna oseba javnega prava in ima svoj pečat,
katerega obliko, velikost in besedilni del se določi s statutom zavoda.
3. člen
Javni zavod lahko spremeni ime in sedež samo s predhodnim soglasjem ustanovitelja.

– pridobivanje sredstev tehnične pomoči iz naslova Sapard;
– izvajanje drugih nalog s področja dejavnosti zavoda,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– dejavnosti športne zveze.
5. člen
Zaradi vpisa dejavnosti javnega zavoda v sodni register
se v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, kot dejavnost zavoda določi naslednji predmet poslovanja:
70.120
70.320
92.320
92.340
92.610
92.623
92.720
22.110
22.120
22.130
22.150
22.220
22.240
52.488
52.610
52.620
52.630
55.220
55.232
55.304
63.300
70.110
70.111
70.120
70.320
72.220
72.300
72.400
72.600
73.101
73.102

III. DEJAVNOST ZAVODA
73.103
4. člen
Javni zavod opravlja naslednje naloge:
– priprava programov in projektov za razvoj podeželja,
turizma in kmetijstva;
– organizacija seminarjev, tečajev in delavnic ter drugih oblik izobraževanja na področju kmetijstva in turizma;
– informiranje v okviru turistično informativnega centra;
– pospeševanje turistične dejavnosti in promocija turistične ponudbe;
– izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja ter
programov javnih del;
– vključevanje v mednarodne programe obmejnega sodelovanja ter programa regionalnega razvoja;
– sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami in
centri;

73.201
74.130
74.140
74.202
74.204
74.871
74.873
75.130
80.422
92.321
92.341
92.611

Trgovanje z lastnimi nepremičninami
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Druge razvedrilne dejavnosti
Obratovanje športnih objektov
Druge športne dejavnosti
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in periodike
Drugo založništvo
Drugo tiskarstvo
Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.
Trgovina na drobno po pošti
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
Dejavnost kampov
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvijo
Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
Obdelava podatkov
Omrežne podatkovne storitve
Druge računalniške dejavnosti
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
kmetijstva in sorodnih dejavnosti
Raziskovanje in eksperimentalni razvoja na področju
družboslovja
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Podjetniško in poslovno svetovanje
Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše
poslovanje
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Druge razvedrilne dejavnosti
Obratovanje športnih objektov

Uradni list Republike Slovenije
92.624
92.720
92.511
92.512
92.521
92.522
92.530

Druge športne dejavnosti
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Dejavnost knjižnic
Dejavnost arhivov
Dejavnost muzejev
Varstvo kulturne dediščine
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih
rezervatov.

6. člen
Javni zavod lahko spremeni svojo dejavnost samo s
predhodnim soglasjem ustanovitelja.
IV. ORGANIZACIJA ZAVODA
7. člen
Javni zavod ima lahko v svoji sestavi organizacijske
enote, ki se organizirajo za izvajanje dejavnosti za posamezno področje delovanja zavoda.
Organizacijske enote se ustanovijo s sklepom Upravnega odbora, ki hkrati določi tudi področje dejavnosti in
notranjo organizacijo posamezne organizacijske enote.
Organizacijske enote imajo svojega vodjo, ki ga imenuje Upravni odbor zavoda.
8. člen
Organizacijske enote niso pravne osebe in nimajo pooblastil v pravnem prometu.
Posamezne organizacijske enote se znotraj javnega
zavoda vodijo kot samostojno stroškovno mesto.
V. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organi javnega zavoda so:
– Upravni odbor
– Direktor
– Strokovni programski svet
Upravni odbor
10. člen
Javni zavod upravlja upravni odbor zavoda. Upravni
odbor šteje sedem članov.
Ustanovitelj ima štiri predstavnike v upravnem odboru.
Predstavniki ustanovitelja so predsednik odbora za gospodarstvo, za finance, za negospodarstvo in za infrastrukturo
Občinskega sveta občine Divača.
Zaposleni v zavodu imajo enega predstavnika.
Uporabniki storitev zavoda so krajevne skupnosti in
društva, ki so organizirani na območju Občine Divača. Uporabniki storitev imajo v upravnem odboru dva člana, ki sta
hkrati tudi člana strokovnega programskega sveta zavoda.
11. člen
Delo upravnega odbora vodi predsednik, ki ga na konstitutivni seji člani upravnega odbora izvolijo izmed sebe.
Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta in začne teči z dnem konstitutivne seje. Člani upravnega odbora
so lahko ponovno imenovani na to funkcijo.
12. člen
Upravni odbor zavoda ima pristojnosti, kot so določene
z zakonom in tem odlokom zlasti pa:
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– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema letni načrt dela zavoda in poročilo o izpolnjevanju letnega delovnega načrta,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun
zavoda,
– imenuje direktorja zavoda s soglasjem ustanovitelja,
– sprejema statut zavoda in druge splošne akte zavoda, če jih ne sprejema direktor zavoda,
– odloča o uvedbi novih programov,
– daje soglasje k odločitvam direktorja zavoda, kadar
tako določa ta odlok,
– opravlja druge naloge, ki jih določa ta odlok oziroma
tiste za katere ni pristojen drug organ,
– opravlja druge naloge, ki jih določa ta odlok, statut
zavoda ali zakon.
13. člen
Upravni odbor odloča na sejah z večino glasov prisotnih članov.
Direktor
14. člen
Poslovodni organ javnega zavoda je direktor, ki vodi
tudi strokovno delo zavoda.
Direktor zastopa in predstavlja javni zavod neomejeno
in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
15. člen
Direktorja zavoda imenuje na podlagi javnega razpisa
Upravni odbor zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Direktor je imenovan za štiri leta in je lahko večkrat
imenovan na to funkcijo.
16. člen
Pogoji in način imenovanja in razrešitve direktorja ter
njegove pristojnosti, pravice in odgovornosti določa statut
zavoda.
17. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa za katerega je imenovan v skladu z določili zakona.
18. člen
Direktor ima lahko svojega namestnika, ki zastopa in
predstavlja zavod v času odsotnosti direktorja z enakimi
pooblastili kot direktor.
Pravila za imenovanje in razreševanje direktorja veljajo
tudi za njegovega namestnika.
Strokovni programski svet
19. člen
Strokovni organ javnega zavoda je strokovni programski svet, ki ima enajst članov. Člani strokovnega programskega sveta so člani krajevnih skupnosti, člani društev in
drugih nevladnih organizacij, ki so organizirana za območje
Občine Divača.
Mandat članov strokovnega programskega sveta traja
štiri leta in so lahko po poteku mandata ponovno imenovani
na to funkcijo.
Člane strokovnega programskega sveta imenuje direktor zavoda po predlogu upravnega odbora zavoda.

Stran

16694 / Št. 119 / 30. 12. 2002

20. člen
Strokovni programski svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in odloča o strokovnih vprašanjih v okviru svojih pooblastil, ki so določena s
statutom zavoda.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
21. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela javnega zavoda
zagotavlja ustanovitelj.
Ustanovitelj zagotovi tudi sredstva za izobraževanje zaposlenih v zavodu.
VII. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA
22. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– proračunska sredstva ustanovitelja,
– s sofinanciranjem,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z darili,
– s subvencijami,
– s sponzorstvom.
Organi javnega zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu
z veljavnimi predpisi.
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM
DOHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA
PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
23. člen
Javni zavod lahko razpolaga s presežkom prihodkov
nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti,
za razvoj in razširitev dejavnosti in poslovanja, za rezerve in
druge z zakonom dovoljene namene.
O tem odloča upravni odbor zavoda.
24. člen
Primanjkljaj potrebnih sredstev za delo, ki nastane na
zavodu zaradi prenizko odmerjenih sredstev za kritje določenega programa, krije javni zavod iz lastnih sredstev.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
O PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI
USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
25. člen
Javni zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem
prometu neomejeno.
26. člen
Javni zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
27. člen
Javni zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Ustanovitelj za obveznosti zavoda ni odgovoren.
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X. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA
28. člen
Javni zavod:
– enkrat letno poroča ustanovitelju o realizaciji letnega
programa dela in porabi finančnih sredstev za preteklo leto;
– na zahtevo ustanovitelja posreduje podatke, ki so
potrebni za oceno in analizo porabe proračunskih sredstev;
– na začetku priprave proračuna Občine Divača posreduje ustanovitelju program dela in finančni načrt za naslednje proračunsko leto.
Ustanovitelj:
– nadzira zakonitost dela javnega zavoda in uspešnost
njegovega poslovanja;
– sprejema ukrepe za sanacijo in kritje izgub;
– daje soglasje k odločitvam organov javnega zavoda,
kjer to določa ta odlok ali ustrezen zakon;
– zagotavlja s tem odlokom določena sredstva za delovanje javnega zavoda.
XI. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA
29. člen
O statusnih spremembah javnega zavoda odloča ustanovitelj.
Javni zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz razlogov, določenih v zakonu.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
30. člen
Statut in druge splošne akte javnega zavoda sprejme
upravni odbor javnega zavoda s soglasjem ustanovitelja.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Župan imenuje vršilca dolžnosti direktorja brez javnega
razpisa v roku 6 mesecev od veljavnosti tega odloka, ki je
pooblaščen, da opravi priprave za začetek dela javnega
zavoda in najpozneje v 60 dneh od njegovega imenovanja in
priglasi vpis zavoda v sodni register ter skliče prvo sejo
upravnega odbora javnega zavoda in vodi delo zavoda do
imenovanja direktorja.
32. člen
Upravni odbor javnega zavoda se konstituira v 60 dneh
od vpisa zavoda v sodni register in sprejme statut v šestih
mesecih po svoji prvi seji.
33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32/02
Divača dne 13. junija 2002.
Župan Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.
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GORNJA RADGONA
5847. Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Gornja Radgona za leto 2003

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), 18. člena odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 91/00 in
101/01) in 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) je Občinski svet občine
Gornja Radgona na 2. seji dne 27. 12. 2002 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja
Radgona za leto 2003
1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2003
znaša 0,34 SIT.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003.
Št. 42306-8/2002
Gornja Radgona, dne 30. decembra 2002.
Župan
Občine Gornja Radgona
Anton Kampuš l. r.

JESENICE
5848. Odlok o zazidalnem načrtu poslovna cona
Jesenice

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 44/97, 9/01 in 13/02) ter 10. člena
statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 43. seji dne 26. 9. 2002
sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu poslovna cona Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana občine Jesenice za obdobje 1986-2000 (Ur.
vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88 in 22/90, 31/90,
30/96,46/97, 51/98 in 41/99), sprejme zazidalni načrt
poslovna cona Jesenice (PCJ), ki ga je izdelal Atelje PRIZMA,
d.o.o., Jesenice pod št. 352-5/01, ki obravnava območje
zahodnega dela opuščenih zemljišč Železarne Jesenice.
Zazidalni načrt obravnava območje, ki je v dolgoročnem planu za prostorsko plansko celoto J2 združilo več
ožjih območij v ureditveno območje J2/M1, ki je namenjeno
izgradnji poslovno – proizvodnih objektov ter terciarnim in
kvartarnim dejavnostim.
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2. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena obsega: besedilo tega odloka, tekstualni del in grafični del, ter soglasja.
Tekstualni del obsega:
1. Odlok z obrazložitvijo,
2. Soglasja pristojnih organov in organizacij k ZN.
Grafični del obsega:
1. Izrez iz dolgoročnega družbenega plana občine Jesenice 1986 – 2000 M 1:5000
1.1. Izrez iz srednjeročnega družbenega plana občine
Jesenice 1986 – 1990 M 1:5000,
1.2. Izrez iz prostorskih ureditvenih pogojev M 1:5000
1.3. Obstoječe stanje z vrisano mejo območja obdelave M 1: 2000,
2. Obstoječe stanje z vrisano mejo območja obdelave
M 1: 2000,
3. Novo ureditev:
3.1. Situacijo- namenska raba površin M 1:2000,
3.2. Načrt parcelacije M 1:2000,
4. Zbirno karto komunalnih naprav in omejitev v prostoru M 1:1000,
5. Idejne zasnove komunalnih naprav in prometnih
omrežij.
II. LEGA V PROSTORU – OPIS POTEKA MEJE OBMOČJA
3. člen
Območje zazidanega načrta poslovna cona Jesenice
je prostorsko locirano med Savo Dolinko in Cesto Železarjev, med goriško progo in vzhodnim robom nasipa Halde.
Izhodišče za določitev meje predstavlja severozahodni
vogal objekta cesta Železarjev 8 (glavna pisarna – bodoči
prostori Občine Jesenice). Meja poteka proti zahodu po
severni meji parcel št. 1247/30, 1247/31, 1247/33,
932/1, 933 in 934/1 do roba brežine cestnega telesa
ceste Železarjev in železniškega sveta (parcela št. 1403/1goriška proga), kjer se obrne proti zahodu oziroma jugu in
nadaljuje po zahodni meji parcel št. 934/1, 933, 932/2,
1246. Nadaljuje po zahodni meji parcele št. 1247/1 do
zgornjega roba kanjona Save Dolinke (parcela št. 2632/1),
kjer se obrne proti jugovzhodu.
V nadaljevanju poteka ves čas po robu brežine Save
Dolinke do točke, kjer se pravokotno obrne proti jugovzhodnemu mejniku parcele št. 1247/26. Nadaljuje vzporedno
z jugovzhodno mejo parcele št. 1247/26 in pri tem seka
parcele št. 1247/1, 2221/3, 2221/1, kjer se v razdalji
približno 60 metrov od parcele št. 2235/1 (Cesta B. Kidriča) obrne proti severu in seka parcelo št. 2221/2 do južne
meje parcele št. 2235/1.
V tej točki se obrne proti severozahodu in poteka po
južni meji parcel št. 2235/1 in 1456 (cesta Železarjev) do
izhodiščne točke (hkrati to pomeni, da meja poteka po
severnih mejah parcel št. 2221/2 in 1247/1).
Območje poslovne cone Jesenice je velikosti
288.530 m2 oziroma ca. 28,8 ha.
Parcele, ki so obravnavane z zazidalnim načrtom:
934/1, 934/2, 933, 932/1, 1246, 1247/32,
1247/33, 1247/31, 1247/1, 1247/30, 1247/29,
932/2, 1247/2, 1247/3, 1247/16, 1247/10, 1247/9,
1247/6, 1247/5, 1247/15, 1247/14, 1247/13,
1247/12, 1247/11, 1247/8, 1247/22, 1247/7,
1247/20, 1247/18, 1247/19, 1247/17, 1247/41,
1247/42, 1247/43, 1247/38, 1247/37, 1247/36,
1247/39, 1247/40, 1247/23, 1247/35, 1247/26,
2221/3, 2221/2, 2221/1.
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Vse parcele so v k.o. Jesenice.
Meja območja zazidalnega načrta je prikazana grafično
na karti ˝Obstoječe stanje˝ (2), v merilu 1:2000.
4. člen
Dejavnosti v območju
Območje je kot nadaljevanje obstoječega zgrajenega
območja proizvodne dejavnosti južno od Ceste Železarjev
(površine obratov nekdanje Železarne) namenjeno za različne gospodarske in upravne dejavnosti. Namenjeno je upravnemu centru, proizvodnji, servisni dejavnosti, skladiščenju,
trgovini, poslovni dejavnosti s pripadajočimi parkirišči in manipulacijskimi površinami.
Znotraj območja ureditvenega načrta so predvidene
naslednje dejavnosti:
– industrijska proizvodnja,
– proizvodnja na obrtni ravni,
– skladiščenje vseh vrst blaga,
– trgovina široke potrošnje na drobno in debelo,
– splošne storitve,
– parkirišča za tovorna vozila.
Posamezne gospodarske dejavnosti na posameznih
parcelah niso predpisane, vendar so mogoče le tiste dejavnosti, ki so okoljsko sprejemljive in njihovi vplivi ne presegajo z veljavno zakonodajo predpisanih meja.
Na posameznih gradbenih parcelah so tako dopustne
tudi drugačne namembnosti oziroma dejavnosti, skladno z
osnovno namembnostjo ureditvenega načrta in pod pogoji:
– da dejavnosti nimajo škodljivih vplivov na delovne
pogoje v objektu in v sosednjih objektih ter na bivalne pogoje v bližnjih stanovanjskih objektih,
– da je zagotovljena ustrezna dostopnost in število parkirnih mest po normativih,
– da je zagotovljena ustrezna oskrba s komunalno in
energetsko infrastrukturo.
Upravno trgovskemu centru je namenjen zahodni del
obravnavanega območja.
5. člen
Grafične priloge zazidalnega načrta prikazujejo:
– razporeditev obstoječih objektov in naprav,
– razporeditev predvidenih objektov, naprav in »parcel« na katerih so predvidene nove vsebine ter zelenih in
ostalih površin,
– tlorisne in višinske gabarite in podatke, ki določajo
velikosti in gabarite objektov na »parcelah« ter orientacijo
nove zazidave,
– smeri dostopov in dovozov,
– ureditev utrjenih in zelenih površin,
– ureditev javnih parkirišč.
Detajlni pogoji (mikrolokacije objektov z oblikovanjem
posameznih objektov) se pripravijo v fazi pred izdajo upravnih dovoljenj in pripravo projektne dokumentacije).
Sestavni deli mikrolokacije so:
– zrez iz ZN s povzetkom določil odloka,
– situacija – namenska raba površin – z lokacijo objekta (objektov), v kateri je določeno tudi funkcionalno zemljišče novega objekta (novih objektov) in prerez novega objekta (objektov) ter zasnova zunanje ureditve, parkirišč in ostalih funkcionalnih površin,
dokazila o okoljski sprejemljivosti posegov in dejavnosti v prostor.
Velikost funkcionalnih zemljišč, ki pripada posameznemu objektu, kadar ni v funkciji objekta celotna parcela, je
minimalno enaka tlorisni površini objekta povečani za 4 m
pas zemljišča okrog objekta. Zato se določi z mikrolokacijo.
Mikrolokacijo potrdi Občina Jesenice.
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Dokazila o okoljski sprejemljivosti, ki jih je potrebno
predložiti pred izdajo upravnega dovoljenja za poseg v prostor tudi Občini Jesenice. Na osnovi teh dokazil je potrebno
presoditi skladnost z veljavno zakonodajo glede ekološke
neoporečnosti investicije in proizvodnje se nanašajo na:
– varstvo zraka,
– varstvo pred hrupom,
– ekološko čiste surovine,
– ekološko čiste vmesne produkte,
– količine industrijske in hladilne vode in njeno reciklažo (enkratni odvzem in dopolnjevanje sistema),
– drugi vplivi na okolje.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
PROSTORA IN FUNKCIONALO OBLIKOVALSKE
REŠITVE, ZAGOTAVLJANJE KVALITETE POSEGOV TER
DOVOLJENJE TOLERANCE
6. člen
Območje zazidalnega načrta poslovne cone Jesenice
je namenjeno za proizvodne, industrijske, javno gospodarske, oskrbne, storitvene (predvsem v pritličnem nivoju ob
cesti Železarjev, ob notranjih povezovalnih cestah in v upravnem centru), turistične (prenočitvene) in upravne dejavnosti
(upravno središče občine). Predvideva se predvsem sanacija degradiranih območij Železarne. Sanacijo pomeni umestitev novih sodobnih programov v območje. Pri pripravi mikrolokacij za posamezne posege bodo investitorji za pridobitev
upravnega dovoljenja morali predložiti ustrezen elaborat o
vplivih na okolje, kot predpisuje odlok, ki mora evidentirati
stanje in pripraviti projekcijo vplivov, ki jih bo poseg imel na
okolje ter predlagati ustrezne ukrepe, da bodo posegi okoljsko sprejemljivi.
Območje zazidalnega načrta je po funkciji razdeljeno
na območja A, B, C in D:
– Ožje območje A – upravno trgovski center s parkirišči,
– Ožje območje B – energetski objekti in nova kotlovnica daljinskega ogrevanja mesta Jesenice,
– Ožje območje C – površine, ki so namenjene gradnji.,
– Ožje območje D – obstoječi objekti s funkcionalnimi
površinami, ki se ohranijo in se postopoma rekonstruirajo.
Ohranijo se:
– potrebne tirne naprave in objekti železniškega kolodvora v manjšem, primernem obsegu. Znotraj tega območja
se načrtuje koridor izvlečnega tira do portalnega žerjava
(Dinos), ter matični industrijski tir,
– prečne cestne povezave in obstoječe notranje cestne povezave,
– obstoječe potrebne in ustrezne energetske naprave
in napeljave.
Odstranijo se:
– nepotrebne tirne naprave,
– pomožni objekti in neuporabni objekti na območju, ki
se rušijo da se pridobijo nove proste površine, uporabne za
dejavnosti, ki jih predpisuje zazidalni načrt.
Uporabni objekti, ki se zaradi obstoječih vsebin v prvi
fazi ohranjajo, se posodobijo in uskladijo z veljavno zakonodajo v desetletnem (10 let) obdobju od veljavnosti zazidalnega načrta. Ti objekti se lahko adaptirajo, rekonstruirajo ali
odstranijo in na njihovih mestih zgradijo novogradnje.
7. člen
Zaradi tega ker vsi investitorji še niso znani, je koncept
postavitve objektov takšen, da je območje razdeljeno na
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»parcele« in s tem objekte, ki jih je možno glede na potrebno velikost združevati. Objekti naj bodo postavljeni v smeri
SZ – JV, oziroma v smeri obstoječih objektov. Smer lahko
odstopa do smeri V -Z.
Zaradi fleksibilnosti so določeni za posamezne parcele
(1–29), ki jim ZN določa osnovno namembnost (proizvodnja), naslednji parametri:
– območja objektov – »parcele«;
– odstotek zazidanih površin od 38 do 72%; (Ta odstotek določa zazidane površine glede na celotno površino
parcele uporabnika. Zazidane površine pomenijo posledično velikost oziroma tlorisni gabarit objekta. Nezazidane površine pomenijo ostali del površine, ki jih koristi uporabnik,
namenjene pa so za komunikacije, infrastrukturo, parkirišča
in zelene površine);
– višinski gabariti posameznih objektov in sicer od
8-11 m ter odstopanji (2-10% objekta lahko presega določeno višino, vendar ne več kot je določena maksimalna
višina 14 m – silosi), izjema so morebitni dimniki;
– odmiki med posameznimi objekti (kolikor odmik ne
določajo požarnovarnostni ukrepi) in možnost morebitnega
združevanja sosednjih parcel;
– gradbene linije fasad objektov ob prometnih povezavah so obvezne, v notranjosti na manipulacijske površine pa
se lahko objekti poljubno prilagajajo procentu zazidljivosti;
– med prometno povezavo in parcelo uporabnika je
območje komunalnih vodov oziroma infrastrukturni pas, ki
se ne sme zazidati, lahko pa se izkoristi za zelenice ali
mirujoč promet;
– odmiki od parcelnih mej, ki so 4 m.
Vmesne ceste in priključke je možno tudi ukiniti in
»parcele«, objekte ali funkcionalna zemljišča združiti, v kolikor je potrebno investitorju zagotoviti večji prostor. Zaradi
tega funkcionalna zemljišča v grafičnem delu ZN niso opredeljena, določena pa bodo na posameznem izseku iz ZN v
fazi priprave mikrolokacije posameznih objektov.
V območju C, so določena izhodišča za velikosti parcel
(1–29) in sicer se velikosti gibljejo od 900 do 5800 m2, ki
se lahko po potrebi še združujejo v večje zaključene enote
glede na potrebe uporabnikov.
V upravnem postopku za poseg v prostor se poleg
povzetka pogojev in izreza iz grafičnih prilog ZN določi mikrolokacija posameznega objekta in povezanost s komunalno infrastrukturo.
8. člen
Pred izdajo lokacijskega dovoljenja je treba presoditi v
skladu z veljavno zakonodajo ekološko neoporečnost investicije in proizvodnje glede:
– varstva zraka,
– varstva pred hrupom,
– ekološko čistih surovin,
– ekološko čistih vmesnih produktov,
– ekološko čistih končnih produktov,
– količin industrijske in hladilne vode in njeni reciklaži
(enkratni odvzem in dopolnjevanje sistema),
– odpadkov,
– drugih vplivov na okolje.
Poleg tega je potrebno za posamezno lokacijo objekta
predložiti geološko mnenje glede temeljenja in ga upoštevati pri pripravi projektne dokumentacije.
Objekti se lahko podkletijo le v primeru, da bodo geološke in hidrološke raziskave pokazale možnost glede na
stabiliziranost temeljnih tal, ki so predvsem v vzhodnem delu
v celoti nasuta. Pri pripravi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati potresno cono (osma) v kateri je obravnavano območje.
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Zaklanjanje na obravnavanem območju ni potrebno.
IV. POGOJI ZA UREJANJE ODPRTIH POVRŠIN
9. člen
Zunanje ureditve
Zunanje ureditve se morajo urediti v enem nivoju, ki je
usklajen z višinskim potekom industrijske ceste, prečnih
povezav in povezovalne ceste. Cestne površine morajo ustrezati zakonskim predpisom. Peš površine, vhodi v objekte
in prečkanja cest v območju križišč in dovozov morajo biti
utrjene in brez arhitekturnih ovir. Višinske razlike se premostijo s stopnicami in klančinami, ki morajo upoštevati zahteve funkcionalno oviranih.
Vse proste površine se morajo urediti kot zelenice, ki
morajo biti povezane med seboj in z zelenimi površinami
izven meja UN.
Na mestih, kjer brežin ni možno ustrezno zavarovati, se
višinske razlike urejajo z opornimi zidovi.
Zahteva se dosledno ohranjanje skupin dreves zlasti
tam, kjer predstavljajo mejo med območjem različnih uporabnikov. Tudi za vidne energetske vode je potrebno predvideti naravno vizualno zaščito, prav tako deviacij in predvidenih povezav, ki potekajo izven nivojev celotnega območja.
Objekti se lahko podkletijo v primeru, da bodo raziskave pokazale možnost glede na nosilnost temeljnih tal, ki
bodo podane v geoloških poročilih za posamezne objekte.
V. PROMETNA UREDITEV OBMOČJA
10. člen
Motorni promet
Kompleks poslovne cone Jesenice je povezan z industrijsko cesto, ki poteka po južni strani območja in obstoječo
cesto Železarjev, ki omejuje območje na severni strani s
širšim območjem mestne cestne strukture. Ti dve cesti povezujejo štiri prečne ceste in sicer v krožišču pri »Vitrilah«,
pri »glavnem vhodu«, vzhodno od »Kalita«, ki se nadaljuje do
uvoza pri »Kašti« in pri »Rotomatiki«. Uvoz pri »Kašti« je
predviden kot dolgoročna možnost, ki se bo lahko izvedla v
eni zadnjih faz, ko se bo pokazala potreba in se bodo zanjo
dogovorili lastniki v območju. Prečne povezave se lahko
skrajšajo ali opustijo, če take rešitve ne ovirajo motornega
prometa in ne spreminjajo prometne dostopnosti površin.
Industrijska cesta se navezuje na regionalno cesto preko železniškega nadvoza v križišču pri bolnici. Na Slovenskem Javorniku se priključuje v križišču s Finžgarjevo cesto.
Industrijska cesta je opremljena z enostranskim pločnikom, z kolesarsko stezo, razsvetljavo in mestno komunalno
opremo (klopi, smetnjaki, informacijski bloki). Na obravnavanem območju je prepovedano parkiranje na cesti.
Železniški promet
Druga prometna navezava območja je železnica. Železniški tiri se ohranjajo v odvisnosti od potreb uporabnikov
oziroma se odstranijo, če se tako dogovorijo uporabniki tirov
in lastniki zemljišč, kjer tiri potekajo, po pisni ugotovitvi, da
tiri niso več potrebni. Trenutno je predviden uvozni tir in
Kolodvor v zmanjšani, primerni velikosti z nakladalnimi rampami, ki so namenjene vsem uporabnikom območja. Svoj
izvlečni tir ima Dinos.
Prehodi preko industrijske ceste in prečnih cestnih
povezav morajo biti peronizirane.
Mirujoči promet
V sklopu ureditve območja je predvidena ureditev ustreznega števila parkirnih mest pred vhodi v objekte in cen-
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tralno parkirišče v upravnem centru in zahodno od območja
Rotomatike. Parkirišče v upravnem centru se lahko izvede v
dveh nivojih ali kot parkirna hiša, vendar je potrebno vsaj
120 parkirišč izvesti v sklopu zunanje ureditve.
Parkirišče tovornih vozil je locirano južno od Kolodvora,
ki pa se lahko nadomesti na drugi lokaciji glede na potrebe
uporabnikov, investitorjev oziroma lastnikov zemljišč v območjih C in D na prostih in združenih zemljiščih. V tem primeru
nastane na tem mestu prosta površina oziroma parcela.
Tovorna, transportna, dostavna in osebna vozila lahko
parkirajo tudi na manipulacijskih in funkcionalnih površinah
posameznih uporabnikov, če so te zadostne velikosti.
Ob upoštevanju zakonodaje (ustrezna velikost parcele,
predpisana izgradnja z lovilci olj..) lahko vsak investitor na
svojem zemljišču zgradi parkirišče za svoje potrebe. Velikost
posameznega parkirnega mesta osebnih avtomobilov je minimalno 2,30 m x 4,80 m. Zagotoviti je potrebno ustrezno
število širših parkirnih mest za invalide.
Velikosti parkirnih mest za dostavna, tovorna in transportna vozila se morajo izvesti v skladu s predpisi in morajo
ustrezati zahtevam, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja.
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na javnih parkiriščih upravnega centra in parkiriščih v obravnavanem območju.
5. Telekomunikacijsko omrežje
Območje bo v celoti na novo priključeno na telekomunikacijsko omrežje. Omrežje se predvidi v komunalnem koridorju in dostopnih cestah.
6. Plinovod
Plinovod se načrtuje kot obveza iz dopolnitve družbenega plana in bo obravnavan z zazidalnim načrtom. Plinifikacija se izvede glede na potrebe bodočih investitorjev. Na
območju zazidalnega načrta je v grafičnem delu prikazan
obstoječi plinovod in predvidena povezava Delavske ulice
in Stare Save, ter usklajen z ostalimi komunalnimi napravami.
7. Zbiranje in odstranjevanje odpadkov
Zbiranje in odvoz odpadkov se uredi v skladu s pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98) in z
elaboratom, ki v postopku dokazuje ekološko sprejemljivost
posegov.

VII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
VI. KOMUNALNA IN ENERGETSKA UREDITEV
11. člen
1. Vročevod
Celotno območje za kritje toplotnih potreb uporablja
vročevodno energijo in se navezuje na to omrežje. Uporaba
drugih energentov je dopustna izjemoma, če to pogojuje
tehnološki proces. Soglasje izda župan.
2. Kanalizacija
Kanalizacija dela območja se vodi v obstoječ kolektor,
ki poteka mimo »Vitril« in nadaljuje po cesti Železarjev. Drugi
del se naveže na sekundarni kanalizacijski vod, ki bo potekal ob industrijski cesti na podlagi izvedbenih projektov.
Posebej naj se obdelajo tehnološke vode. Meteorne vode
se vodijo v ločeno meteorno kanalizacijo.
S parkirišč se površinske vode vodijo preko lovilcev olj
v meteorno kanalizacijo, ki se ločeno vodi v recipient. Poleg
zalednih voda se na obravnavane površine iztekajo tudi površinske vode, katere se odvodnjavajo v strugo Save Dolinke. Odvodnjavanje je predvideno delno s travnatimi muldami, ki imajo zaobljeno dno in brežine, delno s cevnimi in
betonskimi prepusti.
Na področju hudournika Ukova je izveden daljši prepust, ki se ne spreminja. Cevni prepusti pod potmi in cestami so tipske izvedbe.
V projektih je treba dimenzioniranje prilagoditi maksimalni propustnosti.
3. Vodooskrba
Obstoječe vodovodno omrežje je staro in potek ni znan
v celoti. Bil je v lasti Železarne.
Območje se v celoti priključuje na obstoječe vodovodno omrežje mesta Jesenic. Novo vodovodno omrežje minimalnih dimenzij DN 100 bo potrebno obdelati projektno,
prav tako posamezne priključke.
Za celotno območje se izvede hidrantno omrežje ob
upoštevanju obstoječih vodovodnih napeljav.
4. Električno omrežje
Območje poslovne cone Jesenice se priključuje na
električno omrežje preko obstoječih in novih transformatorskih postaj. V tej fazi tudi ni možno definirati priključnih
moči. Do posameznih objektov se predvidijo nizkonapetostni priključki.
Javna razsvetljava je predvidena ob industrijski cesti,
prečnih povezavah in sekundarnih vzdolžnih povezavah ter

12. člen
Na območju zazidalnega načrta ni kulturnih spomenikov.
Zunanja ureditev objektov se prilagaja obstoječi ureditvi v območju. Zahteva se posaditev skupin dreves,
zlasti tam, kjer lahko predstavljajo mejo med območji
različnih uporabnikov. Z zunanjo ureditvijo se uredijo travnate površine in zasaditve. Zaradi plitve humusne plasti je
potrebno pazljivo ravnanje z zemljo in humusom, tako da
se z vseh površin, ki jih zavzema poseg zazidave, humus
deponira in kasneje uporabi za izvedbo zunanjih ureditev
okrog objektov. Isto je treba predvideti tudi deponije za
material s tras infrastrukture, ki jih je treba prekriti s humusom in zatraviti.
Varovanje voda
Obravnavano območje se nahaja izven zavarovanih območij podtalnice ali drugega vodnega vira, zaradi tega za
območje urejanja niso predvideni posebni dodatni ukrepi. V
elaboratu Sava Dolinka skozi Jesenice na odseku od CČN
do iznad zadrževalnika Hrušica ter pritoka Jesenice in Ukova na mestnem območju, ki ga je izdelal Vodnogospodarski
inštitut 1999, se za hudournik Ukovo predvideva celovita
zasnova ureditve korita in obrežij.
Varstvo zraka
Novi objekti z izbiro ekološko primernega goriva (zemeljski plin) ali pa s priključkom na vročevod dodatno ne
bodo onesnaževali zraka. Z odlokom pa je predpisano, da
mora biti dejavnost v mejah veljavne zakonodaje glede emisij v zrak.
Varstvo pred požarom
Požarno varstvo je potrebno zagotoviti v skladu z zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93). Pri
projektiranju in gradnji posameznih objektov je potrebno
upoštevati pravilnik o gradnji naprav za vnetljive tekočine ter
o skladiščenju in pretakanju vnetljivih tekočin (Uradni list
SFRJ, št. 12/71 in 20/71). Smeri evakuacijskih poti se
določijo v požarnovarnostnih študijah in elaboratih.
Po pravilniku o tehničnih normativih za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list
SFRJ, št. 30/91) je potrebno zagotoviti v vodovodnem omrežju 10 l/sek, zagotoviti zadostne količine vode za gašenje
(ocena 25 – 30 l/sek, prednost imajo podzemni hidranti).
Dovozne poti za gasilsko intervencijo morajo biti projektirane in izvedene tako, da omogočajo osni pritisk 80 kN.
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Varstvo pred hrupom
Predvidene funkcije ne smejo presegati dovoljenih ravni hrupa, ki jih opredeljuje uredba o hrupu v naravnem in
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96).
VIII. FAZNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA IN
ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
13. člen
Do začetka izvajanja zazidalnega načrta ostanejo zemljišča v dosedanji rabi. Lahko se izvaja komunalna oprema
območja in odstranjujejo neuporabne naprave na osnovi
ustreznih upravnih dovoljenj.
Posamezni posegi se lahko rešujejo z lokacijsko dokumentacijo, če je izdelana v skladu s programsko zasnovo,
strokovnimi podlagami in osnutkom zazidalnega načrta za
»poslovno cono Jesenice«. Oblikovanje in ostali pogoji morajo biti v skladu z odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za Jesenice (Uradni list RS, št. 15/91, 6-7/97 in 13/97)
in odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Jesenice (Uradni list RS, št.
51/98) ter pogoji vseh organov in institucij, ki v lokacijskem
postopku dajejo pogoje in soglasja.
Zazidalni načrt se lahko izvaja v več fazah, ki so med
seboj časovno neodvisne in sicer:
I. faza- komunalno urejanje območja
Zgradi se industrijska cesta in industrijski tir, ter prečne
in sekundarne cestne povezave. Izvedejo se primarni vodi
komunalnih naprav, po projektih pa se izvede tudi sekundarno omrežje komunalnih napeljav, kar bo predstavljalo komunalno ureditev parcel.
II. faza- izvajanje pozidave območja
Vsak objekt ali skupina objektov oziroma tehnična rešitev, ki zagotavlja funkcionalno celoto in uporabo objekta
oziroma posameznega dela, lahko predstavlja samostojno
fazo.
III. faza – adaptacija, rekonstrukcija obstoječih objektov ali odstranitev in gradnja novih objektov s funkcionalnimi
površinami, ki se ohranijo.
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V primeru združevanja posameznih parcel je možna
opustitev vmesnih cest, sprememba tras komunalne in prometne infrastrukture s pogojem, da le te ne bodo porušile
osnovnega koncepta in da so v soglasju z upravljalci posameznih vodov.
Tolerance pri objektih
Tolerance pri gabaritih objektov, ki jih z lokacijskim dovoljenjem lahko dopusti pristojni upravni organ za urejanje
prostora, pri izvedbi tega zazidalnega načrta, so naslednje:
– odstopanje odstotka zazidanosti je dovoljeno do 3%,
– odstopanja višinskih gabaritov niso dovoljena,
– odstopanja glede namenske rabe objektov so dovoljena v primeru, da se dokaže upravičenost in ekološka
neoporečnost (energetski objekti, parkirna hiša, vodooskrbni objekti, toplotne postaje oziroma oskrbni objekti).
X.OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
15. člen
Obveznosti investitorjev so:
– predvideti in izvesti vse ukrepe za varovanje okolja,
– opredeliti in izvesti vse ukrepe protipožarne zaščite,
– pri izkopih odstraniti plodno zemljo v skladu z odlokom o ravnanju s plodno zemljo in jo začasno deponirati,
– po končani gradnji odstraniti provizorije, odvečni
gradbeni material in urediti okolico,
– poskrbeti za obnovo travnatih površin,
– redno vzdrževati objekte infrastrukture in okolice.
Obveznosti izvajalcev so:
– pri izvajanju posegov v prostor zagotoviti dostope do
obstoječih objektov in zemljišč, v času gradnje,
– racionalno urediti gradbišče in pri posegih na prometne površine zagotoviti varen promet,
– sočasno in usklajeno izvajanje komunalnih vodov in
naprav,
– izvajanje komunalne infrastrukture skladno z gradnjo
objektov,
– višinske razlike med zemljišči urediti kjer je to mogoče s travnatimi brežinami.

IX. TOLERANCE
X. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Tolerance v funkciji in namenski rabi površin
Odstopanja od tehničnih ali ureditvenih elementov ZN
poslovna cona Jesenice so možna če se v nadaljnjem proučevanju geoloških, hidroloških geomehanskih, topografskih
ali katastrskih razmer ugotovijo ekonomsko in tehnično bolj
utemeljene rešitve s katerimi pa se ne smejo poslabšati
ekološki pogoji ali pa bi bila odstopanja v nasprotju z javnimi
interesi ali soglasji pridobljenimi k ZN poslovna cona. Z
odstopanji morajo soglašati organi oziroma organizacije, katerih delovno področje bi spremembe kakorkoli zajele.
Odstopanja so torej dopustna v primeru, če se zaradi
spremembe programskih rešitev in spremembe potreb investitorjev poiščejo takšne tehnične rešitve, ki so primernejše
iz funkcionalnega, oblikovalskega, prometno – tehničnega,
okoljskega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati
prostorske in okoljske razmere.
Mogoča je pozidava posameznih parcel z objekti, združevanje parcel in s tem večanje objektov, če jih bodo pogojevale potrebe posameznih investitorjev ob upoštevanju gradbenih linij ter odmikov od cest in železnice.
Funkcionalna zemljišča bodo dokončno določena in
prikazana na podlagi programov izbranih investitorjev v mikrolokacijah za posamezne nove objekte.

16. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem organu za urejanje prostora Občine Jesenice in Upravne enote
Jesenice.
17. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba.
18. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati doslej veljavna določila za predmetno območje.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-3/00
Jesenice, dne 17. decembra 2002.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.
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MISLINJA
5849. Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Mislinja za leto 2003

Na podlagi 9., 58. in 61. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 21 in 127. člena
statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00) ter 13. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 77/96, 37/98 ter 17/01) je Občinski
svet občine Mislinja na 2. seji dne 19. 12. 2002 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za
leto 2003

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Obdobje začasnega financiranja traja od 1. 1. 2003
do sprejetja proračuna za leto 2003 oziroma najkasneje do
31. 3. 2003.
5. člen
Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Polzela
župan občine obvesti občinski svet ter nadzorni odbor, objavi pa se v Uradnem listu RS.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003.
Št. 403-01/013/02
Polzela, dne 27. novembra 2002.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, dipl. inž. gradb. l. r.

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2003 znaša
0,083 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

PREVALJE
5851.

Št. 42008-0001/2002
Mislinja, dne 30. decembra 2002.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik, univ. dipl. ek. l. r.

POLZELA
5850.

Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela v
letu 2003

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 32. in 33. člena zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) izdajam

Sklep o začasnem financiranju Občine Prevalje
v letu 2003

Na podlagi drugega odstavka 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01,
30/02) in 30. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS,
št. 15/99, 51/01) izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Prevalje v letu
2003
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Prevalje za leto 2003
se financiranje javne porabe začasno nadaljuje na podlagi
proračuna občine za leto 2002, vendar najdlje do 31. 3.
2003.

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Polzela v letu
2003

2. člen
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne namene uporabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno
porabljenih v istih obdobjih po proračunu za leto 2002.
V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje investicij v teku.

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Polzela za leto 2003 se
financiranje iz občinskega proračuna začasno nadaljuje na
podlagi proračuna za leto 2002.

3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega financiranja so sestavni del občinskega proračuna za leto
2003.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2002.
V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje investicij v teku.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2003.

3. člen
Po poteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2003.

Št. 403-01/00-5
Prevalje, dne 13. decembra 2002.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.
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Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
občine Prevalje

POROČILO
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine
Prevalje
Občinska volilna komisija je na seji dne 11. novembra
2002 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov
Občinskega sveta občine Prevalje:
I
Na rednih lokalnih volitvah dne 10. novembra 2002 je
imelo pravico voliti 5.333 volivcev, ki so bili vsi vpisani v
volilne imenike.
Skupaj je glasovalo 4.181 volivcev, ali 78,40% vseh
volilnih upravičencev, od tega :
a) 4.181 na voliščih po volilnih imenikih
b) 0 po pošti.
II
Skupno število oddanih glasovnic je bilo 4.180, od
tega 4.039 veljavnih in 141 neveljavnih.
III
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število
glasov:
Število
glasov

% glasov

Zap.št.
liste

299
112
322
481
538

7,4
2,8
8,0
11,9
13,3

1
2
3
4
5

215

5,3

6

221
278

5,5
6,9

7
8

42
154
305

1,0
3,8
7,6

9
10
11

112
130
21
231
578

2,8
3,2
0,5
5,7
14,3

12
13
14
15
16

Ime liste

NESTRANKARSKA LISTA “PREVAL(je)NAPREJ“
DEMOKRATI SLOVENIJE, DS
NESTRANKARSKA LISTA NEODVISNI
LISTA ZA OBČINO PREVALJE
NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA, N.Si
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE, DeSUS
STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV,
ZLSD
NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, NDS
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE,
SDS
LISTA OBRTNIKOV PREVALJE
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS
NAPREJ SLOVENIJA, NPS
FAJMUTOVA LISTA ZA PREVALJE
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE LDS

IV
V skladu z zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij ima Občinski svet občine Prevalje 17 svetnikov.
Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 51/02) je
volilna komisija po d’ Hontovem sistemu ugotovila naslednje
zaporedje najvišjih količnikov:
Zap. št.

Količnik

1
2

578,00
538,00

Št.liste

16
5

3
4

481,00
322.00

4
3

Ime liste

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA, N.Si
LISTA ZA OBČINO PREVALJE
NESTRANKARSKA LISTA NEODVISNI
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Zap. št.

Količnik

5

305,00

Št.liste

11

6
7
8

299,00
289,00
278,00

1
16
8

9

269,00

5

10
11
12
13

240,50
231,00
221,00
215,00

4
15
7
6

14
15

192,67
179,33

16
5

16
17

161,00
160,33

3
4
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Ime liste

SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE,
SDS
NESTRANKARSKA LISTA “PREVAL(je)NAPRE“
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE LDS
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV,
ZLSD
NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA, N.Si
LISTA ZA OBČINO PREVALJE
FAJMUTOVA LISTA ZA PREVALJE
STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE, DeSUS
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE LDS
NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA, N.Si
NESTRANKARSKA LISTA NEODVISNI
LISTA ZA OBČINO PREVALJE

kar pomeni naslednjo razdelitev mandatov :
Število
mandatov

Št. liste

Ime liste

1
0
2
3
3

1
2
3
4
5

1

6

1
1

7
8

0
0
1

9
10
11

0
0
0
1
3
17

12
13
14
15
16

NESTRANKARSKA LISTA “PREVAL(je)NAPREJ“
DEMOKRATI SLOVENIJE, DS
NESTRANKARSKA LISTA NEODVISNI
LISTA ZA OBČINO PREVALJE
NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA, N.Si
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE, DeSUS
STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV,
ZLSD
NOVA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, NDS
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE,
SDS
LISTA OBRTNIKOV PREVALJE
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS
NAPREJ SLOVENIJA, NPS
FAJMUTOVA LISTA ZA PREVALJE
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE LDS
SKUPAJ
V
Na podlagi 18. člena zakona o lokalnih volitvah občinska volilna komisija ugotavlja, da so izvoljeni kandidati po
vrstnem redu z liste kandidatov v zaporedju 17. najvišjih
količnikov:

Zap. Ime, priimek, lista
št.

Roj.

Prebivališče

1

FRANC JURIČAN
LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE LDS

29. 9. 1952

Na Fari 31, Prevalje

2

VLADIMIR PORI
NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA, N.Si

11. 1. 1953

Na produ 43, Prevalje

3.

VLADIMIR PETRIČ
LISTA ZA OBČINO PREVALJE

3. 6. 1955

Perzonali 18, Prevalje

4.

BERNARD PAČNIK
NESTRANKARSKA LISTA
NEODVISNI

19. 4. 1961

Prisoje 16, Prevalje
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5.

ALOJZ GOSTENČNIK
SOCIALDEMOKRATSKA
STRANKA SLOVENIJE, SDS

27. 4. 1959

Stare sledi 18, Prevalje

6.

ERVIN EMERIK ROZMAN,
NESTRANKARSKA LISTA
“PREVAL(je)NAPREJ“

5. 11. 1942

Trg 30, Prevalje

7.

DUŠAN PETROVIČ
LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE LDS

25. 8. 1962

Trg 19, Prevalje

8

DUŠAN GOLNAR
ZDRUŽENA LISTA
SOCIALNIH DEMOKRATOV,
ZLSD

13. 12. 1953

Spodnji kraj 14, Prevalje

9.

IVAN MIRKAC
NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA, N.Si

19. 5. 1965

Leše 44, Prevalje

10. MARGARETA JUKIČ
LISTA ZA OBČINO PREVALJE

17. 6. 1943

Pod gonjami 57, Prevalje

11. ZDRAVKO FAJMUT
FAJMUTOVA LISTA
ZA PREVALJE

14. 2. 1955

Breznica 30, Prevalje

12. PRIMOŽ KOTNIK
STRANKA MLADIH
SLOVENIJE, SMS

14. 7. 1976

Stražišče 71, Prevalje

13. IVAN PUNGARTNIK
DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE,
DeSUS

21. 4. 1941

Na produ 45 a, Prevalje

14. RAFAEL ŠKUFCA
LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE LDS

15. 11. 1969

Trg 32, Prevalje

15. IVAN VAVH
NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA, N.Si

5. 11. 1948

Suhi vrh 11, Prevalje

16. DANILO VUTE
NESTRANKARSKA LISTA
NEODVISNI

13. 11. 1958

Trg 21a, Prevalje

17. JANEZ GORJANC
LISTA ZA OBČINO PREVALJE

4. 9. 1974

Na produ 60, Prevalje

Vsem izvoljenim je volilna komisija izdala potrdilo o izvolitvi.
Št. 00607-0001/2002-06
Prevalje, dne 11. novembra 2002.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Prevalje
Karlina Kaker, univ. dipl. prav. l. r.
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5853.

Poročilo o izidu drugega kroga volitev župana
Občine Prevalje

POROČILO
o izidu drugega kroga volitev župana Občine
Prevalje
Občinska volilna komisija občine Prevalje je na seji dne
2. 12. 2002 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov
pri ugotavljanju izida glasovanja za župana Občine Prevalje
na volitvah dne 1. decembra 2002 ugotovila:
I
Na volitvah dne 1. decembra 2002 je imelo pravico
glasovati 5.336 volivcev, od tega je bilo vpisanih v volilne
imenike 5.333 volivcev, trem pa je Upravna enota Ravne na
Koroškem izdala potrdila, ker so bili pomotoma izpuščeni iz
volilnih imenikov.
V Občini Prevalje, ki je ena volilna enota, je glasovalo
skupaj 3.945 volivcev, ali 73,93% vseh volilnih upravičencev. Od tega je
a) 3.929 volivcev glasovalo na voliščih
b) 16 po pošti.
II
Skupno število oddanih glasovnic je bilo 3.945, od
tega 3.891 veljavnih in 54 neveljavnih.
III
Kandidata sta dobila naslednje število glasov
Zap. Kandidat
št.

Št. glasov

% glasov

1
2

2322
1569

59,68%
40,32%

MATIC TASIČ
IVAN SUŠNIK

IV
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 61/95, 70/95, 51/02) ugotovila, da je za župana
Občine Prevalje v drugem krogu izvoljen dr. Matic TASIČ,
roj. 31. 1. 1955, Pod Gonjami 118, Prevalje.
Št. 00607-0001/2002-06
Prevalje, dne 2. decembra 2002.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Prevalje
Karlina Kaker, univ. dipl. prav. l. r.

PUCONCI
5854.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

V skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in na podlagi 16. člena
statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 24/01)
je Občinski svet občine Puconci na 2. seji dne 5. 12. 2002
sprejel
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V celotnem besedilu pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov (Uradni list RS, št. 47/99) se besedilo »dela plače«
nadomesti »plačila za opravljanje funkcije« ter beseda »nagrada« nadomesti z besedo »plačila« v ustreznem sklonu.
2. člen
V drugem odstavku 1. člena se za besedo »do« doda
besedilo »plačila za opravljanje funkcije«, besedilo »dela
plače« pa se črta.
3. člen
V 3. členu prvega odstavka se besedilo »50% plače, ki
bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno« nadomesti z
besedilom »največ 40% plače župana«.
4. člen
Doda se nov 3.a člen, ki se glasi:
»Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po predpisih o plačah v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, razen dodatka za delovno
dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno.«
5. člen
Prvi stavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je
sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji
delovnega telesa občinskega sveta«.
Doda se nov drugi stavek, ki se glasi: »Letni znesek
sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega
sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.«
Dosedanji drugi stavek postane tretji stavek.
Črta se prvi stavek drugega odstavka.
6. člen
V prvem odstavku 10. člena se za besedo »seji« doda
besedilo »v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi
občinska uprava.«, nadaljnje besedilo pa se črta.
7. člen
Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Plačila predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačajo v obliki sejnine v skladu z evidenco opravljenega
dela, ki jo vodi občinska uprava.«
8. člen
12. člen se spremeni tako da se glasi:
»Predsednik, njegov namestnik, tajnik ter člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki, predsednik in
člani ter njihovi namestniki volilnih odborov, predsednik,
njegov namestnik ter člani posebne volilne komisije, imajo
zaradi dela v volilnih organih ob vsakih volitvah pravico do
enkratnega nadomestila v skladu z 45.a členom zakona o
lokalnih volitvah.
Nadomestilo se izplača na podlagi odločbe o imenovanju.
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Št.

Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije
imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov pravico do nadomestila, katerega obseg sredstev
določi občinski svet s sklepom najkasneje v 15 dneh po
razpisu referenduma.
Nadomestila članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nadomestila članom volilne komisije se oblikujejo v
skladu z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in
izplačujejo na podlagi odločbe o imenovanju.«
9. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 11006-3/99
Puconci, dne 5. decembra 2002.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.
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(Uradni list RS, št. 40/99, 68/99 in 3/01) je Občinski svet
občine Sežana na seji dne 23. 12. 2002 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Sežana za leto 2003
1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2003
znaša 0,72 SIT/m2.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.
Št. 06202-11/2002-8
Sežana, dne 23. decembra 2002.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

SEVNICA
5855. Razpis nadomestnih volitev v Svet krajevne
skupnosti Loka pri Zidanem Mostu

Na podlagi 32. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 27/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/2002),
Občinska volilna komisija občine Sevnica

razpisuje
nadomestne volitve v Svet krajevne skupnosti
Loka pri Zidanem Mostu
1. Nadomestne volitve se opravijo v 4. volilni enoti
Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu (za naselji Čelovnik in Slap) v nedeljo 23. marca 2003.
2. Za dan razpisa volitve, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje 13. januar 2003.
3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija in
volilni odbori na voliščih.
Št. 06201-0002/2002
Sevnica, dne 16. december 2002.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Sevnica
Ivan Kovač, univ. dipl. jur. l. r.

SEŽANA
5856. Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Sežana za leto 2003

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) ter skladno z določbami VI.
poglavja zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št.
18/84 in 33/89), 15. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana (Uradni
list RS, št. 114/00) in 16. člena statuta Občine Sežana

5857. Odlok o poimenovanju ceste v ureditvenem
načrtu UP 20 in UC 6 – Sežana zahod

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in
Uradni list RS, št. 8/90, 10/91, 13/93 ter 66/93), 13.
člena pravilnika o določanju imen, naselij in ulic (Uradni list
SRS, št. 11/80 in Uradni list RS, št. 58/92) in 16. člena
statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99 in
3/01) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 23. 12.
2002 sprejel

ODLOK
o poimenovanju ceste v ureditvenem načrtu
UP 20 in UC 6 – Sežana zahod
1. člen
Na območju Občine Sežana se v Krajevni skupnosti
Sežana v ureditvenem načrtu UP 20 in UC 6 poimenuje
cesto “Cesta na Polane” med Cesto na Lenivec ter do
poslovnih in proizvodnih objektov Obrti Kraškega zidarja
d.d. Sežana.
2. člen
Odlok o poimenovanju ceste se posreduje Območni
geodetski upravi Koper, izpostava Sežana, na Kosovelovi
ulici št. 1, katera po tem odloku tudi izpelje vse nadaljnje
postopke poimenovanja.
Stroške za izdelavo in za postavitev tabel z imenom
ceste nosi Občina Sežana.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 06202-11/2002-9
Sežana, dne 23. decembra 2002.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

Stran
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SLOVENSKA BISTRICA
5858. Odlok o spremembi odloka o proračunu
Občine Slovenska Bistrica za leto 2002

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 94/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00 in 51/02), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 45.
člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.
34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 2. redni seji dne 23. 12. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Slovenska Bistrica za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Slovenska Bistrica za
leto 2002 (Uradni list RS, št. 13/02) se spremeni 2. člen in
spremenjen glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za
leto 2002 določa v naslednjih zneskih:

Konto

A.

Opis

S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
700
Davki na dohodek in dobiček
703
Davki na premoženje
704
Domači davki na blago in storitve
71
710
711
712
713
714

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki

72
720
722

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

73
730

PREJETE DONACIJE (730+731)
Prejete donacije iz domačih virov

74
740

TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih javno-finančnih institucij

40
400
401
402
403
409

Konsolidiran

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

II.

Rebalans plana 2002
Proračun
KS

S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Sredstva, izločena v rezerve

3.218.538.000
1.863.877.000
1.687.381.000
1.234.601.000
267.908.000
184.872.000

492.235.500
176.806.551
35.300.000
0
0
35.300.000

3.394.654.351
2.040.683.551
1.722.681.000
1.234.601.000
267.908.000
220.172.000

176.496.000
89.200.000
18.454.000
3.481.000
0
65.361.000

141.506.551
30.708.551
0
0
14.481.000
96.317.000

318.002.551
119.908.551
18.454.000
3.481.000
14.481.000
161.678.000

55.025.000
27.525.000
27.500.000

17.000.000
15.000.000
2.000.000

72.025.000
42.525.000
29.500.000

0
0

50.000
50.000

50.000
50.000

1.299.636.000
1.299.636.000

298.378.949
298.378.949

1.281.895.800
1.281.895.800

3.296.541.000

529.616.500

3.510.038.351

564.601.553
158.606.000
21.767.000
353.752.553
9.200.000
21.276.000

159.945.500
13.535.000
1.737.000
144.538.500
135.000
0

724.547.053
172.141.000
23.504.000
498.291.053
9.335.000
21.276.000
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Konto

Opis

Rebalans plana 2002
Proračun
KS

41
410
411
412
413

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi

1.399.401.853
27.701.025
680.893.060
123.527.613
567.280.155

16.160.000
0
321.000
15.839.000
0

1.315.316.556
27.701.025
681.214.060
139.366.613
467.034.858

42
420

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.022.114.242
1.022.114.242

328.011.000
328.011.000

1.350.125.242
1.350.125.242

43
430

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
Investicijski transferi

310.423.352
310.423.352

25.500.000
25.500.00

120.049.500
120.049.500

–78.003.000

–37.381.000

–115.384.000

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
750
Prejeta vračila danih posojil

15.253.030
15.253.030

0
0

15.253.030
15.253.030

44 V.
440
441

16.000.000
0
16.000.000

1.000.000
1.000.000
0

17.000.000
1.000.000
16.000.000

–746.970

–1.000.000

–1.746.970

0
0

0
0

0
0

33.750.000
33.750.000

0
0

33.750.000
33.750.000

–33.750.000

0

–33.750.000

–112.499.970

–38.381.000

–150.880.970

78.003.000

37.381.000

115.384.000

205.174.000

200.435.000

405.609.000

92.674.030

162.054.000

254.728.030

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) = (I. - II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konsolidiran

75

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
Dana posojila
Povečanje kapitalskih deležev in naložb

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV. - V.)

C.

RAČUN FINANCIRANJA

50 VII.
500

ZADOLŽEVANJE (500)
Domače zadolževanje

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550
Odplačila domačega dolga
IX.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)

X. POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+ IV. + VII.) - (II. + V. + VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA
OSTANEK SREDSTEV

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po ekonomski in funkcionalni klasifikaciji po področjih
proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno-finančnih prejemkov in izdatkov na
ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so
priloga k temu odloku.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/2-4/2002
Slovenska Bistrica, dne 23. decembra 2002.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

Stran
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5859.

Odlok o uvedbi samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje

Na podlagi 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 87/01) in 16. člena statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je
Občinski svet občine Slovenske Konjice na 2. seji dne
19. 12. 2002 sprejel

ODLOK
o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Spodnje Grušovje
I. OBMOČJE IN OBDOBJE
1. člen
Uvede se samoprispevek za območje Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje za obdobje 5 let, od 1. 1. 2003 do
31. 12. 2007.
II. NAMEN
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena
za izvajanje programa po investicijskem programu, ki ga je
izdelal ORA Pohorje-Dravinja, Slovenske Konjice v septembru 2002 in je bil potrjen na seji Občinskega sveta občine
Slovenske Konjice dne 9. 9. 2002, in sicer za naslednje
investicije:
– večnamenski objekt,
– javna razsvetljava,
– vzdrževanje javnih poti,
– obnova sakralnih spomenikov.
Načrt financiranja je sestavni del investicijskega programa in ga je potrdil Občinski svet občine Slovenske
Konjice dne 9. 9. 2002, in sicer bo potrebno za izvršitev
celotnega investicijskega programa zagotoviti 17,790.000
SIT. Tretjina potrebnih sredstev se bo zagotovila iz samoprispevka.
III. VIŠINA SREDSTEV
3. člen
Ocenjena višina zbranih sredstev s samoprispevkom
bo znašala 1 mio SIT letno.
IV. DOLOČITEV ZAVEZANCEV
4. člen
Zavezanci za plačilo samoprispevka so občani – fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje.
V obdobju, za katerega je uveden samoprispevek, lahko na podlagi prej navedenih lastnosti, fizične osebe pridobivajo status zavezanca ali ga izgubijo. To v skladu s 14. členom zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01)
enkrat letno ugotavlja pristojni organ na podlagi podatkov,
pridobljenih od upravljalcev ustreznih zbirk.
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V. STOPNJA SAMOPRISPEVKA
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz 4. člena v
denarju, in sicer se za posameznega zavezanca izračuna
samoprispevek za celotno obdobje po naslednji formuli:
»stopnja 2% od bruto dohodka v predpreteklem letu
pred uvedbo samoprispevka, vendar največ od bruto dohodka v višini trikratne povprečne plače X število let samoprispevka«.
6. člen
Bruto dohodek je vsota bruto dohodkov zavezanca, ki
so obdavčeni z dohodnino, ugotovljeni na podlagi podatkov
iz zadnje odločbe o odmeri dohodnine ali na podlagi drugih
podatkov o bruto dohodku zavezanca, če zavezancu napovedi za odmero dohodnine ni bilo treba vložiti.
Ne glede na prejšnji odstavek se za bruto dohodek
zavezanca iz opravljanja dejavnosti šteje njegov dobiček iz
dejavnosti, ki je ugotovljen brez upoštevanja znižanj ali olajšav v skladu z zakonom o dohodnini, in z upoštevanjem
obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost.
Ne glede na prvi odstavek se za bruto dohodek zavezanca, ki ima dohodke iz kmetijstva, šteje katastrski dohodek, ki je ugotovljen brez upoštevanja olajšave za vlaganja v
skladu z zakonom o dohodnini.
VI. RAZLOGI IN OLAJŠAVE
7. člen
Zavezanca se na njegovo zahtevo lahko oprosti plačevanja samoprispevka ali se mu prizna znižanje pri plačevanju
samoprispevka, če bi plačilo samoprispevka ogrozilo preživljanje zavezanca ali njegove družine.
Razlogi za oprostitev ali znižanje pri plačevanju samoprispevka so:
– v predpreteklem letu pred letom, za katerega se ugotavlja obveznosti, zavezanec ni imel dohodka obdavčenega
z dohodnino,
– slabe socialno-ekonomske razmere zavezanca in njegove družine zaradi naravne ali druge nesreče,
– slabe socialno-ekonomske razmere zavezanca in njegove družine zaradi osebnih razlogov.
8. člen
Za oprostitev ali znižanje samoprispevka zavezanec vloži
pisno vlogo-prošnjo pristojnemu organu po izdaji odločbe o
samoprispevku ter predloži ustrezna dokazila.V kolikor pristojni organ smatra, da vloga ni popolna, lahko napoti vlagatelja na pridobitev določenih dokazil oziroma sam pridobi
dokazila od pristojnih organov.
Postopek oprostitve ali znižanja obveznosti poteka na
podlagi upravnega postopka.
O oprostitvi ali znižanju pri plačevanju samoprispevka
odloči pristojni organ z odločbo.
VII. ROK PLAČILA
9. člen
Samoprispevek posameznega zavezanca se plačuje
vsak drugi mesec v tekočem letu.
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VIII. ORGAN ODGOVOREN ZA ODMERO IN ZBIRANJE
SREDSTEV TER IZVEDBO PROGRAMA
10. člen
Za odmero in zbiranje sredstev ter za uveljavljanje oprostitev in olajšav, je odgovorna Občinska uprava občine Slovenske Konjice.
Za izvedbo programa po investicijskem programu iz
2. člena tega odloka je odgovoren Svet krajevne skupnosti
Spodnje Grušovje.

Št.
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ODLOK
o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Draža Vas
I. OBMOČJE IN OBDOBJE
1. člen
Uvede se samoprispevek za območje Krajevne skupnosti Draža vas za obdobje 5 let, od 1. 1. 2003 do 31. 12.
2007.

IX. NAČIN ODMERE IN PLAČEVANJA
11. člen
Zavezancu se samoprispevek odmeri z izdajo odločbe
o samoprispevku v skladu z zakonom o splošnem upravnem
postopku.
Način plačevanja samoprispevka zavezanca je določen
v odločbi o samoprispevku (število obrokov, zapadlost, vplačilni račun).
Sredstva samoprispevka se zbirajo na računu Občine
Slovenske Konjice.
X. POGODBA O SOINVESTIRANJU
12. člen
Občina Slovenske Konjice lahko sklene s fizično osebo, ki želi prispevati svoja denarna sredstva za namene iz
investicijskega programa iz 2. člena tega odloka pisno pogodbo o soinvestiranju izgradnje ali rekonstrukcije lokalne
javne infrastrukture.
XI. NAČIN UPORABE PRESEŽKA
13. člen
Presežek sredstev samoprispevka po dokončanju investicijskega programa iz 2. člena tega odloka se uporabi za
investicije ali investicijsko vzdrževanje lokalne javne infrastrukture na območju Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje.

II. NAMEN
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena
za izvajanje programa po investicijskem programu, ki ga je
izdelal ORA Pohorje-Dravinja, Slovenske Konjice v septembru 2002 in je bil potrjen na seji Občinskega sveta občine
Slovenske Konjice dne 9. 9. 2002, in sicer za naslednje
investicije:
– izgradnja pločnika,
– ureditev Doma krajanov,
– izgradnja ceste do čistilne naprave,
– vzdrževanje športnih objektov.
Načrt financiranja je sestavni del investicijskega programa in ga je potrdil Občinski svet občine Slovenske Konjice dne 9. 9. 2002, in sicer bo potrebno za izvršitev celotnega investicijskega programa zagotoviti 44,960.000 SIT. Polovica potrebnih sredstev se bo zagotovila iz samoprispevka.
III. VIŠINA SREDSTEV
3. člen
Ocenjena višina zbranih sredstev s samoprispevkom
bo znašala 4 mio SIT letno.
IV. DOLOČITEV ZAVEZANCEV

XII. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-03-1/2002-600
Slovenske Konjice, dne 19. decembra 2002.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

4. člen
Zavezanci za plačilo samoprispevka so občani – fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Draža vas.
V obdobju, za katerega je uveden samoprispevek, lahko na podlagi prej navedenih lastnosti, fizične osebe pridobivajo status zavezanca ali ga izgubijo. To v skladu s 14.členom Zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01)
enkrat letno ugotavlja pristojni organ na podlagi podatkov,
pridobljenih od upravljalcev ustreznih zbirk.
V. STOPNJA SAMOPRISPEVKA

5860.

Odlok o uvedbi samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Draža Vas

Na podlagi 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 87/01) in 16. člena statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je
Občinski svet občine Slovenske Konjice na 2. seji dne
19. 12. 2002 sprejel

5. člen
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz 4.člena v
denarju, in sicer se za posameznega zavezanca izračuna
samoprispevek za celotno obdobje po naslednji formuli:
»stopnja 2% od bruto dohodka v predpreteklem letu
pred uvedbo samoprispevka, vendar največ od bruto dohodka v višini trikratne povprečne plače X število let samoprispevka«.
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6. člen
Bruto dohodek je vsota bruto dohodkov zavezanca, ki
so obdavčeni z dohodnino, ugotovljeni na podlagi podatkov
iz zadnje odločbe o odmeri dohodnine ali na podlagi drugih
podatkov o bruto dohodku zavezanca, če zavezancu napovedi za odmero dohodnine ni bilo treba vložiti.
Ne glede na prejšnji odstavek se za bruto dohodek
zavezanca iz opravljanja dejavnosti šteje njegov dobiček iz
dejavnosti, ki je ugotovljen brez upoštevanja znižanj ali olajšav v skladu z zakonom o dohodnini, in z upoštevanjem
obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost.
Ne glede na prvi odstavek se za bruto dohodek zavezanca, ki ima dohodke iz kmetijstva, šteje katastrski dohodek, ki je ugotovljen brez upoštevanja olajšave za vlaganja v
skladu z zakonom o dohodnini.
VI. RAZLOGI IN OLAJŠAVE
7. člen
Zavezanca se na njegovo zahtevo lahko oprosti plačevanja samoprispevka ali se mu prizna znižanje pri plačevanju
samoprispevka, če bi plačilo samoprispevka ogrozilo preživljanje zavezanca ali njegove družine.
Razlogi za oprostitev ali znižanje pri plačevanju samoprispevka so:
– v predpreteklem letu pred letom, za katerega se ugotavlja obveznosti, zavezanec ni imel dohodka obdavčenega
z dohodnino,
– slabe socialno-ekonomske razmere zavezanca in njegove družine zaradi naravne ali druge nesreče,
– slabe socialno-ekonomske razmere zavezanca in njegove družine zaradi osebnih razlogov.
8. člen
Za oprostitev ali znižanje samoprispevka zavezanec vloži
pisno vlogo-prošnjo pristojnemu organu po izdaji odločbe o
samoprispevku ter predloži ustrezna dokazila. Kolikor pristojni organ smatra, da vloga ni popolna, lahko napoti vlagatelja na pridobitev določenih dokazil oziroma sam pridobi
dokazila od pristojnih organov.
Postopek oprostitve ali znižanja obveznosti poteka na
podlagi upravnega postopka.
O oprostitvi ali znižanju pri plačevanju samoprispevka
odloči pristojni organ z odločbo.
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IX. NAČIN ODMERE IN PLAČEVANJA
11. člen
Zavezancu se samoprispevek odmeri z izdajo odločbe
o samoprispevku v skladu z zakonom o splošnem upravnem
postopku.
Način plačevanja samoprispevka zavezanca je določen
v odločbi o samoprispevku (število obrokov, zapadlost, vplačilni račun).
Sredstva samoprispevka se zbirajo na računu Občine
Slovenske Konjice.
X. POGODBA O SOINVESTIRANJU
12. člen
Občina Slovenske Konjice lahko sklene s fizično osebo, ki želi prispevati svoja denarna sredstva za namene iz
investicijskega programa iz 2. člena tega odloka pisno pogodbo o soinvestiranju izgradnje ali rekonstrukcije lokalne
javne infrastrukture.
XI. NAČIN UPORABE PRESEŽKA
13. člen
Presežek sredstev samoprispevka po dokončanju investicijskega programa iz 2.člena tega odloka se uporabi za
investicije ali investicijsko vzdrževanje lokalne javne infrastrukture na območju Krajevne skupnosti Draža vas.
XII. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-03-1/2002-600
Slovenske Konjice, dne 19. decembra 2002.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

5861. Sklep o začasnem financiranju proračuna v
VII. ROK PLAČILA
9. člen
Samoprispevek posameznega zavezanca se plačuje
vsak drugi mesec v tekočem letu.

VIII. ORGAN ODGOVOREN ZA ODMERO IN ZBIRANJE
SREDSTEV TER IZVEDBO PROGRAMA
10. člen
Za odmero in zbiranje sredstev ter za uveljavljanje oprostitev in olajšav, je odgovorna Občinska uprava občine Slovenske Konjice.
Za izvedbo programa po investicijskem programu iz
2. člena tega odloka je odgovoren Svet krajevne skupnosti
Draža vas.

Občini Slovenske Konjice za leto 2003

Na podlagi 32. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 99. člena
statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99,
19/01 in 100/02) sprejme župan Občine Slovenske
Konjice

SKLEP
o začasnem financiranju proračuna v Občini
Slovenske Konjice za leto 2003
I
Do sprejema proračuna za leto 2003 se financiranje
nalog občine ter drugih, s predpisi določenih namenov,
začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2002 in za
iste programe kot v letu 2002.
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II
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju preteklega leta.
III
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

Št.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-05-0002/2002-200
Slovenske Konjice, dne 20. decembra 2002.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2003.
Št. 403-04-1/2002-100
Slovenske Konjice, dne 11. decembra 2002.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

5862.

Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske
cone Slovenske Konjice – območje Kostroja
(Leskovar, Petrič)

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98) in 27. člena statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 31/99, 19/01) je župan Občine Slovenske Konjice dne 20. 12. 2002 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske cone
Slovenske Konjice – območje Kostroja (Leskovar,
Petrič)
I
Javno se razgrne odlok o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta industrijske cone Slovenske Konjice –
območje Kostroja, ki ga je izdelalo podjetje EKO Design iz
Slovenskih Konjic, pod številko projekta 148/2002, september–oktober 2002.
II
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak
dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29,
soba št. 39 in v prostorih Krajevne skupnosti Slovenske
Konjice ob sredah med 16. in 18. uro.
Javna razgrnitev traja 30 dni od veljave sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k osnutku odloka v knjigo pripomb,
ki bo na mestu javne razgrnitve ali pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po
javni razgrnitvi.
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5863.

Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu
prenove starega mestnega jedra Slovenske
Konjice

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98) in 27. člena statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 31/99, 19/01) je župan Občine Slovenske Konjice dne 20. 12. 2002 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu prenove
starega mestnega jedra Slovenske Konjice
I
Javno se razgrne odlok o spremembah in dopolnitvah
odloka o zazidalnem načrtu prenove starega mestnega jedra
Slovenske Konjice, ki ga je izdelalo podjetje Razvojni center
– planiranje d.o.o. Celje (tekstualna sprememba).
II
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak
dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29,
soba št. 39 in v prostorih Krajevne skupnosti Slovenske
Konjice ob sredah med 16. in 18. uro.
Javna razgrnitev traja 30 dni od veljave sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k osnutku odloka v knjigo pripomb,
ki bo na mestu javne razgrnitve ali pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po
javni razgrnitvi.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-4/01 9204
Slovenske Konjice, dne 20. decembra 2002.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.
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ŠKOCJAN
5864. Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnih planov
Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov
Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 za območje Občine
Škofjan – dopolnjene 2001/1

Na podlagi 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni
list RS, št. 37/99 in 51/01), 43. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter prvega
odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00), je
Občinski svet občine Škocjan na 2. redni seji dne 23. 12.
2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnih planov Občin Novo mesto in
Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
družbenih planov Občin Novo mesto in Sevnica
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Občine Škocjan – dopolnjene 2001/1
1. člen
(uvodna določba in razlog za spremembe in dopolnitve)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnih planov Občin Novo mesto in Sevnica
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov
občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 za območje Občine Škocjan (Uradni list RS, št.
15/98, 112/00, 12/01 in 19/01) in se nanašajo na:
a) določitev drugega ureditvenega območja za izgradnjo novega pokopališča Škocjan,
b) širitev stavbnih zemljišč za potrebe širitve kmetije v
Dol. Stari vasi in
c) določitev drugega ureditvenega območja za proizvodnjo živil živalskega izvora – klavnice pri Škocjanu, s
krajevnim imenom Podvrh.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
V kartografskem delu dolgoročnega plana, izdelan na
TK 1: 25000, se vsebina kart:
I. Zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij za
poselitev
IX. Zasnova naselij in območij za poselitev ter načinov
urejanja
ustrezno spremeni in dopolni z območji, namenjenimi
za pokopališče v Škocjanu, klavnico v Podvrhu in širitev
kmetije v Dol. Stari vasi.
3. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega družbenega
plana)
(1) Besedilo poglavja 6.1. CILJI UREJANJA PROSTORA IN VARSTVA OKOLJA se:
v točki 6.2.1. Namenska raba površin spremeni tako,
da se glasi:
»Do konca srednjeročnega obdobja bomo s pozidavo
za stanovanja, proizvodne in terciarne dejavnosti ter izgradnjo infrastrukture spremenili namembnost 40,86 ha površin, od tega 29,99 ha najboljših kmetijskih zemljišč.«
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(2) Besedilo poglavja 6.3. RAZVOJ DEJAVNOSTI V
PROSTORU se spremeni in dopolni v točkah:
– 6.3.2. Prostorski razvoj dejavnosti sekundarnega
sektorja, ki glasi:
»Proizvodne dejavnosti bomo razvijali v območju industrijskega kompleksa Bramac, drobno gospodarstvo pa na
lokaciji Podvrh pri Škocjanu, kjer bomo v prvi fazi omogočili
prostorske pogoje za prestrukturiranje dejavnosti (nekdanje
topilnice živalskih maščob za potrebe proizvodnje živil živalskega izvora – klavnice) in s tem tudi pogoje za preselitev
dejavnosti mesarstva iz urbanega dela naselja Škocjan.
Večjih obratov na ostalih lokacijah, razen kjer to dopuščajo prostorske možnosti, ne bomo razvijali.«
in
– 6.3.7. Komunalni vodi in naprave, v podtočki
6.3.7.4. Pokopališča, kjer se celotno besedilo nadomesti z
naslednjim:
»Za zagotovitev zadostnih pokopnih površin za naselje
Škocjan in ostalih naselij, ki gravitirajo na pokopališče v
Škocjanu, bomo jugozahodno od samega naselja Škocjan
zgradili novo pokopališče.
Ostala pokopališča bomo redno urejali ter zgradili poslovilne objekte.«
(3) V poglavju 6.4. NAČINI UREJANJA PROSTORA se
točka 3. Ureditveni načrti dopolni z novo alineo, in sicer:
– pokopališče Škocjan.
(4) Tabela v poglavju 6.5. SEZNAM POSEGOV NA
NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA se spremeni in dopolni z naslednjimi posegi:
Naselje – lokacija

Poseg

Namen
posega

Način
urejanja

Površina
Kriterij
v ha
upravič. posega

Škocjan
Pokopališče k
UN
0,13
b
Škocjan-Podvrh Klavnica
i
PUP
1,42
b
Dol. Stara vas Širitev kmetije km
PUP
0,29
d
Skupaj
1,84
Oznake namena posega pomenijo: i – industrija, proizvodne dejavnosti
k – komunalna dejavnost
km – kmetijska dejavnost
Kriterij upravičenosti pomeni: b – 6. člen zakona o
urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89)
d – 8. člen zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 59/96)
(4) V kartografski dokumentaciji k srednjeročnemu družbenemu planu, izdelani na DKN v M1:5000 se vsebini kart
Novo mesto 10 in Kostanjevica 1 ustrezno dopolnita z območji stavbnih zemljišč, in sicer za:
– klavnico v Podvrhu t.j. parc. št. 1706/4, 1706/20
del, 1706/19, 1706/3 del, 1706/2 del, 1708/11, 1710
del, 1709/4 del, 1709/1 del, 1708/10 in 1708/9,
1708/13 pot in 1706/18 pot vse v k.o. Stara vas,
– pokopališče Škocjan t.j. parc. št. 1668, 1669,
1670, 1677 del, 3072 pot in 3077 pot, vse v k.o. Stara vas
in
– širitev kmetije v Dol. Stari vasi, t.j. parc. št. 1218 del,
1217/1 del, 1219 del, 1216 del, 1215 del in 1210 del,
vse v k.o. Stara vas.
4. člen
(hramba grafičnih prilog)
Kartografski del in kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu sta izdelana v 4 izvodih, ki jih hranijo:
– Občina Škocjan (2 izvoda),
– Upravna enota Novo mesto, Oddelek za okolje in
prostor (1 izvod) in
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Št.

– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za
prostorsko planiranje (1 izvod).

VERŽEJ
5866.

5. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35003-0008/01
Škocjan, dne 23. decembra 2002.
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l. r.
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Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2003

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 –
odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 73/95 – odl.
US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 29.
člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet
občine Veržej na seji dne 19. 12. 2002 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Veržej za leto 2003
5865. Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojev Občine
Škocjan

Na podlagi 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni
list RS, št. 37/99 in 51/01) in 39. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine
Škocjan na 2. redni seji dne 23. 12. 2002 sprejel

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Veržej za leto
2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev Občine Škocjan
1. člen
Prostorski ureditveni pogoji Občine Škocjan (sprejeti z
odlokom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 15/98, spremembe in dopolnitve odloka pa v Uradnem listu RS, št.
13/99 in 34/00 – v nadaljnjem besedilu: sprejeti odlok) se
ob upoštevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnih planov Občin Novo mesto in Sevnica za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov
Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 za območje Občine Škocjan (Uradni list RS, št.
15/98, 112/00, 12/01, 19/01 in 119/02), spremenijo
ter dopolnijo tako, da se:
I. v kartografskem delu, izdelanem na preglednih katastrskih načrtih v M 1: 5000, vriše s planskimi akti opredeljeno
drugo ureditveno območje (območje stavbnega zemljišča) za
proizvodnjo živil živalskega izvora – klavnico pri Škocjanu (s
krajevnim imenom Podvrh) ter doda oznako: – P O
II. v poglavju XI. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO IN
IZBOLJŠANJE OKOLJA, t.j. v 25. členu sprejetega odloka,
se za besedilom zadnjega odstavka doda naslednje besedilo:
“Pri načrtovanju neposrednih posegov v prostor morajo
biti izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za posamezno vrsto dejavnosti
določa zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96) ter podzakonski akti, ki urejajo področje varstva zraka, tal, voda, hrupa in ravnanja z odpadki.”
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjih
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI

71

72

74

II.
40

41

Št. 35003-0008/01
Škocjan, dne 23. decembra 2002.
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l. r.

42
43

219.482

700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

81.707
57.787
7.320
16.600
19.543
2.447
1.083
4.280

714 Drugi nedavčni prihodki
11.733
KAPITALSKI PRIHODKI
9.780
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
9.680
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
premoženja 100
TRANSFERNI PRIHODKI
108.452
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij
108.452
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
218.462
TEKOČI ODHODKI
37.232
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
14.332
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
2.084
402 Izdatki za blago in storitve
19.417
403 Plačila domačih obresti
400
409 Rezerve
1.000
TEKOČI TRANSFERI
71.130
410 Subvencije
4.372
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
6.751
412 Transferi neprofitnih organizacijam in ustanovam 8.025
413 Drugi tekoči domači transferi
51.982
INVESTICIJSKI ODHODKI
90.700
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
90.700
INVESTICIJSKI TRANSFERI
19.400
430 Investicijski transferi
19.400
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III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

Uradni list Republike Slovenije
– 400

400
400
400
–

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji
javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin
kontov, ter načrt razvojnih programov so priloga k temu
odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi
naslednji:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
Sredstva občinskega proračuna se razporejajo med
letom enakomerno med vse uporabnike na podlagi programov in javnih razpisov v okviru doseženih prihodkov in zapadlih obveznosti, ob upoštevanju likvidnosti občinskega proračuna.
5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni
uporabljati sredstva občinskega proračuna le za tiste namene, ki so opredeljeni v bilanci prihodkov in dohodkov.
7. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije so v letu 2003 oblikovane v višini 500.000 SIT.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun, ter v
skladu z zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te
namene mora biti po virih in dinamiki usklajena s planiranimi
finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za
državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
9. člen
Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov
občinskega proračuna iz sredstev splošne proračunske rezervacije, če zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni

mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko. Ko zaradi objektivnih razlogov ni mogoče izvajati sprejetih programov in uporabiti planiranih sredstev, lahko župan predlaga rebalans občinskega proračuna v sprejem Občinskemu svetu občine Veržej.
10. člen
Župan lahko v okviru zakonskih določil izda soglasje za
izplačilo povečanega obsega delovne uspešnosti javnim zavodom oziroma pravnim osebam, katerih ustanoviteljica je
občina, in imajo med prihodki poleg javnih sredstev od
prispevkov in dotacij tudi sredstva od prodaje storitev na
trgu, v breme katerih se pokrivajo tako nastali višji stroški.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih
sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev
opravlja Nadzorni odbor občine Veržej v skladu z zakonom
in statutom.
12. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko
rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, množičnih pojavov nalezljivih
človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni ter odpravo drugih
nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
V sredstva proračunske rezerve se v letu 2003 izloči
500.000 SIT.
13. člen
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva splošne proračunske rezervacije ali najame likvidnostno posojilo do višine 5% vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti odplačano
do zaključka proračunskega leta. O najetju posojila iz tega
člena odloča župan.
14. člen
Župan Občine Veržej lahko začasno zmanjša višino
sredstev, določenih v občinskem proračunu za posamezne
namene in zadrži uporabo sredstev, če prihodki občinskega
proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini. O
ukrepu obvesti župan Občinski svet občine Veržej ter predlaga spremembo proračuna.
15. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine,
ki prav tako skrbi za gospodarjenje z likvidnostnimi sredstvi
proračuna zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
Do višine 1,000.000 SIT proračunskih sredstev za
posamezen namen odloča po sklepu župan občine.
16. člen
Občina se sme zadolževati v obsegu, ki ne presega
10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja. V računu financiranja, ki je sestavni del proračuna, se
izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Občina
se lahko zadolžuje za financiranje investicij v infrastrukturne
objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih
in drugih javnih služb.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži
za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za
odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10%
realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če

Uradni list Republike Slovenije
odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila
ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
O zadolžitvi odloča Občinski svet občine Veržej. Pogodbo o zadolževanju podpiše župan le ob predhodnem
soglasju Ministrstva za finance in je sestavni del pogodbe.

Št.

Št. 900-15/02-II
Veržej, dne 19. decembra 2002.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

17. člen
Javno podjetje ali javni zavod, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
soglasju odloča občinski svet.
18. člen
O dajanju poroštev, določenih v 19. členu zakona o
financiranju občin odloča občinski svet.
19. člen
Občina pripravi do konca marca tekočega leta zaključni račun proračuna za preteklo leto in premoženjsko bilanco
občine na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov
občinskega proračuna.
Št. 900-14/02-II
Veržej, dne 19. decembra 2002.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

5867.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Veržej za leto 2003

Na podlagi 16. člena in 120. člena statuta Občine
Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) in 12.
člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski
svet občine Veržej na seji dne 19. 12. 2002 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Veržej za leto 2003
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2003 znaša
1,00 SIT.
2. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po tem
sklepu izterjuje Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Murska Sobota.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2002 (Uradni list
RS, št. 4/02).
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VIPAVA
5868.

Odlok o dopolnitvi odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih v Občini Vipava

Na podlagi drugega odstavka 39. člena in 51. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97, 9/01 in
23/02) in 16. člena statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št
54/02 in 83/02) je Občinski svet občine Vipava na 2. redni
seji dne 19. 12. 2002 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih v Občini Vipava
1. člen
V prvi alinei prvega odstavka 24. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava (Uradno glasilo
3/00) se za besedo »latnik« doda besedilo: »zbiralnice za
ločeno zbrane frakcije (ekološki otoki)«.
2. člen
Postopki v zvezi z dovoljenji za poseg v prostor, ki so
bili pričeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in
končajo po določbah doslej veljavnega odloka oziroma po
določbah spremenjenega odloka, če so za stranko ugodnejše.
3. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35003-3/2002
Vipava, dne 19. decembra 2002.
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l. r.

VITANJE
5869. Sklep o vrednosti elementov za izračun
prometne vrednosti stanovanjskih hiš,
stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi
odstotka od povprečne gradbene cene,
s katerim se določi korist za stavbno zemljišče

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87),
42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov oprem-
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ljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 83/97) in statuta Občine Vitanje (Uradni list
RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je Občinski svet občine
Vitanje na 1. seji dne 20. 12. 2002 sprejel

SKLEP
o vrednosti elementov za izračun prometne
vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih
nepremičnin in o določitvi odstotka od
povprečne gradbene cene, s katerim se določi
korist za stavbno zemljišče
1. člen
Povprečna gradbena cena stanovanjske površine na
območju Občine Vitanje (brez stroškov komunalnega urejanja in brez cene zemljišča) znaša na dan 31. 12. 2002
114.167,10 SIT za m2.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča znašajo 18% od povprečne gradbene cene, in
sicer:
– 50% za individualno komunalno rabo,
– 50% za kolektivno komunalno rabo za 1 m2 koristne
stanovanjske površine.
3. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče se določi v odstotku od povprečne gradbene cene in znaša 0,9%.
4. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča se valorizirajo med letom v skladu z
indeksom za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v
Republiki Sloveniji, katerega vsak mesec izračunava Splošno združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
Omenjeni elementi služijo kot pripomoček pri delu
upravnih organov za leto 2003.
5. člen
Ta sklep začne veljati na dan 1. januarja 2003.
Št. 062-02-16/2002
Vitanje, dne 20. decembra 2002.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

Uradni list Republike Slovenije
Vrednost točke za izračun davka od premoženja iz
1. točke 14. člena zakona o davkih občanov znaša v letu
2003 150 SIT.
Vrednost točke za izračun davka od premoženja iz
2. točke 14. člena zakona o davkih občanov znaša v letu
2003 753,88 SIT.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za izračun davka od premoženja v letu 2003.
Št. 062-02-15/2002
Vitanje, dne 20. decembra 2002.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

5871. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2003

Na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97), na podlagi 12. člena odloka o nadomestilu
za uporabo stavbih zemljišč v Občini Vitanje (Uradni list RS,
št. 36/00) in po 25. členu statuta Občine Vitanje (Uradni list
RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je Občinski svet občine
Vitanje na 1. redni seji dne 20. 12. 2002 sprejel

SKLEP
o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2003
1. člen
Izhodiščna vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vitanje v letu 2003
znaša 0,188 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 062-02-13/2002
Vitanje, dne 20. decembra 2002.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

5872. Sklep Občinskega sveta občine Vitanje o
5870. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od
premoženja v Občini Vitanje v letu 2003

Na podlagi odločbe ustavnega sodišča o razveljavitvi
tretjega odstavka 22. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 61/99) in na podlagi 25. člena statuta
Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02)
je Občinski svet občine Vitanje na 1. redni seji dne 20. 12.
2002 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun davka od
premoženja v Občini Vitanje v letu 2003

izdaji soglasja k stroškom socialno-varstvene
storitve pomoč družini na domu

Na podlagi 38. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
36/02) in 25. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS,
št. 49/99, 46/01 in 106/02) je Občinski svet občine Vitanje na 1. redni seji dne 20. 12. 2002 sprejel naslednji

SKLEP
l
Izdaja se soglasje k stroškom socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vitanje v višini 2.441,44
SIT na efektivno uro.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Stroški storitve se zmanjšajo za subvencijo iz sredstev
proračuna Občine Vitanje za vodenje storitve za 350,95 SIT
na uro ter za subvencijo iz sredstev proračuna Republike
Slovenije v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja za
424,29 SIT na uro.
Cena socialno-varstvene storitve pomoč na domu znaša 1.666,20 SIT
ll
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 062-02-14/2002
Vitanje, dne 20. decembra 2002.
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4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2002.
Št. 1373/12-2002/7
Vojnik, dne 18. decembra 2002.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

5874. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Vojnik za leto 2003

Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

VOJNIK
5873. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Vojnik za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
12/99, 59/99, 70/00 in 100/00 – odl. US), 40. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00
in 79/01) in statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98)
Občinski svet občine Vojnik je na 2. redni seji dne 18. 12.
2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Vojnik za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Vojnik za leto 2002
(Uradni list RS, št. 108/01, 30/02, 26/02) se zadnji odstavek 2. člena spremeni, tako da se glasi:
Povzetek proračuna Občine Vojnik je naslednji (v SIT):
I. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
1. Skupaj prihodki
838,800.000
2. Skupaj odhodki
854,800.000
3. Proračunski presežek-primanjkljaj
(1-2)
–16,000.000
II. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
1. Prejeta vračila danih posoj. in prodaja
kap.deležev
1,732.000
2. Dana posojila in povečanje kap.deležev
–
3. Razlika (1-2)
+1,732.000
III. RAČUN FINANCIRANJA
1. Zadolževanje proračuna
16,000.000
2. Odplačilo dolga
530.000
3. Neto zadolževanje (1+2)
+15,470.000
POVZETEK I+II+III
+1,202.000
2. člen
V 10. členu se spremeni drugi odstavek:
“Sredstva za obvezno proračunsko rezervo se povečajo za 800.000 SIT.”
3. člen
Analitični prikaz načrtovanih postavk proračuna po
strukturi prihodkov in funkcionalnih namenih porabe je priloga k temu odloku.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 33. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 30/02) ter
statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98, 68/02)
izdaja župan Občine Vojnik

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe Občine
Vojnik za leto 2003
1. člen
Potrebe porabnikov sredstev javne porabe v Občini
Vojnik se v letu 2003, do 31. 3. 2003, začasno financirajo
po tem sklepu.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se financiranje funkcij občine ter njenih nalog ter drugih s predpisi določenih
namenov nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2002.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabljati
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2002.
3. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi v
obdobju začasnega financiranja, so sestavni del proračuna
Občine Vojnik za leto 2003.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2002.
5. člen
Odbobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od
1. 1. 2003 do 31. 3. 2003 oziroma do sprejema odloka o
proračunu Občine Vojnik za leto 2003.
Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Vojnik za
leto 2003, župan obvesti občinski svet in nadzorni odbor.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003.
Št. 1373/12-2002/7
Vojnik, dne 18. decembra 2002.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

Stran
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ZAVRČ
5875. Sklep o začasnem financiranju Občine Zavrč
v letu 2003

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 33. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) in 92. člena statuta Občine Zavrč (Uradni list RS,
št. 64/99) je župan Občine Zavrč sprejel

SKLEP
začasnem financiranju Občine Zavrč v letu 2003
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Zavrč za leto 2003,
vendar najdalj do 31. 3. 2003, se financiranje funkcij Občine Zavrč in njenih nalog ter drugih s predpisi določenih
namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine
Zavrč za leto 2002 in za iste programe kot v letu 2002.

Uradni list Republike Slovenije
Cena toplotne energije znaša v variabilnem delu
6.224,24 SIT/MWh, v fiksnem delu pa 3,898.272,36
SIT/MW/leto. Povprečna cena za MWh toplotne energije se
zviša za 9,11%, tako da znaša nova povprečna cena toplotne energije 9.911,25 SIT/MWh.
2
Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana
skladno z uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za
tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 33/02).
Na navedeno ceno se skladno z zakonom o davku na
dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Št. 21/2002/02
Zreče, dne 19. decembra 2002.
Direktor
SPITT d.o.o.
Djura Sabo l. r.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.

ŽUŽEMBERK
5877.

3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega financiranja so sestavni del občinskega proračuna za leto
2003.
4. člen
Župan Občine Zavrč skrbi za tekoče usklajevanje aktivnosti v zvezi z realizacijo določil 1. in 2. člena tega sklepa za
dosego normalnega poslovanja uporabnikov proračunskih
sredstev.
5. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2003.
Št. 403-02-1/2002
Zavrč, dne 30. novembra 2002.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Žužemberk v letu 2003

Na podlagi drugega odstavka 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) je župan
Občine Žužemberk, dne 17. 12. 2002 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Žužemberk v
letu 2003
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Žužemberk za leto
2003 se financiranje potreb proračunskih uporabnikov začasno nadaljuje v mesečnih dvanajstinah, na podlagi proračuna občine, za naloge oziroma namene kot v letu 2002.
Začasno financiranje proračuna Občine Žužemberk za
leto 2003 traja lahko najdlje do 31. 3. 2003.
2. člen
Prihodki, ki bodo doseženi in izdatki, ki bodo izvršeni v
času začasnega financiranja, so sestavni del proračuna Občine Žužemberk za leto 2003.

ZREČE
5876.

Cenik daljinskega ogrevanja

SPITT d.o.o., Cesta na Roglo 11/j, Zreče, skladno s
97. členom energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99)
objavlja

CENIK
daljinskega ogrevanja
1
Zaradi spremembe cene zemeljskega plina, električne
energije, upoštevanja omrežnine v sistemu dobave, redne
uskladitve OD po kolektivni pogodbi ter upoštevanja provizije upravnikom, se s 1. 1. 2003 v mestu Zreče spremeni
cena toplotne energije.

3. člen
Določila odloka o proračunu Občine Žužemberk za
leto 2002 (Uradni list RS, št. 26/02 in 99/02) se smiselno
uporabljajo tudi v času začasnega financiranja.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati s
1. januarjem 2003.
Št. 031-01/02-1240
Žužemberk, dne 17. decembra 2002.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

Uradni list Republike Slovenije

BREŽICE
5878.

Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Brežice

POROČILO
o izidu volitev za župana Občine Brežice
Volilna komisija občine Brežice je v skladu s 107. členom in prvim odstavkom 90. člena zakona o lokalnih volitvah – ZLV (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
61/95, 70/95 in 51/02) po pregledu zapisnikov o delu
volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve
župana Občine Brežice, na volitvah 10. novembra 2002
ugotovila:
I
Na volitvah 10. novembra 2002 je imelo pravico voliti
skupaj 19.988 volivcev.
– po imeniku je glasovalo skupaj 13.731 volivcev,
– s potrdilom je glasoval 1 volivec,
– skupaj je glasovalo 13.732 volivcev, kar je 68,70%.
II
Za volitve župana Občine Brežice je bilo oddanih
13.731 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč
ugotoviti volje volivca, je bilo 210 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 13.521. Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. mag. Andrej Vizjak 8.905 glasov ali 65,86%,
2. Vladislav Deržič 1.880 glasov ali 13,90%,
3. Rok Kržan 593 glasov ali 4,39%,
4. Milenka Jesenko 1.296 glasov ali 9,59%,
5. Jože Augustinčić 425 glasov ali 3,14%,
6. Stanko Radanovič 422 glasov ali 3,12%.
III
Občinska volilna komisija občine Brežice je na podlagi
85. člena in prvega odstavka 107. člena ZLV ugotovila, da
je za župana Občine Brežice izvoljen mag. Andrej Vizjak,
rojen 6. 8. 1964; naslov: Ul. Stare pravde 28, Brežice.
Poročilo se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 008-2/02
Brežice, dne 15. novembra 2002.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Brežice
Maja Baškovič, univ. dipl.
pravnica l. r.

5879.

Št.

I. Skupni rezultati udeležbe v občini
– skupno število volivcev z območja občine: 19.988,
– skupaj glasovalo po imeniku: 13.640,
– skupaj glasovalo s potrdili: 1,
– skupaj glasovalo: 13.641,
– procent udeležbe v občini: 68.25%.
Ker so bile prazne ali sta bili obkroženi dve ali več
številk ob imenih list kandidatov, oziroma ker ni bilo moč
ugotoviti volje volivca, je bilo 732 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo 12.909 glasovnic.
II. Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini
Brežice dobile naslednje število glasov
Glasov

%gl.

Št.

Ime liste

2.892
586

22.4
4.5

1.
2.

1.6
7.2

3.
4.

12.5
10.3
6.6
6.9
8.5
2.4
17.2

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije
N.Si – Nova Slovenija-Krščanska ljudska
stranka
Lista za razvoj mesta Brežice, Jožef Tomc
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev
Slovenije
LORKS – Lista občine za razvoj KS
SLS – Slovenska ljudska stranka
ZLSD – Združena lista socialnih demokratov
PUM – Posavska unija mladih
SNS – Slovenska nacionalna stranka
DS – Demokratska stranka Slovenije
LDS – Liberalna demokracija Slovenije
Skupaj

202
933
1.613
1.324
846
887
1.098
311
2.217
12.909

III. Po volilnih enotah so posamezne liste kandidatov
dobile naslednje število glasov:
Volilna enota 1: število mandatov v volilni enoti 9
količnik: 441.666667
Glasov

MA %ostan.

Št. Ime liste

1001 25,2

2

26,6

159

4,0

0

36,0

202

5,1

0

45,7

185
cev

4,7

0

41,9

1. SDS-Socialdemokratska stranka
Slovenije
2. Nova Slovenija-Krščanska ljudska
stranka
3. Lista za razvoj mesta Brežice,
Jože Tomc
4. Demokratična stranka upokojen-

451
201
344

11,3
5,1
8,7

1
0
0

2,1
45,5
77,9

279
7,0
348
8,8
86
2,2
719 18,1
3.975

0
0
0
1
4

63,2
78,8
19,5
62,8

Občinska volilna komisija občine Brežice je na 9. seji
dne 1. 12. 2002 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Občinskega sveta občine Brežice, ki so bile
10. 11. 2002 oziroma 1. 12. 2002

%gl.

Slovenije
5. Lista občine za razvoj KS
6. Slovenska ljudska stranka
7. Združena lista socialnih
demokratov
8. PUM – Posavska unija mladih
9. Slovenska nacionalna stranka
10. Demokrati Slovenije
11. Liberalna demokracija Slovenije
Skupaj

Volilna enota 2: število mandatov v volilni enoti 8
količnik: 407.125000

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
občine Brežice na lokalnih volitvah 2002

POROČILO
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine
Brežice na lokalnih volitvah 2002
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Glasov

%gl.

MA %ostan.

Št. Ime liste

662

20,3

1

62,6

190

5,8

0

46,7

315
cev

9,7

0

77,4

1. SDS-Socialdemokratska stranka
Slovenije
2. Nova Slovenija-Krščanska ljudska
stranka
4. Demokratična stranka upokojen-

353

10,8

0

86,7

Slovenije
5. Lista občine za razvoj KS

Stran
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Glasov

%gl.

MA %ostan.

Št. Ime liste

424
210

13,0
6,4

1
0

4,1
51,6

209
6,4
234
7,2
88
2,7
572 17,6
3.257

0
0
0
1
3

51,3
57,5
21,6
40,5

6. Slovenska ljudska stranka
7. Združena lista socialnih
demokratov
8. PUM – Posavska unija mladih
9. Slovenska nacionalna stranka
10. Demokrati Slovenije
11. Liberalna demokracija Slovenije
Skupaj

Volilna enota 3: število mandatov v volilni enoti 6
količnik: 469.666667
Glasov

%gl.

MA %ostan.

Št. Ime liste

544

19,3

1

15,8

129

4,6

0

27,5

128
cev

4,5

0

27,3

1. SDS-Socialdemokratska stranka
Slovenije
2. Nova Slovenija-Krščanska ljudska
stranka
4. Demokratična stranka upokojen-

475
343
136

16,9
12,2
4,8

1
0
0

1,1
73,0
29,0

265
9,4
213
7,6
74
2,6
511 18,1
2.818

0
0
0
1
3

56,4
45,4
15,8
8,8

Slovenije
5. Lista občine za razvoj KS
6. Slovenska ljudska stranka
7. Združena lista socialnih
demokratov
8. PUM – Posavska unija mladih
9. Slovenska nacionalna stranka
10. Demokrati Slovenije
11. Liberalna demokracija Slovenije
Skupaj

Volilna enota 4: število mandatov v volilni enoti 7
količnik: 408.428571
Glasov

%gl.

MA %ostan.

Št. Ime liste

685

24,0

1

67,7

108

3,8

0

26,4

305
cev

10,7

0

74,7

1. SDS-Socialdemokratska stranka
Slovenije
2. Nova Slovenija-Krščanska ljudska
stranka
4. Demokratična stranka upokojen-

334
356
156

Uradni list Republike Slovenije
2. LORKS – Lista občine za razvoj KS: 1 mandat
izvoljen je:
– Vojko Bibič, roj. 2. 12. 1962, Ul. Kozjanskih borcev
32, Brežice.
3. LDS – Liberalna demokracija Slovenije: 1 mandat
izvoljen je:
– Bojan Petan, roj. 25. 3. 1961, Pod obzidjem 26 a,
Brežice.
v volilni enoti 2 – 3 mandati, ki so jih prejele:
1. SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije: 1 mandat
izvoljen je:
– Jernej Zorko, roj. 23. 8. 1937, Župeča vas 21/a,
Cerklje ob Krki.
2. SLS – Slovenska ljudska stranka: 1 mandat
izvoljen je:
– Lado Križman, roj. 26. 9. 1963, Topliška cesta 17,
Čatež ob Savi.
3. LDS – Liberalna demokracija Slovenije: 1 mandat
izvoljen je:
– Bojan Tičar, roj. 16. 5. 1960, Cerina 1b, Čatež ob
Savi.
v volilni enoti 3 – 3 mandati, ki so jih prejele:
1. SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije: 1 mandat
izvoljen je:
– Ivan Molan, roj. 5. 7. 1963, Sela pri Dobovi 58,
Dobova.
2. LORKS – Lista občine za razvoj KS: 1 mandat
izvoljena je:
– Stanka Preskar, roj. 1. 12. 1961, Globoko 33, Globoko.
3. LDS – Liberalna demokracija Slovenije: 1 mandat
izvoljen je:
– Borut Mokrovič, roj. 10. 12. 1946, Rigonce 6, Dobova.
v volilni enoti 4 – 2 mandata, ki sta jih prejele:
1. SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije: 1 mandat

11,7
12,5
5,5

0
0
0

81,8
87,2
38,2

5.
6.
7.

134
4,7
303 10,6
63
2,2
415 14,5
2.859

0
0
0
1
2

32,8
74,2
15,4
1,6

8.
9.
10.
11.

Slovenije
Lista občine za razvoj KS
Slovenska ljudska stranka
Združena lista socialnih
demokratov
PUM – Posavska unija mladih
Slovenska nacionalna stranka
Demokrati Slovenije
Liberalna demokracija Slovenije
Skupaj

IV. Dodelitev direktnih mandatov
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02)
je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 12 mandatov, in sicer:
v volilni enoti 1 – 4 mandati, ki so jih prejele:
1. SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije: 2 mandata
izvoljena sta:
– mag. Andrej Vizjak, roj. 6. 8. 1964, Ul. Stare pravde
28, Brežice,
– Marko Hercigonja, roj. 15. 7. 1967, Slomškova 11,
Brežice.

izvoljen je:
– Milko Veršec, roj. 6. 6. 1965, Bizeljska cesta 98/a,
Bizeljsko.
2. LDS – Liberalna demokracija Slovenije: 1 mandat
izvoljena je:
– Nataša Štarkl, roj. 2. 5. 1972, Trebež 43, Artiče.
Imenovani kandidati so bili v skladu z drugim odstavkom 18. člena ZLV izvoljeni po vrstnem redu na posamezni
listi, razen kandidatke LORKS – Liste občine za razvoj KS v
3. volilni enoti, ki je bila izvoljena na podlagi preferenčnih
glasov, saj je več kot četrtina volivcev tej listi v 3. volilni enoti
oddala preferenčne glasove (31,36%) in izvoljena je kandidatka, ki je prejela največ preferenčnih glasov in je število leteh preseglo 10% števila vseh glasov oddanih za listo v tej
volilni enoti (Stanka Preskar 16%).
V. Dodelitev mandatov, ki niso bili dodeljeni v volilnih
enotah
V skladu s 16. in 17. členom zakona o lokalnih volitvah
se preostalih 18 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih
enotah, razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov,
oddanih za istoimenske liste v vseh štirih volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske
liste v vseh štirih volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 30
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(d’Hondtov sistem) je zaporedje najvišjih 30 količnikov naslednje (drugi odstavek 16. člena zakona o lokalnih volitvah):
Število mandatov v občini: 30
Zap.
št.

Količnik

Št.
liste

1

2892.00

1

2
3
4

2217.00
1613.00
1446.00

11
5
1

5
6
7
8

1324.00
1108.50
1098.00
964.00

6
11
9
1

9

933.00

4

10
11
12
13
14

887.00
846.00
806.50
739.00
723.00

8
7
5
11
1

15
16

662.00
586.00

6
2

17

578.40

1

18
19
20
21

554.25
549.00
537.67
482.00

11
9
5
1

22

466.50

4

23
24
25
26
27

443.50
443.40
441.33
423.00
413.14

8
11
6
7
1

28
29
30
31

403.25
369.50
366.00
361.50

5
11
9
1

32
33
34

331.00
322.60
321.33

6
5
1

35

316.71

11

Ime liste

SDS-Socialdemokratska stranka
Slovenije
Liberalna demokracija Slovenije
Lista občine za razvoj KS
SDS-Socialdemokratska stranka
Slovenije
Slovenska ljudska stranka
Liberalna demokracija Slovenije
Slovenska nacionalna stranka
SDS-Socialdemokratska stranka
Slovenije
Demokratična stranka upokojencev
Slovenije
PUM – Posavska unija mladih
Združena lista socialnih demokratov
Lista občine za razvoj KS
Liberalna demokracija Slovenije
SDS-Socialdemokratska stranka
Slovenije
Slovenska ljudska stranka
Nova Slovenija-Krščanska ljudska
stranka
SDS-Socialdemokratska stranka
Slovenije
Liberalna demokracija Slovenije
Slovenska nacionalna stranka
Lista občine za razvoj KS
SDS-Socialdemokratska stranka
Slovenije
Demokratična stranka upokojencev
Slovenije
PUM – Posavska unija mladih
Liberalna demokracija Slovenije
Slovenska ljudska stranka
Združena lista socialnih demokratov
SDS-Socialdemokratska stranka
Slovenije
Lista občine za razvoj KS
Liberalna demokracija Slovenije
Slovenska nacionalna stranka
SDS-Socialdemokratska stranka
Slovenije
Slovenska ljudska stranka
Lista občine za razvoj KS
SDS-Socialdemokratska stranka
Slovenije
Liberalna demokracija Slovenije

Upoštevane so liste, ki kandidirajo v več kot eni volilni
enoti.
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni
Občine Brežice dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika
med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že
dobile v posameznih volilnih enotah, na način, opisan v
točki IV. tega poročila (tretji odstavek 16. člena ZLV).
Tako posameznim listam na ravni občine pripada naslednje skupno število mandatov:

Št.
ime liste kandidatov
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1. SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije
2. LDS – Liberalna demokracija Slovenije
3. LORKS – Lista občine za razvoj KS
4. SLS – Slovenska ljudska stranka
5. SNS – Slovenska nacionalna stranka
6. DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
7. PUM – Posavska unija mladih
8. ZLSD – Združena lista socialnih demokratov
9. N.Si – Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka

7
6
4
3
3
2
2
2
1

in se jim glede na že podeljene direktne mandate iz IV.
točke tega poročila prida še:
ime liste kandidatov

1. SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije
2. LDS – Liberalna demokracija Slovenije
3. LORKS – Lista občine za razvoj KS
4. SLS – Slovenska ljudska stranka
5. SNS – Slovenska nacionalna stranka
6. DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
7. PUM – Posavska unija mladih
8. ZLSD – Združena lista socialnih demokratov
9. N.Si – Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka

število mandatov

2
2
2
2
3
2
2
2
1

Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki
imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika iz 15.
člena ZLV v volilni enoti (17. člen ZLV).
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po
posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh
listah:
1. SNS – Slovenska nacionalna stranka v I. volilni enoti
izvoljen je:
– Stanko Radanovič, roj. 7. 4. 1955, Gornji Lenart
18, Brežice.
2. DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije v II. volilni enoti
izvoljen je:
– Janko Žalac, roj. 18. 1. 1957, Obrežje 59 a, Jesenice na Dolenjskem.
3. PUM – Posavska unija mladih v I. volilni enoti
izvoljen je:
– Jurij Pezdirc, roj. 6. 8. 1976, Slomškova ulica 11,
Brežice.
4. ZLSD – Združena lista socialnih demokratov v I.
volilni enoti
izvoljena je:
– Milenka Jesenko, roj. 26. 1. 1942, Pod obzidjem
20, Brežice.
5. SLS – Slovenska ljudska stranka v IV. volilni enoti
izvoljen je:
– Roman Matjašič, roj. 13. 3. 1969, Sromlje 22, Sromlje.
6. N.Si – Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka v
II. volilni enoti
izvoljena je:
– Mira Budič, roj. 16. 12. 1969, Podgračeno 1, Jesenice na Dolenjskem.
7. SNS – Slovenska nacionalna stranka v IV. volilni
enoti
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izvoljen je:
– Peter Skrivalnik, roj. 27. 1. 1954, Pišece 12/a,
Pišece.
8. LORKS – Lista občine za razvoj KS v II. volilni enoti
izvoljen je:
– Jože Avšič, roj. 20. 2. 1949, Topliška ulica 11,
Čatež ob Savi.
9. SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije v IV.
volilni enoti
izvoljen je:
– Ivan Pondelak, roj. 12. 1. 1956, Spodnja Pohanca
3, Artiče.
10. DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije v IV. volilni enoti
izvoljen je:
– Rok Kržan, roj. 4. 8. 1936, Vinarska cesta 14, Bizeljsko.
11. PUM – Posavska unija mladih v III. volilni enoti
izvoljen je:
– Davor Račič, roj. 3. 11. 1976, Mali vrh 21 d, Globoko.
12. LDS – Liberalna demokracija Slovenije v I. volilni
enoti
izvoljena je:
– Alja Kobali, roj. 29. 3. 1970, Prežihova 15, Brežice.
13. SLS – Slovenska ljudska stranka v III. volilni enoti
izvoljen je:
– Janez Vogrinc, roj. 7. 10. 1968, Gabrje pri Dobovi
43, Dobova.
14. ZLSD – Združena lista socialnih demokratov v II.
volilni enoti
izvoljen je:
– Mihael Škrlec, roj. 16. 1. 1938, Velika Dolina 4a.
15. SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije v II.
volilni enoti
izvoljen je:
– Andrej Oštrbenk, roj. 23. 5. 1944, Rimska cesta
35, Čatež ob Savi.
16. LORKS – Lista občine za razvoj KS v IV. volilni
enoti
izvoljen je:
– Dušan Medved, roj. 22. 5. 1971, Trebež 21a, Artiče.
17. LDS – Liberalna demokracija Slovenije v III. volilni
enoti
izvoljen je:
– Branko Blaževič, roj. 5. 2. 1965, Kapele 49, Kapele.
18. SNS – Slovenska nacionalna stranka v I. volilni
enoti
izvoljena je:
– Vanja Veselič, roj. 21. 2. 1983, Vodnikova 8, Brežice.
Imenovani kandidati so bili v skladu z drugim odstavkom 18. člena ZLV izvoljeni po vrstnem redu na posamezni
listi, razen kandidata LORKS – Liste občine za razvoj KS v
4. volilni enoti, ki je bil izvoljen na podlagi preferenčnih
glasov, saj je več kot četrtina volivcev tej listi v 4. volilni enoti
oddala preferenčne glasove (33,83%) in izvoljen je kandidat, ki je prejel največ preferenčnih glasov in je število le-teh
preseglo 10% števila vseh glasov oddanih za listo v tej volilni
enoti (Dušan Medved 12,57%).
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Pri delitvi mandatov na ravni občine je Občinska volilna
komisija uporabila tudi določbo prvega odstavka 93. člena
zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92,
60/95, 67/97 in 70/02), na podlagi katerega se v primeru,
če so v volilni enoti že razdeljeni vsi mandati, mandat dodeli
istoimeni listi v tisti volilni enoti, v kateri ima lista naslednji
najvišji ostanek glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Določbo tega člena je komisija uporabila v dveh primerih in
sicer pri dodelitvi šestega mandata listi LDS – Liberalna
demokracija Slovenije in tretjega mandata listi SNS – Slovenska nacionalna stranka.
VI. Člani Občinskega sveta občine Brežice, izvoljeni na
volitvah 10. 11. 2002 oziroma 1. 12. 2002 so:
V 1. volilni enoti, ki obsega območja krajevnih skupnosti: Brežice, Šentlenart in Zakot-Bukošek-Trnje:
1. mag. Andrej Vizjak – SDS Socialdemokratska stranka Slovenije,
2. Marko Hercigonja – SDS Socialdemokratska stranka Slovenije,
3. Vojko Bibič – LORKS Lista občine za razvoj KS,
4. Bojan Petan – LDS Liberalna demokracija Slovenije,
5. Stanko Radanovič – SNS Slovenska nacionalna
stranka,
6. Jurij Pezdirc – PUM Posavska unija mladih,
7. Milenka Jesenko – ZLSD Združena lista socialnih
demokratov,
8. Alja Kobali – LDS Liberalna demokracija Slovenije,
9. Vanja Veselič – SNS Slovenska nacionalna stranka.
V 2. volilni enoti, ki obsega območja krajevnih skupnosti: Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Jesenice na Dolenjskem,
Krška vas, Mrzlava vas, Skopice, Velika Dolina in Velike
Malence:
1. Jernej Zorko – SDS Socialdemokratska stranka Slovenije,
2. Lado Križman – SLS Slovenska ljudska stranka,
3. Bojan Tičar – LDS Liberalna demokracija Slovenije,
4. Janko Žalac – DeSUS Demokratična stranka upokojencev Slovenije,
5. Mira Budič – N.Si – Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka,
6. Jože Avšič – LORKS Lista občine za razvoj KS,
7. Mihael Škrlec – ZLSD Združena lista socialnih demokratov,
8. Andrej Oštrbenk – SDS Socialdemokratska stranka
Slovenije.
V 3. volilni enoti, ki obsega območja krajevnih skupnosti: Dobova, Globoko in Kapele:
1. Ivan Molan – SDS Socialdemokratska stranka Slovenije,
2. Stanka Preskar – LORKS Lista občine za razvoj KS,
3. Borut Mokrovič – LDS Liberalna demokracija Slovenije,
4. Davor Račič – PUM Posavska unija mladih,
5. Janez Vogrinc – SLS Slovenska ljudska stranka,
6. Branko Blaževič – LDS Liberalna demokracija Slovenije.
V 4. volilni enoti, ki obsega območja krajevnih skupnosti: Artiče, Bizeljsko, Pečice, Križe, Pišece in Sromlje:
1. Milko Veršec – SDS Socialdemokratska stranka
Slovenije,
2. Nataša Štarkl – LDS Liberalna demokracija Slovenije,
3. Roman Matjašič – SLS Slovenska ljudska stranka,

Uradni list Republike Slovenije
4. Peter Skrivalnik – SNS Slovenska nacionalna stranka,
5. Ivan Pondelak – SDS Socialdemokratska stranka
Slovenije,
6. Rok Kržan – DeSUS Demokratična stranka upokojencev Slovenije,
7. Dušan Medved – LORKS Lista občine za razvoj KS.
Št. 008-2/02
Brežice, dne 3. decembra 2002.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Brežice
Maja Baškovič, univ. dipl.
pravnica l. r.
Namestnik predsednice
Občinske volilne komisije
občine Brežice
Bogdan Matjašič, univ. dipl.
pravnik l. r.
Člani OVK občine Brežice:
Ivan Čakar l. r.
Martin Gramc l. r.
Andreja Pavlin l. r.
Ivanka Medvešček l.r .
Franc Zorko l. r.

5880.

Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih
skupnosti v Občini Brežice

POROČILO
o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti v
Občini Brežice
Občinska volilna komisija občine Brežice je na 10. seji, dne 3. 12. 2002 ugotovila, da so bili na lokalnih volitvah
dne 10. novembra 2002 in dne 1. 12. 2002 za nove člane
svetov krajevnih skupnosti v Občini Brežice po posameznih
KS izvoljeni kandidati kot sledi:
1. Krajevna skupnost Artiče
1. Franc Derenda, roj. 17. 8. 1962, stanujoč Artiče
23/b,
2. Miran Zorko, roj. 19. 5. 1966, stanujoč Arnovo selo
5,
3. Marija Kukovica, roj. 10. 3. 1946, stanujoča Dečno
selo 36,
4. Zdenka Kurtovič, roj. 8. 10. 1960, stanujoča Dolenja vas pri Artičah 33/a,
5. Marjan Koprivc, roj. 22. 8. 1967, stanujoč Glogov
brod 3,
6. Branko Vegelj, roj. 8. 5. 1954, stanujoč Sp. Pohanca 17,
7. Blaž Žerjav, roj. 19. 1. 1966, stanujoč Trebež 53,
8. Franc Glogovšek, roj. 16. 1. 1930, stanujoč Zg.
Obrež 16.
2. Krajevna skupnost Bizeljsko
1. Rok Kržan, roj. 4. 8. 1936, stanujoč Vinarska c.
14,
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2. Srečko Denžič, roj. 24. 11. 1946, stanujoč Kumrovška c. 4,
3. Vida Najger, roj. 12. 6. 1958, stanujoča Bukovje
28,
4. Alojz Berkovič, roj. 6. 4. 1960, stanujoč Drenovec
16,
5. Jožef Geršak, roj. 11. 2. 1945, stanujoč Bračna
vas 3,
6. Bojan Veršec, roj. 7. 3. 1960, stanujoč Stara vas
64,
7. Branko Balon, roj. 4. 4. 1955, stanujoč Gregovce
16,
8. Milan Zalokar, roj. 1. 9. 1956, stanujoč Dramlja 7,
9. Ivan Malus, roj. 13. 5. 1945, stanujoč Orešje 60,
10. Ivan Jazbec, roj. 6. 4. 1955, stanujoč Bizeljska
vas 7,
11. Franc Kelher, roj. 21. 12. 1955, stanujoč Brezovica 31,
12. Franc Križančič, roj. 15. 6. 1968, stanujoč Vitna
vas 10,
13. Jože Dececco, roj. 20. 10. 1958,stanujoč Nova
vas ob Sotli 2.
3. Krajevna skupnost Brežice
1. Zinka Kristarič, roj. 13. 1. 1943, stanujoča Brežice,
Šolska 4,
2. Boštjan Lukež, roj. 7. 12. 1964, stanujoč Brežice,
Prešernova 15,
3. Mateja Podgoršek, roj. 6. 2. 1968, stanujoča Brežice, Kržičnikova 13,
4. Blaž De Costa, roj. 4. 5. 1966, stanujoč Brežice,
Cesta prvih borcev 28/a,
5. Jože Baškovič, roj. 29. 7. 1962, stanujoč Brežice,
Hrastinska pot 12,
6. dr. Zvonimir Škofljanec, roj. 5. 12. 1935, stanujoč
Brežice, Kržičnikova 21,
7. Milan Žagar, roj. 4. 6. 1936, stanujoč Brežice,
Cesta prvih borcev 16.
4. Krajevna skupnost Cerklje ob Krki
1. Silvester Lopatič, rojen 30. 12. 1949, stanujoč
Boršt 12/b,
2. Stanislav Škulj, rojen 4. 4. 1967, stanujoč Župeča
vas 17,
3. Dušan Erhovnic, rojen 8. 2. 1949, stanujoč Cerklje
32/c,
4. Igor Srpčič, rojen 1. 11. 1964, stanujoč Zasap
18/a,
5. Darko Udovič, rojen 5. 8. 1958, stanujoč Gazice
2/b,
6. Milan Baznik, rojen 22. 6. 1954, stanujoč Hrastje
18,
7. Drago Kožar, rojen 7. 3. 1970, stanujoč Dolenja
Pirošica 1/a,
8. Alfonz Oštir, rojen 7. 11. 1972, stanujoč Gorenja
Pirošica 31,
9. Franc Kus, rojen 17. 8. 1964, stanujoč Poštena
vas 3,
10. Janez Kodrič, rojen 15. 5. 1947, stanujoč Vrhovska vas 8,
11. Marko Matijevič, rojen 19. 7. 1959, stanujoč Bušeča vas 8.
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5. Krajevna skupnost Čatež ob Savi
1. Alojz Škrabl, rojen 24. 5. 1963, stanujoč Čatež ob
Savi, Zagrebška 10,
2. Ignac Slakonja, rojen 18. 12. 1943, stanujoč Čatež
ob Savi, Čateška 13,
3. Lado Križman, rojen 26. 9. 1963, stanujoč Čatež
ob Savi, Topliška cesta 19,
4. Franc Bratanič, rojen 28. 9. 1954, stanujoč Cerina
8,
5. Aleš Orešar, rojen 2. 10. 1981, stanujoč Dobeno
7,
6. Andrej Budič, rojen 13. 5. 1974, stanujoč Dvorce
4/b,
7. Jože Horvat, rojen 9. 12. 1958, stanujoč Prilipe 20,
8. Slavko Rostohar, rojen 9. 6. 1954, stanujoč Sobenja vas 10/b,
9. Franc Oštrbenk, rojen 7. 5. 1955, stanujoč Žejno
16.
6. Krajevna skupnost Dobova
1. Mihael Škvarč, roj. 9. 12. 1949, stanujoč Ilirska
ulica 1, Dobova,
2. Ivan Humek, roj. 26. 8. 1965, stanujoč Bratov
Gerjovičev 15, Dobova,
3. Janez Vogrinc, roj. 7. 10. 1968, stanujoč Gabrje pri
Dobovi 43,
4. Ivan Kovačič, roj. 27. 5. 1968, stanujoč Loče 37,
5. Jože Šavrič, roj. 12. 8. 1951, stanujoč Mali Obrež
15,
6. Mihael Boranič, roj. 13. 11. 1955, stanujoč Mihalovec 58,
7. Janko Krulc,, roj. 11. 3. 1963, stanujoč Mostec
47,
8. Albin Jurkas, roj. 14. 5. 1951, stanujoč Rigonce
28/a,
9. Franc Polovič, roj. 1. 10. 1948, stanujoč Sela pri
Dobovi 56,
10. Ivan Molan, roj. 5. 7. 1963, stanujoč Sela pri
Dobovi 58,
11. Rudolf Deržič, roj. 29. 3. 1951, stanujoč Veliki
Obrež 3.
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8. Krajevna skupnost Jesenice na Dolenjskem
1. Marko Hribar, rojen 29. 10. 1977, stanujoč Jesenice na Dolenjskem 37/a,
2. Darko Frigelj, rojen 11. 10. 1952, stanujoč Jesenice na Dolenjskem 22,
3. Boris Ajster, rojen 7. 1. 1962, stanujoč Nova vas pri
Mokricah 24,
4. Venčeslav Kunštek, rojen 22. 9. 1940, stanujoč
Nova vas pri Mokricah 59,
5. Darko Povh, rojen 5. 9. 1961, stanujoč Obrežje 35,
6. Ivan Vegelj, rojen 23. 6. 1967, stanujoč Obrežje
30,
7. Jože Budič, rojen 8. 3. 1964, stanujoč Podgračeno
1,
8. Stanko Brce, rojen 19. 1. 1953, stanujoč Ribnica
10,
9. Franc Golobič, rojen 24. 5. 1961, stanujoč Slovenska vas 9.
9. Krajevna skupnost Kapele
1. Franc Kolarič, roj. 22. 12. 1962, stanujoč Jereslavec 3,
2. Ivan Urek, roj. 11. 1. 1956, stanujoč Kapele 25/b,
3. Branko Blaževič, roj. 5. 2. 1965, stanujoč Kapele
49,
4. Vinko Cvetkovič, roj. 28. 2. 1946, stanujoč Rakovec 13,
5. Anton Cerjak, roj. 16. 1. 1951, stanujoč Slogonsko
44,
6. Vilko Urek, roj. 13. 4. 1962, stanujoč Slogonsko
37,
7. Roman Kovačič, roj. 3. 2. 1971, stanujoč Vrhje 73,
8. Ivan Krošelj, roj. 11. 1. 1953, stanujoč Vrhje 51/b,
9. Sandi Hervol, roj. 6. 5. 1972, stanujoč Župelevec
30,
10. Miroslav Podpečan, roj. 23. 5. 1957, stanujoč
Župelevec 48,
11. Franc Zijal, roj. 15. 2. 1960, stanujoč Podvinje
13/a.

2. Franc Zevnik, roj. 2. 11. 1958, stanujoč Bojsno

10. Krajevna skupnost Križe
1. Johan Božičnik, roj. 18. 5. 1942, stanujoč Križe
12/a,
2. Jože Lah, roj. 8. 3. 1962, stanujoč Križe 23,
3. Jože Omrzel, roj. 8. 2. 1957, stanujoč Križe 8,
4. Ladislav Ban, roj. 24. 3. 1959, stanujoč Križe 21,
5. Ivan Grmšek, roj. 15. 9. 1963, stanujoč Križe 10.

3. Roman Levičar, roj. 25. 7. 1962, stanujoč Brezje
pri Bojsnem 16,
4. Karl Kovačić, roj. 20. 8. 1937, stanujoč Brezje pri
Bojsnem 19,
5. Franc Zidarič, roj. 9. 9. 1936, stanujoč Globoko
45,
6. Stanislav Preskar, roj. 2. 5. 1957, stanujoč Globoko 33,
7. Anton Rožman, roj. 9. 2. 1958, stanujoč Mali vrh
29,
8. Igor Kostevc, roj. 7. 11. 1970, stanujoč Mali vrh 17,
9. Mihael Petančič, roj. 18. 5. 1973, stanujoč Piršenbreg 33,
10. Slavko Bibič, roj. 26. 11. 1959, stanujoč Piršenbreg 65.

11. Krajevna skupnost Krška vas
1. Martin Baškovč, roj. 22. 9. 1960, stanujoč Krška
vas 91/f,
2. Franc Jurečič, roj. 17. 3. 1947, stanujoč Krška vas
25,
3. Ivana Baškovič, roj. 6. 1. 1960, stanujoča Krška
vas 17/c,
4. Zdravko Gerdovič, roj. 28. 12. 1961, stanujoč Krška vas 77,
5. Martin Ogorevc, roj. 5. 12. 1962, stanujoč Krška
vas 23,
6. Jože Kranjec, roj. 10. 1. 1963, stanujoč Krška vas
78,
7. Jože Piltaver, roj. 10. 3. 1957, stanujoč Krška vas
48/j.

7. Krajevna skupnost Globoko
1. Anton Kmetič, roj. 14. 7. 1963, stanujoč Bojsno
5/a,
42,
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12. Krajevna skupnost Mrzlava vas
1. Ivan Kovačič, roj. 21. 3. 1949, stanujoč Čedem 4,
2. Jože Škofljanec, roj. 30. 1. 1948, stanujoč Globočice 1/c,
3. Mihael Tomše, roj. 19. 12. 1960, stanujoč Globočice 2,
4. Zlatko Lipičar, roj. 29. 6. 1960, stanujoč Kamence
3,
5. Martin Oštir, roj. 19. 9. 1958, stanujoč Kraška vas
11,
6. Marjan Tomše, roj. 9. 3. 1961, stanujoč Kraška vas
2,
7. Branko Baškovič, roj. 25. 2. 1947, stanujoč Mrzlava vas 16,
8. Liljana Rožman, roj. 6. 10. 1963, stanujoča Mrzlava
vas 22,
9. Jože Gramc, roj. 17. 3. 1958, stanujoč Stankovo
2.
13. Krajevna skupnost Pečice
1. Jože Zupan, roj. 1. 2. 1946, stanujoč Pečice 27,
2. Janez Petrovič, roj. 26. 6. 1952, stanujoč Pečice
8,
3. Mani Godler, roj. 18. 9. 1960, stanujoč Pečice
31/b,
4. Dušan Germšek, roj. 19. 2. 1963, stanujoč Pečice
20,
5. Ivan Omerzel, roj. 16. 8. 1972, stanujoč Pečice
38.
14. Krajevna skupnost Pišece
1. Ivan Sumrak, roj. 27. 8. 1958, stanujoč Blatno
38 a,
2. Branko Kostrevc, roj. 14. 9. 1971, stanujoč Blatno
19 a,
3. Janez Šeler, roj. 9. 8. 1941, stanujoč Dednja vas
52,
4. Ivica Sotelšek, roj. 8. 7. 1967, stanujoča Dednja
vas 12,
5. Franc Travnikar, roj. 19. 6. 1974, stanujoč Pišece
112,
6. Mirica Germovšek, roj. 15. 12. 1956, stanujoča
Pišece 95.
7. Uroš Škof, roj. 22. 9. 1972, stanujoč Pavlova vas 5,
8. Janko Ogorevc, roj. 25. 1. 1962, stanujoč Pavlova
vas 17.
9. Jože Krulc, roj. 17. 3. 1962, stanujoč Pišece 69,
10. Željko Štrucel, roj. 1. 7. 1953, stanujoč Pišece
41,
11. Branko Grmovšek, roj. 21. 11. 1958, stanujoč
Podgorje pri Pišecah 12,
12. Slavica Medved, roj. 2. 5. 1975, stanujoča Podgorje pri Pišecah 57.
15. Krajevna skupnost Skopice
1. Anton Plevanič, roj. 1. 10. 1963, stanujoč Gor.
Skopice 22,
2. Anton Kodrič, roj. 22. 8. 1962, stanujoč Dol. Skopice 25,
3. Jože Baškovič, roj. 2. 8. 1964, stanujoč Gor. Skopice 28,
4. Gregor Horžen, roj. 6. 2. 1975, stanujoč Gor.
Skopice 38,
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5. Miroslav Ferenčak, roj. 15. 9. 1971, stanujoč Dol.
Skopice 38,
6. Miran Rudman, roj. 9. 4. 1961, stanujoč Dol. Skopice 33,
7. Mojca Tomše Žibert, roj. 17. 3. 1974, stanujoča
Gor. Skopice 5.
16. Krajevna skupnost Sromlje
1. Stanislav Černoš, roj. 28. 3. 1949, stanujoč Curnovec 19,
2. Jožica Verstovšek, roj. 15. 12. 1970, stanujoča
Curnovec 26,
3. Ivan Ban, roj. 27. 1. 1956, stanujoč Oklukova gora
16,
4. Janez Petan, roj. 16. 11. 1944, stanujoč Oklukova
gora 13,
5. Anton Kocjan, roj. 31. 12. 1938, stanujoč Silovec
6,
6. Franc Molan, roj. 17. 1. 1943, stanujoč Silovec 9,
7. Ferdo Pinterič, roj. 15. 5. 1960, stanujoč Sromlje
11,
8. Franc Kostanjšek, roj. 18. 11. 1938, stanujoč Sromlje 39,
9. Janez Strgar,, roj. 17. 3. 1959, stanujoč Volčje 6,
10. Ivan Juratovec, roj. 23. 11. 1945, stanujoč Volčje
10,
11. Branko Petan, roj. 5. 8. 1940, stanujoč Zg. Pohanca 15,
12. Antonija Pinterič, roj. 15. 1. 1950, stanujoča Zg.
Pohanca 8.
17. Krajevna skupnost Šentlenart
1. Rado Kržan, roj. 13. 12. 1963, stanujoč Cundrovec 8,
2. Branko Hervol, roj. 6. 5. 1950, stanujoč Brezina
40, Brežice,
3. Stanko Radanovič, roj. 7. 4. 1955, stanujoč Gornji
Lenart 18,
4. Jožef Podvinski, roj. 22. 10. 1951, stanujoč Pešpot
4, Brežice,
5. Stane Kocjan, roj. 11. 3. 1960, stanujoč Ul. Kozjanskih borcev 40, Brežice,
6. Robi Šetinc, roj. 21. 3. 1964, stanujoč Brezina 90,
Brežice,
7. Karol Vimpolšek, roj. 21. 9. 1948, stanujoč Čolnarska pot 34, Brežice.
18. Krajevna skupnost Velika dolina
1. Ivan Vogrin, rojen 27. 11. 1962, stanujoč Brezje pri
Veliki Dolini 22,
2. Roman Zofič, rojen 21. 2. 1970, stanujoč Cirnik
12,
3. Marijan Žibert, rojen 10. 6. 1940, stanujoč Gaj 2,
4. Milan Požgaj, rojen 28. 1. 1966, stanujoč Koritno
24,
5. Bojan Grad, rojen 15. 10. 1962, stanujoč Laze 8,
6. Sandi Glogovšek, rojen 18. 5. 1971, stanujoč Mala
Dolina 2,
7. Franjo Šinko, rojen 11. 5. 1960, stanujoč Perišče
4,
8. Jože Bajs, rojen 9. 1. 1957, stanujoč Ponikve 9,
9. Andrej Munič, rojen 12. 10. 1974, stanujoč Rajec
10,
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24,
11. Aleksander Gajski, rojen 26. 8. 1974, stanujoč
Velika Dolina 36.
19. Krajevna skupnost Velike Malence
1. Jože Prah, roj. 6. 9. 1962, stanujoč Velike Malence
16,
2. Emil Arh, roj. 11. 1. 1964, stanujoč Velike Malence
41,
3. Robert Veličevič, roj. 19. 2. 1978, stanujoč Velike
Malence 32,
4. Milan Kreačič, roj. 26. 5. 1956, stanujoč Velike
Malence 34,
5. Janez Prišelj, roj. 7. 12. 1948, stanujoč Velike
Malence 36,
6. Alen Gramc, roj. 8. 7. 1975, stanujoč Velike Malence 19,
7. Ernest Kožar, roj. 30. 1. 1964, stanujoč Velike
Malence 38.
20. Krajevna skupnost Zakot-Bukošek-Trnje
1. Jožica Bratanič, roj. 5. 2. 1956, stanujoča Brežice,
Lamutova 6,
2. Marija Knez, roj. 23. 5. 1944, stanujoča Brežice,
Kregarjeva 51,
3. Ludvik Rezelj, roj. 2. 9. 1939, stanujoč Bukošek
11a,
4. Franc Rostohar, roj. 15. 11. 1935, stanujoč Bukošek 44,
5. Bojan Bogovič, roj. 15. 10. 1971, stanujoč Brežice, Kregarjeva 9,
6. Franc Bertoncelj, roj. 14. 12. 1935, stanujoč Brežice, Ipavčeva 8,
7. Andreja Tomažin, roj. 22. 2. 1962, stanujoča Bukošek 13.
Št. 008-2/02
Brežice, dne 6. decembra 2002.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Brežice
Maja Baškovič, univ. dipl. pravnica l. r.

KAMNIK
5881. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Kamnik

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 47/99 in 40/01) je Občinski svet občine Kamnik
na 31. seji dne 9. oktobra 2002 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Kamnik

1. člen
Ta pravilnik določa namen, upravičence, pogoje in merila za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju Občine Kamnik.
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Kamnik se zagotavljajo iz občinskega proračuna v
višini, ki jih za tekoče leto določi občinski svet z odlokom o
proračunu.
3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Kamnik so predvidena za naslednje namene:
– za subvencioniranje agrarnih operacij v smislu varstva in izboljšanja kmetijskih zemljišč, urejanje in vzdrževanje pašnikov, pospeševanje ekološkega kmetovanja in za
sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije;
– preventivne ukrepe na področju zdravstvenega varstva domačih živali in rastlin ter izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji (umetno osemenjevanje);
– za subvencioniranje realne obrestne mere investicijskih kreditov v kmetijstvu;
– za sofinanciranje strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj na področju kmetijstva, za izvajanje različnih projektov in programov v kmetijstvu, za pospeševanje društvene
dejavnosti ter drugih ukrepov, namenjenim ohranjanju in
razvoju kmetijstva v Občini Kamnik.
4. člen
Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje in
pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v
občini Kamnik, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in
izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja.
Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se
izvajajo na območju Občine Kamnik.
5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Kamnik se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij, regresov, plačil storitev in investicijskih odhodkov.
Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo vzpodbudo za
izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Upravičenci morajo za namene, navedene od 9. do
22. člena tega pravilnika, podati izjavo, da za posamezen
namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali
mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za
določen namen že prejeli. Višina skupne dodeljene pomoči
iz vseh virov ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma višine pomoči po posameznih namenih, kot so opredeljene v tem pravilniku.
Sredstva za investicije, se lahko dodelijo le za investicije, začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone
del potrebno nujno pričeti že prej. Podana mora biti ocena
možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijsko svetovalne službe.
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6. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev iz 12., 13., 14. in 22. člena tega pravilnika po objavi
razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Kamnik v obliki javnega razpisa, natečaja ali javne objave na krajevno običajen
način, informacijo o objavi pa posreduje v javnih občilih.
Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva;
– znesek sredstev za posamezne namene;
– pogoje in merila za pridobitev sredstev;
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati;
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi;
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vlogo;
– rok za vložitev vlog.
7. člen
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled
vlog, prispelih na podlagi razpisov ter jih oceni na podlagi
pogojev in meril iz tega pravilnika.
Komisija pregleda vloge in pripravi predlog za dodelitev
sredstev. Višino pomoči posameznemu prosilcu pa določi
občinska uprava s sklepom v upravnem postopku.
8. člen
V primeru, da višina zaprošenih sredstev presega zagotovljena sredstva določena za ta namen, se višina odobrenih
sredstev upravičencem sorazmerno zniža.
II. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
9. člen
1. Živinoreja
1.1. Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji –
umetno osemenjevanje
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenjevanja s strani pooblaščene veterinarske organizacije izboljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah z uporabo semena
kvalitetnih plemenjakov.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja govejih plemenic, plemenskih svinj ali kobil;
– do 50% upravičenih stroškov za nabavo semena kvalitetnih plemenjakov za kmete, ki imajo koncesijo.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije,
ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji;
– za sofinanciranje nakupa semen: kopija odločbe o
koncesiji in predložen račun o nakupu semena.
10. člen
1.2. Preventivni ukrepi na področju zdravstvenega varstva domačih živali
Namen ukrepa:
Izvedba preventivnih ukrepov pri živalih, izboljšati njihovo zdravje s ciljem proizvodnje kakovostnega mleka in mesa
na kmetijah.
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Sofinancirajo se naslednji ukrepi:
– analize blata;
– preventivno zatiranje parazitov pri govedu, konjih in
drobnici;
– odkrivanje somatskih celic.
Višina pomoči:
– do 70% upravičenih stroškov za izvedbo preventivnih
ukrepov (analiza blata, preventivno zatiranje parazitov in odkrivanje somatskih celic).
Pogoji za pridobitev pomoči:
V okviru sofinanciranja preventivnih pregledov upravičenec predloži račun veterinarske oziroma strokovne organizacije. Iz predloženih računov mora biti razvidna vrsta
opravljene storitve.
11. člen
2. Rastlinska pridelava
2.1. Analiza vzorcev zemlje in krme
Namen pomoči:
Optimalno gnojenje in izkoriščanje kmetijskih zemljišč
na osnovi ugotovljene sestave zemlje ter s tem zmanjševanje
obremenjevanja okolja. Namen analize krme je bolj uravnotežena sestava krmnih obrokov za živali in posredno vpliva
na količino in kvaliteto mleka in mesa.
Višina pomoči:
– do 70% upravičenih stroškov za analizo zemlje in
krme.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo račun pooblaščene organizacije
za analizo zemlje in krme.
12. člen
3. Ureditev kmetijskih zemljišč
3.1. Urejanje kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo manjših zemeljskih del, kot so: ureditev pašnikov, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje
kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč ter druga manjša
zemeljska dela z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave ter zaokroževanja kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči:
– subvencije se dodelijo kot nepovratna sredstva. Sofinancira se do 40% upravičenih stroškov;
– za urejanje pašnikov višina dodeljenih sredstev ne
sme presegati 30.000 SIT/ha.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijsko svetovalna služba;
– predračun o predvidenih strojnih delih in nakupu
opreme.
13. člen
4. Investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu
4.1. Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je delno kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije (PGD in PZI projekti) za novogradnje,
rekonstrukcije ali adaptacije objektov za rejo domačih živali
ter objektov za izvajanje dopolnilnih dejavnosti.

Stran

16728 / Št. 119 / 30. 12. 2002

Višina pomoči:
Sofinancira se do 12% upravičenih stroškov od vrednosti celotne investicije, začete v tekočem letu za izdelavo
projektne dokumentacije in poslovnega načrta, in sicer za
novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– predračun za izdelavo projektne dokumentacije (iz
računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve);
– pozitivno mnenje pristojne kmetijsko svetovalne službe k predvideni investiciji.
14. člen
4.2. Subvencioniranje realne obrestne mere investicijskih kreditov v kmetijstvu
Namen ukrepa:
Za investicije v kmetijstvu se subvencionira realna obrestna mera kreditov. Ta oblika pomoči se lahko dodeli, če
pomeni vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna. Cilj te subvencije je stimuliranje kmetov k
investicijam v posodabljanje kmetij in optimizacijo kmetijske
proizvodnje.
Subvencionira se realna obrestna mera za najete investicijske kredite za naslednje namene:
– za izgradnjo in adaptacijo kmetijskih, proizvodnih in
pomožnih objektov;
– za izgradnjo in adaptacijo objektov za dopolnilno dejavnost na kmetijah;
– za nakup opreme, ki se vgrajuje v kmetijske proizvodne objekte in za dopolnilne dejavnosti na kmetijah;
– za nakup specialne opreme za hribovske in višinske
kmetije;
– za nakup in izboljšanje kmetijskih zemljišč.
Upravičene stroške za posamezne namene predstavljajo računi za pripravljalna dela, projektno dokumentacijo,
izvedbena dela, nabavo opreme, materiala ter specialne
mehanizacije.
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov investicije. Višina subvencije realne obrestne mere investicijskih kreditov se določi z vsakokratnim razpisom ukrepa.
Sredstva za subvencioniranje realne obrestne mere
lahko pridobi upravičenec, ki ima med viri financiranja zagotovljenih najmanj:
– 50% lastnih sredstev predračunske vrednosti investicije, če je investicija namenjena za nov proizvodni program
na kmetiji in investicije v dopolnilne dejavnosti;
– 50% lastnih sredstev predračunske vrednosti investicije, če je investicija namenjena v širitev dejavnosti;
– 60% lastnih sredstev predračunskih vrednosti nakupa opreme;
– 80% lastnih sredstev, če je investicija namenjena za
nakup kmetijskih zemljišč.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– opis investicije z osnovnimi podatki o investiciji, vključujoč ekonomsko upravičenost investicije, oceno možnosti
obstoja kmetijskega gospodarstva ter poklicne sposobnosti
in zmožnosti prejemnika (mnenje o ekonomski upravičenosti, oceno možnosti obstoja kmetijskega gospodarstva ter
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poklicnih sposobnostih prejemnika pripravi kmetijsko svetovalna služba);
– pri investicijah v vrednosti nad 5,000.000 SIT poslovni načrt, izdelan v skladu z metodologijo Kmetijsko svetovalne službe Slovenije;
– dokazilo, da ima vsaj en družinski član status kmeta;
– če je upravičenec s.p. ali pravna oseba mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti;
– predračun oziroma račun za izvedena dela ali opravljen nakup;
– usmeritveno razvojni program kmetije (pripravi kmetijsko svetovalna služba);
– izjavo vlagatelja, da za isti namen ni pridobil javnih
sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije;
– pri gradnji oziroma obnovi objektov je potrebno predložiti gradbeno dokumentacijo oziroma ustrezna upravna
dovoljenja.
Kraj investicije mora biti na območju Občine Kamnik.
Občina za sodelovanje pri kreditiranju na osnovi zbiranja in analize ponudb izbere najugodnejšega izvajalca, s
katerim sklene pogodbo, s katero se opredelijo medsebojne pravice in obveznosti, višina kreditnega potenciala ter
višina subvencije.
15. člen
5. Projekti na področju kmetijstva
5.1. Sofinanciranje pregledov za bio – ekološko kmetovanje
Namen ukrepa:
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz
ustaljenega načina kmetovanja v ekološko kmetovanje.
Višina pomoči:
– kritje upravičenih stroškov kontrole ekološke pridelave rastlin pooblaščene organizacije do 100%;
– sofinancirajo se upravičeni stroški nakupa orodij oziroma strojev in naprav za ekološko pridelavo in predelavo
kmetijskih pridelkov do 40%;
– sofinancirajo se upravičeni stroški preureditve gospodarskih objektov za potrebe ekološke reje domačih živali
v skladu s pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 31/01) do
40%.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških kmetij;
– račune oziroma potrdila o vplačilu stroškov rednih
eko kontrol v tekočem letu;
– račun o nakupu orodij oziroma strojev za ekološko
kmetovanje.
16. člen
5.2. Priprava in izvajanje razvojnih programov na področju kmetijstva
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje priprave in izvedbe
razvojno naravnanih projektov na področju kmetijstva.
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Višina pomoči:
Upravičeni stroški po posameznem projektu se določijo na podlagi sklenjene pogodbe med naročnikom in izbranim izvajalcem projekta, in sicer do višine 100%.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Pogodba o sofinanciranju priprave in izvedbe projekta,
sklenjena med občino in nosilcem oziroma izvajalcem projekta ter dokazila o izvajanju in financiranju celotnega projekta.
17. člen
5.3. Sofinanciranje prevozov mleka z oddaljenih kmetij
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je ohranitev proizvodnje mleka na oddaljenih kmetijah.
Višina pomoči:
Višina pomoči znaša do 30% upravičenih stroškov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenec organizira prevoz mleka v lastni režiji in je
oddaljen od odjemnega mesta (zbiralnice mleka) več kot 3 km.
18. člen
5.4. Promocija kmetijskih pridelkov
Namen pomoči:
Podpora pri promociji kmetijskih pridelkov je namenjena kmetijam, ki se odločajo za samostojni prodor na tržišče
(npr. s prodajo pridelkov pridelanih na integriran in ekološki
način).
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov v okviru promocije
kmetijskih pridelkov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo račun pooblaščene organizacije
za izvedeno storitev.
19. člen
5.4.1. Analiza kmetijskih pridelkov
Namen pomoči:
V okviru analize kmetijskih pridelkov je namen povečati
kakovost pridelkov ter ugotavljati skladnost z zakonodajo,
posredno pa tudi pospeševati predelavo in prodajo kmetijskih pridelkov.
Višina pomoči:
– do 70% upravičenih stroškov analize kmetijskih pridelkov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo račun pooblaščene organizacije
za izvedeno storitev.
20. člen
6. Sofinanciranje zavarovanja
6.1. Zavarovanje živali
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij pri
zavarovanju živali, kar pomeni spodbujanje kmetov k čim
večjemu številu zavarovanih živali. S tem kmetje zagotovijo
pravočasno veterinarsko pomoč, s čimer se zmanjšuje izguba živali, izboljšuje pa se zdravstveno stanje.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov za sofinanciranje zavarovanja živali.

Št.
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Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto;
– potrdilo o plačilu zavarovalne premije.
21. člen
7. Izobraževanje in društvene dejavnosti
7.1. Izobraževanje kmetov za potrebe kmetijstva
Namen ukrepa:
Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete –
nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja kmetijsko svetovalne službe in programi ostalih verificiranih izvajalcev izobraževanja. Ukrep vključuje izpopolnjevanje, izobraževanje ter izvedbo strokovne ekskurzije (v
nadaljevanju: izobraževanje).
Višina pomoči:
– pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih
programov se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do
100%;
– kmetom (udeležencem izobraževanja) se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do višine 60%.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– izobraževanje mora biti namenjeno strokovnemu izpopolnjevanju in izobraževanju, ki uvaja nova znanja povezana s kmetijstvom;
– pooblaščeni izvajalci izobraževanja vložijo vlogo s priloženim računom o izvedeni storitvi ter seznam udeležencev;
– kmetje (udeleženci izobraževanja) predložijo račun
oziroma dokazilo o izvedeni storitvi (programu izobraževanja).
22. člen
7.2. Pospeševanje društvene dejavnosti in izvajanje
različnih programov, projektov in ukrepov v kmetijstvu
Namen ukrepa:
Podpora organizirani dejavnosti na področju kmetijstva
in podpora izvajanju različnih programov, projektov in ukrepov v kmetijstvu.
Višina pomoči:
Delež dodeljenih sredstev znaša do 50% upravičenih
stroškov, izkazanih v finančnem načrtu društva oziroma na
podlagi priznane vrednosti programa oziroma projekta. Občina sofinancira do 20% stroškov uslug, ki jih kmetje koristijo preko strojnega krožka.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva
lahko uveljavljajo društva, ki:
– imajo sedež na območju Občine Kamnik oziroma
opravljajo dejavnost na območju Občine Kamnik;
– so registrirana v skladu s predpisi, ki urejajo društva;
– delujejo na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;
– predložijo pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve ter
predložijo finančno ovrednoten program dela za tekoče leto.
Sofinanciranje različnih programov, projektov in drugih
ukrepov v kmetijstvu lahko uveljavljajo pravne in fizične osebe s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v občini Kamnik, na podlagi pisnih zahtevkov s predložitvijo programa in
utemeljitvijo zahteve oziroma s prijavo na javni razpis s področja kmetijstva.
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2. člen
Cene najemnin so naslednje:

III. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Namensko rabo proračunskih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik spremlja in
preverja občinska strokovna služba, pristojna za področje
kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani
župana ter nadzorni odbor občine Kamnik.
V primeru nenamenske porabe sredstev mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva prejema sredstev do dneva vračila sredstev, in sicer:
– če so bila sredstva delno ali v celoti nenamensko
uporabljena;
– če se ugotovi, da je upravičenec pri pridobitvi sredstev navajal neresnične podatke;
– če je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine, pred iztekom 5 let;
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju posojil in sofinanciranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva in kmetijstva v občini Kamnik (Uradni list RS,
št. 2/96 in 45/97) v določbah, ki se nanašajo na področje
kmetijstva.
25. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-2/2002
Kamnik, dne 9. oktobra 2002.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

MURSKA SOBOTA
5882.

Sklep o povišanju cen najemnin za grobne
prostore

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02), določil
7. člena odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala
d.o.o. (Uradni list RS, št. 16/01 in 79/01), in odloka o
gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 72/95 in 85/99) je Mestni svet mestne
občine Murska Sobota na seji dne 19. 12. 2002 sprejel

SKLEP
o povišanju cen najemnin za grobne prostore
1. člen
S tem sklepom se povišajo cene najemnin za grobne
prostore, ki jih zaračunava Komunala, javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota kot upravljavec pokopališča Murska Sobota.

Zap. št.

Vrsta grobov

Enota

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

enojni grob
družinski grob (dvojni)
družinski grob (trojni)
grobnica
grobnica z ograjo
žarni grob
otroški grob

kom/mesec
kom/mesec
kom/mesec
kom/mesec
kom/mesec
kom/mesec
kom/mesec

Cena v SIT

250
440
460
500
675
170
170

3. člen
V skladu z 2. točko prvega odstavka 27. člena zakona
o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98,
30/01 in 67/02) se pri najemnini davka na dodano vrednost ne obračuna.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.
Št. 38005-0010/2002
Murska Sobota, dne 19. decembra 2002.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

5883.

Ugotovitev, da je mandat člana Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota prešel na
naslednjega kandidata z liste Liberalne
demokracije Slovenije - LDS v 1. volilni enoti

Glede na sklep Mestnega sveta mestne občine Murska
Sobota z dne 28. novembra 2002, da je županu Antonu
Slavicu prenehal mandat člana Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota na podlagi 37.b člena, v povezavi s
peto alineo prvega odstavka 37.a člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), in da se
je Anton Slavic odrekel pravici do pritožbe zoper ugotovitveni sklep mestnega sveta o prenehanju mandata, je občinska
volilna komisija na seji, dne 5. decembra 2002, na podlagi
30. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02)

u g o t o v i l a,
da je mandat člana Mestnega sveta mestne občine
Murska Sobota prešel na naslednjega kandidata z liste Liberalne demokracije Slovenije – LDS v 1. volilni enoti.
Ta kandidat je Aleksander Šeruga, roj. 31. 3. 1944,
ekonomski tehnik, iz Murske Sobote, Stara ulica 3.
Kandidat je dne 5. decembra 2002 podal izjavo, da
sprejema mandat.
Št. 00601-0005/2002
Murska Sobota, dne 5. decembra 2002.
Predsednik komisije
Bojan Žunič, univ. dipl. prav. l. r.
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5884. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za
sanacijo degradiranega prostora na območju
Triglavskega narodnega parka v Občini Bled

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93 in 47/93) v
zvezi s prvim odstavkom 6. člena uredbe o postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 56/93 in
47/94) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo
degradiranega prostora na območju Triglavskega
narodnega parka v Občini Bled
1. člen
S to uredbo se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji
za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bled (v nadaljevanju: akt legalizacije), ki sta jih izdelala Area, d.o.o., Cerknica, pod številko
projekta 232/VII – 94 ter Area – Line, d.o.o., Cerknica,
pod številko projekta 109/VII – 2002.
2. člen
Meja območja, ki ga obravnava akt legalizacije, se
določi po naslednjih parcelah:
– k.o. Zgornje Gorje: 507/5, 568/2, 590/5;
– k.o. Bohinjska Bela: 658/2, 905/3;
– k.o. Spodnje Gorje: 883/4;
– k.o. Višelnica: 675/10.
3. člen
Sestavni deli akta legalizacije so:
– splošni podatki o aktu legalizacije in o njegovem
izdelovalcu ter vsebinsko kazalo o vseh sestavinah akta
legalizacije;
– pregledna karta občine z označeno razvrstitvijo posegov iz te uredbe;
– skupna obrazložitev akta legalizacije;
– soglasja organov in organizacij, ki so dali pogoje k
posegom iz te uredbe;
– prikazi razvrstitve posegov (tekstualni, numerični in
kartografski del ter potrebni načrti) s projektnimi rešitvami
sanacij za tiste posege, ki jih akt legalizacije dopušča s
pogojem sanacije ter s priloženimi evidencami posegov za
vsak poseg posebej,
– ocene prispevkov vsakega posega k stroškom za
pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč.
4. člen
Posegi v prostor, ki jih ni možno legalizirati, so:
posegi v prostor, ki jih ni možno legalizirati in je zato
potrebna odstranitev objekta ter vzpostavitev v naravno
stanje:
Št. posega

11
22
99
121

Parc. št.

k.o.

Poseg

568/2
Zgornje Gorje
počitniška hišica
883/4
Spodnje Gorje počitniška hišica
590/5
Zgornje Gorje
počitniška hišica
675/10 Višelnica
počitniška hišica
posegi v prostor, ki jih ni možno legalizirati, možna pa
je vzpostavitev v prejšnje stanje:
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Št. posega

Parc. št.

k.o.

Poseg

57
81

905/3
658/2

Bohinjska Bela
Bohinjska Bela

počitniška hišica
počitniška hišica

5. člen
Posegi v prostor, kjer je legalizacija možna s pogoji
sanacije, so:
Št. posega

Parc. št.

k.o.

Poseg

36

507/20

Zgornje Gorje

počitniška hišica

6. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja organ urbanistične inšpekcije.
7. člen
Ta akt legalizacije je na vpogled na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo – Uradu Republike Slovenije za prostorsko planiranje in na Občini Bled.
8. člen
Ta akt legalizacije začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 636-15/2002-1
Ljubljana, dne 24. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

5885. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za
sanacijo degradiranega prostora na območju
Triglavskega narodnega parka v Občini
Bohinj

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93 in 47/93) v
zvezi s prvim odstavkom 6. člena uredbe o postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 56/93 in
47/94) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo
degradiranega prostora na območju Triglavskega
narodnega parka v Občini Bohinj
1. člen
S to uredbo se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji
za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bohinj (v nadaljevanju: akt
legalizacije), ki sta jih izdelala Area, d.o.o., Cerknica, pod
številko projekta 232/VII – 94 ter Area – Line, d.o.o.,
Cerknica, pod številko projekta 109/VII – 2002.
2. člen
Meja območja, ki ga obravnava akt legalizacije, se
določi po naslednjih parcelah:
– k.o. Boh. Češnjica: 1439/3, 1538/2, 1726/2,
1734/2, 1734/3, 1751/4, 1759/9, 1769/4, 1773/1,
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1773/5, 1773/7, 1773/9, 1773/11, 1774/6, 1774/7,
1784/8, 1784/11, 1817/2, 1817/3, 1817/4, 1904/3,
1957/10;
– k.o. Studor: 345, 346, 743, 944/4, 1510/1, 1525,
1610/2, 1660/2, 1666/2, 1669/3, 1685/2, 1804/4,
1807/4, 1814/1, 1830/2, 1830/3, 1830/5;
– k.o. Boh. Srednja vas: 894, 895/2, 896, 1003/95,
1005/1, 1026, 1031, 1049/3;
– k.o. Gorjuše: 122, 248, 477/3, 988/3, 1065/2,
1065/3, 1065/4;
– k.o. Savica: 1226/1, 1226/2, 1112/237,
1112/320, 1112/322.
3. člen
Sestavni deli akta legalizacije so:
– splošni podatki o aktu legalizacije in o njegovem
izdelovalcu ter vsebinsko kazalo o vseh sestavinah akta
legalizacije,
– pregledna karta občine z označeno razvrstitvijo posegov iz te uredbe,
– skupna obrazložitev akta legalizacije,
– soglasja organov in organizacij, ki so dali pogoje k
posegom iz te uredbe,
– prikazi razvrstitve posegov (tekstualni, numerični in
kartografski del ter potrebni načrti) s projektnimi rešitvami
sanacij za tiste posege, ki jih akt legalizacije dopušča s
pogojem sanacije ter s priloženimi evidencami posegov za
vsak poseg posebej,
– ocene prispevkov vsakega posega k stroškom za
pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč.
4. člen
Posegi v prostor, ki jih ni možno legalizirati, so:
posegi v prostor, ki jih ni možno legalizirati in je zato
potrebna odstranitev objekta ter vzpostavitev v naravno stanje:
Št. posega

Parc. št.

k.o.

Poseg

1
15
17
25
29
33
39
43
54
62
64
73
76
79

944/4
1112/237
1049/3
1112/320
477/3
1031
1525
988/3
1904/3
1817/4
1610/2
1817/2, 1817/3
1830/3, 1830/5
1814/1

Studor
Savica
Bohinj. Srednja vas
Savica
Gorjuše
Boh. Srednja vas
Studor
Gorjuše
Bohinj. Češnjica
Bohinj. Češnica
Studor
Bohinj. Češnjica
Studor
Studor

86
87
93
100
105
111
114
116
123

1807/4
1226/1
1510/1
1751/4
1226/2
1112/322
1726/2
1538/2
345 in 346

Studor
Savica
Studor
Bohinj. Češnjica
Savica
Savica
Bohinj. Češnjica
Bohinj. Češnjica
Studor

gostinski lokal
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
kuhinja in jedilnica
(tabor)
odprta veranda
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
gospodarsko stanov.
obj.

posegi v prostor, ki jih ni možno legalizirati, možna pa
je vzpostavitev v prejšnje stanje:
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Št. posega

Parc. št.

k.o.

Poseg

2
4
7
9
23
24
26
44
58
59
72
75
80
89
94
104
108

1065/3
1957/10
1065/2
1065/4
1003/95
894
895/2
1830/2
896
1003/95
1666/2
1003/95
1005/1
1003/95
1439/3
248
1734/2 in
1734/3
743
1685/2
1669/3
1660/2

Gorjuše
Bohinj. Češnjica
Gorjuše
Gorjuše
Boh. Srednja vas
Boh. Srednja vas
Boh. Srednja vas
Studor
Boh. Srednja vas
Boh. Srednja vas
Studor
Boh. Srednja vas
Boh. Srednja vas
Boh. Srednja vas
Bohinj. Češnjica
Gorjuše
Bohinj. Češnjica

počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica

Studor
Studor
Studor
Studor

počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica

115
122
133
134

5. člen
Posegi v prostor, kjer je legalizacija možna s pogoji
sanacije, so:
Št. posega

Parc. št.

k.o.

Poseg

37
6
8
13
18
19
49
53
61
68
77
84
128

1804/4
1773/7
1773/5
1759/9
1769/4
1773/11
1773/9
1774/6
1784/11
1026
1774/7
1773/1
1784/8

Studor
Bohinj. Češnjica
Bohinj. Češnjica
Bohinj. Češnjica
Bohinj. Češnjica
Bohinj. Češnjica
Bohinj. Češnjica
Bohinj. Češnjica
Bohinj. Češnjica
Boh. Srednja vas
Bohinj. Češnjica
Bohinj. Češnjica
Bohinj. Češnjica

stanovanjski prizidek
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniški objekt
počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica

6. člen
Posegi v prostor, kjer je legalizacija možna brez pogojev sanacije, so:
Št. posega

Parc. št.

k.o.

Poseg

90

122

Gorjuše

pomožni kmetijski
objekt

7. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja organ urbanistične inšpekcije.
8. člen
Ta akt legalizacije je na vpogled na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo – Uradu Republike Slovenije za prostorsko planiranje in na Občini Bohinj.
9. člen
Ta akt legalizacije začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 636-15/2002-2
Ljubljana, dne 24. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

5886. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za
sanacijo degradiranega prostora na območju
Triglavskega narodnega parka v Občini Bovec

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93 in 47/93) v
zvezi s prvim odstavkom 6. člena uredbe o postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 56/93 in
47/94) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo
degradiranega prostora na območju Triglavskega
narodnega parka v Občini Bovec
1. člen
S to uredbo se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji
za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bovec (v nadaljevanju: akt
legalizacije), ki sta jih izdelala UPI, d.o.o., Tolmin, pod številko projekta 231 – 5/93 ter Area – Line, d.o.o., Cerknica,
pod številko projekta 109/VII – 2002.
2. člen
Meja območja, ki ga obravnava akt legalizacije, se
določi po naslednjih parcelah:
– k.o. Strmec: 25/6,
– k.o. Log pod Mangartom: 642/1, 642/2,
– k.o. Soča – desna:107/5, 107/6, 22,
– k.o. Soča – leva: 157/8, 549/6, 549/8, 549/31,
– k.o. Trenta – desna: 482/1.
3. člen
Sestavni deli akta legalizacije so:
– splošni podatki o aktu legalizacije in o njegovem
izdelovalcu ter vsebinsko kazalo o vseh sestavinah akta
legalizacije,
– pregledna karta občine z označeno razvrstitvijo posegov iz te uredbe,
– skupna obrazložitev akta legalizacije,
– soglasja organov in organizacij, ki so dali pogoje k
posegom iz te uredbe,
– prikazi razvrstitve posegov (tekstualni, numerični in
kartografski del ter potrebni načrti) s projektnimi rešitvami
sanacij za tiste posege, ki jih akt legalizacije dopušča s
pogojem sanacije ter s priloženimi evidencami posegov za
vsak poseg posebej,
– ocene prispevkov vsakega posega k stroškom za
pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč.
4. člen
Posegi v prostor, ki jih ni možno legalizirati, so:
posegi v prostor, ki jih ni možno legalizirati in je zato
potrebna odstranitev objekta ter vzpostavitev v naravno
stanje:
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Št. posega

Parc. št.

k.o.

46 (105)

22

Soča – desna počitniška hišica

Poseg

posegi v prostor, ki jih ni možno legalizirati, možna pa
je vzpostavitev v prejšnje stanje:
Št. posega

Parc. št.

k.o.

Poseg

12 (71)
34 (93)
38 (97)
41 (100)

549/8,549/31
642/1,642/2
482/1
25/6

Soča – leva
Log pod Mangartom
Trenta – desna
Strmec

počitniška hišica
počitniška hišica
počitniška hišica
gospodarska lopa

5. člen
Posegi v prostor, kjer je legalizacija možna s pogoji
sanacije, so:
Št. posega

Parc. št.

k.o.

Poseg

4 (63)
39 (98)

107/5,107/6
157/8,549/6

Soča – desna
Soča – leva

gospodarski objekt
gospodarski objekt

6. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja organ urbanistične inšpekcije.
7. člen
Ta akt legalizacije je na vpogled na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo – Uradu RS za prostorsko planiranje
in na Občini Bovec.
8. člen
Ta akt legalizacije začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 636-15/2002-3
Ljubljana, dne 24. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

5887. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za
sanacijo degradiranega prostora na območju
Triglavskega narodnega parka v Občini
Tolmin

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93 in 47/93) v
zvezi s prvim odstavkom 6. člena uredbe o postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 56/93 in
47/94) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo
degradiranega prostora na območju Triglavskega
narodnega parka v Občini Tolmin
1. člen
S to uredbo se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji
za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavske-
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ga narodnega parka v Občini Tolmin (v nadaljevanju: akt
legalizacije), ki sta jih izdelala UPI, d.o.o., Tolmin, pod številko projekta 231 – 5/93 ter Area – Line, d.o.o., Cerknica,
pod številko projekta 109/VII – 2002.
2. člen
Meja območja, ki ga obravnava akt legalizacije, se
določi po naslednjih parcelah:
– k.o. Perbla: več parcel,
– k.o. Žabče: 476/4,
– k.o. Zatolmin: 468/2,
– k.o. Čadrg: 272/2.
3. člen
Sestavni deli akta legalizacije so:
– splošni podatki o aktu legalizacije in o njegovem
izdelovalcu ter vsebinsko kazalo o vseh sestavinah akta
legalizacije,
– pregledna karta občine z označeno razvrstitvijo posegov iz te uredbe,
– skupna obrazložitev akta legalizacije,
– soglasja organov in organizacij, ki so dali pogoje k
posegom iz te uredbe;
– prikazi razvrstitve posegov (tekstualni, numerični in
kartografski del ter potrebni načrti) s projektnimi rešitvami
sanacij za tiste posege, ki jih akt legalizacije dopušča s
pogojem sanacije ter s priloženimi evidencami posegov za
vsak poseg posebej,
– ocene prispevkov vsakega posega k stroškom za
pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč.
4. člen
Posegi v prostor, ki jih ni možno legalizirati in je zato
potrebna odstranitev objekta ter vzpostavitev v naravno stanje:
Št. posega

Parc. št.

k.o.

Poseg

17 (76)
29 (88)

468/2 Zatolmin okrepčevalnica, info točka
476/4 Žabče
počitniška hišica

5. člen
Posegi v prostor, kjer je legalizacija možna s pogoji
sanacije, so:
Št. posega

Parc. št.

16 (75)
30 (89)

272/2
Čadrg
več parcel Perbla

k.o.

Uradni list Republike Slovenije

5888. Uredba o valorizaciji katastrskega dohodka in
o določitvi količnika za valorizacijo
katastrskega dohodka za leto 2003

Na podlagi 7.b člena zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list SRS, št. 23/76 in 24/88 ter Uradni
list RS, št. 110/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o valorizaciji katastrskega dohodka in o določitvi
količnika za valorizacijo katastrskega dohodka
za leto 2003
1. člen
Ta uredba določa valorizacijo katastrskega dohodka in
količnik za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 2003.
Količnik za valorizacijo katastrskega dohodka se ugotovi na podlagi cen, ki jih je ugotovil Statistični urad Republike Slovenije, in sicer:
– za pridelke in prirastek lesne mase: na podlagi poprečnih odkupnih cen iz leta 2001, valoriziranih s količnikom, ugotovljenim na podlagi poprečne letne stopnje rasti
teh cen v letu 2000 in 2001;
– za materialne stroške: na podlagi poprečnih nabavnih cen iz leta 2001, valoriziranih s količnikom, ugotovljenim
na podlagi rasti teh cen v letu 2000 in 2001.
Katastrski dohodek, ugotovljen z lestvicami katastrskega dohodka iz 1. člena odloka o potrditvi lestvic katastrskega dohodka (Uradni list SRS, št. 38/89 ter Uradni list RS,
št. 89/98 in 110/99), s 1. členom odloka o valorizaciji
katastrskega dohodka in o določitvi količnika za valorizacijo
katastrskega dohodka (Uradni list SRS, št. 42/89, Uradni
list RS, št. 47/90, 33/91-I in Uradni list RS, št. 62/92 in
89/98) in 1. členom uredbe o valorizaciji katastrskega dohodka in o določitvi količnika za valorizacijo katastrskega
dohodka (Uradni list RS, št. 72/93 in 89/98) se v vseh
katastrskih okrajih za vse katastrske kulture valorizira s količnikom 1,06.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Poseg

stanov.-počitniški objekt
dovozna pot

6. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja organ urbanistične inšpekcije.
7. člen
Ta akt legalizacije je na vpogled na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo – Uradu RS za prostorsko planiranje
in na Občini Tolmin.
8. člen
Ta akt legalizacije začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 636-15/2002-4
Ljubljana, dne 24. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

Št. 422-14/2002-1
Ljubljana, dne 30. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

5889. Odlok o ureditvenem načrtu za območje
naravnega rezervata Škocjanski zatok

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št.18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in 5/90, Uradni list RS,
št. 26/90, 3/91 in 10/91-I, 17/97 ter Uradni list RS, št.
55/92, 13/93,18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97 in
9/01) in 12. člena zakona o naravnem rezervatu Škocjanski
zatok (Uradni list RS, št. 20/98) izdaja Vlada Republike
Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o ureditvenem načrtu za območje naravnega
rezervata Škocjanski zatok
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za ureditveni načrt)
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije ter prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Koper sprejme ureditveni načrt za območje naravnega rezervata Škocjanski zatok (v nadaljnjem besedilu: ureditveni načrt).
2. člen
(vsebina ureditvenega načrta)
Ureditveni načrt je izdelalo podjetje Acer Novo mesto,
d.o.o. pod številko J-2/00 v oktobru 2002. Ureditveni načrt
vsebuje pisni del in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo
območja ter na vodnogospodarsko in krajinsko urejanje, na
namembnost in velikost objektov in površin ter na sanacijske
posege v območju naravnega rezervata.
Pisni del obsega obrazložitev, ki vsebuje:
– predstavitev območja urejanja in območij potrebnih
ureditev zunaj ureditvenega načrta,
– opis posameznih prostorskih ureditev ter objektov in
urbane opreme,
– opis vodnogospodarskih ureditev in ureditev v zvezi z
deponiranjem sedimenta iz lagune,
– opis prometne infrastrukture,
– opis rešitev komunalne infrastrukture,
– opis prostorskih ureditev po posameznih področjih,
– faze izvajanja,
– oceno stroškov,
– seznam parcel v območju ureditvenega načrta s podatki o lastništvu,
– tehnične elemente za zakoličbo,
– mnenja in soglasja pristojnih organov in organizacij.
Grafični del obsega:
– izsek iz republiških planskih aktov,
– izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana MO Koper,
– geodetski načrt z mejo območja urejanja M 1:5000,
– digitalni katastrski načrt z vrisom meje območja urejanja M 1:2500,
– potrjeno katastrsko situacijo z vrisom meje območja
urejanja (10 listov) M 1: 1000 in 1:2000,
– vodnogospodarske ureditve na širšem območju urejanja M 1:5000,
– ureditveno situacijo M 1:2500,
– ureditvena situacija s prikazom predvidenih habitatnih tipov M 1:2500,
– zbirna situacija komunalnih vodov in naprav M
1:2500,
– prikazi navezave informacijskega centra na cestno
omrežje v ustreznih merilih,
– ureditveno situacijo Bertoške bonifike M 1:1000,
– značilne prereze Bertoške bonifike M 1:200,
– prečne prereze območja na stiku s predvideno ankaransko vpadnico M 1:200,
– prečne prereze območja na stiku s predvideno bertoško vpadnico M 1:200,
– načrt gradbenih parcel in tehnične elemente za zakoličbo M 1:2500.
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II. OBSEG OBMOČJA UREJANJA
3. člen
(ureditveno območje po parcelah in obodna parcelacija)
Območje urejanja obsega površine naravnega rezervata, ki so določene z zakonom o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 20/98), in površine, ki jih je
treba vključiti v ureditveni načrt zaradi vodnogospodarskih
ureditev (izlivni del Badaševice), ter močvirne površine na
Bertoški bonifiki.
V območje urejanja z ureditvenim načrtom so zajeta
zemljišča oziroma deli zemljišč s parcelnimi številkami:
a) zemljišča oziroma deli zemljišč na območju naravnega rezervata:
3870/1, 3870/3, 3870/4, 671/1, 671/2, 670, del
6325, 668/3, 680/2, 668/2, 668/4, 668/1, 681/2,
667, 5577/3, 5577/4, 5577/6, 666, 665, 606, 657/2,
605/3, 605/2, 605/2, 605/1, 656/6, 656/5, 656/4,
656/3, 654/2, 654/3, 5974/4, 653, del 652, 607/2,
604/1, 604/2, 603/1, 5974/5, 5974/7, 5865/2,
5843/1, 5843/2, 5844/2, 5842/2, 5842/3, 5842/3,
5842/4, 5845/2, 5974/4, 5864, 5863, 5862, 5861,
5860, 5859, 5857, 5858, 5856/2, 5856/1, 5855/2,
5854, 5844/1, 5845/1, 5846, 5848, 5847, 5853, 5852,
5851, 5850, 5849, 5982/1, 5982/3, 6032/3, 6032/1,
6062/2, 6034/2, 6034/4, del 6357 (pot), del 6327,
3886/5, 5577/1, 5855/1, del 647/2, 3883/3, 5974/6,
647/2, vse k.o. Bertoki
in 1569/34, 1569/36, 1569/37, 1569/38,
1569/39, 1569/40, del 1569/41, del 1569/43, 1570/1,
1570/12, 1562, 1464 in del 1570/13, vse k.o. Koper,
b) zemljišča oziroma deli zemljišč na Bertoški bonifiki:
5838, del 5841/9, 5841/8, 5841/7, del 5841/11,
5841/5, del 5841/6, del 5841/4, del 5841/1, 6034/5,
5981/2 in del 6062/3, vse k.o. Bertoki,
c) zemljišča oziroma deli zemljišč pri izlivu Badaševice:
del 1462/1, del 1548/2, del 1464/5, del 1549/6 in
del 1556/3, vse k.o. Koper, in del 5582/1 (Badaševica),
3882/1, 3883/2, del 388/3, 3884/1, 3884/2, 3883/2,
3884/8 in 3885/1, vse k.o. Bertoki.
Obodna parcelacija:
Meja območja ureditvenega načrta poteka po mejah
zemljišč oziroma prek zemljišč s parcelnimi številkami: na
robu ankaranske vpadnice poteka najprej proti zahodu in
prečka parceli 1547/1 in 1462/1, gre po robu parcele
1548/2 in prečka parceli 1556/3 in 1464/5, se obrne
proti JV in prečka parcelo 1549/6 in Badaševico (5582/1)
ter zatem teče proti vzhodu in prečka parceli 3885/1,
3884/1, se obrne proti jugu in prečka 3883/3 ter gre po
zahodnem robu parcele 1570/12. Zatem se obrne proti
vzhodu in teče prek parcel 1570/1 in 6325, se obrne proti
zahodu in teče po severnem robu parcel 3886/5 in 3882/1,
gre zatem proti jugu do hitre ceste in poteka po robu parcele
3870/1, prek parcele 6327 proti vzhodu, kjer poteka po
robu parcele 681/2 in prek parcel 5577/4, 657/2, 656/6,
656/4, 654/2, 652, 647/2 in 5974/7. Tu se obrne proti
severu in poteka prek parcel 6357, 5865/2, 5982/3,
6032/3, 5842/2, 5842/4, 5842/3, 5981/2, 5841/1,
5841/4, 5841/11, 5841/6, 5841/9, 5838 in 6034/5 ter
6062/3 in poteka proti zahodu, prečka 1569/43 in se
obrne proti jugozahodu ter poteka vzdolž trase ankaranske
vpadnice prek parcel 1569/41, 1569/36 in 1570/13 ter
1570/12, kjer se združi z začetno točko.
4. člen
(zemljišča za ureditve zunaj območja ureditvenega načrta)
Za uresničevanje ureditev, načrtovanih s tem ureditvenim načrtom, bodo zunaj območja ureditvenega načrta po-
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trebne ureditve deponije sedimenta, vodnogospodarske ureditve ter priključevanje na infrastrukturna omrežja, kar se bo
izvajalo na podlagi dovoljenj za posege v prostor, izdanih na
podlagi veljavnih prostorskih aktov Mestne občine Koper.
Odlaganje sedimenta se izvede na območju koprskega
tovornega pristanišča, na zemljiščih s parcelnimi številkami:
355/1, 356, 359/1, 359/2, 686, 688/1, 689, 690, 693,
701, 704, 707, 824, 825, 826, 829, 830, 850/1, 851,
852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861,
862, 863, 864, 865, 866, 867, 868/1, 877/1, 877/5,
877/9, 878/2, 878/5, 879, 880/5, 881/1, 882/1, in
883, vse k.o. Ankaran. Odlaganje refula na teh zemljiščih se
bo izvajalo v skladu z določili Prostorskih ureditvenih pogojev za območje trgovskega pristanišča v Kopru (»PUP Luka«,
Uradne objave, št. 45/98 in 20/01).
Za potrebe odstranjevanja sedimenta se postavi cevovod od lagune, vzdolž obstoječega jarka do deponije za
sediment. Štirimetrski koridor poteka prek zemljišč s parcelnimi številkami: 878/2, k.o. Ankaran in 6073/1 (Rižana),
6016, 5977/1, 5980/2, 5980/5, 5835/8, 5835/3,
5979/2, 5837/9, 5837/3, 5980/1, 5841/6, 5841/13,
5841/3, 5841/10 in 6033/1, vse k.o. Bertoki.
Vodnogospodarske ureditve z vključenimi infrstrukturnimi objekti zunaj območja ureditvenega načrta bodo posegale v območja vodotokov Badaševica (stare struge in Semedelskega kanala) ter levega razbremenilnika Rižane – Ara
in v obstoječi jarek za odvodnjo Bertoške bonifike.
Za reguliranje dotoka morske vode v laguno se uredi
zapornica na obstoječem morskem kanalu – povezavi lagune z morjem, za kar se zagotovi tudi dovod električne energije.
Za priključevanje objektov na infrastrukturna in prometno omrežje bodo potrebni posegi na zemljišča s parcelnimi
številkami:
– za priključitev na elektroenergetsko in TK omrežje:
del 5842/2, 5842/1, 5977/2, 6015/3, 5976/3, 5831/6,
5831/1, vse k.o. Bertoki in 1569/42, 1569/1 in 1569/43,
vse k.o. Koper,
– za priključitev na kanalizacijo in vodovod: del
5842/2, k.o. Bertoki.
– za priključitev na obstoječo cesto: parc. št. 6032/3,
5982/3, 6354 in 6357, vse k.o. Bertoki.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA URESNIČEVANJE
PROSTORSKIH UREDITEV
5. člen
(območje urejanja)
Območje urejanja je namenjeno ureditvi naravnega rezervata in v tem okviru tudi ureditvi vstopnih točk ter pešpoti,
informacijskega centra in opazovalnic.
Določila ureditvenega načrta postavljajo pogoje urejanja za:
– izvajanje vodnogospodarskih ureditev in odstranjevanja sedimenta iz lagune,
– ureditev novih in povečanje obstoječih biotopov na
celotnem območju rezervata,
– izgradnjo objektov in pripadajočih ureditev,
– ureditev vstopov v območje rezervata in krožne ter
drugih pešpoti v rezervatu,
– izgradnjo pripadajočih infrastrukturnih naprav in objektov.
6. člen
(program)
S tem ureditvenim načrtom se omogoči vzpostavitev
ugodnih razmer za oblikovanje in delovanje naravnega re-
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zervata, kar pomeni predvsem ohranitev značaja polslanega
močvirja, njegovih ekoloških značilnosti in fizikalno-kemijskih parametrov vode. Naravni rezervat bo urejen tudi za
potrebe obiskovalcev in bo funkcioniral kot zelena površina
mesta Koper. V osrednjem delu zatoka se ohranja brakična
laguna, na območju Bertoške bonifike pa se uredi sladkovodni del rezervata s programi, ki bodo služili ogledom in
izobraževanju.
7. člen
(pogoji za izvajanje prostorskih ureditev na območju
naravnega rezervata)
Laguna se ohranja kot vodna površina z bibavičnim
nihanjem vodne gladine, ki prehaja v poloje, občasno poplavljena muljasto-peščena tla, porasla z rastlinskimi združbami, ki so prilagojene brakičnim (polslanim) razmeram.
Vzdolž ankaranske vpadnice se na razdalji najmanj 15 m od
meje ureditvenega načrta izvede jarek globine 1 m in širine
do 5 m, s katerim bo preprečen dostop na poloje. Med
obstoječimi ekstenzivnimi travišči in jarkom se izvede nasip
višine do 80 cm.
Obstoječi nasip med laguno in Bertoško bonifiko se
ohranja in po potrebi sanira. Za nasipom se na Bertoški
bonifiki uredijo sladkovodni biotopi na vodnih in močvirnih
površinah. Na platoju, okoli 1 m dvignjenem nad travniškimi
površinami, se uredijo glavni vhod v območje, informacijski
center in hlev z oboro. Krožna učna pot ter druge ureditve za
ogled različnih biotopov se uredijo na obrobju Bertoške
bonifike. Na območju nasipa med Bertoško bonifiko in laguno se umesti osrednja opazovalnica.
Jezerce med železniško progo in avtocesto se skupaj s
trstišči ohranja. Na obstoječih in novih trstiščih je treba
preprečiti zaraščanje trstičja z grmovjem.
8. člen
(vstopne točke, poti in parkirišča)
Vstopanje v naravni rezervat je omejeno na pet vstopnih točk.
Glavni vhod je na Bertoški bonifiki, po dostopni cesti,
ki se odcepi z obstoječe asfaltne ceste.
Ob dostopni cesti se postavijo pojasnjevalne table, z
zasaditvami drevnine in drugimi ureditvami v parterju pa se
glavni vhod v rezervat vizualno poudari oziroma ustrezno
označi. Dostopna cesta vodi do parkirnih prostorov in do
informacijskega centra ter ploščadi ob njem; tu se navezuje
na krožno učno pot.
Druga vstopna točka se uredi z mestne strani zatoka
kot dostop z Ankaranske ceste v bližini izlivnega dela Badaševice, katere struga in obvodni prostor bosta zaradi predvidenih vodnogospodarskih ureditev preurejena. Ob tem vstopu bo postavljen manjši objekt.
Tretja vstopna točka v rezervat se uredi s severne strani
rezervata in se na območju med opazovalnico na polojih in
morskim kanalom naveže na pešpot v rezervatu.
Četrta in peta vstopna točka se uredita na južnem robu
rezervata v okviru kolesarske steze. Oba vstopa se opremita
z označevalnimi in pojasnjevalnimi tablami ter s konfini.
Vstopni točki na severni strani rezervata se medsebojno povežeta s pešpotjo, ki vodi po obrobju ekstenzivnih
travnikov zahodno od varovalnega jarka, in s katere bodo
možni razgledi po laguni. 100 m pred vzhodno vstopno
točko na severni strani rezervata se od te poti odcepi pešpot, ki vodi do manjše opazovalnice na obstoječem zemeljskem nasipu ob laguni.
Pot mora biti pregledna in čimbolj vpeta v obstoječi
teren, da se bodo z nje odpirali sekvenčni pogledi na laguno
in poloje. Izvede se v pesku in se opremi z ustreznimi oz-
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načbami ter pojasnjevalnimi tablami. Ob poti se uredijo
manjša počivališča – opazovališča s parapeti iz lesa, trstičja
ali drugih avtohtonih materialov ter s klopmi. Na mestih, kjer
pot prečka jarke oziroma močvirne predele, se uredijo z
ograjami zavarovane premostitve.
Krožna učna pot se uredi na Bertoški bonifiki. Začetek
in konec krožne učne poti sta ob informacijskem centru.
Poteka po robu sladkovodnega dela naravnega rezervata,
med trstičjem in prek travnikov, ter se približa brakični laguni
oziroma nasipu med Bertoško bonifiko in laguno na zahodnem delu. Vzdolž krožne učne poti na notranji strani se na
celotni dolžini uredi 150 cm ±10% visok nasip. Krožna učna
pot se ureja kot enostavna, pregledna in čimbolj vpeta v
obstoječi teren. Izvede se v pesku, prehodi prek vodnih
kanalov oziroma močvirnih predelov pa se izvedejo z lesenimi mostički oziroma v materialu, ki bo oblikovno usklajen z
arhitekturnimi objekti in drugimi zunanjimi ureditvami. Ob
krožni učni poti se uredijo manjša opazovališča, opremljena
s parapeti z linami za opazovanje in mlake za dvoživke in
nevretenčarje. Krožna učna pot se opremi z ustreznimi označbami ter pojasnjevalnimi tablami in s klopmi.
Vzdolž meje rezervata se ob hitri cesti Koper–Srmin
uredi dvosmerna kolesarska steza, ki poteka prek rezervata;
obe vstopni točki se ustrezno označita. Steza se izvede v
pesku.
Direktni dostopi do lagune se ne urejajo.
9. člen
(obrobne površine v rezervatu)
Površine v naravnem rezervatu, ki mejijo na predvideni
ankaransko in bertoško vpadnico, bodo predstavljale stično
območje med rezervatom in urbano strukturo mesta Koper,
kjer se bodo v čim večji meri nevtralizirali negativni vplivi
prometa in prisotnosti ljudi na razmere v rezervatu. Na teh
površinah se zasadijo drevesa in grmovnice, ki predstavljajo
fizično bariero in hkrati prostorsko označijo rezervat na robu
mestnega jedra.
Na površini južno od železniške proge se pri zasaditvi
drevnine ohranjajo vizure na mesto Koper s hitre ceste Srmin–Koper.
Zasaditev se izvede v naravnih, organskih vzorcih in
sicer tako, da ne posega v obstoječo avtocestno strukturo
ter tako, da ne poslabšuje obstoječe odvodnje cestnega
telesa.
Izbor drevesnih in grmovnih vrst se prilagaja lokalnim
rastiščnim razmeram, predvsem tlom in primorski klimi in se
omejuje na avtohtone drevesne vrste, ki prenašajo sol v tleh
in v zraku.
Ob železniški progi in pri železniški postaji ter pošti se
ohranjajo obstoječe razmere. Pri zasaditvi drevnine se zagotovi 15-metrski odmik dreves od železniške proge. Območje izlivnega dela Badaševice in njenega obvodnega prostora se zameji z nadomestnim varovalnim nasipom, za njim pa
se zasadijo drevje in grmovnice.
10. člen
(oblikovanje načrtovanih ureditev)
Oblikovanje ureditev na območju lagune je zasnovano
na ohranjanju sedanjih organskih oblik polojev, ki jih je
ustvarila voda in ki se v bibavičnem pasu spreminjajo. Oblikovanje predvidenih ureditev na Bertoški bonifiki sledi obstoječemu krajinskemu vzorcu. Z ureditvijo sladkovodnih
površin in habitatov se tu ohrani obstoječa ortogonalna struktura kulturne krajine, ki se je oblikovala ob ureditvi odvodnjavanja vlažnih površin. V osrednjem delu tega dela rezervata
se izvede rahljanje te geometrijske strukture ter postopno
prehajanje v naravno, organsko zasnovano vodno in močvirno območje.
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11. člen
(ureditev habitatnih tipov na območju rezervata)
Na celotnem območju naravnega rezervata se bodo
obdržali in povečali ali ponovno oziroma na novo vzpostavili
habitatni tipi:
– sladkovodno ali somorno trstičevje,
– zaslajeno trstičevje s slanušami,
– trstičevje na suhih tleh,
– zmerno vlažna rahlo zaslajena ekstenzivna travišča
Bertoške bonifike,
– pionirska vegetacija slanuš enoletnic na poplavljenih
mineralno revnih muljastih polojih,
– polsuha slana muljasto-peščena tla, porasla s slanušami trajnicami,
– trajna morska močvirja- obmorsko ločkovje,
– slane luže z morsko rupijo,
– slana ali polslana voda in poloji brez vegetacije,
– toploljubna grmišča, bogata z lesnimi vrstami, na slanih tleh tudi s tamarisko,
– sladkovodno močvirje s prevladujočim ločkovjem in
manjšimi sladkovodnimi mlakami,
– gozdič bele vrbe in drugi habitatni tipi po Programu
varstva in razvoja naravnega razervata Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 31/99).
V okviru vodnih površin se ohranijo oziroma ponovno
vzpostavijo razmere za razvoj vodnega življa in sicer sladkovodnih, brakičnih in morskih vrst.
12. člen
(pogoji za načrtovanje objektov)
Informacijski center se načrtuje kot objekt urbane arhitekture, enostavnih, gladkih oblik, lahko z uporabo kovinske
konstrukcije in zasteklitev ter z uporabo lokalnih materialov.
Tlorisna velikost znaša 150 m2; tloris je lahko členjen, etažna višina je P+1. Kota pritličja je 1,30 m nadmorske višine.
Gradbena linija objekta informacijskega centra je od roba
obstoječe asfaltne ceste oddaljena 60 m. Uredita se servisni vhod in vhod za obiskovalce. V objektu se uredijo servisni, vzdrževalni in upravni prostori za osebje rezervata in
raziskovalce (prostori za 4 do 6 zaposlenih in dva raziskovalca): pisarne, skladišče, kuhinja, dormitorij, laboratorij, sanitarije za zaposlene in prostori za obiskovalce: recepcija,
razstavno-informacijski prostor, razgledišče, prezentacijska
dvorana, predavalnica, knjižnica, manjši prostor za gostinski
lokal, trgovina in sanitarije za obiskovalce. Objekt mora biti
zasnovan tako, da se bodo iz njega odpirali panoramski
pogledi na rezervat.
Ob informacijskem centru se v skladu z izbrano natečajno rešitvijo na vzhodni strani uredi ploščad za sedenje in
zbiranje obiskovalcev. Izbor drevesnih in grmovnih vrst ob
ploščadi se omejuje na avtohtone vrste drevnine. Na ploščadi se izvede javna razsvetljava z nizkimi, popolnoma zasenčenimi svetilkami z ravnim zapornim steklom. V okviru ureditve ploščadi se uredi prostor za ločeno zbiranje odpadkov.
Vzhodno od informacijskega centra se ob dostopni
cesti uredijo parkirišča za osebna vozila in avtobuse, tako da
so ta vidno ločena od ploščadi s prostori za sedenje.
V bližini informacijskega centra se postavi hlev z oboro.
Oblikovanje objekta, materiali in konstrukcija se prilagodijo
oblikovanju informacijskega centra. Objekt je pritličen, tlorisna velikost objekta z nadstrešnico znaša do 150 m2. Kota
pritličja je 1,20 m nadmorske višine. Vhod v objekt je ločen
od krožne učne poti in namenjen le dostopu upravljavca.
Obora se uredi na način, da bo mogoče opazovanje živali s
krožne učne poti. Ob objektu se v okviru obore uredi kompostnik.
Osrednja opazovalnica se postavi ob krožni učni poti
na nasipu med laguno in Bertoško bonifiko. Objekt je troeta-
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žen. V pritličnem delu se zagotovi prehodnost objekta (pasaža z navezavo na krožno učno pot). Objekt mora biti zasnovan
tako, da se bodo iz njega odpirali panoramski pogledi na
brakični in sladkovodni del rezervata; kletni in deloma pritlični
del mora biti vgrajen v nasip, tako da bo omogočeno tudi
opazovanje podvodnega življa. Oblikovanje objekta, materiali
in konstrukcija se prilagodijo oblikovanju informacijskega centra. Tlorisna velikost opazovalnice znaša do 100 m2, tako da
bo zagotovljena možnost hkratnega obiska do 30 obiskovalcev. Kota pritličja:+ 0,80 m nadmorske višine.
Manjša opazovalnica se postavi na obstoječem zemeljskem nasipu ob laguni; izvede se v lesu ali prilagodi oblikovanju informacijskega centra kot dvoetažni objekt tlorisne
dimenzije 15 m2. Kota pritličja je 0,50 m nadmorske višine.
Objekt ob vstopu v naravni rezervat z Ankaranske ceste
je manjši, transparenten objekt, zasnovan kot del urbane
opreme mesta Koper. Objekt je pritličen, tlorisne velikosti
15 m2. Postavitev, dimenzije in oblikovanje objekta naj zagotavljajo prostorsko označitev vstopne točke na robu mestnega jedra, tako da bo imel objekt pomembno orientacijsko in
simbolno vlogo. V objektu se uredijo pojasnjevalne table,
zemljevidi. Kota pritličja je 1 m; objekt je od roba cestišča
Ankaranske ceste oddaljen 10 m.
Objekti ter vse pohodne površine in ureditve se izvedejo z elementi, ki bodo omogočali dostop za invalide.
Rešitve za oblikovanje informacijskega centra in hleva
s parkirnimi in drugimi manipulacijskimi površinami, obeh
opazovalnic, objekta ob zahodnem vstopu v rezervat z Ankaranske ceste in rešitve za oblikovanje opreme poti ter druge
opreme (parapetov, ograj, mostičev in brvi, nosilne konstrukcije svetilk ter klopi) se pridobijo z javnim natečajem.
IV. VODNOGOSPODARSKE REŠITVE IN REŠITVE
ZA ODSTRANJEVANJE SEDIMENTA
13. člen
(vodnogospodarske rešitve)
Za čas poletnih deficitov vode so predvidene rešitve za
bogatenje sladke vode:
– stalno prevajanje minimalnega pretoka Q = do 5 l/s
prek kanala 22 ali direktno v Aro ob zagotavljanju biološkega
minimuma v Rižani oziroma njenem razbremenilniku Ari,
– prevajanje minimalnega pretoka iz Jezerca,
– dovod delov visokih voda Badaševice (nad ekološko
sprejemljivim pretokom in ob ustrezni kakovosti vode v Badaševici),
– dotok padavinskih voda z Bertoške bonifike vzhodno
od načrtovane bertoške vpadnice,
– drugi viri.
V okviru ureditve izlivnega dela Badaševice se izvede
ureditev struge s spremembo profila in ureditvijo zvezne
navezave na strugo refuliranega koridorja skozi laguno. V
izlivnem delu se izvede ureditev nadomestnega varovalnega
nasipa proti objektu pošte in ureditev trstične grede ob
vstopnem delu v rezervat.
Območje dela Bertoške bonifike se uredi kot sladkovodno močvirje oziroma kot polsuhi zadrževalnik, ki hkrati zagotavlja poplavno varnost za širše območje. Del obstoječega drenažnega sistema jarkov se uporabi kot namakalni
sistem oziroma sistem za dovod vode in zamočvirjanje. Predvidena je postavitev kontrolnega preliva v strugo Are tik pod
mestom glavnega prečnega kanala čez Bertoško bonifiko,
katerega gladino je treba dvigniti od 30 do 40 cm. Dovod
vode na Bertoško bonifiko se izvede prek betonskega prepusta z vtočnima glavama s poklopnim mehanizmom. Obstoječe depresije se poglobijo, izkopani material pa se upo-
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rabi za delno zasutje jarkov in za izgradnjo notranjih nasipov
vzdolž krožne učne poti. Razlivanje vode po Bertoški bonifiki
se izvede prek obstoječih in na novo izkopanih jarkov. Reguliranje gladin vode znotraj zadrževalnika je omogočeno
prek lesenih kontrolnih prelivov in dodatnih nasipov.
Za možnost kontrole vtoka in iztoka morske vode v
laguno je na obstoječem morskem kanalu zunaj območja
ureditvenega načrta potrebna izgradnja zaporničnega objekta z ustrezno hidromehansko opremo. Izgradnja zaporničnega objekta zunaj območja ureditvenega načrta je predvidena tudi na Badaševici.
Za zagotavljanje vode za bogatenje Škocjanskega zatoka se zunaj območja urejanja zgradijo nove akumulacije, ki
bodo zagotovile stalno prevajanje pretoka minimalno 10 l/s.
14. člen
(odstranitev in deponiranje sedimenta iz lagune)
Iz lagune je treba odstraniti okoli 200.000 m3 sedimenta. Deponiranje sedimenta se izvede izven meja tega
ureditvenega načrta, na območju koprskega tovornega pristanišča, in sicer na Ankaranski bonifiki na območje kanalov
1, 1/A in 6 ter na območje kasete 5/A. Hkrati z odstranjevanjem sedimenta po glavni strugi poglabljanja se izvede tudi
izkop mreže sekundarnih kanalov, material iz njih pa se
uporabi za oblikovanje brežin, polojev in otočkov v laguni.
Del sedimenta se deponira tudi na obrobnih plitvejših delih
znotraj rezervata.
Odstranitev sedimenta se izvede z odsesavanjem –
refuliranjem po cevovodu, ki bo potekal od lagune proti
severu vzdolž jarka za odvodnjo padavinskih voda z Bertoške bonifike do deponije za sediment. Potrebna je postavitev vmesnih črpalnih postaj. Postavitev cevovoda se uredi v
štirimetrskem koridorju. Po končanem refuliranju se cevovod odstrani, na celotnem območju pa se vzpostavi prvotno
stanje.
V. POGOJI ZA PROMETNE IN KOMUNALNE UREDITVE
15. člen
(pogoji za prometno ureditev)
Dostopna cesta in parkirne površine:
Dostopna cesta na območje rezervata se uredi v profilu, ki obsega vozišče, obojestranski zelenici, kolesarski stezi in pločnika ter se naveže na predvideno bertoško vpadnico. Do izgradnje predvidene bertoške vpadnice se navezuje
na obstoječi kolovoz, ki se razširi na 5 m širine in utrdi, ter
po njem na obstoječo cesto, ki se na priključku Bertoki
naveže na hitro cesto.
Za potrebe parkiranja vozil na območju ureditvenega
načrta se izvede 40 parkirnih mest za osebna vozila, od teh
2 za invalide, in 3 parkirna mesta za avtobuse, ter prostor za
kolesa in motorna kolesa.
Odtok meteorne vode z vozišča je zagotovljen z vzdolžnim in prečnim naklonom vozišča. Minimalni prečni naklon
je 2.5%. Vijačenje vozišča je izvedeno okoli osi. Meteorna
voda s cestišča in parkirišča se zbira v vtočnih jaških in nato
v novi kanalizaciji ter se preko lovilca olja spelje v obstoječi
odprt odvodni jarek.
Pešpoti in druge pohodne površine:
Pešpoti in dostopi do opazovalnic in drugih ureditev se
izvedejo v makadamu, prav tako površine v sklopu opazovališč, počivališč ter pohodne površine pri obeh opazovalnicah. Poti se uredijo v širini do 2,40 m.
Kolesarska steza:
Dvosmerna kolesarska steza se izvede v širini 2 m.
Steza poteka prek rezervata in se ne navezuje na druge poti
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v rezervatu. Obe vstopni točki se ustrezno označita. Kolesarska steza se izvede v makadamu.
Vse prometne površine se uredijo z elementi, ki bodo
omogočali dostop invalidom.
16. člen
(pogoji za ureditev komunalne infrastrukture)
Elektroenergetsko omrežje:
Na distributivno elektroenergetsko omrežje se s kabelsko kanalizacijo priključita objekt informacijskega centra s
parkiriščem in hlev z oboro. Iz glavnega razdelilca informacijskega centra se bo po internem zračnem vodu napajal z
električno energijo objekt kolutna zapornica za regulacijo
nivoja morske vode v kompleksu Škocjanski zatok. Ocenjena priključna moč je P = 15 000 W. V tej moči je upoštevana
tudi priključna moč pogonskega agregata za zapornico. Treba je predvideti odjemno moč z glavno varovalko Jn = 1 x 3
x 250/ 25A.
Razvod javne razsvetljave:
Dostopna cesta, parkirišče ter pohodne površine na
območju informacijskega centra se opremijo z javno razsvetljavo. Predvideva se priključna moč P = 1 kW. Srednji nivo
osvetljenosti pohodne površine mora zagotoviti varno hojo
ter splošno javno varnost in snago. Višina, tip in oblikovanje
svetilk ob Bertoški vpadnici se uskladijo s svetilkami v rezervatu. Osvetljevanje v rezervatu ne sme ustvarjati svetlobnega
onesnaževanja; namestijo se popolnoma zasenčene svetilke z ravnim zapornim steklom.
TK zveze:
Za priključitev informacijskega centra na telekomunikacijsko omrežje se izvede kabelski TK priključek na TK krajevno omrežje. Povezava na javno telefonsko omrežje se
izdela po novoprojektirani kabelski kanalizaciji. Upravljanje
in nadzorovanje delovanja s kolutno zapornico se izvede z
daljinskim vodenjem, zato se izdela telemetrija z brezžičnim
prenosom informacij. Pri izbiri nosilne frekvence je treba
upoštevati obstoječi koridor radiorelejnih telekomunikacijskih povezav Koper-Nanos in Koper -Tinjan.
Vodovod:
Objekt informacijskega centra in hleva se priključita na
javno vodovodno omrežje, iz katerega bo zagotovljena tudi
požarna varnost.
Predvideni priključek vodovoda poteka ob dostopni
cesti do obstoječe trase vodovoda. Poleg porabe vode za
sanitarne namene se pri dimenzioniranju zunanjega omrežja
upoštevajo potrebe požarnega varstva, kar pomeni 10 l/s
vode in minimalno dimenzijo zunanjih vodov DN 100, na
katere so priključeni tudi nadzemni hidranti DN 80.
Projektiranje se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo
področje javnega vodovoda.
Kanalizacija:
Fekalne odpadne vode iz informacijskega centra se
zbirajo v predvidenem črpališču ob objektu, ki bo internega
značaja, ter se s tlačnim vodom prečrpavajo v obstoječo
kanalizacijo.
Meteorne odplake s cestišča in s parkirnih površin se
površinsko zbirajo in se preko lovilca olj in peskolova odvajajo v recipient. Meteorne vode s streh objektov se odvajajo
površinsko po terenu.
Pri načrtovanju in izgradnji nasipov, jarkov in drugih
ureditev, predvidenih s tem ureditvenim načrtom, je treba
upoštevati obstoječe izpuste meteorne kanalizacije iz območja mestne pozidave.
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Projektiranje se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo
področje projektiranja in gradnje kanalizacije in odpadnih
voda.
Odpadki:
Na območju urejanja se zbiranje odpadkov uredi s
postavitvijo posod – zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov na robu ploščadi ob informacijskem centru. Tip in velikost posode za odvoz odpadkov bo določil upravljavec odvoza v skladu z odlokom. Stojna mesta za posode za odpadke se izvedejo v naravi prijazni ureditvi; omogoči se dostop s
specialnim vozilom za odvoz odpadkov v vsakem času. Zagotovi se odvoz odpadkov na občinsko odlagališče nenevarnih (komunalnih) odpadkov. Projektiranje se izvaja v skladu
s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki.
VI. PROSTORSKE UREDITVE PO POSAMEZNIH
PODROČJIH
17. člen
(varovanje kulturne dediščine)
Na območju urejanja je evidentirana kulturna dediščina:
– Koper – mestno jedro (EŠD 235),
– ozkotirna železniška proga Trst-Poreč (številka predloga 08-00-ZRD-02-6),
– potencialno arheološko območje Bertoške bonifike
(številka predloga 08-00-ZRD-02-12).
Za zaščito območij kulturne dediščine je treba zagotoviti:
– varuje se funkcionalna zasnova trase železniške proge, vsi ohranjeni materialni elementi ter njen zgodovinski
spomin. Na ohranjenem nasipu se uredi kolesarska steza;
– na potencialnem arheološkem območju se med zemeljsko-gradbenimi deli vrši arheološki nadzor, ki ga zagotovi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Za posege v prostor na območja ali v objekte kulturne
dediščine iz prve alineje prvega odstavka tega člena mora
investitor, skladno z rešitvami tega ureditvenega načrta, pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Po uveljavitvi sklepa o vpisu v Zbirni register dediščine
mora investitor pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije tudi za posege v prostor na območja ali v objekte
iz druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena.
18. člen
(ukrepi za zaščito živega sveta)
Za zaščito živega sveta je treba zagotoviti izvedbo naslednjih ukrepov:
– treba je predvideti ureditev Bertoške bonifike kot nadomestnega habitata še pred izvajanjem posegov v laguno
ali sočasno in v skladu z njo čimprej urediti nadomestni
habitat ter renaturirati uničene kopenske habitate;
– refuliranje sedimenta je zaradi motenj ekosistema
treba izvajati v času, ko so glede na ugotovitve monitoringov
pričakovani vplivi najmanjši;
– treba je določiti mesta izvajanja gradbenih in strojnih
del (lokacija izkopov na območju kopnih površin v stiku z
vodnimi površinami, prevoz in mesto montaže/demontaže
strojne opreme – refulerja, postavitev cevovoda) in omejiti
gibanje delovnega stroja in njegovih modulov oziroma spremljevalnih plovil;
– za zagotovitev večje biotske raznovrstnosti je potrebno vsaj v poglobljeni strugi lagune, če to omogočajo razme-

Stran

16740 / Št. 119 / 30. 12. 2002

re na terenu, zagotoviti na min. 10% površine trdno podlago, po možnosti avtohtono, npr. kalkarenit, peščenjak, lupine školjk;
– pri refuliranju je potrebno v največji možni meri ohranjati vse habitatne tipe v laguni in na kopnem.
19. člen
(ukrepi za varstvo pred onesnaženjem tal in vode)
Onesnaženje tal in površinskih voda je v času gradnje
in odstranjevanja sedimenta treba omejiti z naslednjimi
ukrepi:
– gradbena dela naj se ne izvajajo v času nizkih vodostajev; kolikor to ni mogoče, naj se izvajajo po fazah glede
na priporočila monitoringa;
– gibanje strojne mehanizacije mora biti zaradi zaščite
čim večjega dela zatoka strogo nadzorovano in omejeno
glede na projekt; potrebna je stalna prisotnost nadzornika v
času izvajanja posega;
– z morebitnimi nevarnimi odpadki, nastalimi ob vzdrževanju gradbene in strojne mehanizacije ali kot posledica
nepredvidenih dogodkov, je treba pravilno ravnati in jih oddajati pooblaščenemu zbiralcu teh odpadkov, vse prevoze
pa izvajati tako, da ne pride do onesnaževanja okolja;
– posebno pozornost je potrebno nameniti razredčevanju sedimenta, ker bi lahko v času oseke v poletnem
obdobju ob intenzivnem črpanju vode iz lagune prišlo do
nezaželenega izsuševanja;
– dodatek vode k sedimentu mora biti le tolikšen, kolikor je potrebno, da se sediment lahko črpa. Praviloma se
vrhnja, s hranivi najbolj obogatena plast sedimenta črpa
brez vsakršnega dodatnega vnosa vode;
– deleži vode in sedimenta morajo biti konstantni, če
se črpa homogen sediment;
– med sesalnimi deli je treba čim bolj omejiti vrtinčenje
vodnih mas, ki ga povzroča sesalni ali drug mehanski del
refulerja ali črpalke. Vsako vrtinčenje vode namreč premika
in vrtinči tudi sediment, kar povzroča neželjeno dodatno
bogatenje vode s hranivi, ki izhajajo iz sedimenta in vode. Za
odsesavanje sedimenta se uporablja za to konstruirana mehanizacija;
– priporočljivo je odstranjevanje sedimenta v plasteh,
pri čemer se poskuša izogibati prečrpavanju prevelikih količin vode v laguni. Zato je treba zagotoviti stalen nadzor v
navpični in vodoravni smeri o legi in gibanju sesalnega dela
bagra;
– ob poglabljanju se odstranijo tudi najbolj onesnažene zgornje plasti okoli izliva Are in Badaševice, za boljšo
izmenjavo vode po celotni površini in omogočanje umika
vodnih organizmov ob oseki pa izkoplje mreža prečnih kanalov v laguni;
– poseg naj bo opravljen naenkrat in v čim večjem
obsegu, tako, da bo omogočena čim hitrejša ponovna naselitev flore in favne in da ne bo ponovnih poseganj v biotop.
Po končani gradnji je za dolgoročno varstvo pred onesnaženjem tal in voda potrebno zagotoviti:
– da se meteorne vode odvajajo pod pogoji ustreznega
predhodnega čiščenja;
– da je poskrbljeno za zbiranje komunalnih odpadkov
in odvoz na deponijo;
– redno pregledovanje in čiščenje lovilcev olj ter oddajanje mulja iz njih pooblaščeni organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov.
20. člen
(ukrepi za varstvo pred hrupom)
Pričakovane hrupne obremenitve ob posegih in po zaključenih posegih na območju Škocjanskega zatoka ne bo-
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do presegle zakonsko določenih mejnih ravni hrupa, zato ni
predvidena izvedba aktivne ali pasivne zaščite pred prekomernim hrupom. Med izvajanjem načrtovanih posegov v prostor je treba zagotoviti ukrepe varstva pred hrupom:
– upoštevanje časovnih omejitev (delo v dnevnem času, delov v nočnem času pa samo v primeru neodložljivih
vzdrževalnih ali drugih del);
– uporabo delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so
izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih
strojev.
21. člen
(ukrepi za varstvo pred požarom)
Požarno varstvo objektov informacijskega centra in hleva se uredi v skladu predpisi o požarni varnosti. Ureditev
dostopnih cest in utrjenih površin omogoča dostop do objektov s treh strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za
intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce (v skladu s
standardom SIST DIN 14090), zazankano hidrantno omrežje pa zagotavlja zadostne količine požarne vode.
Pri izdelavi projektne dokumentacije je treba upoštevati
določila 22. in 23. člena zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA
22. člen
(ukrepi med gradnjo in monitoring)
Investitor in izvajalci morajo poleg določb v predhodnih
členih tega odloka zagotoviti tudi:
– dokumentirati stanje in prostorske odnose z video- in
fotodokumentacijo s poudarkom na vplivnem območju mesta Koper;
– tehnično brezhibne delovne stroje in preprečiti onesnaževanje tal, podtalnice in površinskih voda z motornimi
olji in naftnimi derivati. Redno vzdrževanje gradbenih strojev
in tovornih vozil mora potekati izven rezervata, v ustrezno
opremljenih mehaničnih delavnicah;
– pripravo načrta oziroma poslovnika za takojšen poseg in ustrezno opremo, da se prepreči kontaminacija tal ali
vode, vključno z odstranitvijo kontaminiranega sloja tal in
odvozom na ustrezno deponijo. V primeru razlitja nevarnih
tekočin mora onesnaženi material preiskati ustrezna strokovna institucija, pooblaščena s strani Ministrstva za okolje,
prostor in energijo in v skladu s predpisi, ki urejajo področje
odlaganja odpadkov.
Investitor mora zagotoviti celosten načrt in izvajanje
monitoringa, ki v skladu z določili Poročila ob vplivih na
okolje obsega:
– letno dopolnjevanje obstoječega pregleda stanja habitatov, flore in favne v Škocjanskem zatoku in
– nadaljevanje monitoringa vode in sedimentov v Škocjanskem zatoku ter hidrološkega monitoringa.
Izvajalec del mora izvajati prve meritve in obratovalni
monitoring hrupa, ki morajo obsegati kratkotrajne meritve
hrupa v času največje intenzivnosti posega oziroma ko je vir
hrupa v obratovalnem stanju polne obremenitve v skladu s
predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring za
vire hrupa ter o pogojih za njihovo izvajanje.
23. člen
(vzdrževanje predvidenih ureditev)
Na območju Bertoške bonifike je treba zagotoviti redno
vzdrževanje novo oblikovanih biotopov – vodnih teles in
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travnikov ter trstišč in grmišč in druge ukrepe določene z
upravljalskim načrtom in programi tekočih vzdrževalnih del.

nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi
in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

VIII. FAZE IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA

X. NADZOR

24. člen
(faznost izvajanja)
Posegi, načrtovani v okviru tega ureditvenega načrta,
se bodo izvajali v 4 fazah.
1. faza obsega urejanje Bertoške bonifike in krožne
učne poti na Bertoški bonifiki;
2. faza obsega urejanje brakične vodne lagune z refuliranjem ca. 200.000 m3, urejanje Jezerca in dotoka slane
vode iz morskega kanala in ureditev vseh manjših vhodov s
pripadajočimi ureditvami;
3. faza obsega dokončno krajinsko ureditev: otokov,
polojev in plitvin, sprehajalnih poti, obeh opazovalnic, počivališč ter navezave na vsa infrastrukturna omrežja;
4. faza obsega izgradnjo informacijskega centra in
dokončno ureditev območja ob predvideni ankaranski
vpadnici.
Izven območja ureditvenega načrta se bodo sočasno s
posameznimi fazami urejanja v območju ureditvenega načrta
izvajale potrebne vodnogospodarske ureditve na Badaševici
in Ari (Rižani) ter na morskem kanalu in ureditev jarka za
odvodnjo padavinskih voda z Bertoške bonifike. Na območju koprskega tovornega pristanišča se bo uredila deponija
sedimenta.

26. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

IX. TOLERANCE
25. člen
(tolerance)
Pri izvajanju posegov, ki jih določa ta ureditveni načrt,
so dovoljena odstopanja:
1. pri načrtovanju objektov arhitekture: ±20% pri horizontalnemu gabaritu in +0,50 m pri kotah pritličij objektov
informacijskega centra, hleva, osrednje opazovalnice in objekta na zahodni vstopni točki;
2. pri načrtovanju pešpoti po rezervatu: odstopanja
navzdol pri niveleti poti niso dovoljena, sprejemljive pa so do
0,50 m višje nivelete, če je to potrebno zaradi prilagajanja
obstoječemu reliefu ali novooblikovanim reliefnim prvinam;
3. pri oblikovanju načrtovanih posegov na Bertoški
bonifiki in na obrobju lagune so odstopanja dovoljena le v
tolikšni meri, kolikor bodo posledica razmer na terenu ob
izvajanju del in naravnih procesov;
4. pri refuliranju in oblikovanju mreže sekundarnih kanalov ter polojev so dovoljena odstopanja glede na razmere,
ki se bodo izkazale ob izvajanju del.
Odstopanja so dovoljena v primerih, ko se z izvedbeno
dokumentacijo ali natečajem glede na podrobnejše podatke
ugotovijo ustreznejše rešitve. Ta odstopanja ne smejo biti v

XI. PREHODNA DOLOČBA
27. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju ureditvenega načrta ohranja sedanja raba prostora.
Navezava glavnega vhoda v rezervat na obstoječo cesto se ohrani, dokler se ne zgradi nova bertoška vpadnica,
načrtovana v LN za Navezavo Luke Koper na AC omrežje.
XII. KONČNI DOLOČBI
28. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled na Ministrstvu za
okolje, prostor in energijo – Uradu za prostorsko planiranje
in na Mestni občini Koper, Uradu za okolje in prostor.
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 636-06/2001-3
Ljubljana, dne 24. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

POPRAVEK
V pravilniku o obrazcu za prijavo podatkov in sprememb
podatkov o plači, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 112-5549/02 dne
20. 12. 2002 se obrazec M-4/M-8 pravilno glasi:

Stran

16742 / Št. 119 / 30. 12. 2002

Uradni list Republike Slovenije

dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
5830. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov
(ZOUTI-A)
5831. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita pri banki
Kreditanstalt für Wiederaufbau v višini 50 mio
evrov (KFW III) (ZPNKKW50)
5832. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
ohranjanju narave (ZON-A)
5833. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
jamstvenem in preživninskem skladu Republike
Slovenije (ZJSRS-D)
5834. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS,
d.d., za najetje kredita pri Evropski investicijski
banki za projekt slovenskih avtocest/V
(ZSDSA5)

16673

16677
16678
16684

16689
16690
16690
16690
16690
16690
16691

OBČINE
16686

VLADA
5884. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bled
5885. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bohinj
5886. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bovec
5887. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Tolmin
5888. Uredba o valorizaciji katastrskega dohodka in o
določitvi količnika za valorizacijo katastrskega
dohodka za leto 2003
5889. Odlok o ureditvenem načrtu za območje naravnega rezervata Škocjanski zatok

5839. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
5840. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
5841. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
5842. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
5843. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
5844. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
5845. Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana Sodnega sveta RS

16731
16731
16733
16733
16734
16734

USTAVNO SODIŠČE
5835. Odločba, da tretja alinea prvega odstavka 22.
člena zakona o financiranju občin ni v neskladju
z ustavo
16687

BANKA SLOVENIJE
5836. Sklep o pogojih, pod katerimi imajo lahko rezidenti račune v tujini
16689

SODNI SVET
5837. Sklep Sodnega sveta o objavi javnega poziva k
vložitvi kandidatur na prosto mesto predsednika Okrajnega sodišča v Lenartu in podpredsednika Okrajnega sodišča v Krškem (ponovni poziv)
16689
5838. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrajnega sodišča
16689

BREŽICE
5878. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Brežice
5879. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Brežice na lokalnih volitvah 2002
5880. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Brežice
DIVAČA
5846. Odlok o ustanovitvi zavoda Razvojni center Divača, Zavod za razvoj podeželja
GORNJA RADGONA
5847. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2003
JESENICE
5848. Odlok o zazidalnem načrtu poslovna cona Jesenice
KAMNIK
5881. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Kamnik
MISLINJA
5849. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2003
MURSKA SOBOTA
5882. Sklep o povišanju cen najemnin za grobne prostore
5883. Ugotovitev, da je mandat člana Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota prešel na naslednjega kandidata z liste Liberalne demokracije
Slovenije - LDS v 1. volilni enoti
POLZELA
5850. Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela
v letu 2003
PREVALJE
5851. Sklep o začasnem financiranju Občine Prevalje
v letu 2003
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16700

16700
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5852. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
občine Prevalje
5853. Poročilo o izidu drugega kroga volitev župana
Občine Prevalje
PUCONCI
5854. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
SEVNICA
5855. Razpis nadomestnih volitev v Svet krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu
SEŽANA
5856. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2003
5857. Odlok o poimenovanju ceste v ureditvenem načrtu UP 20 in UC 6 – Sežana zahod
SLOVENSKA BISTRICA
5858. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2002
SLOVENSKE KONJICE
5859. Odlok o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje
5860. Odlok o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Draža Vas
5861. Sklep o začasnem financiranju proračuna v
Občini Slovenske Konjice za leto 2003
5862. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah
in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske
cone Slovenske Konjice – območje Kostroja
(Leskovar, Petrič)
5863. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice
ŠKOCJAN
5864. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnih planov Občin Novo mesto
in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in družbenih planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škofjan – dopolnjene 2001/1
5865. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev Občine Škocjan
VERŽEJ
5866. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2003
5867. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2003
VIPAVA
5868. Odlok o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava
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VITANJE
5869. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
5870. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Vitanje v letu 2003
5871. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003
5872. Sklep Občinskega sveta občine Vitanje o izdaji
soglasja k stroškom socialno-varstvene storitve
pomoč družini na domu

16715
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16716
16716

16705

VOJNIK
5873. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Vojnik za leto 2002
16717
5874. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Vojnik za leto 2003
16717

16706

ZAVRČ
5875. Sklep o začasnem financiranju Občine Zavrč v
letu 2003
16718

16708

ZREČE
5876. Cenik daljinskega ogrevanja

16705

16709

16718

ŽUŽEMBERK
5877. Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v letu 2003
16718

16710
–
16711

POPRAVEK
Popravek obrazca v pravilniku za prijavo
podatkov in sprememb podatkov o plači,
plačanem prispevku in obdobju zavarovanja
16741

MEDNARODNE POGODBE
16711

94.
95.

16712
16713

96.
97.
98.

16713
99.
16715

100.
–

16715

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije
o odpravi vizumov (BBOOV)
Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o medsebojnem
izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah
(BBHISO)
Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o izročitvi (BBHI)
Uredba o rafitikaciji dodatkov I in II h Konvenciji
o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali
Uredba o ratifikaciji Sklepa Skupnega odbora
EFTA – Slovenija št. 1/2002
Uredba o ratifikaciji Sklepa Skupnega odbora
EFTA - Slovenija št. 2/2002
Uredba o ratifikaciji Kodeksa obnašanja ribičev
med izvajanjem ribolova
Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
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1144
1148
1153
1170
1171
1172
1176
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