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Zakon o nepremičninskem posredovanju
(ZNPosr)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o nepremičninskem
posredovanju (ZNPosr)
Razglašam zakon o nepremičninskem posredovanju
(ZNPosr), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 23. aprila 2003.
Št. 001-22-30/03
Ljubljana, dne 5. maja 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O NEPREMIČNINSKEM POSREDOVANJU
(ZNPosr)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon:
1. določa nepremičninskim družbam in nepremičninskim posrednikom pogoje za opravljanje posredovanja v
prometu z nepremičninami;
2. določa pravila za varno in skrbno poslovanje pri
nepremičninskem posredovanju, ki so jih nepremičninske
družbe in nepremičninski posredniki dolžni upoštevati pri
svojem delu;
3. določa pristojnosti ministrstva, pristojnega za posredovanje v prometu z nepremičninami (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo);

4. določa javne evidence o posredovanju v prometu z
nepremičninami;
5. opredeljuje strokovne podlage za posamično ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnine;
6. ureja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem zakona.
2. člen
(uporabljeni pojmi)
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. Nepremičninska družba je gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki kot gospodarsko
dejavnost opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami po tem zakonu.
2. Nepremičninski posrednik oziroma nepremičninska
posrednica (v nadaljnjem besedilu: nepremičninski posrednik) je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja
posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega
ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana
v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.
3. Posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni
opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v
prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami vsebujejo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo
osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih
poslov, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so
kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za
določeno nepremičnino.
4. Naročitelj oziroma naročiteljica (v nadaljnjem besedilu: naročitelj) je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju.
5. Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim
pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino.
6. Naročiteljevi ožji družinski člani so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.
7. Pristojno ministrstvo po tem zakonu je ministrstvo,
pristojno za prostor.
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II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE POSREDOVANJA
V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

1. Nepremičninske družbe in opravljanje storitev
posredovanja
3. člen
(opravljanje storitev posredovanja)
Nepremičninska družba sme pričeti z opravljanjem storitev posredovanja, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da ima zagotovljene ustrezne prostore, ki so potrebni in primerni za opravljanje storitev posredovanja, pri čemer za ustrezen prostor šteje, da je zagotovljen vsaj en
prostor, ki se ločeno od ostalih uporablja za individualne
razgovore s strankami, če ima nepremičninska družba več
kot enega zaposlenega;
2. da zanjo na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma
drugi pravni podlagi opravlja posle posredovanja eden ali
več nepremičninskih posrednikov, ki imajo licenco pristojnega ministrstva in so vpisani v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu;
3. da ima zavarovano odgovornost v skladu z določbami tega zakona.
4. člen
(obveznost nepremičninske družbe)
Nepremičninska družba mora zagotoviti, da zanjo v
razmerju do naročitelja posle posredovanja bodisi na podlagi zaposlitve bodisi na drugi pravni podlagi opravljajo samo
nepremičninski posredniki, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje teh poslov po tem zakonu.
5. člen
(najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje)
(1) Najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje sme znašati v primeru nakupa ali prodaje največ 4% od pogodbene
cene, ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost
nepremičnine manjša od 10.000 EUR v tolarski protivrednosti. V primeru drugih pravnih poslov višino plačila za
posredovanje stranki uredita s pogodbo.
(2) Plačilo za posredovanje lahko nepremičninska družba zaračuna le naročitelju na podlagi pogodbe o posredovanju. V primeru, da je dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki, se znesek iz prejšnjega odstavka
razdeli.
(3) Pogodba, ki je v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, je nična.
(4) Minister, pristojen za prostor, lahko v soglasju z
ministrom, pristojnim za gospodarstvo, s podzakonskim aktom predpiše merila za oblikovanje cen storitev nepremičninskega posredovanja v okviru najvišjega dovoljenega plačila za posredovanje iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(odgovornost za škodo in zavarovanje odgovornosti)
(1) Nepremičninska družba mora zavarovati svojo odgovornost za škodo, ki jo povzroči naročitelju ali tretji osebi
s kršitvijo pogodbe o posredovanju, za zavarovalno vsoto, ki
ne sme biti nižja od 40,000.000 tolarjev za posamezen
zavarovalni primer oziroma od 80,000.000 tolarjev za vse
zavarovalne primere v posameznem letu.
(2) Pristojni minister lahko za posamezno koledarsko
leto spremeni zavarovalni vsoti iz prejšnjega odstavka.
(3) Zavarovanje iz prvega odstavka tega člena mora
kriti odgovornost nepremičninske družbe za ravnanja vseh
nepremičninskih posrednikov in drugih oseb, ki za nepre-
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mičninsko družbo bodisi na podlagi pogodbe o zaposlitvi
bodisi na drugi pravni podlagi opravljajo posle v prometu z
nepremičninami.
2. Nepremičninski posrednik in opravljanje poslov
posredovanja
7. člen
(izdaja licence za opravljanje poslov posredovanja in vpis v
imenik nepremičninskih posrednikov)
(1) Pristojno ministrstvo izda posamezniku na njegovo
prošnjo licenco za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami, če ima najmanj višjo strokovno
izobrazbo, opravljen strokovni izpit v skladu s tem zakonom
in če ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo
dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen
zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana.
(2) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka se ugotavlja z javnimi listinami oziroma potrdili.
(3) V imenik nepremičninskih posrednikov se pri pristojnem ministrstvu na predlog posameznika, ki je pridobil
licenco iz prvega odstavka tega člena, vpisuje naslednje
podatke:
1. osebni podatki (ime, priimek, datum in kraj rojstva,
EMŠO, davčna številka, prebivališče);
2. izobrazba;
3. številka in datum izdaje licence;
4. pridobitev licence;
5. odvzem licence;
6. številko in datum obnovitve licence;
7. vrsta licence (pogojna, nepogojna).
(4) Podatki iz prejšnjega odstavka se pridobivajo na
podlagi predloga za vpis, ki mora vsebovati vse podatke iz
prejšnjega odstavka ter priloge, ki dokazujejo izpolnjevanje
pogojev za vpis v imenik.
(5) S pridobitvijo licence in vpisom v imenik nepremičninskih posrednikov pridobi posameznik status nepremičninskega posrednika.
(6) Nepremičninski posrednik je pristojnemu ministrstvu dolžan sporočiti tudi vse spremembe podatkov iz tretjega odstavka tega člena, in sicer v roku 15 dni od nastale
spremembe.
(7) Imenik nepremičninskih posrednikov je javen. Upravitelj tega imenika ima pravico in dolžnost, da iz centralnega
registra prebivalstva občasno obnavlja podatke iz tretjega
odstavka tega člena.
8. člen
(dopolnilno usposabljanje nepremičninskega posrednika)
Nepremičninski posrednik se je dolžan dopolnilno
usposabljati vsakih pet let oziroma ob spremembi predpisov, katerih poznavanje se zahteva v sklopu strokovnega
izpita za nepremičninskega posrednika.
9. člen
(tuje fizične osebe)
Tuja fizična oseba lahko ob pogoju vzajemnosti opravlja posle nepremičninskega posrednika:
1. če izkaže, da v državi, katere državljan je, izpolnjuje
pogoje za nepremičninskega posrednika;
2. če z ustrezno listino izkaže, da v državi, katere
državljan je, ni bila pravnomočno nepogojno obsojena za
kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na
kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana;
3. če je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov
pri pristojnem ministrstvu, pri čemer je vlogi za vpis potrebno
priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev po tem zakonu.
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10. člen
(odvzem licence ter izbris iz imenika nepremičninskih
posrednikov)
(1) Nepremičninskemu posredniku lahko pristojno ministrstvo trajno ali začasno odvzame licenco za opravljanje
poslov posredovanja v naslednjih primerih:
1. če ni strokovno usposobljen za delo oziroma krši
predpise;
2. če huje krši pravila varnega in skrbnega posredovanja v prometu z nepremičninami, pri čemer se za hujše
kršitve šteje dajanje nepopolnih, napačnih, zavajajočih ali
lažnih podatkov v zvezi z nepremičnino, ki je predmet posredovanja;
3. če se dopolnilno ne usposablja vsakih pet let oziroma ob sprejemu predpisov, katerih poznavanje se zahteva v
sklopu strokovnega izpita za nepremičninske posrednike;
4. če je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več
kot treh mesecev;
5. če mu je odvzeta poslovna sposobnost.
(2) Pristojno ministrstvo nepremičninskemu posredniku v primeru ravnanja iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka začasno odvzame licenco za dobo šest mesecev.
(3) Pristojno ministrstvo nepremičninskemu posredniku v primeru ponavljajočega ravnanja iz 1., 2. in 3. točke ter
razlogov iz 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena trajno
odvzame licenco.
(4) Nepremičninski posrednik se izbriše iz imenika nepremičninskih posrednikov v naslednjih primerih:
1. če tako sam zahteva;
2. če umre;
3. če se mu trajno odvzame licenco;
4. če mu poteče pogojna licenca.
11. člen
(pravno varstvo)
O izdaji, zavrnitvi izdaje ali odvzemu licence in o vpisu
ali izbrisu iz imenika nepremičninskih posrednikov odloča
pristojno ministrstvo z odločbo, izdano v upravnem postopku. Zoper odločbo je dovoljena tožba na upravno sodišče.
12. člen
(prepoved opravljanja del, ki pomenijo konkurenco)
V času, ko nepremičninski posrednik opravlja posle
posredovanja za določeno nepremičninsko družbo, ne sme
brez soglasja nepremičninske družbe opravljati poslov posredovanja za drugo nepremičninsko družbo niti drugih poslov oziroma ravnanj, ki so konkurenčni storitvam posredovanja, ki jih opravlja nepremičninska družba.
III. PRAVILA ZA VARNO IN SKRBNO POSLOVANJE PRI
NEPREMIČNINSKEM POSREDOVANJU
13. člen
(pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami)
(1) S pisno pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami se nepremičninska družba zavezuje, da si bo
prizadevala najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo,
ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe,
katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje,
da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo
pogodba sklenjena.
(2) Za pravno razmerje med nepremičninsko družbo in
naročiteljem veljajo splošna pravila obligacijskega prava o
pogodbi o posredovanju, če ni v tem zakonu drugače določeno.
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(3) Določb tega poglavja s pogodbo ni mogoče izključiti oziroma omejiti, razen če je v zvezi s posamezno določbo izrecno dopusten drugačen dogovor pogodbenih strank
oziroma je drugačen dogovor v očitnem interesu naročitelja.
(4) V pogodbi o posredovanju, sklenjeni med nepremičninsko družbo in naročiteljem, morajo biti navedeni podatki o zavarovanju odgovornosti, naveden nepremičninski
posrednik, ki bo opravljal posle posredovanja ter morebitni
dodatni stroški, če je naročitelj naročil storitve iz 3. točke
drugega odstavka 15. člena tega zakona.
14. člen
(skrbnost dobre nepremičninske družbe oziroma dobrega
nepremičninskega posrednika)
(1) Nepremičninska družba in nepremičninski posrednik, ki zanjo opravlja posle posredovanja, morata pri opravljanju storitev oziroma poslov posredovanja v prometu z nepremičninami ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
(2) Nepremičninska družba oziroma nepremičninski posrednik ne smeta spodbujati ali priporočati sklenitve določene pogodbe zgolj z namenom pridobitve plačila za posredovanje.
15. člen
(splošni pogoji poslovanja)
(1) Nepremičninska družba mora določiti splošne pogoje opravljanja storitev posredovanja v prometu z nepremičninami (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji poslovanja).
(2) Splošni pogoji poslovanja morajo za vsako vrsto
storitev posredovanja, ki jih nepremičninska družba nudi
strankam, vsebovati:
1. določen opis posameznih poslov, ki se jih nepremičninska družba zaveže opraviti pri opravljanju posamezne
vrste storitve;
2. višino običajnega plačila za posredovanje in določen opis poslov iz prejšnje točke, ki so obseženi s tem
plačilom in ki obvezno vsebuje zlasti vzpostavljanje stikov ter
preverjanje stanja nepremičnine, potrebna pogajanja in pripravo na sklenitev pravnega posla;
3. vrsto in višino stroškov, če nepremičninska družba
poleg posredovanja v dogovoru z naročnikom zanj opravi še
druge storitve v zvezi s poslom, ki je predmet posredovanja.
(3) Nepremičninska družba mora naročitelju pred sklenitvijo vsake pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami izročiti izvod splošnih pogojev poslovanja in mu
omogočiti, da se z njihovo vsebino seznani.
(4) Nepremičninska družba mora v vsakem prostoru, v
katerem posluje s strankami, na vidnem in dostopnem mestu omogočiti vpogled v splošne pogoje poslovanja.
16. člen
(oglaševanje)
(1) Nepremičninska družba mora pri oglaševanju oziroma pri drugih javnih objavah v sredstvih javnega obveščanja
oziroma na spletnih straneh, v prostorih nepremičninske
družbe ali na drugih mestih, kjer je dovoljeno oglaševanje, v
zvezi z nepremičnino, ki je predmet posredovanja, zagotoviti
objavo cene, lokacije, leta izgradnje stavbe oziroma zadnje
prenove in velikosti nepremičnine ter firme in sedeža nepremičninske družbe.
(2) Kolikor nepremičninska družba oglaša lastno nepremičnino, mora to v oglasu posebej navesti.
(3) Prepovedano je oglaševati na način, ki je v nasprotju s prvim odstavkom tega člena (na primer z letaki, ki se
lepijo na vhode stavb, ali letaki, ki se puščajo v nabiralnikih).
(4) Za oglaševanje časovnega zakupa stanovanjskih objektov se uporabljajo določbe zakona o varstvu potrošnikov.
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17. člen
(zaščita interesov naročitelja)
Nepremičninska družba in nepremičninski posrednik
morata pri opravljanju posredovanja v prometu z nepremičninami naročitelja na primeren način seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za odločitev naročitelja za sklenitev pogodbe v prometu z nepremičninami. Pri tem mu morata
zlasti razumljivo pojasniti naslednje okoliščine:
1. tržne razmere, ki so pomembne za določitev cene v
pogodbi v prometu z nepremičninami;
2. vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe v prometu z nepremičninami;
3. višino in vrsto davčnih obveznosti stranke, višino
stroškov notarske overovitve podpisov, vpisa v zemljiško
knjigo in morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo
pogodbe, ki je predmet posredovanja;
4. morebitna tveganja, povezana z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine, vpisanimi stvarnimi pravicami oziroma drugimi pravicami tretjih na nepremičninah
oziroma drugimi morebitnimi neurejenimi pravnimi razmerji.
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(2) V primeru iz prejšnjega odstavka ostane naročitelj v
pogodbenem razmerju le z nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, nepremičninska družba pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih
družb, na katere prenaša naročilo.
(3) Naročitelj sme pogodbo o posredovanju za isto
nepremičnino skleniti samo z eno nepremičninsko družbo,
če ni drugače dogovorjeno.

19. člen
(anonimnost naročitelja)
Kadar nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja za naročitelja, ki želi ostati anonimen, ni zavezana
tretji osebi, ki bi z naročiteljem želela skleniti pravni posel,
izdati identitete naročitelja vse do sklenitve pravnega posla.

23. člen
(preverjanje stanja nepremičnine)
(1) Nepremičninska družba mora pred sklenitvijo pogodbe, v zvezi s katero je posredovala, preveriti pravno in
dejansko stanje nepremičnine, in pogodbeni stranki jasno
in razumljivo pisno opozoriti na morebitne pravne oziroma
stvarne napake nepremičnine.
(2) Nepremičninska družba mora pri preverjanju pravnega in dejanska stanja v okviru posredovanja nepremičnine zlasti:
1. na podlagi podatkov zemljiške knjige oziroma če
nepremičnina ni vpisana v zemljiški knjigi, na podlagi listin,
ki so podlaga za vknjižbo, preveriti ali je prodajalec oziroma
najemodajalec lastnik nepremičnine, ki je predmet pogodbe, pri sklenitvi katere posreduje, in ali so na tej nepremičnini stvarne pravice oziroma druge pravice tretjih, ki bi lahko
omejevale oziroma izključevale pravice stranke;
2. na podlagi skrbnega ogleda preveriti, ali ima nepremičnina očitne napake oziroma pomanjkljivosti, ki vplivajo
na uporabnost oziroma ceno nepremičnine;
3. kadar je predmet pogodbe, pri sklenitvi katere posreduje, zemljišče: na podlagi potrdila (lokacijske informacije) pristojnega upravnega organa preveriti namembnost zemljišča, določeno s prostorskimi ureditvenimi akti.
(3) Nepremičninska družba odgovarja naročitelju oziroma tretji osebi, ki jo je spravila z naročiteljem v stik, za
škodo, ki nastane naročitelju oziroma tretji osebi zaradi pravne oziroma stvarne napake nepremičnine, na katero je nepremičninska družba ni opozorila, če je nepremičninska
družba za napako vedela oziroma če bi jo lahko ugotovila s
skrbnim preverjanjem stanja nepremičnine.

20. člen
(nepristranost pri posredovanju)
(1) Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev posredovanja v enaki meri skrbeti za zaščito interesov
tako naročitelja kot tudi tretje osebe, s katero je naročitelja
spravila v stik in pri tem ravnati nepristrano, razen kadar na
podlagi izrecnega dogovora z naročiteljem zastopa samo
naročiteljeve interese.
(2) Kadar nepremičninska družba na podlagi dogovora
z naročiteljem pri posredovanju zastopa izključno naročiteljeve interese, mora na to tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik, jasno opozoriti, da nastopa v vlogi zastopnika in ne posrednika.

24. člen
(sestavljanje listin o pravnih poslih)
(1) Kadar posredovanje v prometu z nepremičninami,
ki ga opravlja nepremičninska družba, vključuje tudi sestavo
listin, ki vsebujejo zapis pogodbe, pri sklenitvi katere je
nepremičninska družba posredovala oziroma listin o drugih
pravnih poslih, ki obsegajo posle posredovanja, mora nepremičninska družba zagotoviti, da te listine sestavi univerzitetni diplomirani pravnik, kar slednji potrdi s priimkom in
imenom ter podpisom na listini, ki jo sestavi.
(2) Kadar nepremičninska družba pri opravljanju storitve
posredovanja sestavi tudi listino o pravnem poslu, odgovarja
naročitelju oziroma tretji osebi tudi za škodo, ki jima nastane
zaradi nepravilno sestavljene listine o pravnem poslu.

21. člen
(nasprotje interesov)
Nepremičninska družba mora naročitelja poučiti o morebitnih nasprotjih med interesi naročitelja in interesi nepremičninske družbe oziroma drugih naročiteljev, za katere nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja v
prometu z nepremičninami.

25. člen
(plačilo za posredovanje)
(1) Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila
za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala, razen če se nepremičninska družba in
naročitelj dogovorita, da se pridobi pravico do plačila že ob
sklenitvi morebitna predpogodbe.
(2) Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila za posredovanje pred sklenitvijo pravnega posla, za katerega se posreduje. Lahko pa sprejme plačilo za
dodatne storitve v zvezi s cenitvijo nepremičnine, sestavo
pogodbe in podobno, v višini dejanskih stroškov, če je tako
posebej dogovorjeno med strankama.

18. člen
(dolžnost obveščanja)
(1) Naročitelj mora nepremičninsko družbo obvestiti o
vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev
posredovanja.
(2) Kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero
sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, mora o
tem nemudoma obvestiti nepremičninskega posrednika oziroma nepremičninsko družbo.
(3) Naročitelj mora nepremičninski družbi predložiti na
vpogled vso razpoložljivo dokumentacijo o nepremičnini.

22. člen
(ekskluzivno posredovanje)
(1) Če se nepremičninska družba in naročitelj dogovorita, lahko nepremičninska družba prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe.
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(3) Nepremičninska družba ima pravico do plačila za
posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pozneje odstopita
od sklenjene pogodbe.
(4) Nepremičninska družba ima pravico do plačila za
posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov
ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino,
ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je
naročitelja spravil v stik nepremičninski posrednik in je bila
ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena se nepremičninska družba in naročitelj lahko dogovorita, da ima nepremičninska družba pravico plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene
pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. Plačilo za posredovanje iz prejšnjega stavka mora temeljiti na že opravljenih
poslih in ne sme presegati ene četrtine s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje.
(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena, nepremičninska družba nima pravice do plačila za posredovanje, če z
naročiteljem sama kot pogodbena stranka sklene pogodbo,
ki je bila predmet posredovanja, oziroma če tako pogodbo z
naročiteljem sklene nepremičninski posrednik, ki je za nepremičninsko družbo opravljal posle posredovanja.

stojnemu ministrstvu redno posreduje naslednje podatke o
prometu nepremičnin iz evidence o odmeri, obračunu, izterjavi in knjiženju davka na promet nepremičnin:
1. leto prejema napovedi;
2. lokacijo nepremičnine (katastrska občina in naselje);
3. vrsto nepremičnine;
4. površino zemljišča;
5. površino objekta;
6. leto izgradnje objekta;
7. pogodbeno ceno.
(2) Roke in način posredovanja podatkov iz prejšnjega
odstavka določi pristojni minister v soglasju z ministrom,
pristojnim za finance.
(3) Podatki iz prvega odstavka tega člena se vodijo v
samostojni bazi podatkov.

26. člen
(trajanje in odpoved pogodbe)
(1) Če se stranke ne dogovorijo drugače, se šteje, da
je pogodba o posredovanju sklenjena za določen čas devetih mesecev in se lahko sporazumno večkrat podaljša.
(2) Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo, če to
ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem.

30. člen
(uporaba načela posamičnega ocenjevanja tržne vrednosti
nepremičnine)
(1) Za posamično ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnine uporabljajo cenilci strokovne standarde, sprejete
skladno z zakonom, ki ureja revidiranje.
(2) Podrobnejša navodila o usposabljanju cenilcev in
priznavanju znanj s področja uporabe standardov iz prejšnjega odstavka, predpiše minister, pristojen za prostor v
soglasju z ministrom, pristojnim za finance ter ministrom,
pristojnim za pravosodje.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
lahko pristojni minister v soglasju z ministrom, pristojnim za
pravosodje in ministrom, pristojnim za finance, z namenom
udejanjanja načela posamičnega ocenjevanja tržne vrednosti nepremičnin, izda predpis, ki ureja metodologijo posamičnega ocenjevanja tržne vrednosti nepremičnin.

IV. JAVNE EVIDENCE O POSREDOVANJU V PROMETU
Z NEPREMIČNINAMI
27. člen
(evidenca nepremičninskih družb o posredovanju v
prometu z nepremičninami)
(1) Nepremičninska družba mora voditi evidenco o posredovanju v prometu z nepremičninami.
(2) Evidenca iz prvega odstavka tega člena mora za
vsak posel (pogodbo) obsegati naslednje podatke:
1. vrsto pravnega posla;
2. vrsto nepremičnine (zemljišče z oznako namena rabe, stanovanje, poslovni prostor in podobno);
3. tehnične podatke o nepremičnini;
4. identifikacijske podatke o nepremičnini (identifikacijska oznaka iz zemljiškega katastra oziroma katastra stavb),
če nepremičnina te oznake ima, oziroma druge podatke, s
katerimi je mogoče nepremičnino enolično identificirati;
5. prodajno ceno oziroma najemnino za m2 površine.
(3) Nepremičninska družba mora podatke iz prejšnjega
odstavka mesečno posredovati pristojnemu ministrstvu, ki
za namene izvajanja zemljiške in stanovanjske politike, tržnega vrednotenja nepremičnin, ter analiz trga nepremičnin,
vzpostavi in vodi skupno bazo podatkov o posredovanju v
prometu z nepremičninami.
(4) Pristojni minister izda v treh mesecih po uveljavitvi
tega zakona navodilo, s katerim podrobneje uredi vodenje
evidence iz tega člena ter način posredovanja podatkov iz
drugega odstavka tega člena.
28. člen
(evidenca prometa nepremičnin)
(1) Za potrebe izvajanja zemljiške in stanovanjske politike ter tržnih analiz Davčna uprava Republike Slovenije pri-

29. člen
(dostopnost podatkov)
Podatki iz baze podatkov iz 27. in 28. člena so javno
dostopni v roku 30 dni od zaprosila.
V. POSAMIČNO OCENJEVANJE TRŽNE VREDNOSTI
NEPREMIČNINE

VI. PRISTOJNOSTI MINISTRSTVA, PRISTOJNEGA ZA
POSREDOVANJE V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI
31. člen
(pristojnosti ministrstva)
(1) Pristojno ministrstvo:
1. izdaja in odvzame licenco za opravljanje poslov posredovanja;
2. vodi imenik nepremičninskih posrednikov;
3. vzpostavi, vodi in vzdržuje javne evidence o posredovanju v prometu z nepremičninami.
(2) Pristojni minister ob soglasju ministra, pristojnega
za pravosodje, izda pravilnik s katerim predpiše vsebino
strokovnega izpita, način in postopek preverjanja in ocenjevanje znanja, vsebino in način dopolnilnega usposabljanja,
vsebino in obliko licence za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja ter podrobnejšo vsebino in obliko imenika ter način vpisovanja vanj.
32. člen
(nasprotje interesov)
(1) Pristojno ministrstvo lahko prenese pristojnosti iz 2.
ali 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena, kot javno
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pooblastilo, na posamezno organizacijo s področja izobraževanja ali na zbornico, pri tem pa mora zagotoviti upoštevanje načela preprečevanja nasprotja interesov. Pristojnosti iz
1. točke prvega odstavka prejšnjega člena ni mogoče prenesti kot javno pooblastilo.
(2) Pristojnosti iz prejšnjega odstavka pristojno ministrstvo prenese na podlagi javnega razpisa.
VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
33. člen
(pristojnost)
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem storitev posredovanja izvajajo inšpektorji Tržnega inšpektorata Republike
Slovenije.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
34. člen
(kršitve nepremičninskih družb)
(1) Z denarno kaznijo od 3,000.000 do 30,000.000
tolarjev se za prekršek kaznuje nepremičninska družba:
1. če nima zagotovljenih prostorov skladno s 1. točko
3. člena zakona;
2. če ne sklene zavarovanja za odgovornost iz 3. točke
3. člena;
3. če ne določi nepremičninskega posrednika skladno
s 4. členom, dejansko pa opravlja dejavnost posredovanja;
4. če se dogovori za plačilo za posredovanje v nasprotju s 5. členom;
5. če ne določi splošnih pogojev poslovanja ali če
naročitelju ne izroči splošnih pogojev poslovanja iz 15. člena;
6. če oglašuje v nasprotju s 16. členom;
7. če ne zagotavlja nepristranosti pri posredovanju skladno z 20. členom;
8. če naročitelja ne pouči o nasprotju interesov iz 21.
člena;
9. če ne ugotavlja morebitnih stvarnih in pravnih napak
na nepremičnini in če ne ugotavlja dejanskega in pravnega
stanja nepremičnine po 23. členu;
10. če listine iz prvega odstavka 24. člena ni sestavil
univerzitetni diplomirani pravnik;
11. če ne vodi evidenc o posredovanju v prometu z
nepremičninami oziroma če ne posreduje podatkov v skupno bazo podatkov skladno s 27. členom.
(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi
odgovorna oseba nepremičninske družbe.
(3) Če pristojna inšpekcija ugotovi, da niso izpolnjeni
pogoji iz 3. člena tega zakona, izda odločbo, s katero prepove opravljanje dejavnosti.
35. člen
(kršitve nepremičninskih družb)
Z denarno kaznijo od 2,000.000 do 20,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje nepremičninska družba, za
katero opravlja posle posredovanja v prometu z nepremičninami oseba, ki nima licence pristojnega ministrstva in ni
vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.
36. člen
(kršitve nepremičninskih posrednikov)
Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 tolarjev se
za prekršek kaznuje posameznik:
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1. če pristojnemu ministrstvu ne sporoči spremembe
podatkov, ki se vpisujejo v imenik nepremičninskih posrednikov, v petnajstih dneh po nastanku spremembe;
2. če opravlja posredovanje brez veljavne licence za
opravljanje poslov posredovanja in vpisa v imenik nepremičninskih posrednikov;
3. če ne obvesti tretjih oseb, ki bi želele skleniti pogodbo z naročiteljem, o ugotovitvah o stvarnih in pravnih
napakah na nepremičnini in če ne obvešča o značilnostih
ter stanjih nepremičnine.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
(uskladitev z zakonom pri opravljanju poslov posredovanja)
(1) Nepremičninski posredniki, ki ob uveljavitvi tega zakona za nepremičninske družbe opravljajo posle posredovanja in imajo opravljen program izobraževanja v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Nepremičninske zbornice
(NZ) v sodelovanju z Informacijsko borzo nepremičnin d.o.o.
(IBN), Slovenske borze nepremičnin (SBN), Gospodarskega
interesnega združenja nepremičninskih podjetij ter pri Inštitutu za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, morajo za pridobitev licence za opravljanje poslov posredovanja in za vpis v imenik nepremičninskih posrednikov
pri pristojnem ministrstvu opraviti strokovni izpit za nepremičninskega posrednika v roku treh let po uveljavitvi pravilnika iz
drugega odstavka 31. člena tega zakona, pri čemer so oproščeni ponovnega preverjanja že uspešno osvojenih temeljnih
znanj o stroki, razvidnih iz vsebine programov izobraževanja
in osebnih dokazil o preverjanju znanja.
(2) Nepremičninski posredniki, ki nimajo opravljenega
programa izobraževanja iz prejšnjega odstavka, morajo opraviti strokovni izpit v enem letu po uveljavitvi pravilnika iz
drugega odstavka 31. člena tega zakona.
(3) V primeru, da nepremičninski posrednik ne izpolni
pogojev iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena, ne
more več opravljati poslov posredovanja.
(4) Šteje se, da nepremičninski posrednik s končano
najmanj splošno srednjo šolo, srednjo tehnično ali drugo srednjo strokovno šolo po programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe oziroma temu ustreznega izobraževanja po prejšnjih predpisih in ima najmanj tri leta delovnih izkušenj pri
poslovanju z nepremičninami na dan uveljavitve tega zakona,
izpolnjuje izobrazbeni pogoj za nepremičninskega posrednika.
(5) Nepremičninski posredniki, ki na dan uveljavitve tega
zakona nimajo ustrezne višje strokovne izobrazbe in nimajo
potrebnih delovnih izkušenj iz prejšnjega odstavka, morajo za
pridobitev licence nepremičninskega posrednika pridobiti potrebno izobrazbo v štirih letih od uveljavitve tega zakona.
(6) V primerih iz prvega, drugega in petega odstavka
tega člena izda pristojno ministrstvo nepremičninskemu posredniku licenco pogojno.
(7) Nepremičninske družbe, ki ob uveljavitvi tega zakona opravljajo storitve posredovanja, morajo izpolniti pogoj iz
2. točke 3. člena tega zakona v roku iz drugega odstavka
tega člena, pogoj iz 3. točke 3. člena tega zakona pa v
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
38. člen
(rok za izdajo predpisa)
(1) Predpis iz drugega odstavka 30. člena mora biti
izdan v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Predpis iz drugega odstavka 31. člena mora biti
izdan v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
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39. člen
(pričetek uporabe višine denarne kazni iz 34. in 35. člena)
(1) Višina denarne kazni po prvem in drugem odstavku
34. člena ter 35. členu tega zakona se prične uporabljati s
1. januarjem 2005.
(2) Do roka iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo za:
1. prekršek iz 34. člena tega zakona:
– pravna oseba v razponu od 3,000.000 do
10,000.000 tolarjev,
– samostojni podjetnik posameznik v razponu od
1,500.000 do 5,000.000 tolarjev,
– odgovorna oseba pravne osebe v razponu od
250.000 do 500.000 tolarjev.
2. prekršek iz 35. člena tega zakona:
– pravna oseba v razponu od 2,000.000 do
10,000.000 tolarjev,
– samostojni podjetnik posameznik v razponu od
1,000.000 do 5,000.000 tolarjev.
40. člen
(prenehanje veljavnosti in uporabe drugega predpisa)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati pravilnik
o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list
SRS, št. 8/87 in 16/87 – popr.).
41. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-09/02-5/2
Ljubljana, dne 23. aprila 2003.
EPA 606-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2011.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik
in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-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 postopnem zapiranju
Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem
prestrukturiranju regije (ZPZRTH-A)
Razglašam zakon o razglasitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju Rudnika
Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije
(ZPZRTH-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. aprila 2003.
Št. 001-22-31/03
Ljubljana, dne 5. maja 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O POSTOPNEM ZAPIRANJU RUDNIKA TRBOVLJE
– HRASTNIK IN RAZVOJNEM
PRESTRUKTURIRANJU REGIJE (ZPZRTH-A)
1. člen
V zakonu o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–
Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list
RS, št. 61/2000) se v 3. členu za besedilom “ter občine
Litija,” doda besedilo “Šmartno pri Litiji,”.
2. člen
V 6. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Ob izteku petletnega obdobja izvajanja programa zapiranja rudnika pripravita ministrstvo, pristojno za izvajanje
Programa zapiranja rudnika in Agencija RS za regionalni
razvoj, ki je pristojna za izvajanje programa ukrepov, pregled
dosežene realizacije odprtja novih delovnih mest.”
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
V 10. členu se besedilo drugega odstavka spremeni,
tako da se glasi:
“Program ukrepov se sprejme za obdobje od leta 2000
do vključno 2006. Predlog Programa ukrepov pripravi Agencija RS za regionalni razvoj, sprejme pa ga Vlada Republike
Slovenije.”
Tretji odstavek se črta.
4. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
“11.a člen
Na podlagi programa ukrepov se pripravi letni izvedbeni program. Letni izvedbeni program vsebuje kratko obrazložitev, konkretne projekte, ki se bodo sofinancirali iz državnega proračuna ter deleže posameznih sofinancerjev. Letni
izvedbeni program se pripravlja in sprejema po istem postopku kot program ukrepov.”
5. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Pri pripravi letnih izvedbenih programov, ki morajo biti
usklajeni s programom ukrepov, se upoštevajo naslednji
najvišji zneski sredstev, ki se v proračunih Republike Slovenije namenijo za razvojno prestrukturiranje regije iz 3. člena
tega zakona:
leto 2003 850 milijonov tolarjev
leto 2004 850 milijonov tolarjev
leto 2005 800 milijonov tolarjev
leto 2006 750 milijonov tolarjev.
Ti zneski se lahko povečajo za sredstva pridobljenih
razvojnih spodbud Evropske unije.”
6. člen
14. člen se črta.
7. člen
V 15. členu se besedilo “ministrstvo, pristojno za energetiko” nadomesti z besedilom “Agencija RS za regionalni
razvoj”.
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8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 431-01/99-10/5
Ljubljana, dne 23. aprila 2003.
EPA 806-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2012.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99, 28/2000,
26/2001-PZ in 56/2002-ZJU) in 112. člena poslovnika
državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 23. aprila 2003 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Iva Srednik, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Mariboru.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 23. aprila 2003.
EPA 807-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2013.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99, 28/2000,
26/2001-PZ in 56/2002-ZJU) in 112. člena poslovnika
državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 23. aprila 2003 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Zlatka Repolusk, na sodniško mesto okrožne sodnice
na Okrožnem sodišču v Mariboru.
Št. 700-04/90-15/6
Ljubljana, dne 23. aprila 2003.
EPA 807/III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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VLADA
2014.

Uredba o načinu opravljanja obveznih državnih
gospodarskih javnih služb na področju urejanja
voda

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in 161. člena
zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 110/02) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o načinu opravljanja obveznih državnih
gospodarskih javnih služb na področju urejanja
voda
1. člen
Ta uredba določa način opravljanja obveznih državnih
gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda (v nadaljnjem besedilu: javne službe) na območju Republike Slovenije.
2. člen
(1) Javne službe iz prejšnjega člena so:
1. obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin,
2. obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda,
3. izvedba izrednih ukrepov v času povečane stopnje
ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda,
4. vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč.
(2) V okviru javnih služb iz prejšnjega odstavka se
opravljajo tudi druge naloge, skladno z zakonom.
3. člen
(1) Javne službe se opravljajo na območju celotne Republike Slovenije, razdeljenem na območja, ki obsegajo:
1. porečje reke Save,
2. porečje reke Drave
3. porečje reke Mure,
4. povodje reke Soče,
5. povodje jadranskih rek z morjem.
(2) Območje porečja reke Save se zaradi opravljanja
javnih služb deli na:
1. območje zgornje Save, ki obsega porečje Save s
pritoki od izvira Save Dolinke in izvira Save Bohinjke do
sotočja s Soro, vključno s Soro;
2. območje srednje Save, ki obsega porečje Save s
pritoki od sotočja s Soro do sotočja s Savinjo, brez Savinje,
ter del porečja Kolpe od izvira do sotočja z Dolskim potokom;
3. območje Savinje, ki obsega porečje Savinje s pritoki, vključno z delom porečja reke Sotle od izvira do sotočja z
Bistrico;
4. območje spodnje Save, ki obsega porečje Save s
pritoki od sotočja s Savinjo do hrvaške meje z vsemi pritoki,
vključno z delom porečja reke Kolpe od sotočja z Dolskim
potokom do hrvaške meje, in delom Sotle od sotočja z
Bistrico do hrvaške meje.
(3) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se javna
služba čiščenja gladine celinskih voda ter preprečevanja
onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč celinskih voda
opravlja na celotnem območju Republike Slovenje.
(4) Ne glede na določbe 5. točke prvega odstavka
tega člena sta iz tega območja kot posebni območji izločeni

Uradni list Republike Slovenije
območje vodnih in priobalnih zemljišč morja ter območje
Krajinskega parka Sečoveljske soline, določeno s predpisi
o ohranjanju narave.
4. člen
(1) Javne službe se opravljajo s podelitvijo koncesije.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se opravlja javna služba vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč
morja, vključno s spremljanjem nenadnega onesnaževanja
morja, v režijskem obratu, ki ga ustanovi Vlada Republike
Slovenije, skladno z zakonom.
5. člen
(1) Na posameznem območju iz prvega in drugega
odstavka 3. člena te uredbe se podeli ena koncesija za
opravljanje naslednjih javnih služb:
1. obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin,
2. obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda,
3. izvajanje izrednih ukrepov v času povečane stopnje
ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda,
4. vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč celinskih
voda, razen čiščenje gladine in preprečevanje onesnaženja
vodnih in priobalnih zemljišč celinskih voda v primeru izrednega onesnaženja voda kot posledici naravne ali druge
nesreče skladno z zakonom.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
podeli ena koncesija za opravljanje javnih služb iz prejšnjega odstavka na več območjih iz prvega in drugega odstavka
3. člena te uredbe, vendar največ ena koncesija na posameznem vodnem območju po predpisih o vodah.
(3) Na območju iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe
se podeli ena koncesija za opravljanje javne službe čiščenja
gladine celinskih voda in preprečevanja onesnaženja vodnih
in priobalnih zemljišč celinskih voda v primeru izrednega
onesnaženja voda kot posledici naravne ali druge nesreče
skladno z zakonom.
(4) Na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline
iz četrtega odstavka 3. člena te uredbe se podeli ena koncesija za opravljanje javnih služb iz prvega odstavka tega
člena, razen za čiščenje gladine morja in preprečevanje
onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč morja v primeru
izrednega onesnaženja morja kot posledici naravne ali druge nesreče skladno z zakonom.
(5) Javna služba iz drugega odstavka 4. člena te uredbe se opravlja na območju vodnih in priobalnih zemljišč
morja, razen v delu, ki se opravlja po določbah prejšnjega
odstavka.
6. člen
(1) Z opravljanjem javnih služb se na območju Republike Slovenije kot javna dobrina za vse prebivalce zagotavlja
ohranjanje in uravnavanje vodnih količin, varstvo pred škodljivim delovanjem voda, vključno z izvedbo izrednih ukrepov
v času povečane stopnje ogroženosti, in vzdrževanje vodnih
ter priobalnih zemljišč.
(2) Lastniki in drugi posestniki vodnih, priobalnih ali
drugih zemljišč so dolžni dopustiti opravljanje javnih služb
skladno z zakonom.
(3) Podrobnejše vrste in obseg nalog, s katerimi se v
okviru javnih služb zagotavljajo javne dobrine iz prvega odstavka tega člena, so določene v predpisih s področja voda,
in programu del, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za upravljanje voda (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), skladno z
zakonom.
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7. člen
(1) Za opravljanje javnih služb se uporablja vodna infrastruktura v lasti države, skladno s predpisi, ki urejajo
vode.
(2) Vodna infrastruktura, s katero upravlja izvajalec javnih služb, njegove obveznosti glede upravljanja vodne infrastrukture in druga z vodno infrastrukturo povezana vprašanja, se podrobneje uredijo v koncesijski pogodbi.
(3) Vodna zemljišča, na katerih se opravljajo javne službe, so naravno vodno javno dobro skladno z zakonom, v
koncesijski pogodbi pa se podrobneje določi tista vodna
infrastruktura, ki je grajeno vodno javno dobro.
(4) Izvajalec javnih služb mora ravnati z naravnim in
grajenim vodnim javnim dobrim v skladu z zakonom.
8. člen
(1) Opravljanje javnih služb mora biti zagotovljeno na
območjih iz 3. člena te uredbe v vseh pogojih, ob vsakem
času in pravočasno.
(2) Pri opravljanju javnih služb morajo biti upoštevane
določbe te uredbe in predpisov, ki urejajo vode, varstva
okolja, ohranjanja narave in urejanja prostora, ki se nanašajo na dejavnost javnih služb.
9. člen
(1) Izvajalec javnih služb izvaja v primeru naravne nesreče zaradi škodljivega delovanja voda interventne ukrepe,
skladno z zakonom.
(2) Način plačila za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka se za koncesionirane javne službe podrobneje uredi
v koncesijski pogodbi.
(3) Za koncesionirane javne službe se v koncesijski
pogodbi podrobneje uredi tudi možnost opravljanja določenih nalog v primeru sanacije posledic naravne nesreče zaradi škodljivega delovanja voda in izrednega onesnaženja voda kot posledici naravne ali druge nesreče skladno z
zakonom ter način plačila za opravljanje teh nalog.
10. člen
(1) Vir financiranja javnih služb so sredstva državnega
proračuna, skladno z zakonom.
(2) Opravljanje javnih služb se obračunava in plačuje
po ceniku, ki ga določi vlada.
(3) Za pridobitev koncesije po tej uredbi se ne plačuje
koncesijska dajatev.
11. člen
(1) Cenik iz drugega odstavka prejšnjega člena se določi upoštevajoč stroške opravljanja javnih služb, ki obsegajo stroške poslovanja in v tem okviru zlasti:
1. stroške dela in uporabljenega materiala,
2. stroške varstva okolja in ohranjanja narave,
3. stroške odškodnin, skladno z zakonom,
4. druge stroške, povezane z izvajanjem programa,
skladno z zakonom.
(2) Izvajalec javnih služb mora ministrstvu posredovati
vse podatke, pomembne za določanje cenika.
12. člen
(1) Prvič se podeli po ena koncesija za koncesionirano
opravljanje javnih služb na posameznem območju iz 3. člena te uredbe brez javnega razpisa osebam, ki so imele za ta
območja v letu 2002 z ministrstvom sklenjeno pogodbo o
opravljanju javne službe na področju vodnega gospodarstva, če izkažejo interes in izpolnjujejo predpisane pogoje.
(2) Če oseba iz prejšnjega odstavka tega člena ne
izkaže interesa za opravljanje javnih služb ali ne izpolnjuje
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predpisanih pogojev, se lahko izbere za koncesionarja drugo osebo med osebami iz prejšnjega odstavka, če ta izkaže
interes.
(3) Če koncesionarja ni mogoče pridobiti na način iz
prejšnjih odstavkov, se izbere koncesionarja na podlagi javnega razpisa.
13. člen
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba
o načinu opravljanja obvezne republiške gospodarske javne
službe na področju vodnega gospodarstva (Uradni list RS,
št. 4/00 in 67/02).
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati
odlok o določitvi erozijskih območij in posameznih hudournikov, na katerih zagotavlja delovna organizacija za urejanje
hudournikov varstvo površin pred erozijo, hudourniki in plazovi (Uradni list SRS, št. 2/70 in Uradni list RS, št. 67/02).
14. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-12/2003-1
Ljubljana, dne 24. aprila 2003.
EVA 2003-2511-0055
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

2015.

Uredba o koncesiji za opravljanje obveznih
državnih gospodarskih javnih služb na področju
urejanja voda

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni lis RS, št. 32/93 in 30/98) in 161. člena
zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 110/02) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o koncesiji za opravljanje obveznih državnih
gospodarskih javnih služb na področju urejanja
voda
1. člen
Ta uredba je koncesijski akt, s katerim se določa predmet in pogoje opravljanja obveznih državnih gospodarskih
javnih služb na področju urejanja voda (v nadaljnjem besedilu: javne službe) na območju Republike Slovenije, ki se
opravljajo v pogojih koncesije.
2. člen
Predmet koncesije so skladno s predpisom, ki ureja
način opravljanja obveznih državnih gospodarskih javnih
služb na področju urejanja voda, naslednje javne službe:
1. obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin;
2. obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda;
3. izvedba izrednih ukrepov v času povečane stopnje
ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, razen spremljanja nenadnega onesnaževanja morja v delu, ki se opravlja
v okviru režijskega obrata;
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4. vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč, razen vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč morja v delu, ki se
opravlja v okviru režijskega obrata.
3. člen
(1) Javne službe se opravljajo na območju celotne Republike Slovenije, ki je na podlagi predpisa iz prejšnjega
člena razdeljeno na osem območij, in sicer:
1. območje zgornje Save, ki obsega porečje Save s
pritoki od izvira Save Dolinke in izvira Save Bohinjke do
sotočja s Soro, vključno s Soro;
2. območje srednje Save, ki obsega porečje Save s
pritoki od sotočja s Soro do sotočja s Savinjo, brez Savinje,
ter del porečja Kolpe od izvira do sotočja z Dolskim potokom;
3. območje Savinje, ki obsega porečje Savinje s pritoki, vključno z delom porečja reke Sotle od izvira do sotočja z
Bistrico;
4. območje spodnje Save, ki obsega porečje Save s
pritoki od sotočja s Savinjo do hrvaške meje z vsemi pritoki,
vključno z delom porečja reke Kolpe od sotočja z Dolskim
potokom do hrvaške meje, in delom Sotle od sotočja z
Bistrico do hrvaške meje;
5. območje porečja reke Drave;
6. območje porečja reke Mure;
7. območje povodja reke Soče,
8. območje povodja jadranskih rek z morjem.
(2) Na območju povodja jadranskih rek z morjem je na
podlagi predpisa iz prejšnjega odstavka kot posebno območje določeno območje Krajinskega parka Sečoveljske soline.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
se javna služba čiščenja gladine celinskih voda ter preprečevanja onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč celinskih
voda v primeru izrednega onesnaženja zaradi naravne ali
druge nesreče, skladno z zakonom, opravlja na celotnem
območju Republike Slovenije.
4. člen
(1) Koncesijo podeljuje v imenu koncedenta Vlada Republike Slovenje (v nadaljnjem besedilu: vlada) za obdobje
petih let.
(2) Koncesija se lahko podaljšuje za enako obdobje in
na način iz te uredbe, če so ob njenem izteku izpolnjeni vsi
pogoji, predpisani za njeno pridobitev.
(3) Koncesijsko obdobje začne teči z dnem, ko začne
veljati koncesijska pogodba.
5. člen
Koncesionarja za opravljanje javnih služb se pridobiva
na podlagi javnega razpisa, skladno s to uredbo.
6. člen
(1) Javni razpis za izbiro koncesionarja vsebuje podatke o koncedentu, predmetu koncesije, pogojih sodelovanja
na javnem razpisu, merila za ocenjevanje izpolnjenosti pogojev, čas in kraj dviga razpisne dokumentacije, čas in kraj
oddaje ponudb, okvirni datum odločitve o izboru koncesionarja in navedbo kontaktne osebe, zadolžene za dajanje
dodatnih informacij.
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka javni razpis
vsebuje tudi navedbo območij iz 3. člena te uredbe, za
katera se podeljuje koncesija.
(3) Ministrstvo, pristojno za upravljanje z vodami (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) objavi javni razpis v Uradnem
listu Republike Slovenije in pripravi razpisno dokumentacijo, katere sestavni deli morajo ustrezati vsebini razpisa.
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7. člen
(1) Rok sprejemanja ponudb za pridobitev koncesije je
petnajst dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenje.
(2) Javni razpis je uspešen, če je prispela vsaj ena
pravočasna in popolna ponudba.
(3) Ponudba je popolna, če ima vse v javnem razpisu
predpisane vsebine.
(4) Če koncedent ne pridobi nobene ponudbe ali pa
so te nepravilne ali neprimerne ali nesprejemljive, se javni
razpis ponovi.
8. člen
(1) Ponudnik za pridobitev koncesije je lahko pravna
oseba in mora izpolnjevati obvezne pogoje po predpisih o
javnih naročilih, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev
ponudnika za sodelovanje v postopku izbire.
(2) Ponudnik za pridobitev koncesije mora v svoji ponudbi poleg dokazil za izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega
odstavka predložiti tudi:
1. reference, iz katerih je razvidno, da je usposobljen
za gradnjo vodne infrastrukture,
2. reference, iz katerih je razvidno, da je usposobljen
vzdrževati vodno infrastrukturo, še posebej objekte in naprave za zadrževanje vode,
3. načrt organizacijske sheme opravljanja javnih služb,
ki vsebuje navedbo kadrov in njihove usposobljenosti, tehnične opremljenosti za opravljanje javnih služb, lokacijo
svojih dejavnosti, ki jih namerava uporabljati za opravljanje
javnih služb (obratov, skladišč in odlagališč materialov) ter
virov mineralnih surovin (peska, gramoza in kamna), na katerih ima rudarsko pravico.
(3) Merila in način ocenjevanja izpolnjenosti pogojev iz
prejšnjega odstavka so sestavni del razpisne dokumentacije.
9. člen
(1) Koncesionarja izbere vlada z odločbo med ponudniki, ki so se prijavili na javni razpis, upoštevajoč predlog
posebne strokovne komisije za ocenjevanje ponudb, ki jo
na predlog ministra, pristojnega za upravljanje voda, imenuje sama.
(2) Strokovno komisijo sestavlja pet članov, ki izmed
sebe izvolijo predsednika komisije.
(3) Člani komisije ne smejo biti poslovno ali družinsko
povezani s ponudniki ali z zaposlenimi pri ponudnikih, kar
morajo pisno potrditi. Če izvejo za navedeno dejstvo naknadno, morajo takoj predlagati svojo izločitev. Člani strokovne komisije ne smejo neposredno komunicirati s ponudniki,
ampak le posredno preko vlade.
(4) Predsednik strokovne komisije vodi delo komisije in
pripravi skupno poročilo o ocenjevanju ponudb za vlado.
10. člen
(1) Koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko
pogodbo najkasneje v treh mesecih od dokončnosti odločbe o izboru koncesionarja.
(2) Če zaradi razlogov na strani koncesionarja ne pride
do sklenitve pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, odločba o izboru preneha veljati, kar ugotovi vlada z odločbo, in
nadaljuje s postopkom izbire koncesionarja, skladno z določbami četrtega odstavka 7. člena te uredbe.
11. člen
(1) S koncesijsko pogodbo se podrobneje uredijo medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem, ki
se nanašajo na opravljanje javnih služb, skladno z zakonom.
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(2) V koncesijski pogodbi se podrobneje določi tudi
obveznosti koncedenta in koncesionarja v primeru povečane stopnje ogroženosti ali zaradi naravne nesreče, ki jo je
povzročilo škodljivo delovanje voda ali zaradi izvajanja nujnih sanacijskih del skladno s predpisi na področju voda.
(3) Podrobnejšo vsebino in obseg del javnih služb se
za vsako leto posebej določi z letnim programom del, ki ga
pripravi ministrstvo za vsako tekoče proračunsko leto, o
čemer koncedent in koncesionar skleneta letni dodatek h
koncesijski pogodbi.
12. člen
Koncesionar pridobi s koncesijo izključno pravico za
opravljanje javnih služb, ki jih izvaja v svojem imenu in za
svoj račun. Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki je podeljena na podlagi te uredbe.
13. člen
(1) Koncesionar lahko opravlja tudi druge dejavnosti,
za katere je registriran, vendar pa njihovo izvajanje ne sme
vplivati na opravljanje javnih služb, za katere je pridobil koncesijo.
(2) Koncesionar ne sme opravljati dejavnosti, ki bi bila
v nasprotju z namenom in načinom opravljanja javnih služb.
(3) Opravljanje nalog javnih služb ima prednost pred
izvajanjem drugih dejavnosti koncesionarja.
14. člen
(1) Koncesionar mora opravljati javne službe odgovorno, trajno, redno in nemoteno v vsem obdobju trajanja koncesije.
(2) Koncesionar koncesije ne sme prenesti na drugo
osebo, za opravljanje določenih del javnih služb pa lahko
drugo osebo najame (v nadaljnjem besedilu: podizvajalec),
vendar ta ne sme prevzeti več kot 25 odstotkov del iz letnega programa del.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja v primeru
naravnih in drugih nesreč, izvajanja sanacijskega programa
ali povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda.
(4) Podizvajalec mora izpolnjevati pogoje, ki so potrebni za izvajanje tistih del javnih služb, za katere je koncesionar navedel, da bo najel podizvajalca.
(5) Koncesionar v celoti odgovarja za dela, ki jih opravlja podizvajalec.
15. člen
Koncesionar mora v zvezi z opravljanjem javnih služb
voditi ločeno računovodstvo in druge evidence, ki omogočajo finančni in strokovni nadzor nad poslovanjem koncesionarja pri izvajanju koncesije.
16. člen
(1) Koncesionar mora enkrat letno ministrstvu poslati
poročilo o opravljanju javnih služb, in sicer v enem mesecu
od preteka koledarskega leta, v katerem je opravljal javne
službe.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti:
1. podatke o spremembah na vodni infrastrukturi in
vodnih zemljiščih, potrebnih za vpis v vodni kataster,
2. seznam vseh pravnih aktov v zvezi z opravljanjem
javnih služb, ki se nanašajo na odkupe, odškodnine, izvajanje del in podobno,
3. poročila o poškodbah na vodni infrastrukturi, vodnih
in priobalnih zemljiščih, nastalih v času opravljanja javnih
služb (lokacije, vzroki, opis potrebnih del in ocena njihove
vrednosti),
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4. skupno poročilo o izvedenem letnem programu del
in izvedenih delih izven programa del (obrazložitev, obseg,
vrednost, obdobje izvajanja).
(3) Koncesionar mora vsake tri mesece ministrstvu poslati vmesno poročilo, ki vsebuje podatke iz 3. in 4. točke
prejšnjega odstavka.
(4) Koncesionar mora med koledarskim letom ministrstvo nemudoma obveščati tudi o drugih dogodkih, povezanih z opravljanjem javnih služb, zlasti pa o:
1. izrednih dogodkih na vodni infrastrukturi (poškodbe,
okvare ipd.),
2. izrednih dogodkih na vodnih in priobalnih zemljiščih
(udori, sprememba struge ipd.),
3. izrednih dogodkih na ogroženih območjih (erozije,
zdrsi, plazovi ipd.).
(5) V koncesijski pogodbi se podrobneje določi obseg
in vrste podatkov ter način poročanja po tem členu.
17. člen
(1) Koncesija se lahko podaljša za pet let, če koncesionar v roku 180 dni pred prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe pisno predlaga ministrstvu podaljšanje koncesijske pogodbe.
(2) Ministrstvo mora koncesionarju v 60 dneh po sprejemu predloga iz prejšnjega odstavka pisno sporočiti, ali se
strinja s podaljšanjem koncesijske pogodbe.
(3) Koncesijska pogodba se podaljša na način in pod
pogoji, pod katerimi je bila sklenjena.
(4) Ministrstvo mora pri podaljševanju koncesije preveriti in upoštevati tudi zanesljivost in kakovost opravljanja javnih služb v preteklem obdobju.
(5) Koncesijska pogodba se lahko podaljša, če je koncesionar v preteklem obdobju v celoti izpolnjeval splošne in
posebne pogoje, javno službo pa opravljal zanesljivo in kakovostno.
(6) Če ne pride do podaljšanja koncesijske pogodbe
ali pa ni pravočasno sklenjena pogodba o podaljšanju, mora koncesionar na pisno zahtevo ministrstva opravljati javne
službe do sklenitve pogodbe o podaljšanju ali do prevzema
opravljanja javne službe s strani novega koncesionarja, vendar največ še eno leto.
(7) Pogoji in način opravljanja javnih služb v obdobju iz
prejšnjega odstavka se podrobneje uredijo v koncesijski
pogodbi.
18. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primerih in na način, ki jih določa zakon o gospodarskih javnih službah.
(2) Prenehanje koncesije zaradi razdrtja koncesijske
pogodbe se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi, zlasti
pa razlogi in pogoji, pod katerimi je mogoče koncesijsko
pogodbo razdreti, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti.
(3) V koncesijski pogodbi se podrobneje uredi tudi
odpovedni rok in medsebojne pravice ter obveznosti koncedenta in koncesionarja v primeru odpovedi pogodbe.
19. člen
(1) Koncedent lahko koncesijo odvzame v primerih, ki
jih določa zakon.
(2) Pogoji odvzema koncesije in medsebojne pravice
ter obveznosti koncedenta in koncesionarja zaradi odvzema
koncesije se podrobneje uredijo v koncesijski pogodbi.
20. člen
(1) Koncedent lahko prevzame opravljanje javnih služb
v režijo, če:
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1. je takšen način opravljanja javnih služb za koncedenta ekonomsko ugodnejši,
2. je zagotovljena večja učinkovitost opravljanja javnih
služb,
3. je to potrebno zaradi zagotovitve izvajanja javne službe v času, ko se ta ne opravlja iz razlogov, ki so na strani
koncesionarja, gre pa za primere iz šestega odstavka
17. člena, 18. in 19. člena ter drugega odstavka 21. člena
te uredbe.
(2) Pogoji in način prevzema javnih služb v režijo se
podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
21. člen
(1) Če se zoper koncesionarja začne postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije, koncedent lahko prenese
koncesijo na drugega obstoječega koncesionarja, ki izkaže
interes.
(2) Če koncesije ni mogoče prenesti na drugega obstoječega koncesionarja, ministrstvo pa oceni, da koncesije
v primernem roku ne bo mogoče podeliti novemu koncesionarju, lahko koncedent prevzame opravljanje javnih služb v
režijo do podelitve nove koncesije.
(3) Pogoji in način prenosa ali prevzema se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
22. člen
Nadzor nad opravljanjem javnih služb po tej uredbi
izvaja ministrstvo.
23. člen
(1) Prvič se podeli koncesija za opravljanje javnih služb
na podlagi predpisa, ki ureja način opravljanja obveznih
gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda brez
javnega razpisa osebam, ki so imele za ta območja v letu
2002 z ministrstvom sklenjeno pogodbo o opravljanju javne
službe na področju vodnega gospodarstva, če izkažejo interes in izpolnjujejo predpisane pogoje.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se podeli
koncesija na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline
osebi, ki je pridobila koncesijo za upravljanje Krajinskega
parka Sečoveljske soline in rabo naravne vrednote Sečoveljske soline.
(3) Koncesija se podeli za dobo enega leta z možnostjo podaljšanja največ za pet let.
24. člen
(1) V primerih iz prejšnjega člena morajo osebe, ki so
upravičene za pridobitev koncesije, ministrstvu v štirinajstih
dneh od uveljavitve te uredbe predložiti vlogo o zainteresiranosti za opravljanje javnih služb, ki vsebuje tudi dokazila o
izpolnjevanju pogojev iz 8. člena te uredbe.
(2) Vlada izda odločbo o izboru za koncesionarja osebi
iz prvega odstavka tega člena, ki je izkazala zainteresiranost
in izpolnjuje pogoje.
(3) Če oseba iz prvega odstavka tega člena ne izkaže
interesa za opravljanje javnih služb ali ne izpolnjuje predpisanih pogojev, vlada lahko izbere za koncesionarja drugo
osebo med osebami iz prvega odstavka tega člena, če ta
izkaže interes. Pri izboru ima prednost tista oseba, ki opravlja javno službo na območju, ki je najbližje območju, za
katerega ni bil izkazan interes ali zainteresirana oseba ni
izpolnjevala pogojev.
(4) Koncesionar mora skleniti koncesijsko pogodbo v
štirinajstih dneh od dokončnosti odločbe o izboru.
(5) Če koncesijska pogodba zaradi razlogov, ki so na
strani koncesionarja, ni sklenjena v roku iz prejšnjega odstavka, odločba o izboru preneha veljati, kar ugotovi vlada z
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odločbo in podeli koncesijo drugi osebi iz prvega odstavka
tega člena, ki izkaže zainteresiranost za pridobitev koncesije in izpolnjuje pogoje.
25. člen
Če koncesionarja ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega člena, ministrstvo izbere koncesionarja z uporabo
določb od 5. do 9. člena te uredbe.
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b) obrazložitev lokacijskega načrta:
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– opis funkcije območja,
– opis prometno tehničnih rešitev,
– opis ureditev komunalne in energetske infrastrukture,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– oceno stroškov,
– etape izvajanja,
– seznam parcel v območju lokacijskega načrta;
c) seznam parcel s podatki o lastništvu;
d) tehnične elemente za zakoličenje s koordinatami

26. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
točk;
Št. 324-12/2003-2
Ljubljana, dne 24. aprila 2003.
EVA 2003-2511-0054
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

2016.

Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na
odseku Korenitka–Pluska

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v zvezi s tretjim
odstavkom 170. člena in prvim odstavkom 171. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku
Korenitka–Pluska
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za lokacijski načrt)
S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije sprejme lokacijski načrt za avtocesto na odseku Korenitka–Pluska (v nadaljnjem besedilu: lokacijski
načrt).
Lokacijski načrt je izdelalo podjetje Projektivni atelje –
Prostor, d.o.o. Ljubljana pod št. projekta 1229/02 v februarju 2003.
2. člen
(vsebina lokacijskega načrta)
Lokacijski načrt določa mejo območja urejanja, funkcijo območja, lego, potek, zmogljivost ter velikost objektov in
naprav, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno
oblikovanje objektov, naprav in ureditev, pogoje za prometno in komunalno urejanje območja, okoljevarstvene ukrepe,
dinamiko izvajanja posegov, obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance in nadzor nad izvajanjem uredbe.
3. člen
(sestava lokacijskega načrta)
Lokacijski načrt iz 1. člena te uredbe vsebuje tekstualni in grafični del.
Tekstualni del lokacijskega načrta vsebuje:
a) uredbo o lokacijskem načrtu;

e) mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Grafični del lokacijskega načrta vsebuje:
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije v
M 1:250000,
– pregledno karto M 1:25000,
– pregledni situacijski načrt M 1:5000,
– ureditveno situacijo M 1:1000,
– zbirni prikaz komunalnih in energetskih ureditev
M 1:1000,
– tehnične elemente za zakoličbo M 1:1000,
– načrt gradbenih parcel M 1:1000,
– pregledni vzdolžni prerez M 1:5000/500 in
– karakteristične prečne profile M 1:100.
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
4. člen
(ureditveno območje po parcelah)
Ureditveno območje lokacijskega načrta avtoceste obsega parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih
občinah:
A) Območje cestnega sveta z vsemi spremljajočimi ureditvami in objekti:
k.o. Prapreče
386/8 (mejna parcela), 386/9, 386/12, 386/13,
386/16, 386/17, 386/20, 386/21, 386/26, 386/27,
386/28, 386/32, 393/1, 393/2, 396/1, 396/2, 456/1,
456/2, 465/1, 467, 468, 480/1, 480/2, 482, 483, 484,
485, 486/1, 486/2, 486/3, 487, 500/1, 500/2, 502,
503, 504/1, 504/2, 846, 847/1, 847/3, 847/4, 847/5,
847/6, 847/7, 847/8, 847/9, 847/10, 847/11, 864/1,
864/2, 864/6, 864/7, 864/8, 864/9, 864/10, 864/11,
864/12.
k.o. Velika Loka
451/2, 453/2, 455, 625/1, 627/1, 627/3, 628,
629, 630/3, 633/1, 633/2 (mejna parcela), 633/4 (mejna parcela), 651, 653/1, 653/2, 653/3, 653/4, 654,
659/2, 662, 663/1, 773, 792, 793, 794, 796, 799/1,
799/2, 800, 801, 803, 804, 805, 806/1, 806/2, 806/3,
806/4, 806/5, 806/6, 806/7, 831, 832, 834/1, 834/2,
835/1 (mejna parcela), 835/2, 841, 842, 843, 844, 845,
846/1, 846/2, 848, 849, 854/1, 854/2, 855, 857, 858,
951/2, 953, 954/1, 954/2, 1011/1, 1011/2, 1011/3,
1011/4, 1011/5, 1011/6, 1011/7, 1011/8, 1011/9,
1011/10, 1011/11, 1011/12, 1011/13, 1011/14,
1011/15, 1012, 1020, 1021, 1025, 1026, 1027, 1040/2,
1040/3, 1040/7, 1040/8, 1085.
k.o. Štefan
808/1, 808/2, 808/3, 808/4, 809/1, 809/2, 810,
813, 814, 817, 819/1, 819/2, 819/3, 824/1, 824/2,
824/3, 825/1, 825/2, 828/1, 828/2 (mejna parcela),
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944 (mejna parcela), 947/2 (mejna parcela), 949, 1252/1,
1252/4, 1252/5, 1252/6, 1252/7, 1252/9, 1252/10,
1252/12, 1252/16, 1298, 1342/2, 1343, 1344/1,
1344/2, 1346/1, 1346/2, 1347, 1348, 1349/1, 1349/2,
1349/3, 1350, 1351/1, 1351/2, 1352/1, 1353/1,
1353/4 (mejna parcela), 1354, 1355, 1367, 1374/3,
1378/1, 1378/2, 1379/1, 1379/2, 1382, 1391.
k.o. Knežja vas
1388, 1394/1, 1399/1, 1399/3, 1400, 2793/1,
2793/6, 2805.
B) Območje prestavitev, odstranitev, novogradenj in
ureditev komunalnih naprav, energetskih naprav ter omrežja
zvez in drugih ureditev, ki jih zahteva gradnja avtoceste:
– Telekomunikacijski vodi
k.o. Velika Loka
455, 627/1, 794, 800, 801, 1040/3.
k.o. Štefan
1354, 809/2, 947/1, 1252/10.
k.o. Knežja vas
1399/1, 1400
– Elektrika
k.o. Velika Loka
453/2, 455, 627/1, 629, 633/1, 633/4, 633/5,
634, 635, 643, 645/5, 649/2, 649/6, 651, 773, 791,
792, 799/2, 799/3, 800, 801, 1020, 1040/3.
k.o. Štefan
817, 819/1.
k.o. Knežja vas
1388, 1389, 1393/1, 1393/2, 1393/3, 1394/1,
1394/2, 1395/1, 1399/1, 1399/3, 1400, 2793/1,
2793/6.
C) Območje začasnih ureditev (gradbiščnih poti):
k.o. Velika Loka
447, 451/2 (mejna parcela), 625/1, 627/1, 836,
839, 1011/1, 1085.
k.o. Štefan
32/1, 32/2, 33, 822/4, 934/1, 936/1, 936/2 (mejna parcela), 948/1, 948/2, 950/1, 950/2, 972, 1252/1,
1252/7, 1252/10, 1301, 1324/8, 1351/1, 1352/1 (mejna parcela),1352/2, 1352/3 (mejna parcela), 1353/2,
1353/4, 1354, 1356, 1357, 1369, 1370, 1372/1, 1373,
1374/1, 1374/2, 1374/3, 1385, 1391.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
5. člen
(funkcija območja)
Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
– območje cestnega sveta avtoceste z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami (deviacije cest in poti, nadvoz,
podvoz, prepusti),
– območje vodnogospodarskih ureditev (zadrževalnik),
– območja renaturacije zemljišč,
– območje prestavitev infrastrukturnih objektov in naprav,
– območje reliefnega preoblikovanja brežin in
– območje začasnih ureditev.
Območje urejanja po tej uredbi vključuje tudi možnost
postavitve naprav in ureditev za elektronski sistem cestninjenja v prostem prometnem toku, če bo vzpostavitev takega
sistema določena s posebnimi predpisi ali drugimi akti pristojnih organov. Postavitev teh naprav in ureditev se šteje za
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dopustna odstopanja v območju urejanja, ki so v javnem
interesu.
IV. PROMETNO–TEHNIČNI POGOJI UREJANJA
OBMOČJA
6. člen
(trasa avtoceste)
Trasa avtoceste je zasnovana kot štiripasovna cesta z
vmesnim ločilnim pasom in odstavnima pasovoma. Vsa križanja z avtocesto so izvennivojska.
Vertikalni in horizontalni elementi odseka avtoceste Korenitka–Pluska so projektirani z upoštevanjem računske hitrosti 120 km/h, minimalnim horizontalnim radijem 750 m,
minimalnim konveksnim radijem 20600 m, minimalnim konkavnim radijem 19000 m, maksimalnim podolžnim nagibom
3,5% in minimalnim prečnim nagibom 2,5%. Projektirani normalni prečni profil znaša 26,60 m, in sicer: 2 vozna pasova
po 3,75 m, 2 prehitevalna pasova po 3,75 m, 2 robna pasova ob prehitevalnem pasu po 0,50 m, 2 odstavna pasova po
2,50 m, ločilni pas širine 3 m in dve bankini po 1,30 m.
Trasa se prične pred naseljem Korenitka, poteka južno od obstoječe hitre ceste H1 in se z desno krivino
R = 750 m in levo krivino R=750 m spusti do Korenitke s
3,456% podolžnim nagibom. Od tu se z desno krivino
R=750 m prične dvigovati proti Pluski, ki jo preči z levo
krivino R=900 m. V vzpon 3,0% proti Pluski preide s konkavno zaokrožitvijo R=19000 m. Greben na vrhu klanca
prečka avtocesta v konveksni vertikalni zaokrožitvi 20600
m, nato pa se spušča s 3,5% proti obstoječi H1, na katero
se na dolžini 300 m začasno naveže. Odsek v celoti poteka po območju Občine Trebnje.
Skupna dolžina odseka z začasno navezavo na obstoječo hitro cesto H1 znaša 2960 m.
7. člen
(deviacije)
Zaradi izgradnje avtoceste se izvedejo deviacije naslednjih cest in poti:
Deviacija 1-1 regionalne ceste R3-646/1197 Grm–
Pluska poteka severno vzdolž avtoceste od km 0+000 in se
v km 1+280 naveže na HC H1/0220 Bič–Trebnje ter poteka do km 1+510. Dolžina ureditve je približno 1543 m.
Računska hitrost je 60 km/h.
Deviacija 1-2 lokalne ceste se navezuje na deviacijo 11 v km 1+280 in prečka avtocesto s podvozom 3-1. Dolžina
ureditve je približno 261 m. Računska hitrost je 30 km/h.
Deviacija 1-3 hitre ceste H1/0220 Bič–Trebnje poteka severno vzdolž avtoceste od km 2+000 in se v km 2+608
navezuje na R3-650/1160 Pluska–Trebnje, ta pa poteka do
konca odseka. Dolžina ureditve je približno 1016 m. Računska hitrost je 60 km/h.
Deviacija 1-4 regionalne ceste R3-650/1159 Žužemberk–Pluska se navezuje na deviacijo 1-5 na južni strani AC
in na deviacijo 1-3 na severni strani AC, kjer se nadaljuje kot
deviacija javne poti. Avtocesto prečka v km 2+608 (nadvoz
4-1). Dolžina ureditve je približno 282 m. Računska hitrost
je 30 km/h.
Deviacija 1-5 javne poti poteka na južni strani avtoceste od km 2+44 do km 2+78 in se navezuje na deviacijo 14 južno od nadvoza 4-1 (v km 2+608). Dolžina ureditve je
približno 342 m. Računska hitrost je 30 km/h.
Deviacija 1-6 javne poti poteka južno od avtoceste od
navezave na deviacijo 1-2 južno od podvoza 3-1 v km 1+220
do km 1+790. Dolžina ureditve je približno 554 m. Računska hitrost je 30 km/h.
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Deviacija 1-7 javne poti se navezuje na deviacijo 1-3
severno od avtoceste in zahodno od nadvoza 4-1 v km
2+540 do km 2+480. Dolžina ureditve je približno 76 m.
Računska hitrost je 30 km/h.
Deviacija 1-8 javne poti poteka južno od avtoceste od
km 0+620 do km 0+770. Dolžina ureditve je približno
139m.
Deviacija 1-9 javne poti poteka severno od avtoceste
od km 1+490 do km 1+530. Dolžina ureditve je približno
72 m.
Normalni prečni profil deviacij 1-1, 1-2, 1-3 in 1-4
znaša 7,90 m, od tega dva prometna pasova po 2,75 m,
dva robna pasova po 0,20m in dve bankini po 1,00 m.
Normalni prečni profil deviacije 1-7 znaša 7 m, od tega
dva prometna pasova po 2,50 m in dve bankini po 1,00m.
Normalni prečni profil deviacije 1-5 od križanja z deviacijo 1-4 do P16 znaša 5 m, od tega dva prometna pasova
po 2 m in dve bankini po 0,50 m.
Normalni prečni profil javnih poti in nekategoriziranih
cest znaša 3 m ali 4 m, od tega vozišče 2 m ali 3 m in dve
bankini po 0,50 m.
Voziščna konstrukcija vseh deviacij regionalnih in lokalnih cest je asfalt.
Voziščna konstrukcija javnih poti in nekategoriziranih
cest se izvede v makadamu oziroma v obstoječem zgornjem
ustroju. Za zagotovitev zmrzlinske odpornosti se po potrebi
vgradi pod zgornji ustroj še 30 cm debela plast kamnitega
nasipnega materiala.
Obstoječo regionalno cesto R3-646/1197 od km 7,100
do km 8,300 po izgradnji AC odseka nadomesti odsek obstoječe hitre ceste H1 in deviacija 1-3, opuščeni del obstoječe R3-646/1197 se kategorizira med občinske ceste.
8. člen
(objekti)
Na odseku avtoceste in deviacijah se zgradijo naslednji objekti:
Podvoz 3-1 za deviacijo lokalne ceste 1-2 v km 1+279,
širine 9,90 m (svetla širina 10 m), dolžine 30 m, svetle
višine 4,50 m. V podhodu je prehod za divjad širine 2 m.
Nadvoz 4-1 za deviacijo regionalne ceste 1-4 v km
avtoceste 2+608, širine 8,70 m in dolžine 72 m, svetle
višine 13 m.
Prepusti na AC:
– cevni prepust ∅100, dolžine 50 m v km 0,2+40;
– cevni prepust ∅80, dolžine 30,5 m v km 0,5+80;
– cevni prepust ∅80, dolžine 64 m med km 1,5+25 in
km 1,5+30 in na deviaciji 1-6 med P15 in P16;
– cevni prepust ∅80, dolžine 50 m v km 1,8+18;
– cevni prepust ∅100, dolžine 96 m v km 2,0+00;
– cevni prepust ∅100, dolžine 78 m med km 2,1+60
in km 2,1+80;
– cevni prepust ∅100, dolžine 88 m med km 2,8+15
in km 2,8+35.
Prepusti na deviacijah:
– cevni prepust ∅60, dolžine 11,2 m na deviaciji 1-1
med P58 in P59;
– cevni prepust ∅60, dolžine 7,5 m na deviaciji 1-1 v
P11;
– cevni prepust ∅40, dolžine 18 m v križišču deviacij
1-7 in 1-3;
– cevni prepust ∅60, dolžine 9,4 m na deviaciji 1-3 v
P1;
– cevni prepust ∅40, dolžine 5,5 m na deviaciji 1-4 v
P13;
– cevni prepust ∅40, dolžine 3,5 m na deviaciji 1-5 v
P4;

Št.

42 / 9. 5. 2003 / Stran 4807

– cevni prepust ∅40, dolžine 12,5 m na deviaciji 1-5
med P6 in P7;
– cevni prepust ∅40, dolžine 7,5 m na deviaciji 1-6 v p1.
V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE
9. člen
(oblikovanje objektov in ureditev ob trasi avtoceste)
Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev avtoceste
mora vsebovati tudi krajinsko ureditveni in zasaditveni načrt
ter mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje:
– odbojne ograje na avtocesti so v kovinski izvedbi in
ne presegajo višine 0,75 m. Avtocesta pri poteku mimo
zaselka Pluska poseže v urbano strukturo oziroma se ji
približa, zato se brežine v daljših potezah zasadijo s skupinami dreves in grmovnic. Z ureditvijo cestnega prostora je
potrebno zagotavljati njegovo členjenost, identiteto in prostorsko orientacijo,
– vmesni ločilni pas je zatravljen ali zasajen z nizkimi
grmovnicami,
– cestni objekti in oprema morajo biti arhitektonsko
oblikovani v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter usklajeni z urbano in krajinsko podobo,
– cestna oprema mora izkazovati enotne oblikovne elemente,
– za ozelenjevanje se uporablja izključno avtohtona vegetacija, pri čemer se v največji možni meri upošteva vzorec
naravne in kulturne krajine in sedanja smer razraščanja drevesnih in grmovnih vrst. Minimalni odmik grmovne oziroma
gozdne zarasti od cestišča mora biti tak, da zagotavlja ustrezno preglednost ter omogoča nemoteno vzdrževanje obcestnega sveta. Razporejanje vegetacije mora zagotavljati varnost vožnje in poudarjati optično vodenje prometa,
– koncept zasajanja obcestnega prostora mora slediti
krajinsko oblikovalskim zahtevam, ki izhajajo iz fizičnih in
vidnih značilnosti prostora, prostor je potrebno obravnavati
unikatno, ne posplošeno za celotno traso. Upoštevati in
ohranjati je potrebno obstoječe kakovosti krajine,
– med gradnjo se vegetacijo odstrani samo tam, kjer je
to nujno potrebno,
– robovi izsekanega gozda naj bodo zaokroženi in sanirani s primerno višinsko in vrstno strukturo avtohtone vegetacije,
– zadrževalnik se obsadi z vodnimi rastlinami, ki imajo
sposobnost čiščenja vode,
– vsi posegi v relief, nasipi in vkopi, se morajo v največji možni meri prilagajati obstoječemu reliefu, brežine vkopov in nasipov morajo biti mehko izpeljane v obstoječi teren
in ustrezno biotehnično utrjene, zavarovane in zasajene z
ustrezno vegetacijo. Vkopne brežine vzdolž avtoceste se
zatravijo, v delih, kjer se postavijo protihrupne ograje se ob
njih na daljših potezah zasadijo grmovnice, skupine grmovnic ali posamezna drevesa,
– na delu, kjer avtocesta poteka mimo zaselkov občine
in Pluska se vkopne brežine zatravi in zasadi z daljšimi
linijskimi potezami drevesne in grmovne vegetacije. Vkopne
brežine se izvedejo z zveznimi prehodi v raščen teren. Protihrupne ograje (APO 5 in APO 6), predvidene na območju
Pluske, se izvede kot transparentno ali delno transparentno
ograjo, ki omogoča vidni stik zaselkov Pluska in občine,
– tip protihrupne zaščite je treba prilagajati urbani in
krajinski podobi prostora in ga zaradi percepcije voznika na
avtocesti spreminjati na ustrezni razdalji. S svojo oblikovanostjo naj protihrupne ograje pripomorejo k boljši podobi
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tako v ožjem območju ceste kot tudi v širšem vidnem prostoru. Izvedba protihrupnih ograj ne sme dodatno poudarjati
cestnega telesa. Oblikovanje protihrupnih ograj mora biti
usklajeno s “Smernicami za urejanje obcestnega prostora
ob dolenjski avtocesti Ljubljana–Obrežje“ (ACER, d.o.o.,
št. J-4/01, junij 2002) in z že izvedenimi in protihrupnimi
zaščitami na sosednjih odsekih,
– grajeni protihrupni ukrepi se v največji možni meri
zasadijo z grmovno in drevesno vegetacijo, kjer pa prostor
tega ne dopušča, pa se uporabijo popenjavke,
– protihrupni ograji APO 3 (v območju podvoza) in APO
4 (avtocesta v nasipu) sta locirani ob robu cestišča, zato se
obsadi brežine severno od obeh ograj,
– na delu, kjer se avtocesta približa naselju Pluska se
namesto absorbcijske protihrupne ograje izvede transparentna protihrupna ograja ali kombinacija obeh.
VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
10. člen
(pogoji)
Idejne rešitve omrežij so razvidne iz grafičnega dela
lokacijskega načrta (listi 6.1. do 6.6.). Vse nove povezave in
zaščita vodov se izvede pred začetkom gradnje avtoceste in
skladno s tehničnimi predpisi in pogoji upravljavcev vodov.
11. člen
(odvodnjavanje meteornih voda)
Odvodnjavanje meteornih voda z vozišča je urejeno
glede na prometno-varnostne kriterije in kriterije za zaščito
voda. Odvod voda z vozišča se izvede delno preko bankin v
odvodne jarke, delno pa preko kanalizacije, odvodnih jarkov, zadrževalnikov in lovilcev v ponikovalnice ali v vodotoke.
Kontroliran sistem odvodnje meteornih voda je urejen
za celotno traso avtoceste, za ostale ceste je predviden
disperzni sistem odvodnje v naravni recipient.
Za dimezioniranje hidrotehničnih objektov se upošteva
kritični naliv 15 l/s/ha. Povsod se vgradi koalescenčni filter.
V vkopih v vezljivih zemljinah se izvede drenaže za
zaščito cestnega telesa.
Na osnovi hidrogeoloških karakteristik zemljin in hribin
je za zaščito odvodnika meteornih vod s cestišča predviden
en zadrževalnik. Zaradi pomanjkanja retenzijskih površin je
zadrževalnik dimenzioniran na padavine trajanja 24 ur z intenziteto 150 mm/m2 s povratno dobo 100 let.
Severno od avtoceste se med avtocesto in deviacijo 11 izvede zemeljski zadrževalnik od km 1,2+00 do km
1,2+67 zahodno od deviacije 1-2 in od km 1,2+80 do km
1,4+00 vzhodno od deviacije 1-2. Kapaciteta zadrževalnika
je 7400 m3. Izpust je projektiran v preko kanala, ki prečka
deviacijo 1-1 v P73 v bližnjo vrtačo s sposobnostjo ponikanja 30 l/sek.
Območje zadrževalnika se obsadi z drevesno in
grmovno obvodno vegetacijo na način in z vrstami, ki so
značilne za obravnavano območje.
Dostopne poti za vzdrževanje se naveže na obstoječo
cestno mrežo.
12. člen
(vodovod)
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev določenih s
to uredbo, je potrebno prestaviti ali prilagoditi naslednje
vodovode:
Vodovod ∅160 mm Korenitka se prestavi na območju
podvoza 3-1, dolžina posega prestavitve je približno 280 m.
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Vodovod ∅90 mm Pluska se prestavi v območju nadvoza 4-2 pri Pluski, dolžina posega prestavitve je približno
380 m.
13. člen
(elektrika)
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev določenih s
to uredbo, je treba prestaviti ali prilagoditi naslednje elektroenergetske vode:
– srednjenapetostni vod 20 kV Trebnje–Štefan se prestavi in pokabli od km 1,9+60 do obstoječe TP Občine.
Dolžina posega je približno 810 m;
– daljnovod 20 kV Gabrovka–Štefan, ki križa avtocesto
v km 1,3+96 se demontira v dolžini ca. 375 m. Izgradi se
nadomestni kablovod;
– nizkonapetostni vod 0,4 kV od TP Videm vrh do Mizarstva Novak se demontira. Za objekte v neposredni bližini TP
Videm vrh se izvede novo nizkonapetostno napajanje v dolžini
ca. 50 m (zahodno) + 20 m (vzhodno). Mizarstvo Novak se
napaja z obstoječega daljnovoda Gabrovka–Štefan;
– nizkonapetostni prostozračni vod, ki križa avtocesto
v km 1,2+30 se demontira v dolžini ca. 310 m;
– nizkonapetostni prostozračni vod za napajanje zaselka Pluska se demontira.Izvede se nov kablovod od TP Občine preko nadvoza 4-1 v skupni dolžini cca 480 m. Izvede se
tudi nov nizkonapetostni vod za napajanje objekta na parcelni številki 1394/2, k.o. Knežja vas.
14. člen
(telekomunikacijski vodi)
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev določenih s
to uredbo, je potrebno preurediti ali zgraditi naslednje telekomunikacijske objekte in naprave:
– mednarodni koaksialni kabel K-14 Ljubljana–Zagreb
se nadomesti na celotni dolžini vzdolž avtoceste.
– samonosilni kabel krajevnega telefonskega omrežja
Korenitka se prestavi v delu zahodno od podvoza 3-1.
– samonosilni kabel krajevnega telefonskega omrežja
Pluska se prestavi v delu zahodno od nadvoza 4-1.
15. člen
(klic v sili)
Ob celotni trasi avtoceste se izvede kabelska kanalizacija za sistem klica v sili. Celotni sistem klica v sili sestavljajo
stebrički ob avtocesti ter kabli za napajanje in prenos informacij.
Stebrički za klic so postavljeni na medsebojni razdalji
približno 2000 m. Stojni mesti sta prilagojeni lokacijam stojnih mest na odseku avtoceste Bič–Korenitka in sta predvideni med P56 in P57.
VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
POSEGOV V PROSTOR
16. člen
(rušenja obstoječih objektov)
Zaradi gradnje avtoceste je potrebno odkupiti oziroma
odstraniti naslednje objekte:
– stanovanjski objekt in pomožni objekt Martinja vas
33 na parceli št. 480/2, k.o. Prapreče; tangiran z deviacijo
1-1 v profilu deviacije P15,
– stanovanjski objekt in dva pomožna objekta Korenitka 1 na parceli št. 800, k.o. Velika Loka; tangiran s hrupom
z AC od km 1,1+60 do km 1,2+20,
– stanovanjski objekt in dva pomožna objekta Pluska 4
na parceli št. 819/3, k.o. Štefan; tangiran s traso AC in
deviacijo 1-5 od km 2,6+20 do km 2,6+40.
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Za nadomestitev navedenih nepremičnin se ob upoštevanju zahtev njihovih lastnikov zagotovijo ustrezne nadomestne nepremičnine ali plača odškodnina v skladu z veljavnimi predpisi.
17. člen
(gozdnogospodarske ureditve in varovanje gozda)
Pri zasaditvah se uporabljajo izključno avtohtone drevesne in grmovne vrste. V neposredni bližini avtoceste se v
največji možni meri ohrani naravna oblika gozda. Za ureditev novega gozdnega roba se uporabijo avtohtone vrste
gozdne vegetacije. Vse načete gozdne robove se sanira.
Žive meje in gozdno vegetacijo ob vodah in kmetijskih površinah se nadomesti povsod tam, kjer je bila zaradi gradbenih posegov odstranjena in je to mogoče. Vse prizadete
gozdne površine izven cestnega telesa se uredi in pogozdi z
ustrezno drevesno vrsto v skladu z gozdnogojitvenim načrtom. Gradnja v gozdnih območjih mora čim manj posegati v
prostor izven samega cestnega telesa (minimalna sečnja
zaradi gradbenih dovozov, gradnje objektov). Preprečeno
mora biti vsako nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje
podrasti. Poseki gozda morajo biti izvedeni strokovno, na
podlagi detajlnega načrta. Z gradnjo prizadeti gozdni prostor mora biti ustrezno saniran, v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti. Med gradnjo in med obratovanjem se
morajo nadzorovati novonastale razmere v sodelovanju s
pristojno gozdarsko službo.
18. člen
(ureditve v območjih kmetijskih zemljišč in varstvo
kmetijskih zemljišč in tal)
Rodovitna plast tal se odstrani tako, da se ohrani njena
plodnost in količina; pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice
in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,2 m.
Investitor je dolžan ohraniti oziroma nadomestiti dostopne
poti na kmetijska in gozdna zemljišča v času izgradnje in po
izgradnji avtoceste. Za vse predvidene posege v kmetijska
in gozdna zemljišča bo investitor zagotovil sredstva za pravične odškodnine, skupaj s pristojnim organom odgovornim
za kmetijstvo in premoženjsko pravne zadeve pa skušal zagotoviti nadomestne obdelovalne površine predvsem za tiste lastnike, ki jim je kmetijstvo edini vir preživljanja. Vse
opuščene vozne površine je treba zravnati na nivo okolnega
terena in jih renaturirati. Sestavni del predvidenih posegov
mora biti sanacija vseh na novo odprtih ali z gradnjo prizadetih površin (vključno z deponijami), ki jih je potrebno ozeleniti ali usposobiti za predvideno rabo. Način zaščite pred
erozijo (ozelenitve) je potrebno prilagoditi in uskladiti z ocenjeno stopnjo njihove ogroženosti. Sanirati je potrebno vse
opuščene odseke obstoječih cest tako, da bo površina izravnana z višino okoliškega terena.
19. člen
(vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi)
Odvodnjavanje z avtoceste in cestnih deviacij je urejeno tako, da se ne poslabšajo odtočne razmere sedanjega
stanja.
Za vse odtoke iz utrjenih površin vozišč je v skladu z
uredbo, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja, potrebno zagotoviti:
– da se v strugo naravnih odvodnikov ali podtalje spušča le čista meteorna voda oziroma voda, ki je po kvaliteti
ustrezna,
– da jih bo mogoče obvladovati in kontrolirano izpuščati naprej v najbližji vodotok ali podtalnico šele, ko se jih
ustrezno očisti. Pri dimenzioniranju zadrževalnikov je potrebno upoštevati vse dotoke, ki bi vanj lahko pritekali.
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Skladno z uredbo, ki ureja emisije snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja, ni potrebno
predvideti posebnih ukrepov za odtok iz utrjenih površin
vozišč z PLDP manjšim od 5000 vozil/dan.
Ostali pogoji glede vodnogospodarskih ureditev varovanja virov in podtalnice:
– kot poseg v prostor je potrebno šteti vse deponije
viškov izkopanega materiala izven območja lokacijskega načrta in zanje pridobiti vodnogospodarske pogoje,
– z izkopanim materialom ni dopustno zasipavati zamočvirjenih terenskih depresij z značilnimi biotopi,
– sestavni del predvidenih posegov mora biti sanacija
vseh na novo odprtih ali z gradnjo prizadetih površin (vključno z deponijami), ki jih je potrebno ozeleniti ali usposobiti za
predvideno rabo,
– način zaščite pred erozijo (ozelenitve) je potrebno
prilagoditi in uskladiti z ocenjeno stopnjo njihove ogroženosti,
– sanirati je potrebno vse opuščene odseke obstoječih cest tako, da bo površina izravnana z višino okoliškega
terena.
20. člen
(varovanje objektov in območij naravnih vrednot)
V vplivnem območju predvidene trase avtoceste ni evidentiranih ekološko pomembnih območij, naravnih vrednot
ali zavarovanih območij. Upoštevati pa je potrebno splošne
naravovarstvene pogoje:
– pred začetkom pripravljalnih del oziroma gradnje je
treba opraviti fotografsko in video dokumentacijo celotne
trase avtoceste,
– na trasi je potrebno zagotoviti občasen naravovarstveno-geološki nadzor nad zemeljskimi deli. Nadzor mora
izvajati strokovna geološka institucija. V primeru pomembnejših geoloških najdb je treba obvestiti strokovno organizacijo
(Agencijo Republike Slovenije za okolje ali Zavod Republike
Slovenije za varstvo narave), ki poda strokovne smernice
glede ohranjanja vrednot oziroma nadaljnjega ukrepanja.
Dokumentacijo, ki nastane ob nadzoru je treba posredovati
Agenciji Republike Slovenije za okolje,
– v času gradnje je potrebno gradbišče omejiti tako,
da ne bo dodatnih posegov v naravo (nepotrebni poseki
gozda, dodatne transportne poti in deponije materiala),
– avtocestni prostor, predvsem useke in nasipe je potrebno urejati v skladu z usmeritvami o urejanju avtocestnega prostora,
– intenzivneje je potrebno zasaditi tiste odseke, kjer
cesta posega v brežine in gozd,
– zasaditev mora biti razgibana tako vrstno (domače
drevesne in grmovne vrste) kakor tudi v višinskem in horizontalnem gabaritu,
– načrte krajinske ureditve z zasaditvenim načrtom je
potrebno predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje v
pregled in potrditev.
21. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
Za varovanje objektov in območij kulturne dediščine se
morajo izvesti naslednji ukrepi:
– graditev avtoceste ne sme pomeniti uničenja kulturne dediščine,
– deponirani spomenik, spominsko obeležje Medvedjek–spomenik NOB, se še naprej primerno varuje in ohranja na zaščiteni lokaciji. Na podlagi pogojev in ob soglasju
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Novo mesto, je potrebno izdelati projekt nove umestitve v prostor,
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– vse stroške, nastale s prestavitvijo spomenika in njegovo novo ureditvijo nosi investitor posega v prostor,
– investitor mora zagotoviti predhodne arheološke raziskave (ekstenzivni, intenzivni površinski in podpovršinski
pregled, geofizikalne meritve in analize aerofoto posnetkov)
na celotni trasi po metodologiji Skupine za arheologijo na
avtocestah Slovenije (SAAS) pri Zavodu Republike Slovenije
za varstvo kulturne dediščine, na osnovi katerih bodo naknadno določeni in posredovani pogoji za varstvo. Območje
predhodnih raziskav mora zajeti potek celotne trase, ne
glede na faznost izgradnje,
– investitor mora zagotoviti izvedbo zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki,
– investitor mora zagotoviti stalen arheološki nadzor
nad vsemi zemeljskimi deli v sklopu izvedbe lokacijskega
načrta,
– v vidnem prostoru kulturne dediščine je potrebno
nasipe in vkope izvesti tako, da se zagotovi tak naklon in
oblikovanost brežin, ki bo zagotavljal kar najbolj ustrezno
izvedbo glede na raščen teren in krajinske značilnosti.
22. člen
(varstvo pred hrupom)
Na osnovi “Študije napovedi hrupa in predloga protihrupne zaščite A2 Karavanke–Obrežje, pododsek Korenitka–Pluska“, ki jo je izdelal PNZ d.o.o. v novembru 2002 so
za leto 2020 določeni ukrepi za varovanje objektov in območij pred čezmernim hrupom. Aktivna zaščita pred hrupom so naslednje protihrupne bariere v skupni dolžini
770 m:
Absorbcijska protihrupna ograja ob avtocesti:
– na levem robu AC od km 1,1+80,0 do 1,3+80,0,
dolžine 200 m in višine 2,0 m (APO 3),
– na levem robu AC od km 2,2+20,0 do 2,3+80,0,
dolžine 160 m in višine 3,0 m (APO 4).
Absorbcijska protihrupna ograja ob deviaciji 1-1:
– na desnem robu od km 1,0+06,55 do 1,1+46,55,
dolžine 140 m in višine 2,0 m (APO 1),
– na desnem robu od km 1,1+46,55 do 1,2+86,55,
dolžine 140 m in višine 3,0m (APO 2).
Absorbcijska protihrupna ograja ob deviaciji 1-3:
– na desnem robu od km 0,5+15,87 do 0,5+85,87,
dolžine 70 m in višine 2,2 m (APO 5),
– na desnem robu od km 0,6+21,30 do 0,6+81,00,
dolžine 60 m in višine 2,2 m (APO 6).
Za tri stanovanjske objekte je predvidena preveritev
potrebnosti dodatne pasivne zaščite pred hrupom. Zaščitijo
se tisti objekti, pri katerih nivo hrupa preseže dopustne
ravni. Dodatne meritve hrupa se po izgradnji avtoceste opravijo skladno z načrtovanim monitoringom predvsem pa se
meri hrupna izpostavljenost naslednjih objektov:
– stanovanjski objekt (Velika Loka 55) levo ob AC v km
0,9+20,0 na parc. št. 633/1, 633/2, k.o. Velika Loka;
– stanovanjski objekt (Pluska 9) levo ob AC v km
2,3+85,0 na parc. št. 1352/3, k.o. Štefan in
– stanovanjski objekt (Pluska 5) levo ob AC v km
2,6+00,0 na parc. št. 809/2, k.o. Štefan.
Investitor mora ob gradnji avtoceste izvesti zaščitne
ukrepe pred hrupom v obsegu, ki se določi na osnovi prognoze prometa za petletno obdobje po končani gradnji, nato
pa jih fazno dograjevati v skladu z določili uredbe, ki ureja
hrup zaradi cestnega in železniškega prometa in v skladu z
monitoringom, ki je določen v 29. členu te uredbe. Investitor je dolžan ukrepati v primeru ugotovljenih prekoračitev
vrednosti hrupa, določenih za čas gradnje.
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23. člen
(varstvo zraka)
Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje
ukrepe za varstvo zraka:
– predpise, ki urejajo emisije pri gradbeni mehanizaciji
in transportnih sredstvih,
– preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter
preprečevanje raznosa materiala z gradbišča.
24. člen
(varstvo pred požarom)
Požarna varnost objektov ob avtocesti se ne bo spremenila. Povsod so zagotovljeni dovozi za intervencijska vozila, tangirani vodovodi se prestavijo, preskrba s požarno
vodo ne bo okrnjena.
Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati določila
uredbe, ki ureja zaščito pred požarom v naravnem okolju.
25. člen
(deponije viškov materiala in odvzem materiala)
Pred pričetkom izgradnje avtoceste je potrebno zagotoviti 50.000 m3 materiala za izvedbo deviacije 1-3 med
P27 do P52 (iz kamnoloma pri Žužemberku ali kamnoloma
pri Sveti Ani).
Predvidenih je približno 45.000 m3 viškov materiala, ki
se jih deponira v delu začasne navezave na H1 na AC
odseku Bič–Korenitka kot sanacija stranskega odvzema ali
v kamnolom Zaplaz na Čatežu.
26. člen
(ureditve za gradbiščni transport)
Ureditve na območju iz točke C) 4. člena te uredbe
obsegajo območje ureditev za potrebe gradbiščnih transportov v času gradnje avtoceste. Po končani gradnji avtoceste se te površine uredijo (rekultivirajo) tako, da se vzpostavi prejšnje stanje.
VIII. TOLERANCE
27. člen
(tolerance)
Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tej uredbi, se
morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za gradnjo.
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim načrtom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo
tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa
se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno
področje katerih spadajo ta odstopanja.
IX. ETAPNOST IZVEDBE
28. člen
(etapnost izvedbe)
Etape izvajanja lokacijskega načrta so:
– izgradnja povezovalnih cest do obstoječega cestnega omrežja,
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih
infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogo-
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spodarske ureditve, ki so potrebne za realizacijo predvidenih posegov.
– deli trase avtoceste,
– objekti na trasi avtoceste.
Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaključene funkcionalne celote.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
29. člen
(monitoring)
Investitor gradnje avtoceste mora:
– zagotoviti celosten načrt monitoringa v času obratovanja avtoceste, pri čemer se smiselno upoštevajo usmeritve iz poročila o vplivih na okolje,
– pri določitvi točk monitoringa naj se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih,
kjer je to mogoče, je potrebno monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi ali lokalnimi spremljanji
stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavine
okolja (tla, vode, zrak, hrup) je potrebno zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja,
– točke spremljanja stanja zavarovati tako, da je omogočeno kontinuirano pridobivanje podatkov.
Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih je investitor
dolžan izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav,
– sprememba rabe prostora,
– drugi ustrezni ukrepi.
Rezultati monitoringa so javni in investitor poskrbi za
dostopnost podatkov.
Investitor gradnje avtoceste je dolžan pripraviti načrt
izvajanja monitoringa v času gradnje avtoceste in ga izvajati
za sestavine okolja na določenih mestih in v določenem
časovnem obdobju.
V času gradnje avtoceste mora biti na gradbišču stalno
prisoten geološko-geomehanski nadzor in kontrolni pregled
po močnejših padavinah, ki bo sproti skrbel za določanje
gradbenih (stabilizacijskih) ukrepov glede na nepredvidljive
pojave in hitro spreminjajoče geološke lastnosti terena.
Med izvajanjem gradbenih del na območju gradbišča,
transportnih poti in drugih manipulativnih površin mora investitor zagotoviti spremljanje in nadzor stanja na gradbišču.
30. člen
(posebne obveznosti)
Poleg vseh obveznosti, navedenih v prejšnjih členih,
so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje:
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in
zemljišč,
– zagotoviti dovoze in dostope do vseh zemljišč in objektov ob cesti v času gradnje,
– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali
transportom med gradnjo, je treba pred pričetkom del ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, po izgradnji avtoceste pa
obnoviti,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih
snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev,
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– obstoječi nadvoz pri Korenitki se v času gradnje uporablja kot dostop na gradbišče, zato je potrebno urediti
križišče z R3-646/1197 Grm–Pluska severno od trase avtoceste,
– od obstoječega nadvoza preko hitre ceste H1 na
koncu odseka se izvede rampa za priključevanje gradbiščnega prometa na hitri cesti H1 v smeri proti Trebnjem,
– most preko Temenice v naselju Zidani Most se zaradi
premajhne nosilnosti (10 t) ne more uporabljati za gradbiščni transport, zato je na tem območju potrebno izvesti
prevezavo z obstoječe hitre ceste H1 na R3 650/1160
Pluska–Trebnje, ki služi samo gradbiščnim transportom,
– protiprašno zaščititi makadamski del vozišča regionalne ceste R3-646/1197 Grm–Pluska,
– infrastrukturne vode in ostale objekte je potrebno
obnoviti oziroma sanirati, če bo na njih pri gradnji avtoceste
zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev prišlo do poškodb,
– zagotoviti odvijanje obstoječega prometa v koridorju
obstoječe hitre ceste H1,
– zgraditi dostope, ki v načrtu niso predvideni, bodo
pa utemeljeno zahtevani v postopku zaslišanih prizadetih
strank.
Obveznosti investitorja in izvajalca po izgradnji avtoceste so:
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi graditve in obratovanja avtoceste,
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav,
– vzdrževati protihrupne ograje in vegetacijo na ali ob
njih,
– vzdrževati vegetacijo v ločilnem pasu,
– zagotoviti dovoze in dostope do vseh zemljišč in objektov ob cesti po izgradnji.
XI. NADZOR
31. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za okolje in prostor.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje
lokacijskega načrta iz 4. člena te uredbe šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– Dolgoročni in družbeni plan Občine Trebnje za obdobje 1986–1990–2000 (Skupščinski Dolenjski list, št.
19/86, 2/90, 16/90 ter Uradni list RS, št. 35/93, 50/97,
61/98, 18/00, 46/01, 7/02, 65/02 in 91/02) in
– Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Trebnje–planske celote 1, 3, 4, 5 (Skupščinski Dolenjski list, št.
4/91, Uradni list RS, št. 15/99, 7/02 in 91/02).
33. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
lokacijskem načrtu za avtocesto za smer avtoceste Karavanke–Obrežje, na odseku Bič–Korenitka (Uradni list RS, št.
55/01) v delu, ki se nanaša na zemljišča s parcelnimi številkami 386/8, 386/9, 386/12, 386/13, 386/16, 386/17,
386/20, 386/21, 386/26, 386/27, 386/28, 386/32,
393/1, 393/2, 396/2, 456/1, 847/1, 847/3, 847/4,
864, vse v k.o. Prapreče.
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34. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za okolje,
prostor in energijo – Uradu Republike Slovenije za prostorsko planiranje in na Občini Trebnje.
35. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04/2001-4
Ljubljana, dne 24. aprila 2003.
EVA 2003-2511-0059
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
2017.

Pravilnik o nalaganju prostih denarnih sredstev
posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne
osebe

Na podlagi 110.a člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) izdaja
minister za finance

PRAVILNIK
o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov
ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe
1. člen
Ta pravilnik ureja pravila, pod katerimi lahko po vzpostavitvi sistemov enotnega zakladniškega računa na ravni
države oziroma občin posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov ter ožji deli občin, ki so pravne osebe (v
nadaljevanju: pravne osebe) nalagajo prosta denarna sredstva.
2. člen
Prosta denarna sredstva so denarna sredstva, ki še
niso uporabljena skladno z dejavnostjo posamezne pravne
osebe in ostanejo na podračunu, vključenem v sistem enotnega zakladniškega računa, po plačilu obveznosti na določen dan.
3. člen
Pravna oseba lahko do določitve roka o njeni vključitvi
v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
enotnega zakladniškega računa samostojno upravlja s prostimi denarnimi sredstvi.
Z določitvijo roka iz prejšnjega odstavka je določen
tudi skrajni datum zapadlosti posamezne nove vezave oziro-
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ma plasiranja prostih denarnih sredstev pravne osebe, ki se
vključuje v sistem enotnega upravljanja v sistemu enotnega
zakladniškega računa države oziroma občine.
4. člen
Pri nalaganju prostih denarnih sredstev so dolžne pravne osebe spoštovati načela varnosti, likvidnosti in donosnosti. Prosta denarna sredstva se nalagajo skladno s splošnimi predpisi in akti, ki urejajo upravljanje za posamezno
pravno osebo.
5. člen
Posredni uporabniki državnega proračuna so dolžni
Ministrstvu za finance ponuditi prosta denarna sredstva, katerih znesek je enak ali višji od 100,000.000 SIT, pred
deponiranjem ali nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje, razen v primeru nalaganja v vrednostne papirje Republike Slovenije.
Za pogoje in način ponudbe prostih denarnih sredstev
iz prvega odstavka se smiselno uporablja pravilnik, ki ureja
upravljanje z likvidnostjo v sistemu enotnega zakladniškega
računa, v delu, ki se nanaša na vloge denarnih sredstev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna in ožji deli
občin, ki so pravne osebe, so dolžni za finance pristojnemu
organu občinske uprave na njegovo zahtevo ponuditi prosta
denarna sredstva pred deponiranjem ali nalaganjem teh
sredstev v vrednostne papirje.
6. člen
Do vzpostavitve ustrezne računalniške podpore v Upravi
Republike Slovenije za javna plačila se za napovedovanje
vlog uporablja obrazec za napoved vloge, ki ga posredni
uporabnik državnega proračuna posreduje Ministrstvu za
finance. Obrazec za napoved vloge je priloga tega pravilnika
in je njegov sestavni del.
7.člen
Pogodbe, ki jih pravna oseba sklene za vezavo prostih
denarnih sredstev do določitve roka za vključitev v sistem
enotnega upravljanja, ostanejo v veljavi do izteka roka, za
katerega so bile sklenjene.
8. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o
nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, in
so pravne osebe (Uradni list RS, št. 56/02).
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46388/03
Ljubljana, dne 28. aprila 2003.
EVA 2003-1611-0056
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance
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2018.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o varstvu pri delu v Carinski upravi
Republike Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 57. člena zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja minister za
finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
varstvu pri delu v Carinski upravi
Republike Slovenije
1. člen
V pravilniku o varstvu pri delu v Carinski upravi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 67/00) se 25. člen spremeni tako, da se glasi:
“Generalni direktor CURS v Izjavi o varnosti z oceno
tveganja na predlog pooblaščenega zdravnika določi vrsto,
obseg, vsebino in roke usmerjenih obdobnih preventivnih
zdravstvenih pregledov.”
2. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Na predhodne, usmerjene obdobne in druge preventivne zdravstvene preglede pošilja delavce carinskega urada
carinski urad, delavce Generalnega carinskega urada pa
Generalni carinski urad.”
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 56918/03
Ljubljana, dne 23. aprila 2003.
EVA 2003-1611-0055
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

2019.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike
Slovenije za javna plačila na področju
plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in
drugih javnofinančnih prihodkov
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“Smiselno enak postopek velja tudi za vračila drugih
dajatev, ki pripadajo proračunom občin in države, ko se
najprej zagotovijo vsa sredstva za vračila v breme podračuna za izvrševanje državnega proračuna.“
2. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) UJP mesečno zaračunava storitve razporejanja dajatev v skladu s tem pravilnikom: Zavodu za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, občinam, Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije in Slovenski odškodninski družbi v višini
0,05% od zneska razporejenih dajatev ter prejemnikom občinskih in krajevnih samoprispevkov v višini 0,1% od zneska
razporejenih samoprispevkov.
(2) UJP prejemniku iz prejšnjega odstavka izstavi račun
mesečno. Kadar znesek zaračunane storitve ne preseže
manipulativnih stroškov izdelave in pošiljanja računa, UJP
izda račun šele takrat, ko znesek zaračunane storitve preseže te stroške, vendar najkasneje do konca tekočega leta ne
glede na znesek zaračunane storitve.“
3. člen
V Prilogi 2 se v odstavku Tip 3.1, številka 11 nadomesti
s številko 41 in v odstavku, ki je označen kot Tip 3.2, se
številka 19 nadomesti s številko 49.
4. člen
V Prilogi 2 se v odstavku Tip 5.2, besedilo za besedilom v oklepaju spremeni tako, da se glasi:
“SŠOb:
– predpolje (model): 49
– polje: P1: davčna številka (7+k), P2 šifra obvezne
dajatve (4+k), P3 ni obvezen podatek.
SŠOd:
– predpolje (model): 19,
– polje: P1: davčna številka (7+k), P2 šifra obvezne
dajatve (4+k), P3 ni obvezen podatek.“
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 56805/03
Ljubljana, dne 28. aprila 2003.
EVA 2003-1611-0054

Na podlagi tretjega odstavka 73. člena in drugega
odstavka 74. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list
RS, št. 30/02 in 15/03) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za
javna plačila na področju plačevanja in
razporejanja obveznih dajatev in drugih
javnofinančnih prihodkov
1. člen
V pravilniku o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
(Uradni list RS, št. 110/02) (v nadaljevanju: pravilnik) se na
koncu petega odstavka 5. člena doda stavek, ki se glasi:

dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

2020.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih
prihodkov

Na podlagi drugega odstavka 99. člena zakona o
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97,
odločba US 35/98, 82/98, 91/98, 108/99, odločba US
37/01, 97/01), tretjega odstavka 73. člena zakona o
plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02 in 15/03) in
61. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02) izdaja minister za finance

Uradni list Republike Slovenije

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
podračunih ter načinu plačevanja obveznih
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
(1) V pravilniku o podračunih ter načinu plačevanja
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni
list RS, št. 114/02) (v nadaljevanju: pravilnik) se 4. točka
dvanajstega odstavka 8. člena spremeni tako, da se glasi:
“4. na podračun št. 01100-1008345685 – taksa na
izrabljena vozila.“
(2) V štirinajstem odstavku 8. člena se za besedo
“tekočin“ dodajo besede “ter taks na izrabljena vozila“
2. člen
(1) V Prilogi “SŠO“ se v točki 1.2. DAJATVE ZA
KATERE SE PRI PLAČILU MORA UPORABITI MODEL 11, v
tabeli, ki se nanaša na 8. člen pravilnika, v vrstici z
zaporedno številko 12. številka “01100-0000349781“
nadomesti s številko “01100-1000349781“ in se črta vrstica
z zaporedno številko 27.
(2) V prilogi iz prejšnjega odstavka se v točki 2.2.
DAJATVE, KI JIH POBIRATA DAVČNA IN CARINSKA
UPRAVA IN KI SE PLAČUJEJO NEPOSREDNO NA
PODRAČUNE (v nadaljevanju: točka 2.2.) na koncu tabele,
ki se nanaša na 8. člen pravilnika, doda nova vrstica z
zaporedno številko 13., ki se glasi:
“13. 01100-1008345685
taksa na izrabljena vozila
08320“
7047207
(3) V točki 2.2. se v tabeli, ki se nanaša na 12. člen
pravilnika, črta vrstica z zaporedno številko 3., vrstici z
zaporednim številkama 4. in 5. pa postaneta vrstici z
zaporednima številkama 3. in 4..
(4) V točki 2.2. se v tabeli, ki se nanaša na 15. člen
pravilnika, v vrstici z zaporedno številko 15. nadomesti
številka “7013035“ s številko “7013027“.
(5) V prilogi iz prvega odstavka tega člena se v točki
2.3. DAJATVE, KI JIH DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE
SLOVENIJE IZTERJUJE v tabeli, ki se nanaša na 8. člen
pravilnika, v vrstici z zaporedno številko 12. številka “011000000349781“ nadomesti s številko “01100-1000349781“.
3. člen
Priloga “846“ se nadomesti z novo, ki se glasi:

Št.

“PODRAČUNI DAVČNIH
ORGANOV

Priloga “846“

01100-8460800977

Preh. podračun MF DURS
– izpostava Grosuplje
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Kamnik
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Litija
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Cerknica
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Celje
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Laško
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Slovenske Konjice
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Šentjur pri Celju
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Šmarje pri Jelšah
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Žalec
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Kočevje
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Ribnica
Preh. podračun MF DURS
– davčni urad Koper
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Kranj
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Škofja Loka
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Tržič
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Jesenice
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Radovljica
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Krško
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Sevnica
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Brežice
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Maribor
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Slovenska Bistrica
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Dravograd
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Ravne
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Slovenj Gradec
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Lenart
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Radlje ob Dravi

01100-8460801559
01100-8460802335
01100-8460800492
01100-8460400367
01100-8460402016
01100-8460405120
01100-8460405217
01100-8460505418
01100-8460406284
01100-8460501635
01100-8460504642
01100-8460601739
01100-8460701843
01100-8460705335
01100-8460705820
01100-8460701455
01100-8460704462
01100-8460301912

“PODRAČUNI DAVČNIH
ORGANOV

Priloga “846“

01100-8460304725

01100-8460802529

Preh. podračun MF DURS
– izpostava Ljubljana Center
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Ljubljana Moste-Polje
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Ljubljana Šiška
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Ljubljana Bežigrad
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Ljubljana Vič-Rudnik
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Logatec
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Vrhnika
Preh. podračun MF DURS
– izpostava Domžale

01100-8460300263

01100-8460802626
01100-8460802723
01100-8460802432
01100-8460802820
01100-8460803014
01100-8460806021
01100-8460800686
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01100-8460906416
01100-8460905058
01100-8460900790
01100-8460904573
01100-8460904961
01100-8460902148
01100-8460904379
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“PODRAČUNI DAVČNIH
ORGANOV

Priloga “846“

01100-8461003610

Preh. podračun MF DURS
– davčni urad Murska Sobota

01100-8461103714

Preh. podračun MF DURS
– davčni urad Nova Gorica

01100-8461203818

Preh. podračun MF DURS
– izpostava Novo mesto

01100-8461200520

Preh. podračun MF DURS
– izpostava Črnomelj

01100-8461205758

Preh. podračun MF DURS
– izpostava Trebnje

01100-8461203430

Preh. podračun MF DURS
– izpostava Metlika

01100-8461304116

Preh. podračun MF DURS
– davčni urad Postojna

01100-8461404220

Preh. podračun MF DURS
– davčni urad Ptuj

01100-8461501026

Preh. podračun MF DURS
– davčni urad Hrastnik

01100-8461605980

Preh. podračun MF DURS
– izpostava Velenje

01100-8461603555

Preh. podračun MF DURS
– izpostava Mozirje“

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 56806/03
Ljubljana, dne 28. aprila 2003.
EVA 2003-1611-0053
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

2021.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za
pogonski namen v marcu 2003

Na podlagi sedmega odstavka 6. člena odredbe o
pogojih za vračilo in o načinu vračila trošarine za mineralna
olja, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 48/99) in uredbe o določitvi
zneska trošarine za mineralna olja in plin (Uradni list RS, št.
38/01, 47/01, 57/01, 61/01, 81/01, 85/01, 5/02, 1/03,
6/03, 12/03, 16/03, 22/03 in 32/03) minister za finance
objavlja

POVPREČNI ZNESEK
trošarine za plinsko olje za pogonski namen
v marcu 2003
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski
namen iz 2. točke tretjega odstavka 54. člena zakona o

Uradni list Republike Slovenije
trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01,
33/01, 99/01 in 5/02) je v obdobju od 1. 3. 2003 do 31.
2. 2003 znašal 57.181 tolarjev na 1000 litrov.
Št. 57699/03
Ljubljana, dne 25. aprila 2003.
EVA 2003-1611-0057
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

2022.

Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev
dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih
nalog varnosti pri delu

Na podlagi prvega odstavka 48. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 61/00)
minister za delo, družino in socialne zadeve izdaja

PRAVILNIK
o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za
delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri
delu
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne osebe
ali samostojni podjetniki posamezniki za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu.
Ta pravilnik določa tudi postopek za pridobitev in odvzem dovoljenja za delo, imenovanje komisije in vodenje
vpisnika.
II. VRSTE STROKOVNIH NALOG
2. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko pridobi dovoljenje za delo za opravljanje naslednjih strokovnih nalog:
1. opravljanje periodičnih in drugih preiskav fizikalnih,
kemičnih in bioloških škodljivosti v delovnem okolju;
2. opravljanje periodičnih in drugih pregledov in preizkusov delovne opreme;
3. izdelovanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti;
4. pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za
varno delo.
Dovoljenje za delo lahko obsega vse strokovne naloge
ali posamezno nalogo iz prejšnjega odstavka ali pa samo
posamezne preiskave delovnega okolja iz 1. točke oziroma
preglede in preizkuse delovne opreme iz 2. točke prejšnjega odstavka.
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko pridobi dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog
iz prvega odstavka, če izpolnjuje pogoje po tem pravilniku.
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III. KADROVSKI, ORGANIZACIJSKI IN TEHNIČNI POGOJI
ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA DELO
3. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko opravlja strokovne naloge, za katere je zaprosil za dovoljenje za delo, le z zadostnim številom strokovnih delavcev,
ki izpolnjujejo predpisane pogoje iz tega pravilnika.
4. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik mora imeti za opravljanje strokovnih nalog ustrezne delovne
prostore ter lastno tehnično opremo, s katero mora strokovni delavec, ki bo opravljal strokovne naloge, znati ravnati.
Ustrezni delovni prostori iz prejšnjega odstavka so prostori, ki so zavarovani pred prekomernim infrardečim, ultravijoličnim in drugim elektromagnetnim sevanjem, prahom,
vlago, parami, hrupom, vibracijami in drugimi motečimi vplivi delovnega procesa, delovne opreme, prezračevalnih ali
klimatizacijskih naprav.
5. člen
Dovoljenja za delo ni mogoče dobiti za opravljanje strokovne naloge, katere izvajanje pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik v celoti poveri pogodbeniku, ker zanjo ne izpolnjuje pogojev po tem pravilniku.
6. člen
Tehnična oprema, navedena v prilogi I tega pravilnika,
mora biti v času, ko ni v uporabi, shranjena na vnaprej
določenem mestu, ki je zavarovano pred škodljivimi vplivi
toplote, prahu, vlage, par, dima, vibracij ali elektromagnetnih in električnih polj.
Tehnična oprema iz priloge I tega pravilnika mora biti
kalibrirana in vzdrževana v rednih rokih, dokazila o kalibracijskih in vzdrževalnih postopkih pa mora hraniti lastnik opreme.
Vsak del opreme ali napravo, ki je bila preobremenjena
ali se je z njo napačno ravnalo ali daje dvomljive merilne
rezultate oziroma se je pri kalibraciji izkazalo, da ne ustreza,
mora lastnik vzeti iz uporabe, dokler ne dokaže njene zanesljivosti in točnosti.
Priloga I je sestavni del tega pravilnika.
7. člen
Za tehnično opremo iz priloge I tega pravilnika je potrebno voditi zapise, ki morajo vsebovati naslednje podatke:
– naziv tehnične opreme,
– ime proizvajalca, identifikacijo tipa in serijsko številko,
– datum prevzema in datum začetka uporabe,
– trenutno lokacijo, če je to potrebno,
– tehnično stanje ob prevzemu (nova, rabljena, obnovljena itd.),
– podrobnosti o opravljenih vzdrževalnih delih,
– opis okvar, nepravilnega delovanja, modifikacij ali
popravil.
8. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
opravlja strokovne naloge iz 1. točke 2. člena tega pravilnika, mora imeti tehnično opremo iz točke A priloge I tega
pravilnika, skladno z vrsto preiskav, ki jih opravlja.
Delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz prejšnjega
odstavka morajo imeti visoko strokovno izobrazbo ustrezne
tehnične smeri, 3 leta delovnih izkušenj, opravljen strokovni
izpit s področja varnosti in zdravja pri delu.
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9. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
opravlja strokovne naloge iz 2. točke 2. člena tega pravilnika mora imeti tehnično opremo iz točke B priloge I tega
pravilnika. Izbor tehnične opreme mora ustrezati strokovnim
nalogam in vrsti delovne opreme, za katero pravna oseba
oziroma samostojni podjetnik posameznik vlaga prošnjo za
dovoljenje za delo.
Delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz prejšnjega
odstavka, delovna oprema, ki jo pregledujejo in preizkušajo, pa je na seznamu iz priloge II tega pravilnika, morajo
imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo ustrezne tehnične
smeri, 5 let delovnih izkušenj, opravljen strokovni izpit s
področja varnosti in zdravja pri delu.
Delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz prvega odstavka tega člena, delovna oprema, ki jo pregledujejo in
preizkušajo, pa ni na seznamu iz priloge II tega pravilnika,
morajo imeti višjo strokovno izobrazbo ustrezne tehnične
smeri, 3 leta delovnih izkušenj, opravljen strokovni izpit s
področja varnosti in zdravja pri delu.
Priloga II je sestavni del tega pravilnika.
10. člen
Delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz 3. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika morajo imeti visoko
strokovno izobrazbo ustrezne tehnične smeri, tri leta delovnih izkušenj, opravljen strokovni izpit s področja varnosti in
zdravja pri delu.
Strokovne naloge iz prejšnjega odstavka lahko opravljajo tudi delavci, ki imajo višjo strokovno izobrazbo z naslovom varnostni inženir, 10 let delovnih izkušenj na področju
varnosti in zdravja pri delu ter opravljen strokovni izpit s
področja varnosti in zdravja pri delu.
11. člen
Delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz 4. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika morajo imeti višjo
strokovno izobrazbo ustrezne tehnične smeri, tri leta delovnih izkušenj, osnovna andragoška znanja, opravljen strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu.
Osnovna andragoška znanja iz prejšnjega odstavka se
dokazujejo s potrdilom o opravljenem usposabljanju s področja osnovnih andragoških znanj v obsegu najmanj
24 pedagoških ur po programu, ki ga kot ustreznega potrdi
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
12. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik mora obveščati ministrstvo o vsaki spremembi, ki lahko vpliva
na opravljanje strokovnih nalog, za katere je pridobil dovoljenje za delo, zlasti pa spremembe v zvezi s tehnično opremo in strokovnimi delavci.
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik mora Uradu RS za varnost in zdravje pri delu (v nadaljnjem
besedilu: urad) dajati letna poročila o nalogah, ki jih opravlja, najpozneje do konca februarja za preteklo leto.
Letnemu poročilu iz prejšnjega odstavka priloži dokazila o udeležbi strokovnih delavcev na usposabljanju in izpopolnjevanju na področju varnosti in zdravja pri delu v obravnavanem koledarskem letu.
IV. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV IN ODVZEM
DOVOLJENJA ZA DELO
13. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
želi pridobiti dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih
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nalog po tem pravilniku, zaprosi pri ministrstvu za izdajo
dovoljenja.
Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– navedbo strokovnih nalog iz 2. člena tega pravilnika,
za katere želi pridobiti dovoljenje za delo,
– izpis iz sodnega registra oziroma priglasitveni list,
– opis poslovnih prostorov, pomožnih prostorov ter dokazila o lastništvu oziroma najemu,
– dokazila o lastništvu tehnične opreme, zapise o tehnični opremi iz 7. člena tega pravilnika ter certifikate o
kalibraciji tehnične opreme, ki jo ima v lasti,
– pogodbe o zaposlitvi strokovnih delavcev z dokazili o
izobrazbi, delovnih izkušnjah in opravljenem strokovnem izpitu,
– dokumentirane postopke in metode pregledovanja in
preizkušanja delovne opreme in/ali preiskovanja delovnega
okolja in/ali ocenjevanja tveganj, ki izpolnjujejo zahteve standarda SIST EN 45 004 in stroke varnosti in zdravja pri delu,
če želi pridobiti dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog iz
1., 2. ali 3. točke 2. člena tega pravilnika,
– programe teoretičnega in praktičnega usposabljanja
delavcev za varno delo izdelan v skladu z načeli pedagoškoandragoške stroke, če želi pridobiti dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog iz 4. točke 2. člena tega pravilnika.
14. člen
Minister za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister) odloči o vlogi za izdajo dovoljenja
za delo in o odvzemu dovoljenja za delo na podlagi ogleda
in mnenja tričlanske komisije.
Minister določi listo članov komisije na predlog ministrstva, urada, Inšpektorata RS za delo in zbornice iz 49. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št.
56/99 in 61/00).
Sestavo komisije za obravnavo posameznih vlog za
izdajo dovoljenja za delo in za odvzem dovoljenja za delo
določi direktor urada.
15. člen
Komisija o ogledu in o izpolnjevanju pogojev za izdajo
dovoljenja za delo ali za odvzem dovoljenja sestavi zapisnik,
ki mora vsebovati vse pomembne podatke in ugotovitve za
izdajo ali odvzem dovoljenja za delo.
16. člen
Postopek za odvzem dovoljenja se uvede zlasti, če
pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik ne
predloži letnega poročila v roku, ne obvesti ministrstva o
spremembi, ki vpliva na opravljanje strokovnih nalog ter v
primeru pritožbe ali prijave nestrokovnega dela.
V. VODENJE VPISNIKA
17. člen
Ministrstvo vodi o dovoljenjih za delo vpisnik, ki vsebuje:
– zaporedno številko vpisa,
– ime in naslov pravne osebe ali samostojnega podjetnika,
– datum vloge,
– številko in datum odločbe,
– datum vpisa dovoljenja za delo v vpisnik,
– obseg dovoljenja za delo,
– datum in obseg odvzema dovoljenja za delo.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki je pridobil dovoljenje za delo na podlagi pravilnika o
pogojih za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih naloge varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 10/00 in
91/00) mora vlogo za opravljanje strokovnih nalog po tem
pravilniku vložiti najkasneje do 31. 12. 2005, sicer se s tem
datumom izbriše iz vpisnika dovoljenj za delo.
19. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
pravilnik o pogojih za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (Uradni list RS, št.
10/00 in 91/00).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-013/03-03
Ljubljana, dne 23. aprila 2003.
EVA 2003-2611-0002
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
PRILOGA I
A) TEHNIČNA OPREMA IZ PRVEGA ODSTAVKA
8. ČLENA
I. ZA FIZIKALNE ŠKODLJIVOSTI
(1) Toplotne razmere:
– merilniki temperature zraka, relativne vlažnosti, hitrosti gibanja zraka in toplotnih sevanj.
(2) Hrup:
– merilnik hrupa, ki izpolnjuje zahteve standardov SIST
ISO 9612, SIST EN 60 651 in SIST EN 60 804,
– kalibrator merilnika iz prve alinee, ki izpolnjuje zahteve standarda SIST EN 60 942,
– osebni dozimeter hrupa, ki izpolnjuje zahteve standarda IEC 61 252.
(3) Osvetljenost:
– merilnik osvetljenosti (lx) in svetlosti (cd/m2), z barvno (V(l)) in kosinusno korekcijo.
(4) Vibracije:
– merilnik vibracij, ki omogoča merjenje in vrednotenje vibracij, ki delujejo na roke, v skladu s standardi
SIST ISO 7505, SIST EN ISO 10819, SIST EN
ISO 5349-1 in SIST EN ISO 5349-2, ter vibracij, ki
delujejo na celotno telo, v skladu s standardoma
SIST EN 1032 in SIST ISO 5008.
(5) Elektromagnetna sevanja in polja:
– merilnik UV sevanj, ki omogoča merjenje in vrednotenje UV sevanj v skladu s standardom SIST EN 61
228,
– merilnik nizkofrekvenčnih elektromagnetnih polj, ki
izpolnjuje zahteve standardov IEC 61 786 in SIST
ENV 50 166-1.
– merilnik statičnih električnih in magnetnih polj,
– merilnik radiofrekvenčnih elektromagnetnih polj (od
10 kHz do 300 GHz), ki omogoča merjenje in
vrednotenje teh polj v skladu s standardom SIST
ENV 50 166-2.
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II. ZA KEMIČNE ŠKODLJIVOSTI
(1) Razvrstitev po točkah:
1. prah,
2. prah v obliki vlaken,
3. anorganski plini in pare,
4. organski plini in pare,
5. snovi, ki zahtevajo posebne analitske tehnike.
(2) Skupne zahteve glede opreme za vseh pet točk
so:
– črpalke za jemanje vzorcev,
– oprema za vzorčenje v tekoče in trdne absorpcijske
medije, ustrezni nastavki in priprave za vzorčenje
(oprema za kondicioniranje filtrov, filtri, absorbenti,
reagenti),
– naprave za umerjanje črpalk,
– umerjeni kronometer ali drug merilnik časa,
– merilniki temperature, relativne vlažnosti, zračnega
tlaka in hitrosti zraka.
(3) Zahteve za opremo po posameznih točkah so:
1) za prah:
– inhalabilni in alveolarni delež npr. lesnega prahu:
gravimetrično,
– prah kremena, kristobalita in talka: rentgenski difraktometer,
– kovine: atomski absorbcijski spektrometer, polarograf, rentgenski fluorescenčni analizator, UV/VIS
spektrometer, ICP - inštrument,
– kisline, baze in soli: ionski kromatograf, potenciometrični analizator, UV/VIS spektrometer.
2) za prah v obliki vlaken:
– fazno kontrastni optični mikroskop, rasterski elektronski mikroskop z rentgenskim mikroanalizatorjem.
3) za anorganske pline in pare:
– potenciometrični analizator, IR spektrometer,
UV/VIS spektrofotometer, kemoluminiscenčni analizator.
4) za organske pline in pare:
– plinski kromatograf,
– visokoločljivostni tekočinski kromatograf (HPLC),
– IR spektrofotometer.
5) za snovi, ki zahtevajo posebne analitske tehnike:
– kromatografi s specifično detekcijo, masna spektroskopija.
III. ZA BIOLOŠKE ŠKODLJIVOSTI
(1) Splošna oprema:
– brezprašna komora, digestorij, termostati, hladilniki, zmrzovalniki oziroma hladilne omare centrifuge,
vodne kopeli, deionizatorji vode, sterilizatorji (mokri, suhi), stresalniki, vakumska črpalka, pH metri,
razne tehtnice, magnetni mešalec, električni vibrator, prenosni bunsen gorilniki, različni mikroskopi,
bomba z N2, CO2, H2, mešanico plinov, gorilnim
plinom.
(2) Specifična oprema:
– aparati za homogenizacijo, vzorčevalec zraka, prenosni vodni laboratorij, elektronski števec bakterij
oziroma kolonij, aparat za diagnostiko mikroorganizmov, elektronski mikroskop, ultracentrifuge, elekroforeze, spektrofotometer,
– oprema za: imunofluorescenčne metode encimskoimunske metode (ELISA...), imunske blot metode
metode pomnoževanja delcev nukleinskih kislin
(PCR …).
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B) TEHNIČNA OPREMA IZ PRVEGA ODSTAVKA
9. ČLENA
(1) Za mehanske veličine:
– merilnik sile, ki odgovarja značilnostim delovne
opreme, ki se jo pregleduje in preizkuša,
– merilnik števila vrtljajev, ki odgovarja značilnostim
delovne opreme, ki se jo pregleduje in preizkuša,
– manometri, ki ustrezajo obratovalnim tlakom tlačnih
posod v skladu s posebnimi predpisi.
(2) Za električne veličine:
– merilnik električnega toka,
– merilnik električne napetosti,
– merilnik izolacijske upornosti,
– merilnik ozemljitvene upornosti,
– merilnik dielektrične trdnosti izolacije.
(3) Za ostale veličine:
– merilnik mase,
– merilnik časa,
– merilnik temperature,
– merila za merjenje dolžin.
PRILOGA II
SEZNAM DELOVNE OPREME IZ DRUGEGA ODSTAVKA
9. ČLENA
1.

Krožne žage (enolistne ali večlistne) za obdelavo lesa
in podobnih materialov ali za obdelavo mesa in podobnih materialov, in sicer:
– stroji za žaganje, pri katerih je orodje med delom
nepremično, z nepomično mizo z ročnim podajanjem obdelovanca ali s strojnim podajanjem, ki ga
je mogoče odstraniti,
– stroji za žaganje, pri katerih je orodje med delom
nepremično, z ročnim upravljanjem premega pehalnega gibanja mize ali vozička,
– stroji za žaganje, pri katerih je orodje med delom
nepremično, in imajo vgrajeno mehanično podajalno napravo za obdelovance, z ročnim nakladanjem
in/ali razkladanjem,
– stroji za žaganje, pri katerih je orodje med delom
premično, in imajo vgrajeno mehanično podajalno
napravo, z ročnim nakladanjem in/ali razkladanjem.
2. Poravnalniki za obdelavo lesa z robnim podajanjem.
3. Debelinke za enostransko obdelavo z ročnim vlaganjem in/ali odvzemanjem za obdelavo lesa.
4. Tračne žage z nepremično ali premično mizo in tračne
žage s premičnim vozičkom, z ročnim nakladanjem
in/ali razkladanjem, za obdelavo lesa in podobnih materialov ali za obdelavo mesa in podobnih materialov.
5. Vrste kombiniranih strojev, navedenih v točkah 1 do 4
in v točki 7, za obdelavo lesa ali podobnih materialov.
6. Čeparke z ročnim podajanjem z več vpenjali za orodje
za obdelavo lesa.
7. Vertikalni mizni rezkalniki z ročnim podajanjem za obdelavo lesa in podobnih materialov.
8. Prenosne verižne žage za obdelavo lesa.
9. Stiskalnice, vključno z zavoro, za hladno obdelovanje
kovin, z ročnim vlaganjem in/ali odvzemanjem, z delovnim gibom pomičnih delov nad 6 mm in hitrostjo
nad 30 mm/s.
10. Stroji za brizganje ali stiskanje za preoblikovanje –
vlivanje plastičnih snovi, z ročnim vlaganjem in odvzemanjem.
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11. Stroji za brizganje ali stiskanje za preoblikovanje –
vlivanje gume, z ročnim vlaganjem in odvzemanjem.
12. Stroji, namenjeni za dela pod zemljo, in sicer:
– stroji na tirnicah; lokomotive in vagoni z zavornim
sistemom,
– hidravlično samohodno podporje,
– motorji z notranjim izgorevanjem, ki se montirajo na
stroje za dela pod zemljo.
13. Tovornjaki za zbiranje odpadkov, ki se jih ročno naklada in so opremljeni z mehanizmom za stiskanje.
14. Varovala in ločljive prenosne gredi z univerzalnimi priključki, ki povezujejo stroj na lastni pogon (ali traktor) s
prvim fiksnim ležajem sprejemajočega stroja.
15. Vozila za servisiranje dvigalnih naprav.
16. Naprave za dviganje oseb, pri katerih obstaja tveganje
padca z navpične višine, večje od treh metrov.
17. Stroji za izdelavo pirotehničnih proizvodov.
18. Elektro-občutljive naprave, načrtovane posebej za zaznavanje oseb, da se zagotovi njihova varnost (nematerialne pregrade, senzorske mreže, elektromagnetni detektorji itd.).
19. Logične enote, ki zagotavljajo varnostne funkcije dvoročnih krmilij.
20. Avtomatske gibljive pregrade na stiskalnicah, ki so navedene v točkah 9, 10 in 11.
21. Varnostne naprave proti prevrnitvi.
22. Varnostne naprave proti padajočim predmetom.

2023.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o seznamu oznak geografskega porekla za vina
in druge proizvode iz grozdja in vina

Na podlagi 6. točke 42. člena zakona o vinu in drugih
proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97 in
16/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o seznamu oznak geografskega porekla za vina
in druge proizvode iz grozdja in vina
1. člen
V pravilniku o seznamu oznak geografskega porekla
za vina in druge proizvode iz grozdja in vina (Uradni list RS,
št. 68/02) se v 3. členu v točki 5.1 za besedo »Haloz«
doda besedilo:
»a) vinorodni ožji okoliš Poljčane
b) vinorodni ožji okoliš Makole
c) vinorodni ožji okoliš Majšperk
č) vinorodni ožji okoliš Žetale«.
2. člen
V 4. členu se v točki 1.1 č) dodata novi dvanajsta in
trinajsta alinea, ki se glasita:
»–vinorodna lega Zreče
– vinorodna lega Stanovsko«.
Točka 5.1 se spremeni tako, da se glasi:
»5.1 vinorodni podokoliš Obrobno pogorje Haloz
a) vinorodni ožji okoliš Poljčane
– vinorodna lega Ljubično-Cerje
– vinorodna lega Lovnik
– vinorodna lega Zgornje Poljčane
– vinorodna lega Čretnik
– vinorodna lega Hošnica
– vinorodna lega Vrhole pri Laporju
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– vinorodna lega Hrastje-Modraže
– vinorodna lega Studenice-Sv. Lucija
– vinorodna lega Kleče
– vinorodna lega Hrastovec pod Bočem
b) vinorodni ožji okoliš Makole
– vinorodna lega Štatenberg
– vinorodna lega Pečke-Srece
– vinorodna lega Dežno pri Makolah
– vinorodna lega Jelovec
– vinorodna lega Sv. Ana
– vinorodna lega Stari Grad
c) vinorodni ožji okoliš Majšperk
– vinorodna lega Sveča
– vinorodna lega Stoperce
– vinorodna lega Kupčinji vrh
– vinorodna lega Bolfenk
– vinorodna lega Janški vrh
– vinorodna lega Dolena
č) vinorodni ožji okoliš Žetale
– vinorodna lega Kočice
– vinorodna lega Dobrina«.
V točki 8.1 se točka a) črta. V četrti alinei točke b) se
beseda »Janževa« nadomesti z besedo »Janeževa«. Dosedanji točki b) in c) postaneta točki a) in b).
Za točko 8.2 b) se doda nova točka 8.3, ki se glasi:
»8.3 vinorodni kraj Kapele«.
V točki 9.1 b) se črta peta alinea. V točki c) se za
besedama »Raka-Bučka« doda nova alinea, ki se glasi:
»- vinorodna lega Križe-Brezovo«.
V točki 9.4 č) se šesta alinea spremeni tako, da se
glasi:
»– vinorodna lega Lipnik-Ažental«.
V točki 12.1 se v prvi alinei beseda »Gabrje« nadomesti z besedo »Gaberje«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-201/2002
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.
EVA 2003-2311-0091
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

2024.

Pravilnik o spremembah pravilnika o kakovosti
rib, ribiških proizvodov in izdelkov, ki so v
prometu

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

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o kakovosti rib, ribiških
proizvodov in izdelkov, ki so v prometu
1. člen
V pravilniku o kakovosti rib, ribiških proizvodov in izdelkov, ki so v prometu (Uradni list RS, št. 94/02) se v 2. členu
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v 4. točki besedi »trgovsko ime« nadomestita z besedama
»oblika ponudbe«.
2. člen
V 14. členu se v prvem odstavku tretja alinea spremeni
tako, da se glasi:
»- obliko ponudbe;«.
3. člen
V 25. členu se naslov člena spremeni tako, da se
glasi:
»(oblika ponudbe)«.
V drugem odstavku se besedilo »predstavljene pod
naslednjimi trgovskimi imeni« nadomesti z besedilom »ponujene pod naslednjimi oblikami ponudbe« , šesta alinea pa
se spremeni tako, da se glasi:
»– katerakoli druga oblika ponudbe, ki se jasno loči od
oblik ponudbe, določenih v prvi do peti alinei tega odstavka.«.
4. člen
V 26. členu se v prvem odstavku črtata besedi »trgovskih imen«, za besedo »sardel« pa se dodata besedi »v
prometu«.
5. člen
V 27. členu se v prvem odstavku pod točko a) beseda
»predstavitev« nadomesti z besedama »obliko ponudbe«.
6. člen
V 28. členu se v prvem odstavku besedi »trgovsko
ime« nadomestita z besedilom »označba za maso«, za besedilom »konzervirane sardele« pa se dodata besedi »v prometu«.
V drugem odstavku se besedilo »uporabo trgovskega
imena« nadomesti z besedilom »navajanje oblike ponudbe«,
besedilo »za trgovsko ime konzerviranih sardel« se nadomesti z besedilom »označbi konzerviranih sardel v prometu
za obliko ponudbe«, besedilo »trgovskega imena« pa se
nadomesti z besedilom »označbe v prometu«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »v trgovskem imenu«.
V četrtem odstavku se besedilo »uporabo trgovskega
imena izdelka« nadomesti z besedilom »ponujanje izdelka v
obliki ponudbe«.
V petem odstavku se besedi »trgovsko ime« nadomestita z besedilom »označba v prometu«.
V šestem odstavku se besedi »Trgovsko označevanje«
nadomestita z besedilom »Označevanje v prometu«.
7. člen
V 30. členu se besedilo »Pod trgovskim imenom« nadomesti z besedama »Z označbo«.
8. člen
V 31. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(oblika ponudbe)«.
V prvem odstavku se črta beseda »trgovskimi«, za besedo »imeni« pa se dodata besedi »oblike ponudbe«.
V drugem odstavku se beseda »Dovoljena« nadomesti
z besedo »Dovoljene«, besedilo »drugačna trgovska imena«
se nadomesti z besedilom »drugačne oblike ponudbe« in
besedi »trgovskih imen« z besedama »oblik ponudbe«.
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9. člen
V 32. členu se v prvem odstavku besedi »trgovskega
imena« nadomestita z besedilom »označbe v prometu«.
10. člen
V 33. členu se v prvem stavku prvega odstavka besedi
»trgovsko ime« nadomestita z besedilom »označba v prometu«, pod točko a) se v drugi alinei besedi »trgovsko ime«
nadomestita z besedama »obliko ponudbe«, besedi »pod
katerim« pa se nadomestita z besedama »s katero«.
V drugem odstavku se besedilo »v trgovskem imenu«
nadomesti z besedilom »na označbi v prometu«.
V tretjem odstavku se besedilo »iz trgovskega imena«
nadomesti z besedama »z označbe« in besedi »trgovskega
poimenovanja« z besedilom »označevanja v prometu«.
V četrtem odstavku se besedilo »v trgovskem imenu«
nadomesti z besedilom »na označbi v prometu«.
11. člen
V 34. členu se besedi »trgovskem imenu« nadomestita
z besedo »konzervi«..
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-14-56/2002/2
Ljubljana, dne 18. aprila 2003.
EVA 2003-2311-0094
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

2025.

Pravilnik o ravnanju z odpadnimi ozonu
škodljivimi snovmi

Na podlagi prvega odstavka 30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US,
1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON in 22/00 – ZJS)
izdaja minister za okolje, prostor in energijo

PRAVILNIK
o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi
snovmi*
1. člen
(1) Ta pravilnik določa:
– obvezna ravnanja z ozonu škodljivimi snovmi pri obratovanju oziroma rabi, vzdrževanju in razgradnji izdelkov, naprav in opreme, ki te snovi vsebujejo,
– pravila ravnanja ter druge pogoje za zajemanje in
ponovno uporabo ozonu škodljivih snovi in
– pogoje za predelavo in odstranjevanje odpadnih ozonu škodljivih snovi.
(2) Za vprašanja v zvezi z zbiranjem, predelavo in odstranjevanjem odpadnih ozonu škodljivih snovi, ki niso posebej urejena s tem pravilnikom, se uporablja predpis, ki
ureja ravnanje z odpadki.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema uredbo (ES) št.
2037/2000 evropskega parlamenta in sveta z dne 29. junija 2000
o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč in njene spremembe (uredba
(ES) št. 2038/2000 in uredba (ES) št. 2039/2000).

Stran

4822 / Št. 42 / 9. 5. 2003

2. člen
Pojmi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
Izdelki, naprave in oprema, ki vsebujejo ozonu škodljive snovi (v nadaljnjem besedilu: oprema) so:
– hladilne in klimatske naprave in oprema ter toplotne
črpalke,
– izdelki, ki vsebujejo topila, in
– gasilni aparati in oprema za gašenje požarov.
Odpadni izdelki, naprave in oprema (v nadaljnjem besedilu: odpadna oprema) so odpadna oprema, ki vsebuje
ozonu škodljive snovi, in so odpadki po določbah predpisa,
ki ureja ravnanje z odpadki.
Oprema, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje
nevarne snovi, (v nadaljnjem besedilu: odpadna gospodinjska oprema) je zavržena oprema iz predpisa, ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki
Ozonu škodljive snovi so snovi iz predpisa, ki ureja
ravnanje s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča.
Odpadne ozonu škodljive snovi so ozonu škodljive snovi, ki niso namenjene recikliranju in so odpadki iz klasifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z
odpadki.
6. Zajem ozonu škodljivih snovi je odvzem teh snovi iz
opreme in odpadne opreme med vzdrževanjem in pred predelavo ali odstranjevanjem, vključno s pretakanjem v posode za skladiščenje.
7. Recikliranje ozonu škodljivih snovi je ponovna uporaba zajetih ozonu škodljivih snovi, ki so obdelane z enostavnimi postopki čiščenja, kot so filtriranje in sušenje.
8. Predelava odpadnih ozonu škodljivih snovi (v nadaljnjem besedilu: regeneracija) so postopki filtriranja, sušenja,
destilacije in kemijske obdelave, s katerimi se odpadne ozonu škodljive snovi predela do stopnje, ki ustreza specifikacijam za čiste snovi.
9. Odstranjevanje odpadnih ozonu škodljivih snovi so
postopki razgradnje odpadnih ozonu škodljivih snovi, ki ne
povzročajo škodljivih vplivov na okolje in so navedeni v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
10. Vzdrževalec opreme je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki poleg pogojev, določenih s tem
pravilnikom, izpolnjuje tudi pogoje za zbiralca odpadkov po
predpisu, ki ureja ravnanje z odpadki.
11. Serviser opreme je fizična oseba, ki ima ustrezno
znanje za varno ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi, ki se
nanaša na dejavnosti vzdrževanja opreme, preskušanja tesnosti opreme, zajema ozonu škodljivih snovi, recikliranja
ozonu škodljivih snovi, polnjenja opreme z ozonu škodljivimi
snovmi in prevoza zajetih ozonu škodljivih snovi.
3. člen
(1) Ozonu škodljive snovi je pri uporabi, vzdrževanju,
razgradnji ali odstranjevanju opreme prepovedano izpuščati
v zrak.
(2) Pri vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju opreme se morajo ozonu škodljive snovi zajemati z namenom,
da se jih reciklira na kraju samem ali skladišči, preden se
regenerirajo ali odstranijo.
4. člen
(1) Iz opreme za gašenje požarov, ki je polnjena s haloni, je halone prepovedano izpuščati v zrak.
(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka velja tudi pri izvajanju programov usposabljanja delavcev z opremo za gašenje
s halonom po predpisih, ki urejajo varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
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(3) Opremo za gašenje požarov, ki je polnjena s haloni, se lahko uporabi samo v primeru gašenja požarov.
5. člen
Ozonu škodljive snovi, ki se nahajajo v izdelkih, napravah in v opremi, ki ni oprema po tem pravilniku, je treba pri
njihovi uporabi, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju
zajemati zato, da se jih reciklira na kraju samem ali skladišči
preden se regenerirajo ali odstranijo, če je to tehnično izvedljivo in ekonomsko upravičeno.
6. člen
(1) Stacionarno opremo, ki vsebuje več kot 3 kg ozonu
škodljivih hladiv, mora njen lastnik ali upravljavec prijaviti
ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
(2) Oblika in vsebina obrazca za prijavo, ki jo mora
lastnik ali upravljavec opreme v pisni in elektronski obliki
predložiti ministrstvu, sta določeni v prilogi 2, ki je sestavni
del tega pravilnika.
(3) Lastnik ali upravljavec opreme mora ministrstvo takoj, najkasneje pa v roku enega meseca, obvestiti o vseh
spremembah podatkov iz priloge 2 tega pravilnika.
7. člen
(1) Za stacionarno opremo, ki je v uporabi in vsebuje
več kot 3 kg ozonu škodljivih hladiv, razen za gasilne aparate in opremo za gašenje požarov, mora njen lastnik ali upravljavec enkrat letno zagotoviti preskus tesnosti.
(2) Oblika in vsebina potrdila o opravljenem preskusu
tesnosti sta določeni v prilogi 3, ki je sestavni del tega
pravilnika.
(3) Za pregled in preizkus gasilnih aparatov in opreme
za gašenje požarov veljajo predpisi, ki urejajo pregledovanje
tlačnih posod.
8. člen
(1) Lastnik ali upravljavec opreme, ki ni v uporabi, mora najkasneje eno leto po prenehanju uporabe zagotoviti
zajem vse količine ozonu škodljivih snovi, ki jih oprema
vsebuje.
(2) Oblika in vsebina potrdila o zajemu ozonu škodljivih
snovi je v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Določbe prvega odstavka tega člena ne veljajo za
opremo, ki se uvršča med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov po predpisu, ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
9. člen
(1) Lastnik ali upravljavec opreme iz 6. člena tega pravilnika mora zagotoviti, da vzdrževanje opreme, preskus tesnosti opreme, zajem ozonu škodljivih snovi, recikliranje
ozonu škodljivih snovi, polnjenje opreme z ozonu škodljivimi
snovmi in prevoz zajetih ozonu škodljivih snovi opravi samo
serviser opreme iz 13. člena tega pravilnika.
(2) Potrdilo o izvedenem preskusu tesnosti iz 7. člena
tega pravilnika in potrdilo o zajemu ozonu škodljivih snovi iz
opreme, ki ni več v uporabi, iz prejšnjega člena mora lastnik
oziroma upravljavec opreme hraniti najmanj pet let.
10. člen
(1) Odpadno gospodinjsko opremo mora njen lastnik
oddati izvajalcu lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki.
(2) Izvajalec lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki mora zagotoviti zajem ozonu škodljivih snovi iz
odpadne opreme, ki jo zbere v okviru zbiranja in razvrščanja
komunalnih odpadkov, preden jo razgradi ali odstrani.
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(3) Če izvajalec lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki preda opremo, ki jo zbere v okviru zbiranja
in razvrščanja komunalnih odpadkov, predelovalcu ali odstranjevalcu odpadne opreme, mora zagotoviti zajem ozonu
škodljivih snovi predelovalec ali odstranjevalec.
11. člen
(1) Izvajalec lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki mora voditi evidence o prevzeti odpadni opremi,
ki vsebuje ozonu škodljive snovi, skladno s predpisi o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov in
dokumentacijo o evidenci, vključno s potrjenimi evidenčnimi listi za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj pet let.
(2) Sestavni del evidence iz prejšnjega odstavka so
tudi potrdila o zajemu ozonu škodljivih snovi za opremo, za
katero je izvajalec lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki zagotovil zajem.
(3) Oblika in vsebina potrdila o zajemu ozonu škodljivih
snovi iz prejšnjega odstavka je določena v prilogi 5, ki je
sestavni del tega pravilnika.
(4) Izvajalec lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki mora hraniti potrdilo o zajemu ozonu škodljivih
snovi, za katero je zagotovil zajem, najmanj pet let.
12. člen
(1) Predelovalci in odstranjevalci odpadne opreme morajo pred razgradnjo, predelavo ali odstranjevanjem odpadne opreme zagotoviti zajem ozonu škodljivih snovi.
(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka velja tudi za izdelke, naprave in opremo, ki ni oprema po tem pravilniku, če to
ob razumno višjih stroških omogočajo v praksi uspešno
preizkušene in na trgu dostopne tehnologije in postopki.
(3) Predelovalec in odstranjevalec odpadne opreme
morata hraniti potrdilo o zajemu ozonu škodljivih za opremo,
za katero sta zagotovila zajem, najmanj pet let.
(4) Oblika in vsebina potrdila o zajemu ozonu škodljivih
snovi iz prejšnjega odstavka je določena v prilogi 5 tega
pravilnika.
13. člen
(1) Vzdrževanje opreme, preskus tesnosti opreme, zajem ozonu škodljivih snovi, recikliranje ozonu škodljivih snovi, polnjenje opreme z ozonu škodljivimi snovmi in prevoz
zajetih ozonu škodljivih snovi do obrata za regeneracijo ali
odstranjevanje lahko izvaja vzdrževalec opreme, ki ima potrdilo ministrstva, pristojnega za varstvo okolja (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo), o vpisu v evidenco zbiralcev odpadnih ozonu škodljivih snovi (v nadaljnjem besedilu: potrdilo).
(2) Vzdrževalec opreme mora za pridobitev potrdila iz
prejšnjega odstavka vložiti pisno vlogo, kateri mora priložiti
dokazila o izpolnjevanju naslednjih pogojev:
1. da ima registrirano dejavnost vzdrževanja opreme,
2. da izpolnjuje tehnične pogoje za ravnanje z ozonu
škodljivimi snovmi,
3. da ima najmanj enega serviserja opreme za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka.
(3) Vzdrževalcu opreme se potrdilo izda za največ štiri
leta.
(4) Veljavnost potrdila se podaljša na podlagi vloge prosilca, če izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena.
(5) Ministrstvo lahko izbriše vzdrževalca opreme iz evidence zbiralcev odpadnih ozonu škodljivih snovi pred iztekom veljavnosti potrdila, če vzdrževalec opreme ne izpolnjuje več pogojev iz drugega odstavka tega člena.
(6) Vzdrževalec opreme mora ministrstvo takoj, najkasneje pa v roku enega meseca, obvestiti o vseh spremembah podatkov o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka
tega člena.
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14. člen
(1) Vzdrževalec opreme izpolnjuje tehnične pogoje iz
2. točke drugega odstavka prejšnjega člena, če razpolaga
najmanj z:
– opremo za zajemanje ozonu škodljivih snovi,
– opremo za skladiščenje ozonu škodljivih snovi in
– merilnimi instrumenti, za merjenje tesnosti opreme.
(2) V primeru, da vzdrževalec opreme reciklira ozonu
škodljive snovi, mora za izpolnjevanje tehničnih pogojev iz
2. točke drugega odstavka prejšnjega člena razpolagati tudi
z opremo za recikliranje ozonu škodljivih snovi.
(3) Vzdrževalec opreme mora vlogi za vpis v evidenco
zbiralcev odpadnih ozonu škodljivih snovi priložiti tehnično
dokumentacijo o opremi iz prvega in drugega odstavka tega
člena.
15. člen
(1) Serviser opreme iz 3. točke drugega odstavka
13. člena tega pravilnika je oseba, ki ima dokazilo, da je
zaključil program usposabljanja in izpopolnjevanja za pridobitev
ustreznih znanj za varno ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi.
(2) Programe za usposabljanje in izpopolnjevanje za
pridobitev ustreznih znanj za varno ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi iz prejšnjega odstavka pripravi ministrstvo.
(3) Za serviserja iz 3. točke drugega odstavka 13. člena se šteje tudi pooblaščeni serviser proizvajalca opreme,
ki dejavnosti iz prvega odstavka 13. člena tega pravilnika
opravlja v skladu z določbami tega pravilnika.
16. člen
(1) Ministrstvo vodi evidenco o zbiralcih odpadnih ozonu škodljivih snovi iz 13. člena tega pravilnika.
(2) Poleg podatkov, ki jih za zbiralce odpadkov določa
predpis, ki ureja ravnanje z odpadki, se v evidenco iz prejšnjega odstavka vpišejo tudi podatki iz potrdila o izpolnjevanju pogojev za vzdrževalca opreme ter ime in priimek vseh
serviserjev opreme iz 3. točke drugega odstavka 13. člena
tega pravilnika.
17. člen
(1) Vzdrževalec opreme mora zagotoviti, da pošiljko
odpadnih ozonu škodljivih snovi, ki jih oddaja v regeneracijo
ali odstranjevanje, spremlja evidenčni list o ravnanju z odpadki na obrazcu iz predpisa, ki ureja o ravnanje z odpadki.
(2) Evidenčni list iz prejšnjega odstavka se priloži v
dveh izvodih. En izvod zadrži predelovalec ali odstranjevalec odpadnih ozonu škodljivih snovi, drugega pa potrjenega
predelovalec ali odstranjevalec vrne vzdrževalcu opreme.
(3) Vzdrževalec opreme mora lastniku ali upravljavcu
opreme o izvedenem preskusu tesnosti izdati potrdilo o
preskusu tesnosti iz priloge 3 tega pravilnika, o zajemu
ozonu škodljivih snovi iz opreme, ki ni več v uporabi, pa
potrdilo o zajemu ozonu škodljivih snovi iz priloge 4 tega
pravilnika.
(4) Vzdrževalec opreme mora o zajemu ozonu škodljivih snovi izvajalcu lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, predelovalcu ali odstranjevalcu, izdati potrdilo
o zajemu ozonu škodljivih snovi iz priloge 5 tega pravilnika.
18. člen
(1) Vzdrževalec opreme mora voditi evidence o:
– vrsti in količini zajetih odpadnih ozonu škodljivih snovi,
– lastnikih ali upravljavcih opreme, ki vsebuje več kot 3 kg
ozonu škodljivih snovi, na kateri je izvedel preskus tesnosti,
zajel ozonu škodljive snovi ob prenehanju uporabe opreme,
njenem vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju, recikliral ozonu škodljive snovi ali jo polnil z ozonu škodljivimi snovmi,
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– oddajanju odpadnih ozonu škodljivih snovi v regeneracijo ali odstranjevanje.
(2) Za vzdrževalce opreme, ki vsebuje več kot 3 kg
ozonu škodljivih snovi, je vsebina evidence o zajetih in recikliranih ozonu škodljivih snoveh določena v prilogi 6, vsebina evidence o predanih odpadnih ozonu škodljivih snoveh
predelovalcu ali odstranjevalcu ozonu škodljivih snovi pa v
prilogi 7, ki sta sestavni del tega pravilnika.
(3) Sestavni del evidenc iz prvega odstavka tega člena
so tudi vrnjeni evidenčni listi o ravnanju z odpadki.
(4) Vzdrževalec opreme mora za opremo, ki vsebuje
manj kot 3 kg ozonu škodljivih snovi, voditi evidence o vrsti
in količini zajetih odpadnih ozonu škodljivih snovi skladno z
določbami predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.
(5) Vzdrževalec opreme mora dokumentacijo, ki sestavlja evidenco iz tega člena, hraniti najmanj pet let.
(6) Vzdrževalec opreme mora ministrstvu najkasneje
do 31. marca predložiti poročilo o ravnanju z ozonu škodljivimi snovmi v pisni in elektronski obliki za preteklo koledarsko leto.
(7) Oblika in vsebina poročila sta določeni z obrazcem
iz priloge 8, ki je sestavni del tega pravilnika.

škodljivimi snovmi in javni poziv za oddajo prijav za izvajanje
programov objavi ministrstvo v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Izvajalce programov usposabljanja in izpopolnjevanja določi ministrstvo na podlagi prijav izvajalcev, pri čemer
upošteva tehnične in kadrovske pogoje iz javnega poziva, ki
jih mora izpolnjevati izvajalec programov.
(3) Ministrstvo objavi vsako leto v Uradnem listu Republike Slovenije seznam izvajalcev programov usposabljanja
in izpopolnjevanja za pridobitev ustreznih znanj za varno
ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi.

19. člen
Vzdrževalec opreme mora odpadne ozonu škodljive
snovi oddati predelovalcu ozonu škodljivih snovi v regeneracijo ali odstranjevalcu ozonu škodljivih snovi v odstranitev.

23. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.

20. člen
(1) Predelovalec odpadnih ozonu škodljivih snovi lahko
začne regenerirati ozonu škodljive snovi, ko pridobi dovoljenje ministrstva skladno z določbami predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) Odstranjevalec odpadnih ozonu škodljivih snovi lahko začne odstranjevati odpadne ozonu škodljive snovi, ko
pridobi dovoljenje ministrstva skladno z določbami predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.
(3) Predelovalec in odstranjevalec odpadnih ozonu
škodljivih snovi morata voditi evidenco o regeneriranih ali
odstranjenih odpadnih ozonu škodljivih snoveh.
(4) Vsebina evidence o prevzetih, regeneriranih in odstranjenih odpadnih ozonu škodljivih snoveh je določena v
prilogi 9, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Predelovalec in odstranjevalec odpadnih ozonu
škodljivih snovi morata dokumentacijo o evidencah hraniti
najmanj pet let.
(6) Ne glede na količine predelanih ali odstranjenih
odpadnih ozonu škodljivih snovi morata predelovalec in odstranjevalec odpadnih ozonu škodljivih snovi ministrstvu najkasneje do 31. marca priložiti poročilo v pisni in elektronski
obliki za preteklo koledarsko leto.
(7) Oblika in vsebina poročila sta določeni z obrazcem
iz priloge 10, ki je sestavni del tega pravilnika.

24. člen
(1) Opremo, ki je v uporabi in vsebuje več kot 3 kg
ozonu škodljivih snovi, je treba prijaviti ministrstvu najkasneje šest mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Vzdrževalci opreme morajo pridobiti potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco zbiralcev odpadnih ozonu škodljivih snovi najkasneje do 30. aprila 2004.
(3) Izvajalci lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki morajo zagotoviti zajem ozonu škodljivih snovi iz
odpadne opreme, ki jo sami razgrajujejo ali predelujejo,
preden jo odstranijo, do 30. aprila 2004.
(4) Predelovalci in odstranjevalci odpadne opreme morajo zagotoviti zajem ozonu škodljivih snovi iz opreme, ki so
jo prevzeli od izvajalcev lokalne javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki, preden jo odstranijo, do 30. aprila
2004.

21. člen
(1) Vsebino programov usposabljanja in izpopolnjevanja za pridobitev ustreznih znanj za varno ravnanje z ozonu

22. člen
(1) Minister vsako leto najkasneje do 31. marca objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije seznam vzdrževalcev
opreme, ki so vpisani v evidenco zbiralcev odpadnih ozonu
škodljivih snovi.
(2) Poleg podatkov o vzdrževalcu opreme minister na
podlagi pisne privolitve serviserja osebe, ki jo vzdrževalec
opreme priloži vlogi za vpis v evidenco zbiralcev odpadnih
ozonu škodljivih snovi, objavi tudi podatke o serviserjih opreme.

25. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-07-14//01
Ljubljana, dne 15. aprila 2003.
EVA 2003-2511-0062
Minister
za okolje, prostor
in energijo
mag. Janez Kopač l. r.
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Pravilnik o postopku in pogojih za vpis
posameznikov v register zasebnih raziskovalcev

Za izvrševanje 6. člena zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) izdaja minister za
šolstvo, znanost in šport

PRAVILNIK
o postopku in pogojih za vpis posameznikov
v register zasebnih raziskovalcev

Uradni list Republike Slovenije
zbiranje ponudb za vse vrste raziskovalnih in razvojnih projektov.
Zasebni raziskovalci iz druge alinee prvega odstavka
2. člena tega pravilnika, se lahko prijavljajo na razpise za
zbiranje ponudb za izvajanje aplikativnih in razvojnih projektov.
Zasebni raziskovalci iz tretje alinee prvega odstavka
2. člena tega pravilnika, se lahko prijavljajo na razpise za
zbiranje ponudb za izvajanje razvojnih projektov.
III. REGISTER

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za vpis ter postopek za vpis
in izbris iz registra zasebnih raziskovalcev.
Posameznika, ki opravlja raziskovalno in razvojno dejavnost kot zasebnik (v nadaljnjem besedilu: zasebni raziskovalec) se vpiše v register zasebnih raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: register), če izpolnjuje pogoje za
opravljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti, določene s
tem pravilnikom.
Register vodi ministrstvo, pristojno za znanost (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Register je javna knjiga, ki se lahko vodi v elektronski
obliki.
II. POGOJI ZA VPIS V REGISTER
2. člen
V register se vpišejo:
– raziskovalci z doktoratom znanosti, ki so usposobljeni opravljati temeljno in aplikativno raziskovalno ter razvojno
dejavnost;
– strokovnjaki z magisterijem ali z visoko izobrazbo, ki
so usposobljeni opravljati aplikativno raziskovalno in razvojno dejavnost;
– strokovnjaki, ki so usposobljeni opravljati razvojno
oziroma inovacijsko dejavnost, ne glede na doseženo izobrazbo in imajo opravljena raziskovalna in razvojna dela,
registrirane patente oziroma inovacije.
3. člen
V register se lahko vpiše zasebni raziskovalec, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– ni v delovnem razmerju;
– ni uživalec pokojnine ter ne opravlja neke druge samostojne dejavnosti in v zvezi s tem ni vpisan v register
samostojnih dejavnosti, če je tak register predpisan;
– ima sedež opravljanja dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije;
– ima stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije;
– je usposobljen opravljati raziskovalno in razvojno dejavnost v skladu s prejšnjim členom.
4. člen
Z vpisom v register zasebni raziskovalec pridobi možnost za prijavljanje na razpise za zbiranje ponudb za raziskovalne in razvojne projekte, ki jih objavlja pristojno ministrstvo.
5. člen
Zasebni raziskovalci iz prve alinee prvega odstavka
2. člena tega pravilnika se lahko prijavljajo na razpise za

6. člen
Skupaj z registrom se vodi zbirka listin, v katero se
vlagajo listine in drugi spisi, ki so v zvezi z vpisom v register.
7. člen
V register se vpišejo naslednji podatki:
– datum in zaporedna številka vpisa;
– datum in številka odločbe, na podlagi katere je opravljen vpis;
– ime in priimek zasebnega raziskovalca, EMŠO;
– naslov stalnega prebivališča zasebnega raziskovalca;
– sedež opravljanja raziskovalne in razvojne dejavnosti;
– predmet oziroma področje raziskovalne in razvojne
dejavnosti;
– datum zadnjega poročila o delu na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti;
– davčna številka;
– šifra iz evidence raziskovalcev pri ministrstvu;
– številka in datum odločbe o izbrisu.
8. člen
V register se vpisujejo spremembe podatkov iz četrte
do vključno sedme alinee prejšnjega člena in datum sprememb. V primeru izbrisa iz registra pa datum izbrisa z navedbo ali je bil opravljen na zahtevo zasebnega raziskovalca
ali po uradni dolžnosti.
IV. POSTOPEK ZA VPIS V REGISTER
9. člen
Postopek za vpis v register se začne s pisno vlogo.
Vloga vsebuje zahtevek za vpis s podatki, ki se vpisujejo v
register, ter z drugimi podatki, ki jih mora imeti vsaka vloga v
upravnem postopku.
Osebni podatki zasebnega raziskovalca, vpisani v register, se uporabljajo v skladu z določbami zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02).
10. člen
Vlogo za vpis v register se poda na obrazcu, ki je kot
priloga sestavni del tega pravilnika. K vlogi mora vlagatelj
priložiti še:
– kratek življenjepis;
– dokazilo o stopnji strokovne izobrazbe;
– dokazila o morebitnih prejetih nagradah;
– dokazila o morebitnih podeljenih patentih oziroma
inovacijah;
– dokazila o možnosti uporabe ustrezne raziskovalne
opreme in o ustreznih prostorih;
– bibliografijo, v kateri so posebej opredeljena objavljena znanstvena in posebej strokovna dela, izdana doma in
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v tujini (npr. izpis iz COBISS-a ali navedba naslednjih podatkov za vsako enoto: avtorji, naslov, vir in leto objave);
– podatke o drugih rezultatih dosedanjega dela na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 3. člena tega
pravilnika;
– fotokopijo javne listine, s katero se dokazuje državljanstvo.
Če vlagatelj k vlogi za vpis prilaga fotokopije dokumentov, mora biti njihova istovetnost z originalom potrjena. Izjavo o istovetnosti z originalom lahko napiše vlagatelj in jo
potrdi z lastnoročnim podpisom in datumom potrditve.
11. člen
Zasebni raziskovalec mora o vseh spremembah v zvezi
s svojim statusom oziroma v zvezi s pogoji za vpis v register
takoj obvestiti ministrstvo.
12. člen
Če vloga za vpis ni popolna, jo ministrstvo vrne vlagatelju, da jo dopolni v roku trideset dni.
Če vlagatelj vloge v roku iz prejšnjega odstavka ne
dopolni, ministrstvo vlogo zavrže.
13. člen
Vlogo za vpis v register ministrstvo posreduje strokovni
komisiji (v nadaljnjem besedilu: komisija). Komisijo imenuje
minister, pristojen za znanost (v nadaljnjem besedilu: minister). Komisija prouči, ali vlagatelj izpolnjuje predpisane pogoje za vpis v register in o tem izda svoje mnenje v obliki
zapisnika.
14. člen
Na podlagi mnenja komisije iz prejšnjega člena izda
minister odločbo o vpisu v register oziroma odločbo o zavrnitvi vloge za vpis v register v roku trideset dni od prejema
popolne vloge za vpis.
Odločbo iz prejšnjega odstavka se v prepisu vroči vlagatelju in tudi drugim, ki imajo pravni interes, če to zahtevajo.
V. POROČILO O DELU IN IZBRIS IZ REGISTRA
15. člen
Zasebni raziskovalec mora vsaki dve leti do konca meseca januarja predložiti ministrstvu poročilo o delu na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti.
Poročilo o delu obsega:
– opisno poročilo o raziskovalni in razvojni dejavnosti,
iz katerega je razvidno, da objavljena in dokumentirana raziskovalna in razvojna dela kažejo na kakovostno in kontinuirano raziskovalno in razvojno dejavnost;
– bibliografijo, v kateri so posebej opredeljena objavljena znanstvena in posebej strokovna dela, izdana doma
in v tujini (npr.: izpis iz COBISS oziroma po standardu
COBISS);
– dokazila o morebitnih nagradah ali podeljenih patentih oziroma inovacijah;
– druge raziskovalne in razvojne reference s kratkim
opisom.
16. člen
Komisija mora poročilo o delu proučiti v roku šestdeset
dni od prejema poročila o delu.
Komisija prouči poročilo o delu tako, da ugotavlja, ali
zasebni raziskovalec izpolnjuje pogoje, ki jih določa ta pra-
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vilnik glede izvajanja raziskovane in razvojne dejavnosti. Komisija sporoči svojo strokovno oceno ministru v obliki zapisnika.
Minister izda na podlagi ocene komisije odločbo o
izbrisu zasebnega raziskovalca iz registra, če poročilo o
delu ni pozitivno ocenjeno.
17. člen
Če delo in poslovanje zasebnega raziskovalca kaže,
da le-ta ne izpolnjuje več pogojev po tem pravilniku, ali da ni
pogojev, da bi še naprej opravljal dejavnosti, registrirane v
registru zasebnih raziskovalcev, začne ministrstvo po uradni
dolžnosti postopek za preizkus ali zasebni raziskovalec še
izpolnjuje pogoje za vpis v register.
Za izvedbo postopka preizkusa iz prejšnjega odstavka
se smiselno uporabljajo določbe 13. člena tega pravilnika.
18. člen
Zasebni raziskovalec se po uradni dolžnosti izbriše iz
registra, če ministrstvo ugotovi, da le-ta ne izpolnjuje več
pogojev iz 3. člena tega pravilnika oziroma, če ne izpolnjuje
pogoja, določenega v prvem odstavku 15. člena tega pravilnika.
19. člen
O izbrisu iz registra izda minister odločbo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Zasebni raziskovalci, vpisani v register do 31. 12.
2002, predložijo prvo poročilo o delu v treh mesecih od
uveljavitve tega pravilnika, tisti, ki so bili vpisani v register od
1. 1. 2003 dalje, pa do konca januarja 2004.
Komisija mora poročila o delu, ki se v skladu s prejšnjim odstavkom ministrstvu predložijo v treh mesecih od
uveljavitve tega pravilnika, pregledati do konca septembra
2003, tista poročila, ki se ministrstvu predložijo do konca
januarja 2004, pa do konca marca 2004.
21. člen
Vse odločbe, na podlagi katerih so bili zasebni raziskovalci do uveljavitve tega pravilnika vpisani v register, ostanejo še naprej v veljavi.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o postopku in o pogojih za vpis posameznikov, ki
opravljajo raziskovalno dejavnost kot zasebniki, v register
zasebnih raziskovalcev (Uradni list RS, št. 30/92, 46/93 in
61/98).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-01-2/2003/5
Ljubljana, dne 10. aprila 2003.
EVA 2003-3311-0023
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport
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2027.

Pravilnik o vsebnosti histamina v določenih
vrstah rib

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02), izdaja minister
za zdravje v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRAVILNIK
o vsebnosti histamina v določenih vrstah rib
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo v prometu
glede vsebnosti histamina izpolnjevati sveže, predpakirane,
zamrznjene, predelane in pripravljene ribe ter konzerve in
pasterizirane polkonzerve morskih rib iz družin Scombridae
(skuše, tune), Clupeidae (sardele), Engraulidae (inčuni) in
Coryphaenidae (zlate lokarde).
2. člen
Sveže, predpakirane, zamrznjene, predelane in pripravljene ribe ter konzerve in pasterizirane polkonzerve morskih rib iz družin Scombridae (skuše, tune), Clupeidae
(sardele), Engraulidae (inčuni) in Coryphaenidae (zlate lokarde) ne smejo vsebovati več kot 200 mg/kg (ppm) histamina.
Ne glede na prejšnji odstavek, lahko izdelki iz morskih
rib družin Scombridae (skuše, tune), Clupeidae (sardele),
Engraulidae (inčuni) in Coryphaenidae (zlate lokarde), pridobljeni po postopku encimske fermentacije v slanici, vsebujejo največ 400 mg/kg (ppm) histamina.
3. člen
Za potrebe uradnega nadzora za ugotavljanje vsebnosti histamina v izdelkih iz prvega odstavka prejšnjega člena,
je potrebno vzeti iz vsake serije devet vzorcev.
Rezultati analiz se ocenijo na naslednji način:
– srednja vrednost ne sme presegati 100 mg/kg (ppm);
– dva vzorca od devetih lahko vsebujeta več kot
100 mg/kg (ppm), vendar ne več kot 200 mg/kg (ppm);
– noben vzorec ne sme vsebovati več kot 200 mg/kg
(ppm) histamina.
Pri opravljanju uradnega nadzora se analize izvedejo z
znanstveno priznanimi metodami, kakršna je visoko ločljiva
tekočinska kromatografija (HPLC).
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati 10.b člen pravilnika o količinah pesticidov in drugih
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strupenih snovi, hormonov, antibiotikov in mikotoksinov, ki
smejo biti v živilih (Uradni list SFRJ, št. 59/83 in 79/87).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0220-5/2003
Ljubljana, dne 8. aprila 2003.
EVA 2003-2711-0014

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

2028.

Pravilnik o spremembah pravilnika o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o
označevanju hranilne vrednosti živil

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena zakona o
zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo
v stik z živili (Uradni list RS, št 52/00 in 42/02) izdaja
minister za zdravje v soglasju z ministrom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o spremembah
in dopolnitvah pravilnika o označevanju
hranilne vrednosti živil
1. člen
V pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
označevanju hranilne vrednosti živil (Uradni list RS, št.
117/02) se besedilo 6. člena nadomesti z naslednjim
besedilom:
“6. člen
Za prilogo 1 se doda priloga 2, ki se glasi:
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2. člen
V pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
označevanju hranilne vrednosti živil (Uradni list RS, št.
117/02) se besedilo 7. člena nadomesti z naslednjim
besedilom:
“7. člen
Besedilo 12. člena pravilnika o označevanju hranilne
vrednosti živil se nadomesti z naslednjim besedilom: “Živila,
ki ne izpolnjujejo pogojev iz tega pravilnika, so lahko v
proizvodnji in prometu do 30. junija 2003 oziroma do konca
roka uporabnosti živila“.“.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-46/2002
Ljubljana, dne 10. februarja 2003.
EVA 2003-2711-0004
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

2029.

Pravilnik o spremembi pravilnika o spremembah
in dopolnitvah pravilnika o živilih za posebne
prehranske namene

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stih
z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za
zdravje
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Št. 0220-13/2002
Ljubljana, dne 10. februarja 2003.
EVA 2003-2711-0007
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

2030.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za
zdravje

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o spremembah
in dopolnitvah pravilnika o formulah
za dojenčke
1. člen
V pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
formulah za dojenčke (Uradni list RS, št. 117/02) se besedilo 9. člena nadomesti z naslednjim besedilom:
“9. člen
Besedilo 24. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: ”Začetne in nadaljevalne formule, ki ne izpolnjujejo
pogojev iz tega pravilnika, so lahko v proizvodnji in prometu do 30. junija 2003 oziroma do konca roka uporabnosti živila.”.”
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-11/2002-6
Ljubljana, dne 10. februarja 2003.
EVA 2003-2711-0005
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o spremembah
in dopolnitvah pravilnika o živilih za posebne
prehranske namene
1. člen
V pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
živilih za posebne prehranske namene (Uradni list RS, št.
117/02) se besedilo 2. člena nadomesti z naslednjim besedilom:
”2. člen
Besedilo 17. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: ”Živila za posebne prehranske namene, ki so v
proizvodnji in prometu in ne izpolnjujejo pogojev iz tega
pravilnika, so lahko v proizvodnji in prometu do 30. junija
2003 oziroma do konca roka uporabnosti živila.”. ”
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pravilnik o spremembi pravilnika o spremembah
in dopolnitvah pravilnika o formulah za
dojenčke

2031.

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o žitnih
kašicah in živilih, namenjenih dojenčkom in
malim otrokom

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za
zdravje

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi pravilnika
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o žitnih kašicah in živilih, namenjenih dojenčkom
in malim otrokom

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
V pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
žitnih kašicah in živilih, namenjenih dojenčkom in malim
otrokom (Uradni list RS, št. 117/02) se 1. člen nadomesti z
naslednjim besedilom:
“1. člen
V pravilniku o žitnih kašicah in živilih, namenjenih
dojenčkom in malim otrokom (Uradni list RS, št. 48/02)
se besedilo 12. člena nadomesti z naslednjim besedilom: “Žitne kašice in živila, namenjena dojenčkom in
malim otrokom, ki so v proizvodnji in prometu in ne izpolnjujejo pogojev iz tega pravilnika, so lahko v proizvodnji
in prometu do 30. junija 2003 oziroma do konca roka
uporabnosti živila.”. “
2. člen
V Prilogi 4, se pri Mineralnih snoveh in elementih v
sledovih, na koncu stolpca “Cink (Zn)” doda besedilo “Cinkov klorid”.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-15/2002
Ljubljana, dne 10. februarja 2003.
EVA 2003-2711-0006
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

2032.

Navodilo o spremembi navodila o pripravljanju
in izdajanju tehničnih specifikacij za motorna
vozila

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti
(Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 – popr. in 54/00-ZKme)
izdaja minister za promet

NAVODILO
o spremembi navodila o pripravljanju in izdajanju
tehničnih specifikacij za motorna vozila
1. člen
V navodilu o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za motorna vozila (Uradni list RS, št. 47/02) se v
prvem odstavku 17. člena besedilo »Uradnega lista Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Direkcije Republike
Slovenije za ceste«.

Št.

2033.

Minister
za promet
Jakob Presečnik l. r.

Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št.
53, o izračunu cene za enoto storitve za Avstrijo,
Hrvaško, Nekdanjo jugoslovansko republiko
Makedonijo in Slovaško republiko

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS –
MP, št. 11/95), 10. člena pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organizacije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni
list RS, št. 77/95 in 42/97) in 1. člena odredbe o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95, 42/97 in
14/02) minister za promet objavlja

SKLEP
razširjene komisije EUROCONTROL št. 53, o
izračunu cene za enoto storitve za Avstrijo,
Hrvaško, Nekdanjo jugoslovansko republiko
Makedonijo in Slovaško republiko
z začetkom veljavnosti 1. septembra 1999,
ki se glasi:
“razširjena komisija,
ob upoštevanju mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe, spremenjene 12. februarja 1981 v Bruslju, in zlasti njenega člena 5.2;
ob upoštevanju večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh z dne 12. februarja 1981, in zlasti
njegovih členov 3.2(e) in 6.1(a);
na predlog razširjenega odbora in začasnega sveta;
sprejema naslednji sklep:
člen 1
1.1. Cena za enoto storitve za Avstrijo znaša EUR
75,24;
1.2. Cena za enoto storitve za Hrvaško znaša EUR
58,33;
1.3. Cena za enoto storitve za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo znaša EUR 58,50;
1.4. Cena za enoto storitve za Slovaško republiko znaša EUR 28,99.
člen 2
Cene za enoto storitve, navedene v členu 1, začnejo
veljati 1. septembra 1999.
Bruselj, dne 28. julija 1999.
D.J. FJÆRVOLL
Predsednik Komisije”
Št. 26033-109/2002
Ljubljana, dne 7. aprila 2003.
J. Presečnik l. r.
Minister
za promet

2. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2640-8/2002
Ljubljana, dne 16. aprila 2003.
EVA 2003-2411-0031
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2034.

Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št.
54, o izračunu cene za enoto storitve za Turčijo

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS –
MP, št. 11/95), 10. člena pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organiza-
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cije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni
list RS, št. 77/95 in 42/97) in 1. člena odredbe o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95, 42/97 in
14/02) minister za promet objavlja

SKLEP
razširjene komisije EUROCONTROL št. 54,
o izračunu cene za enoto storitve za Turčijo
z začetkom veljavnosti 1. septembra 1999,
ki se glasi:
“razširjena komisija,
ob upoštevanju mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe, spremenjeno 12. februarja 1981 v Bruslju, in zlasti njenega člena 5.2;
ob upoštevanju večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh z dne 12. februarja 1981, in zlasti
njegovih členov 3.2(e) in 6.1(a);
na predlog razširjenega odbora in začasnega sveta;
sprejema naslednji sklep:
Edini člen
Cena za enoto storitve za Turčijo znaša 49,06 EUR in
začne veljati 1. septembra 1999.
Bruselj, dne 13. avgusta 1999.
D.J. FJÆRVOLL
Predsednik Komisije”
Št. 26033-109/2002
Ljubljana, dne 7. aprila 2003.
J. Presečnik l. r.
Minister
za promet

2035.

Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št.
56, o dopolnitvi finančnega pravilnika, ki velja
za sistem pristojbin na zračnih poteh

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS –
MP, št. 11/95), 10. člena pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organizacije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni
list RS, št. 77/95 in 42/97) in 1. člena odredbe o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95, 42/97 in
14/02) minister za promet objavlja

SKLEP
razširjene komisije EUROCONTROL št. 56,
o dopolnitvi finančnega pravilnika, ki velja
za sistem pristojbin na zračnih poteh,
ki se glasi:
“razširjena komisija,
ob upoštevanju mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe, spremenjene s protokolom, podpisanim v Bruslju dne 12. februarja
1981, in zlasti njenega člena 5.2;

Uradni list Republike Slovenije
ob upoštevanju večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh z dne 12. februarja 1981 in zlasti
njegovih členov 3.2(h) in 6.1(a);
ob upoštevanju odločitve stalne komisije št. 81 z dne
12. novembra 1999 o odobritvi spremembe statuta Agencije v zvezi z razpustitvijo nadzornega odbora in prevzemom
njegovih funkcij s strani revizijskega odbora;
ob upoštevanju dejstva, da te spremembe narekujejo
spremembe finančnega pravilnika, ki velja za sistem pristojbin na zračnih poteh;
na predlog razširjene komisije in začasnega sveta;
sprejema naslednji sklep:
člen 1
V členih 2.2.(e), 3.2, 15.2, 15.5, 16.3 do 16.5, 18.4,
18.5, 19.1 in 19.2 finančnega pravilnika, ki velja za sistem
pristojbin na zračnih poteh, se besedi “nadzorni odbor”
nadomestita z besedama “revizijski odbor”.
člen 2
Člena 16.1 in 16.2 finančnega pravilnika, ki velja za
sistem pristojbin na zračnih poteh, se nadomestita z naslednjim:
“1. Revizijski odbor ustanovljen na podlagi člena 22bis
statuta Agencije, pregleda in sestavi poročilo o bilanci stanja in o poslovnem računu ter o finančnem poslovanju Centralnega urada za pristojbine na zračnih poteh v zvezi s
sistemom pristojbin na zračnih poteh.
Revizijskemu odboru pri tem pomagajo zunanji revizijski svetovalci, imenovani v skladu z odstavkom 4.(a) člena
22bis statuta Agencije, lahko pa mu pomagajo tudi zunanji
svetovalci, ki so imenovani v skladu z odstavkom 4.(b) člena
22bis statuta Agencije.
2. Po sprejemu bilance stanja in poslovnega računa za
predhodno leto, kot je navedeno v členu 15.2 zgoraj, revizijski odbor razširjeni komisiji predloži svoja opažanja, ki so
rezultat revizije in ki po njegovem mnenju sodijo v poročilo,
navedeno v odstavku 4 spodaj.”
člen 3
1. Spremembe finančnega pravilnika, ki velja za sistem
pristojbin na zračnih poteh, potrjene s tem sklepom, začnejo veljati z bilanco stanja in s poslovnim računom za finančno leto 2000.
2. Ne glede na ta sklep nadzorni odbor pregleda bilanco stanja in poslovni račun za finančno leto 1999 in pripravi
poročilo. Dokler razširjena komisija ne izda dokončne odločitve glede bilance stanja in poslovnega računa za navedeno finančno leto, veljajo za ta namen določbe členov 2.2(e),
3.2, 15.2, 15.5, 16.1 do 16.5, 18.4, 18.5, 19.1 in 19.2
finančnega pravilnika, ki velja za sistem pristojbin na zračnih
poteh.
Bruselj, dne 12. novembra 1999.
O. LIAVAAG
Podpredsednik Komisije”
Št. 26033-109/2002
Ljubljana, dne 7. aprila 2003.
J. Presečnik l. r.
Minister
za promet

Uradni list Republike Slovenije

2036.

Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št.
60, o izračunu cene za enoto storitve za
Slovaško republiko

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS –
MP, št. 11/95), 10. člena pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organizacije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni
list RS, št. 77/95 in 42/97) in 1. člena odredbe o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95, 42/97 in
14/02) minister za promet objavlja

SKLEP
razširjene komisije EUROCONTROL št. 60,
o izračunu cene za enoto storitve za Slovaško
republiko
z začetkom veljavnosti 1. marca 2000,
ki se glasi:
“razširjena komisija,
ob upoštevanju mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe, spremenjeno 12. februarja 1981 v Bruslju, in zlasti njenega člena 5.2;
ob upoštevanju večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh z dne 12. februarja 1981, in zlasti
njegovih členov 3.2(e) in 6.1(a);
na predlog razširjenega odbora in začasnega sveta;
sprejema naslednji sklep:
Edini člen
Cena za enoto storitve za Slovaško republiko znaša
53,53 EUR in začne veljati 1. marca 2000.

Št.
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ki se glasi:
“razširjena komisija,
ob upoštevanju mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe, spremenjene 12. februarja 1981 v Bruslju, in zlasti njenega člena 5.2;
ob upoštevanju večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh z dne 12. februarja 1981, in zlasti
njegovih členov 3.2(h) in 6.1(a);
na predlog razširjenega odbora in začasnega sveta;
sprejema naslednji sklep:
člen 1
Finančni pravilnik, ki velja za sistem pristojbin na zračnih poteh se dopolni tako, da se glasi:
1.1. V členu 1.2 se beseda “k“ nadomesti z besedo
“tega“.
1.2. V členu 2.2 (b) se beseda “prejetih” nadomesti z
besedo “pobranih“.
1.3. Člen 5.2 (a) se nadomesti z naslednjim določilom:
“Obresti bančnega računa, pridobljene v katerem
koli finančnem letu, se izplačajo državam pogodbenicam sorazmerno s pristojbinami na zračnih poteh, ki so
bile v njihovem imenu pobrane v zadevnem letu“.
1.4. V členu 9.3 se besedi “generalna direkcija“ nadomestita z besedo “Agencija“.
1.5. V členu 13.2 se beseda “povračila“ nadomesti z
besedo “izplačila“. Črta se stavek “glede na razpoložljivost zadevnih valut na bančnem računu“.
1.6. V členu 14.2, se besedi “5,000 Eurov” nadomestita z besedama “ 20,000 Eurov“.
člen 2
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa.
Bruselj, dne 19. januarja 2001.

Jacob BUKSTI
Predsednik Komisije”
Št. 26033-109/2002
Ljubljana, dne 7. aprila 2003.

J. PRESEČNIK
Predsednik Komisije”
Št. 26033-109/2002
Ljubljana, dne 7. aprila 2003.

J. Presečnik l. r.
Minister
za promet

2037.

Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št.
63, o dopolnitvi finančnega pravilnika, ki velja
za sistem pristojbin na zračnih poteh

J. Presečnik l. r.
Minister
za promet

2038.

Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št.
67, o dopolnitvi finančnega pravilnika, ki velja
za sistem pristojbin na zračnih poteh

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS –
MP, št. 11/95), 10. člena pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organizacije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni
list RS, št. 77/95 in 42/97) in 1. člena odredbe o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95, 42/97 in
14/02) minister za promet objavlja

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS –
MP, št. 11/95), 10. člena pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organizacije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni
list RS, št. 77/95 in 42/97) in 1. člena odredbe o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95, 42/97 in
14/02) minister za promet objavlja

SKLEP
razširjene komisije EUROCONTROL št. 63,
o dopolnitvi finančnega pravilnika, ki velja
za sistem pristojbin na zračnih poteh,

SKLEP
razširjene komisije EUROCONTROL št. 67,
o dopolnitvi finančnega pravilnika, ki velja
za sistem pristojbin na zračnih poteh,
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ki se glasi:
“razširjena komisija,
ob upoštevanju mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe, spremenjene v Bruslju dne 12. februarja 1981, in zlasti njenega člena
5.2;
ob upoštevanju večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh z dne 12. februarja 1981, in zlasti
njegovih členov 3.2(h) in 6.1(a);
na predlog razširjenega odbora in začasnega sveta;
sprejema naslednji sklep:
1. člen
Finančni pravilnik, ki velja za sistem pristojbin na zračnih poteh se spremeni z naslednjim:
1.1. Člen 15.2 se dopolni z naslednjim: “Osnutek bilance stanja in poslovnega računa mora biti revizijskemu
odboru na voljo do 10. marca po zaključku vsakega finančnega leta.“
1.2. Člen 15.5 se črta.
1.3. V členu 16.2 se besedni zvezi “predloži razširjenemu odboru“ doda besedilo “do 31. marca.“
1.4. V členu 16.3 se besede “v dveh mesecih” zamenjajo z besedami “do 15. aprila”.
1.5. V členu 16.4 se besede “najpozneje do 15. oktobra” zamenjajo z besedami “najpozneje do 21. maja”.
1.6. V členu 16.5 se besede “najpozneje do 31. oktobra” zamenjajo z besedami “najpozneje do 21. maja”.
1.7. V členu 17 se besede “pred 31. decembrom”
zamenjajo z besedami “pred 21. julijem”.
2. člen
Ta sklep začne veljati 1. novembra 2002.
Bruselj, dne 12. septembra 2002.
L. REKKE
Predsednik Komisije”
Št. 26033-109/2002
Ljubljana, dne 7. aprila 2003.
J. Presečnik l. r.
Minister
za promet

2039.

Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 68, o
dopolnitvi pogojev uporabe sistema pristojbin na
zračnih poteh in plačilnih pogojev

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS –
MP, št. 11/95), 10. člena pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organizacije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni
list RS, št. 77/95 in 42/97) in 1. člena odredbe o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95, 42/97 in
14/02) minister za promet objavlja

SKLEP
razširjene komisije EUROCONTROL št. 68,
o dopolnitvi pogojev uporabe sistema pristojbin
na zračnih poteh in plačilnih pogojev,

Uradni list Republike Slovenije
ki se glasi:
“razširjena komisija,
ob upoštevanju mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe, spremenjeno v Bruslju dne 12. februarja 1981, in zlasti njenega člena
5.2;
ob upoštevanju večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh z dne 12. februarja 1981, in zlasti
njegovih členov 3.2(e) in 6.1(a);
ob upoštevanju pogojev uporabe sistema pristojbin na
zračnih poteh, v nadaljnjem besedilu “pogoji uporabe“;
na predlog razširjenega odbora in začasnega sveta;
sprejema naslednji sklep:
1. člen
Odstavek 2.a člena 8 pogojev uporabe se spremeni
tako, da se glasi:
“2.a vojaške lete, ki jih izvajajo vojaški zrakoplovi
katere koli države;“
2. člen
Aneks 1 k pogojem uporabe se nadomesti z Aneksom 1 k temu sklepu z naslovom “Letalska informativna
območja“.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa.
Bruselj, dne 12. septembra 2002.
L. REKKE
Predsednik Komisije”
Št. 26033-109/2002
Ljubljana, dne 7. aprila 2003.
J. Presečnik l. r.
Minister
za promet
ANEKS 1
LETALSKA INFORMATIVNA OBMOČJA
Države pogodbenice
(stanje na dan 1. 9. 2002)
Republika Albanija (tehnična vključitev 1. 1. 2003)
Tirana – Letalsko informativno območje
Tirana – Zgornje letalsko informativno območje
Zvezna Republika Nemčija
Berlin – zgornje letalsko informativno območje
Hannover – zgornje letalsko informativno območje
Ren – zgornje letalsko informativno območje
Bremen – letalsko informativno območje
Düsseldorf – letalsko informativno območje
Frankfurt – letalsko informativno območje
München – letalsko informativno območje
Berlin – letalsko informativno območje
Republika Avstrija
Dunaj – letalsko informativno območje
Kraljevina Belgija-Vojvodina Luxemburg
Bruselj – zgornje letalsko informativno območje
Bruselj – letalsko informativno območje

Uradni list Republike Slovenije
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Republika Bolgarija
Sofija – letalsko informativno območje
Varna – letalsko informativno območje

Republika Malta
Malta – zgornje letalsko informativno območje
Malta – letalsko informativno območje

Republika Ciper
Nikozija – letalsko informativno območje

Republika Moldavija
Chisinau – letalsko informativno območje

Hrvaška republika
Zagreb – letalsko informativno območje
Zagreb – zgornje letalsko informativno območje

Kneževina Monako
p.m.
(Marseille – letalsko informativno območje)

Kraljevina Danska
Köbenhavn – letalsko informativno območje

Kraljevina Norveška
Oslo – zgornje letalsko informativno območje
Stavanger – zgornje letalsko informativno območje
Trondheim – zgornje letalsko informativno območje
Bodö – zgornje letalsko informativno območje
Oslo – letalsko informativno območje
Stavanger – letalsko informativno območje
Trondheim – letalsko informativno območje
Bodö – letalsko informativno območje
Bodö – oceansko letalsko informativno območje

Kraljevina Španija
Madrid – zgornje letalsko informativno območje
Madrid – letalsko informativno območje
Barcelona – zgornje letalsko informativno območje
Barcelona – letalsko informativno območje
Kanarski otoki – zgornje letalsko informativno območje
Kanarski otoki – letalsko informativno območje
Republika Finska
Tampere – zgornje letalsko informativno območje
Tampere – letalsko informativno območje
Rovaniemi – zgornje letalsko informativno območje
Rovaniemi – letalsko informativno območje
Francoska republika
Francija – zgornje letalsko informativno območje
Paris – letalsko informativno območje
Brest – letalsko informativno območje
Bordeaux – letalsko informativno območje
Marseille – letalsko informativno območje
Reims – letalsko informativno območje
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
Škotska – letalsko informativno območje
Škotska – zgornje letalsko informativno območje
London – zgornje letalsko informativno območje
London – letalsko informativno območje
Helenska republika
Atene – zgornje letalsko informativno območje
Atene – letalsko informativno območje
Republika Madžarska
Budimpešta – letalsko informativno območje

Kraljevina Nizozemska
Amsterdam – letalsko informativno območje
Portugalska republika
Lizbona – zgornje letalsko informativno območje
Lizbona – letalsko informativno območje
Santa Maria – letalsko informativno območje
Romunija
Bukarešta – letalsko informativno območje
Slovaška republika
Bratislava – letalsko informativno območje
Republika Slovenija
Ljubljana – letalsko informativno območje
Kraljevina Švedska
Švedska – zgornje letalsko informativno območje
Švedska – letalsko informativno območje
Švicarska konfederacija
Švica – zgornje letalsko informativno območje
Švica – letalsko informativno območje
Češka republika
Praga – letalsko informativno območje

Irska
Shannon – zgornje letalsko informativno območje
Shannon – letalsko informativno območje
Shannon – oceansko prehodno področje, omejeno s
koordinatami:
51 N, 15 W, 51 N, 8 W, 4830' N, 8 W, 49 N, 15 W, 51
N, 15 W na in nad FL55
Italijanska republika
Milano – zgornje letalsko informativno območje
Milano – letalsko informativno območje
Rim – zgornje letalsko informativno območje
Rim – letalsko informativno območje
Brindisi – zgornje letalsko informativno območje
Brindisi – letalsko informativno območje
Bivša jugoslovanska republika Makedonija
Skopje – letalsko informativno območje

Republika Turčija
Ankara – letalsko informativno območje
Carigrad – letalsko informativno območje

2040.

Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št.
70, o izračunu cene za enoto storitve za
obdobje z začetkom veljavnosti 1. januarja
2003

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS –
MP, št. 11/95), 10. člena pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organizacije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni
list RS, št. 77/95 in 42/97) in 1. člena odredbe o pristojbi-
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nah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95, 42/97 in
14/02) minister za promet objavlja

SKLEP
razširjene komisije EUROCONTROL št. 70,
o izračunu cene za enoto storitve za obdobje
z začetkom veljavnosti 1. januarja 2003,
ki se glasi:
“razširjena komisija,
ob upoštevanju mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe, spremenjene 12. februarja 1981 v Bruslju, in zlasti njenega člena 5.2;
ob upoštevanju večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh z dne 12. februarja 1981, in zlasti
njegovih členov 3.2(e) in 6.1(a);
na predlog razširjenega odbora in začasnega sveta,
sprejema naslednji sklep:
Edini člen
Cena za enoto storitve, priložene k temu sklepu, so
odobrene in začnejo veljati s 1. januarjem 2003.

Lars REKKE
Predsednik Komisije”
Št. 26033-109/2002
Ljubljana, dne 7. aprila 2003.
J. Presečnik l. r.
Minister
za promet

Osnovne cene za enoto storitve z začetkom
veljavnosti 1. 1. 2003

Belgija – Luksemburg*
Nemčija*
Francija*
Združeno kraljestvo
Nizozemska*
Irska*
Švica
Portugalska Lizbona*
Avstrija*
Španija – Celina*
Španija – Kanarski o.*
Portugalska – Santa Maria*
Grčija*
Turčija**
Malta
Italija*
Ciper
Madžarska
Norveška
Danska
Slovenija
Romunija**

95,23
92,51
62,19
84,08
65,99
28,60
97,55
52,29
72,49
71,59
67,01
21,07
44,30
30,52
36,60
68,24
31,48
39,34
72,52
63,73
73,43
47,83

Veljavni menjalni tečaj
1 euro =

-/-/-/0,630048
-/-/1,46387
-/-/-/-/-/-/-/0,411914
-/0,572495
243,506
7,35297
7,42490
227,902
-/-

Češka republika
Švedska
Slovaška republika
Hrvaška
Bolgarija**
FYROM
Republika Moldavija
Finska*
Albanija***

36,57
59,36
59,14
57,37
54,07
67,78
44,07
39,27

Veljavni menjalni tečaj
1 euro =

30,1785
9,16201
42,8938
7,33867
-/62,1356
13,3057
-/-

CZK
SEK
SKK
HRK
MKD
MDL

* Države EMU
** Država, ki svojo stroškovno bazo oblikuje v evrih
*** Tehnična integracija predvidena sredi leta 2003

2041.

Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št.
71, o določitvi zamudnih obresti za pristojbine
na zračnih poteh za obdobje z začetkom
veljavnosti 1. januarja 2003

SKLEP
razširjene komisije EUROCONTROL št. 71,
o določitvi zamudnih obresti za pristojbine
na zračnih poteh za obdobje z začetkom
veljavnosti 1. januarja 2003,

EUROCONTROL

Cene za enoto
storitve
euro

Cene za enoto
storitve
euro

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS –
MP, št. 11/95), 10. člena pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organizacije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni
list RS, št. 77/95 in 42/97) in 1. člena odredbe o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95, 42/97 in
14/02) minister za promet objavlja

Bruselj, dne 10. decembra 2002.

DRŽAVA

DRŽAVA

GBP
CHF

ki se glasi:
“razširjena komisija,
ob upoštevanju mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe, spremenjene 12. februarja 1981 v Bruslju, in zlasti njenega člena 5.2;
ob upoštevanju večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh z dne 12. februarja 1981, in zlasti
njegovih členov 3.2(e) in 6.1(a);
ob upoštevanju pogojev uporabe sistema pristojbin na
zračnih poteh, in zlasti njegovega člena 10;
ob upoštevanju pogojev plačila pristojbin na zračnih
poteh in zlasti njegovega odstavka 6;
sprejema naslednji sklep:
Edini člen
Obrestna mera zamudnih obresti pristojbin na zračnih
poteh, ki stopi v veljavo 1. januarja 2003, znaša
8,43% na leto.
Bruselj, dne 10. decembra 2002.

MTL
CYP
HUF
NOK
DKK
SIT

Lars REKKE
Predsednik Komisije”
Št. 26033-109/2002
Ljubljana, dne 7. aprila 2003.
J. Presečnik l. r.
Minister
za promet

Uradni list Republike Slovenije

2042.

Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št.
72, o izračunu cene za enoto storitve za
Norveško, z začetkom veljavnosti 1. marca
2003

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS –
MP, št. 11/95), 10. člena pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organizacije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni
list RS, št. 77/95 in 42/97) in 1. člena odredbe o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95, 42/97 in
14/02) minister za promet objavlja

SKLEP
razširjene komisije EUROCONTROL št. 72,
o izračunu cene za enoto storitve za Norveško,
z začetkom veljavnosti 1. marca 2003,
ki se glasi:
“razširjena komisija,
ob upoštevanju mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe, spremenjene 12. februarja 1981 v Bruslju, in zlasti njenega člena 5.2;
ob upoštevanju večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh z dne 12. februarja 1981, in zlasti
njegovih členov 3.2(e) in 6.1(a);
ob upoštevanju sklepa razširjene komisije št. 70 z dne
10. decembra 2002 o izračunu cene za enoto storitve za
obdobje z začetkom veljavnosti 1.1.2003;
na predlog razširjenega odbora in začasnega sveta;
sprejema naslednji sklep:
Edini člen
Cena za enoto storitve za Norveško znaša 70,44 EUR
in začne veljati 1. marca 2003.
Bruselj, dne 30. januarja 2003.
J. TURECKÝ
Predsednik Komisije”
Št. 26033-5/2003
Ljubljana, dne 7. aprila 2003.
J. Presečnik l. r.
Minister
za promet

USTAVNO SODIŠČE
2043.

Sklep o zadržanju izvršbe 4. člena uredbe o
prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo
degradiranega prostora na območju
Triglavskega narodnega parka v Občini Bohinj
do končne odločitve ustavnega sodišča

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
Karola Briclja iz Ljubljane in drugih, ki jih zastopa Biserka
Avsec, odvetnica v Ljubljani, na seji dne 17. aprila 2003

sklenilo:
1. Izvrševanje 4. člena uredbe o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju
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Triglavskega narodnega parka v Občini Bohinj (Uradni list
RS, št. 119/02) se do končne odločitve ustavnega sodišča
zadrži.
2. Začasno zadržanje iz prejšnje točke začne učinkovati z dnem vročitve tega sklepa Inšpektoratu Republike
Slovenije za okolje in prostor.

Obrazložitev
1. Pobudniki izpodbijajo navodilo za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 56/93 – v nadaljevanju: navodilo) in
uredbo o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bohinj (v nadaljevanju: uredba). Na podlagi
navodila naj bi 4. člen uredbe njihove počitniške hišice
opredelil kot objekte, ki jih ni mogoče legalizirati. Uredba
naj bi bila v neskladju s 1. členom zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni
list RS, št. 35/01 – v nadaljevanju: ZTNP-B). Predpisovala
naj bi odločitve glede posameznih objektov, čeprav se takšne odločitve sprejemajo v upravnih postopkih, zato jim
odvzema pravico do sodnega varstva po 23. členu ustave.
Po mnenju pobudnikov je vlada pri razvrščanju objektov
ravnala samovoljno in arbitrarno. S tem naj bi kršila pravico
do enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena
ustave in posegla v pravico do zasebne lastnine iz 33. člena
ustave. Pobudniki predlagajo, naj ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje uredbe. Njihove počitniške
hišice naj bi stale že več kot desetletje, njihova odstranitev
pa naj bi jim povzročila težko popravljive škodljive posledice. Po njihovem mnenju zadržanje izvrševanja uredbe ne bi
povzročilo škodljivih posledic.
2. Ustavno sodišče je pobudo poslalo vladi in ministru
za okolje, prostor in energijo, ki sta nanjo odgovorila. Menita, da navedbe pobudnikov niso utemeljene.
3. Na podlagi 39. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) lahko
ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanega predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja
lahko nastale težko popravljive posledice. Kadar ustavno
sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki
bi jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega ali nezakonitega predpisa, in med škodljivimi posledicami, ki bi
nastale, če se izpodbijana določba sploh ne bi izvrševala.
Uredba v 4. členu našteva objekte, ki jih ni možno legalizirati, in je zato potrebna njihova odstranitev ter vzpostavitev
naravnega stanja. Gre za objekte, ki na obravnavanem območju stojijo že več kot desetletje, njihova odstranitev pa bi
pobudnikom nedvomno povzročila škodljive posledice, ki bi
jih bilo v primeru ugotovitve nezakonitosti ali neustavnosti
predpisov težko popraviti. Na drugi strani pa niti vlada niti
minister ne navajata škodljivih posledic, ki bi nastale z zadržanjem izpodbijane določbe uredbe. Ustavno sodišče je
zato odločilo, da do končne odločitve zadrži izvrševanje
4. člena uredbe in s tem do takrat ohrani obstoječe stanje
na tem območju. To pomeni, da v času zadržanja ne more
biti na podlagi citirane določbe uredbe izdana nobena odločba o odstranitvi objekta.
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
39. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam
Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, Lojze Janko,
mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril
Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo
soglasno.
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Št. U-I-62/03-17
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

2044.

Odločba o razveljavitvi odloka o sprejetju
zazidalnega načrta za območje ŠS 14/1 (II.
faza) del – Vodice

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na zahtevo vlade, na seji dne 23. aprila
2003

odločilo:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje ŠS 14/1 (II. faza) del –
Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 5/2000) se razveljavi.

Obrazložitev
A)
1. Vlada izpodbija odlok o spremembah in dopolnitvah
odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje ŠS 14/1
(II. faza) del – Vodice (v nadaljevanju: odlok), s katerim so
predvidene tolerance pri gradnji objektov ± 60 cm z možnostjo manjših odmikov. Izpodbijani odlok naj bi bil sprejet v
nasprotju s 43. členom zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in nasl. – v
nadaljevanju: ZUN), po katerem se prostorski izvedbeni akt
lahko spremeni in dopolni le po postopku, ki je predpisan
za njegov sprejem. Hkrati naj bi bil v nasprotju s 40. členom
ZUN, ki ne pozna širitve toleranc, ki predvidevajo manjše
odmike. Določba 3. člena odloka, s katero je določeno, da
predpis prične veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu,
naj bi bila v nasprotju s 154. in s 155. členom ustave.
2. Občina Vodice v odgovoru navaja, da je pobuda
vlade nepopolna, saj ni izkazano pooblastilo za zastopanje
Generalnega sekretarja vlade in zato ni izkazan njen pravni
interes. Zahteva vlade naj ne bi predstavljala primerne vloge
za odpravo očitanih pomanjkljivosti. Določba odloka, ki dopušča njegovo veljavnost z dnem sprejema na občinskem
svetu, naj bi bila le napaka, ki naj ne bi povzročila kršitve
ustave, saj je bil predpis nemudoma objavljen v uradnem
glasilu. Predpisa naj ne bi bilo treba odpraviti, ker bi prišlo v
takšnem primeru do kršitev pravic tistim, ki so jim bila izdana gradbena dovoljenja. Vlada naj bi imela po nadzorstveni
pravici vpliv na upravno enoto, ki odlok uporablja v postopku izdaje gradbenih dovoljenj. Manjše odmike od zazidalnega načrta naj bi bilo mogoče razlagati s primerno pravno
tehniko in predstavljajo le minimalne popravke.
3. Vlada je na očitke občine pojasnila, da je 12. 4.
2001 sprejela sklep o vložitvi zahteve za začetek postopka
za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o spremembah
ZN. Za izvršitev sklepa naj bi bil po njenem poslovniku
pristojen Generalni sekretar vlade. Vlada predlaga, naj se
odlok razveljavi.
B)
4. Vlada je zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti
vložila na podlagi četrte alinee prvega odstavka 23. člena

Uradni list Republike Slovenije
zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZUstS) ob izpolnjenih pogojih 88.a člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in
nasl. – v nadaljevanju: ZLS). Pristojno ministrstvo je namreč
predhodno opozorilo občino, naj uskladi odlok z ZUN. Zato
so trditve občine, da ni izkazan pravni interes, neutemeljene. Vlada je vložila zahtevo in ne pobudo, kot zmotno meni
občina. Po prvem odstavku 52. člena tedaj veljavnega Poslovnika Vlade (Uradni list RS, št. 13/93) sklep izvrši Generalni sekretar vlade.
5. Odlok je bil pripravljen in sprejet po določbah ZUN,
ki so med postopkom za oceno ustavnosti in zakonitosti
prenehale veljati na podlagi 179. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju:
ZUreP-1). Prehodna oziroma končna določba 174. člena
ZUreP-1 podaljšuje veljavnost obstoječih prostorskih izvedbenih načrtov, zato odlok začasno oziroma prehodno še
vedno velja.
6. Občinski svet je na korespondenčni seji dne 26. 7.
2000 sprejel odlok, s katerim se je spremenil in dopolnil
odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje ŠS 14/1(II
faza-del) -Vodice (Uradni list RS, št. 61/98). Z njim je določil dopustno toleranco pri gradnji objektov z možnostjo
manjših odmikov. Odlok naj bi pričel veljati z dnem sprejetja
na občinskem svetu, v Uradnem glasilu občine Vodice je bil
objavljen šele dne 29. 9. 2000.
7. Člen 43. ZUN določa, da se prostorski izvedbeni akt
spremeni oziroma dopolni po postopku, ki je predpisan za
njegov sprejem. Odlok ni bil pripravljen in sprejet po postopku, ki je določen za sprejem prostorskih izvedbenih
aktov, ker ni bil sprejet program priprave sprememb zazidalnega načrta (36. člen ZUN), osnutek predpisa ni bil javno
razgrnjen, kot to zahteva 37. člen ZUN, niti ni bila organizirana javna obravnava, kot to določa 38. člen ZUN. Odlok je
zato v neskladju s 43. členom ZUN in ga je ustavno sodišče
razveljavilo.
8. Ker je ustavno sodišče odlok razveljavilo že zaradi
neskladnosti s 43. členom ZUN, ni ocenjevalo še drugih
očitkov vlade, čeprav je nesporno, da po prvem odstavku
154. člena ustave pred objavo v uradnem glasilu ni mogel
veljati.
9. Protiustavne ali nezakonite podzakonske predpise
ustavno sodišče odpravi ali razveljavi. Odpravi jih, če ugotovi, da je treba odpraviti škodljive posledice, ki so nastale
zaradi protiustavnosti ali nezakonitosti (prvi in drugi odstavek 45. člena zakona o ustavnem sodišču, Uradni list RS,
št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS). Ker je vlada v zahtevi
predlagala razveljavitev, kar pomeni, da po njeni oceni škodljive posledice, ki bi jih bilo treba odpraviti, niso nastale, je
ustavno sodišče izpodbijani odlok razveljavilo.
C)
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper
Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-90/01-11
Ljubljana, dne 23. aprila 2003.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.
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2045.

Odločba o ugotovitvi skladnosti drugega
odstavka 106., 107. ter tretjega odstavka
114. člena zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih z ustavo in o ugotovitvi
neskladnosti prvega odstavka 105. člena ter
prvega in drugega odstavka 114. člena zakona
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter o
razveljavitvi prvega odstavka 106. in četrtega
odstavka 114. člena zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobude Majde Dreo, Iztoka Daria Šilca, Darinke
Pavlič, vseh iz Ljubljane, mlad. Ariane Pavlič Dolgan iz Ljubljane, ki jo zastopa Darinka Pavlič iz Ljubljane, in Janje Ošlaj
iz Kranja, ki jo zastopa Ksenija Ocvirk, odvetnica v Ljubljani,
na seji dne 23. aprila 2003

odločilo:
1. Prvi odstavek 105. člena ter prvi in drugi odstavek
114. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
(Uradni list SRS, št. 15/76, 30/86, 1/89, 14/89 in Uradni
list RS, št. 13/94, 82/94, 26/99, 60/99, 70/00 in 64/01)
so v neskladju z ustavo v obsegu, kot izhaja iz obrazložitve
te odločbe.
2. Prvi odstavek 106. člena in četrti odstavek
114. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
se razveljavita.
3. Drugi odstavek 106. člena, 107. člen in tretji odstavek 114. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih niso v neskladju z ustavo.
4. Državni zbor mora neskladnost iz 1. točke izreka
odpraviti v enem letu od objave te odločbe v Uradnem listu
Republike Slovenije.
5. Razveljavitev iz 2. točke izreka začne učinkovati po
poteku enega leta od dneva objave te odločbe v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Obrazložitev
A)
1. Pobudniki izpodbijajo določbo 106. člena zakona o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju:
ZZZDR). Zatrjujejo, da določba prvega odstavka 106. člena
ne omogoča enakega obravnavanja in ne omogoča enake
pravice do sodnega varstva. Po njihovih navedbah naj bi
ustvarjala možnost, da je za ene primere predviden takojšen
dostop do sodišča, medtem ko je za druge primere predviden upravni postopek z naknadno sodno kontrolo. Menijo,
da je pot do sodne kontrole v upravnih zadevah predolga ter
da pravdni in upravni postopek ne nudita enakih temeljnih
procesnih jamstev. Opozarjajo tudi, da je pravica do osebnih stikov po praksi Evropskega sodišča za človekove pravice civilna pravica, zato bi morali to pravico obravnavati v
okviru določb pravdnega postopka o starševskih in zakonskih sporih in ne v upravnem postopku. Različno obravnavanje v tem primeru pogojuje okoliščina (na primer rojstvo
otroka v zakonski zvezi), na katero posameznik ne more
vplivati. Vse to naj bi po mnenju pobudnikov nasprotovalo
načelu enakega uživanja pravic in svoboščin ne glede na
osebno okoliščino, kar naj bi kršilo pravico do enakosti
pred zakonom (drugi odstavek 14. člena ustave), načelo
enakega varstva pravic (22. člen ustave), pravico do sodnega varstva (23. člen ustave), pravico do pravnega sredstva
(25. člen ustave), 12. člen Konvencije Združenih narodov o
otrokovih pravicah (Uradni list SFRJ, št. 15/90, Akt o nostrifi-
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kaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo, Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92 – v
nadaljevanju: KOP), 13. in 114. (prav 14. člen) člen Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
(Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju:
EKČP), 2., 23. in 24. člen Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah (Uradni list SFRJ, MP, št. 7/71
– v nadaljevanju: pakt). Kršen naj bi bil tudi 14. člen pakta,
ki predpisuje dolžnost držav, da z ustreznimi ukrepi zagotovijo enakost zakoncev med trajanjem zakonske zveze in ob
razvezi, ter dolžnost držav, da poskrbijo za ukrepe, ki so
potrebni za varstvo otrok. Država naj bi z izpodbijano ureditvijo nedopustno posegla tudi v pravico do družinskega življenja (8. člen EKČP). Prvi odstavek 106. člena ZZZDR naj
bi nasprotoval tudi določbi 4. člena v zvezi z drugim odstavkom 2. člena, 3. členu in drugemu odstavku 6. člena KOP,
po katerih je Republika Slovenija vsakemu otroku ne glede
na raso, poreklo, rojstvo ali kakršenkoli položaj otroka oziroma njegovih staršev dolžna zagotoviti takšno skrb, kot je
potrebno za njegovo blaginjo. Pobudniki menijo, da prvi
odstavek 106. člena ZZZDR določa le pristojnost za odvzem oziroma omejitev stikov. Po njihovih navedbah bi moralo biti odločanje o izvrševanju stikov že po sedanji ureditvi
v pristojnosti sodišča. Pobudniki zatrjujejo, da je pomen
prvega odstavka 106. člena ZZZDR v praksi in teoriji sporen, zato mu očitajo nedoločenost in neskladje z načelom
pravne države (2. člen ustave). Navajajo, da je odločanje o
osebnih stikih nujno povezano z odločanjem o vzgoji in
varstvu otrok, zato je pravna ureditev, po kateri o stikih
odloča center za socialno delo, v nasprotju z načelom enakosti pred zakonom. Ker v sodnem in upravnem postopku
otroku niso zagotovljena enaka jamstva, naj bi bila ureditev
glede odločanja o osebnih stikih tudi v nasprotju s pravico
do enakega varstva pravic (22. člen ustave).
2. Prvemu odstavku 106. člena ZZZDR pobudniki prav
tako očitajo, da stike opredeljuje samo kot pravico staršev,
ne pa tudi kot pravico otroka. S tem naj bi bila določba
prvega odstavka 106. člena v nasprotju s tretjim odstavkom
(prav 3. točko) 9. člena KOP. Menijo, da zakonska ureditev,
ki otroku ne priznava pravice do stikov in mu ne zagotavlja
izvršljivosti te pravice (tako kot to v določeni meri zagotavlja
staršem), krši tudi načelo enakosti pred zakonom (14. člen
ustave), načelo enakega varstva pravic (22. člen ustave),
načelo posebnega varstva otrok (tretji odstavek 53. člena
ustave), pravice in dolžnosti staršev (54. člen ustave), pravice otrok (56. člen) ter 18. člen KOP, po katerem so starši
enako odgovorni za otrokovo vzgojo in razvoj.
3. Drugemu odstavku 106. člena ZZZDR pobudniki
očitajo, da ne vzpodbuja in ne zagotavlja možnosti za redno
vzdrževanje osebnih stikov med otrokom in starši. S tem
določba drugega odstavka 106. člena ZZZDR po njihovem
mnenju nasprotuje 3. točki 9. člena KOP, ki države podpisnice zavezuje spoštovati pravico otroka, ki je ločen od
enega ali od obeh staršev, da redno vzdržuje osebne stike
in neposredno zvezo z obema roditeljema. S tem, ko staršem in otrokom ni zagotovljena možnost rednega uresničevanja osebnih stikov, naj bi bile nedopustno prizadete tudi
pravica do družinskega življenja (8. člen EKČP), pravice in
dolžnosti staršev iz 54. člena ustave, po katerem imajo
starši pravico vzdrževati, izobraževati in vzgajati otroke. Prav
osebni stik z otrokom naj bi pomenil eno od možnih oblik
vpliva s pomočjo vzgoje in izobraževanja na otroka. Zato naj
bi izpodbijana ureditev, ki ne zagotavlja možnosti za uresničitev pravice do rednih stikov, kršila tudi pravico staršev do
verske in moralne vzgoje svojih otrok (tretji odstavek
41. člena ustave). Prav tako naj bi kršila tudi 18. člen KOP,
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po katerem so starši enako odgovorni za otrokovo vzgojo in
razvoj.
4. Pobudniki menijo, da je neustrezna tudi določba
prvega odstavka 88. člena zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92 – v nadaljevanju: ZSV) v delu, v
katerem se nanaša na pristojnost iz 106. člena ZZZDR.
Zatrjujejo, da je prvi odstavek 88. člena ZSV arbitraren, ker
ne določa, koga strokovni svet centra za socialno delo imenuje v strokovno komisijo, niti nista v tej določbi predpisana
število članov in njihova strokovna izobrazba. S tem naj bi
izpodbijana določba nasprotovala načelu pravne države
(2. člen ustave), pravici do osebne varnosti (34. člen ustave), načelu enakosti pred zakonom (14. člen ustave) in
pravici do enakega varstva pravic (22. člen ustave).
5. Pobudniki zatrjujejo tudi, da določbi 114. in
107. člena ZZZDR staršem onemogočata, da bi tudi v primeru njihovega ločenega življenja še naprej skupaj skrbeli
za otroka, kar naj bi pomenilo nedopusten poseg v načelo
enakosti (drugi odstavek 14. člena ustave), v pravice in
dolžnosti staršev (54. člen ustave) in v 18. člen KOP, ki
določa, da so starši enako odgovorni za otrokovo vzgojo in
razvoj. Določba 114. člena ZZZDR naj bi pobudnikom kršila
tudi pravico do enakega varstva pravic (22. člen ustave).
6. Državni zbor na pobudo ni odgovoril. Vlada je v
svojem mnenju povzela stališče Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve (v nadaljevanju: ministrstvo), oba pa
utemeljenost pobude zavračata. Menita, da odločanja centrov za socialno delo ne moremo šteti za poseg v sodno
pristojnost. Opozarjata, da bi odvzem pristojnosti centrom
za socialno delo na področju osebnih stikov pomenil tudi
odvzem pristojnosti strokovnim komisijam, ki v skladu z 88.
členom ZSV s svojimi mnenji varujejo korist otroka v postopku. Po mnenju vlade in ministrstva je neutemeljen tudi očitek, da je strokovna komisija po 88. členu ZSV večinoma
sestavljena iz delavcev centra, ki odloča o predmetu spora.
Prav tako naj bi bil neutemeljen tudi očitek pobudnikov, da
znanje članov strokovne komisije ni na ravni sodnih izvedencev. Navajata, da izpodbijani 107. člen ZZZDR ne ureja
načina izvrševanja roditeljske pravice v primeru ločenega
življenja, temveč vsebuje le način vročanja pisanj otroku.
Neutemeljen naj bi bil tudi očitek predlagateljev, da je ureditev 114. člena ZZZDR v nasprotju z 18. členom KOP. Vlada
in ministrstvo menita, da je od imetništva treba ločiti izvrševanje roditeljske pravice. Navajata, da tudi v primeru ločenega življenja drugi od staršev ostaja imetnik roditeljske
pravice in to lahko tudi izvršuje s soodločanjem o pomembnejših zadevah glede otroka. Ministrstvo navaja tudi,
da pripravlja spremembe in dopolnitve ZZZDR, s katerimi
bo organ, pristojen za odločanje o vzgoji in varstvu, v bodoče odločal tudi o osebnih stikih. Sprememba naj bi predvidela tudi ločitev strokovnega svetovalnega dela centrov za
socialno delo od odločanja na področju urejanja osebnih
stikov staršev z otroki oziroma za urejanje razmerij staršev
do otrok.
7. O mnenju vlade so se izjavili pobudniki Iztok Dario
Šilc, Darinka Pavlič in mlad. Ariana Pavlič Dolgan. Vsi trije
vladi očitajo, da se ni opredelila do bistvenih navedb v pobudi. Darinka Pavlič in mlad. Ariana Pavlič Dolgan sta se izjavili
tudi o mnenju Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Pobudo sta razširili tudi na presojo 119. člena ZZZDR.
Pobudnici navajata, da nasprotna udeleženca kot pravno
podlago za odločanje centra za socialno delo o izvrševanju
osebnih stikov konstruirata z navezovanjem prvega odstavka 106. člena ZZZDR na 119. člen ZZZDR. Določbi
119. člena očitata nejasnost in nedoločenost, ker ukrepi, s
katerimi center za socialno delo lahko poseže v pravico do
družinskega življenja, niso izrecno navedeni. Zato naj bi ta
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nasprotovala varstvu pravic zasebnosti in osebnostnih pravic (35. člen ustave), ustavni določbi o zakonski zvezi in
družini (53. člen ustave), pravicam in dolžnostim staršev
(54. člen ustave), pravicam otrok (56. člen ustave) ter pravici do zasebnega in družinskega življenja (8. člen EKČP).
B) – I
8. Po 24. členu zakona o ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) mora tisti, ki
vloži pobudo za začetek postopka, izkazati svoj pravni interes. Pobudniki pravni interes izkazujejo z odprtimi postopki
za urejanje osebnih stikov. Ustavno sodišče je pobude sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka
26. člena ZUstS takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari
sami.
B) – II
Presoja prvega odstavka 106. člena ZZZDR
9. Prvi odstavek 106. člena ZZZDR določa, da ima
tisti od staršev, ki ne živi skupaj z otrokom, pravico do
osebnih stikov, razen če center za socialno delo glede na
koristi otroka ne odloči drugače. Na podlagi tretjega odstavka 78. člena in 80. člena ZZZDR odloča o odvzemu in
omejitvi osebnih stikov ob razvezi ali razveljavitvi zakonske
zveze sodišče. V vseh drugih primerih o stikih v skladu s
prvim odstavkom 106. člena ZZZDR odloča center za socialno delo. Tako center odloča o odvzemu oziroma omejitvi
osebnih stikov: če je treba stike odvzeti ali omejiti šele po
koncu postopka za razvezo ali razveljavitev zakonske zveze
(za spremembo sodne odločbe o odvzemu oziroma omejitvi
stikov je pristojno sodišče), o odvzemu in omejitvi stikov po
razpadu zunajzakonske skupnosti in razpadu življenjske
skupnosti zakoncev, ki nista zahtevala razveze, ter o odvzemu in omejitvi stikov, ko starši sicer živijo ločeno. Center za
socialno delo na zahtevo enega od staršev odloča tudi o
načinu izvrševanja njegove pravice do stikov z otrokom, ki
mu jo tisti od staršev, ki mu je otrok zaupan v vzgojo in
varstvo, preprečuje. Sodišče odloča o odvzemu in omejitvi
osebnih stikov po zakonu o pravdnem postopku (Uradni list
RS, št. 26/99 in nasl. – v nadaljevanju: ZPP), medtem ko
center za socialno delo odloča po zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in nasl. – v nadaljevanju: ZUP).
10. Kadar odloča o stikih z otrokom sodišče, sme po
četrtem odstavku 409. člena ZPP otroku postaviti zastopnika tudi, če si interesi otroka in zakonitih zastopnikov ne
nasprotujejo, če spozna, da mu je zastopnik potreben zaradi varstva njegovih koristi. V skladu s prvim odstavkom
409. člena ZPP mora sodišče otroku, ki je dopolnil 15 let in
je razsoden, omogočiti, da kot stranka v postopku samostojno opravlja procesna dejanja. Člen 410 ZPP določa
posebne pravice otroka: pravico biti na primeren način obveščen o uvedbi postopka, pravico izraziti mnenje na neformalnem razgovoru (in ne v sodni dvorani), pravico imeti pri
izražanju mnenja pri sebi osebo (in to lahko tudi poleg posebnega zastopnika), ki si jo otrok sam izbere, in pravico do
samostojne pritožbe. Posebne pravice otroku omogočijo,
da sam oziroma s pomočjo ustrezne osebe, ki ji zaupa,
sodišču posreduje podatke, pomembne za odločitev o vzgoji
in varstvu. Te pravice pa niso pomembne samo, ker odločitev o vzgoji in varstvu posredno vpliva na odločitev o odvzemu oziroma omejitvi stikov, temveč tudi zato, ker sme senat
podatke, pridobljene od otroka v zvezi z odločanjem o vzgoji
in varstvu, zaradi varstva njegove koristi uporabiti tudi za
odločitev o stikih. Kadar odloča o stikih z otrokom center za
socialno delo, imajo starši kot stranke v upravnem postopku
pravico navajati dejstva, pomembna za odločitev, predlagati
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dokaze, se izjaviti o navedbah in dokaznih predlogih strank,
biti navzoči na ustni obravnavi (146. člen ZUP in drugi) in
vlagati pravna sredstva (223. člen ZUP). Položaj stranke v
upravnem postopku ima tudi otrok kot tisti, ki ima za varstvo
svojih pravic ali pravnih koristi pravico udeleževati se postopka (43. člen ZUP). Možnost zastopanja v upravnem
postopku mu je dana prek kolizijskega zastopnika. Posebnih pravic, enakih tistim iz 409. in 410. člena ZPP, pa ZUP
ne ureja.
11. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-273/98 z
dne 1. 7. 1999 (Uradni list RS, št. 60/99 in OdlUS VIII,
169) poudarilo, da jamstvo enakega varstva pravic (22. člen
ustave) staršem zagotavlja, da se v postopku odločanja o
varstvu in vzgoji otrok izjavijo o dejstvih, pomembnih za
odločitev, da povedo svoje mnenje in da je njihovo mnenje
upoštevano pri odločitvi. Po isti določbi v zvezi s prvim
odstavkom 56. člena ustave je pravica, da pove svoje mnenje, ki ga je pristojni organ pri odločitvi dolžan upoštevati,
zagotovljena tudi otroku, ki je tako mnenje sposoben oblikovati. Ob upoštevanju starosti in zrelosti mu navedene določbe ustave poleg tega tudi zagotavljajo, da se bodisi sam
bodisi po posebnem zastopniku, ki v primeru spora med
starši ne sme biti eden od njiju, tudi sicer udeležuje postopka. Pri tem pa je treba upoštevati še določbo 3. točke
9. člena KOP, po kateri je treba spoštovati pravico otroka, ki
je ločen od enega ali od obeh staršev, da redno vzdržuje
osebne stike in neposredno zvezo z obema, razen če je to v
nasprotju z njegovimi koristmi. Upoštevati pa je treba tudi
določbe MEKUOP, ki v 3. točki 1. člena izrecno določa, da
se uporablja v postopkih družinskega prava, zlasti tistih, ki
se nanašajo na uresničevanje starševske odgovornosti, kot
so vzgoja in varstvo ter osebni stiki z otrokom. Republika
Slovenija je ob deponiranju listine o ratifikaciji MEKUOP z
izjavo generalnemu sekretarju Sveta Evrope med postopki,
za katere velja ta konvencija, določila tudi postopek odločanja o vzgoji in varstvu otroka, katerega sestavni del so tudi
osebni stiki staršev z otrokom.
12. Upoštevaje navedeno niso utemeljeni očitki pobudnikov, s katerimi utemeljujejo pomanjkljivosti postopka pred
centrom za socialno delo, kolikor se nanaša na položaj
staršev v postopku. Presoja njihove utemeljenosti, kolikor
zadevajo položaj otroka in njegove pravice, kadar se odloča
o stikih njegovih staršev z njim, pa je odvisna od vprašanja,
ali so jim že na podlagi navedenih določb ustave in KOP ter
MEKUOP zagotovljene vse navedene pravice, kadar o tem
na podlagi prvega odstavka 106. člena ZZZDR odloča center za socialno delo – zlasti z vidika tega, ali so določbe
navedenih mednarodnih konvencij, ki zagotavljajo še posebne pravice otroku, neposredno uporabljive ob tem, da
jih ZUP posebej ne ureja.
13. Ustavno sodišče je v mnenju št. Rm-1/97 z dne
5. 6. 1997 (Uradni list RS, št. 40/97 in OdlUS VI, 86)
razložilo pomen tistega dela 8. člena ustave, ki določa, da
se ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe uporabljajo neposredno. Na podlagi zakona o ratifikaciji, ki je notranjepravni akt, določbe mednarodne pogodbe preidejo v
notranji pravni red države. To se zgodi v primeru, ko so
njene določbe neposredno uporabljive, kar pomeni, da urejajo pravice in obveznosti pravnih ali fizičnih oseb. Če niso
neposredno uporabljive, pa takšne ratificirane in objavljene
ter veljavne mednarodne pogodbe ustvarjajo za državo mednarodnopravno obveznost, po kateri mora v notranjem pravnem redu sprejeti ustrezne notranjepravne akte, s katerimi
bo zagotovila izpolnitev te obveznosti. Zato je za presojo
skladnosti zakonske ureditve z mednarodno pogodbo pomembno, ali je ustrezna določba mednarodne pogodbe neposredno uporabljiva. Odgovor na to vprašanje so vselej
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poklicana dati sodišča v državi, v postopku ustavnosodne
presoje ustavno sodišče.
14. Določba 3. točke 9. člena KOP je neposredno
uporabljiva z vidika tega, da iz nje jasno izhaja pravica
otroka do rednega vzdrževanja osebnih stikov z obema
staršema. Ob uveljavitvi te določbe v našem pravnem redu
je že veljala določba prvega odstavka 106. člena ZZZDR.
To pa pomeni, da je določba 3. točke 9. člena KOP kasnejša hierarhično višja (8. člen ustave) določba, ki ob
svoji uveljavitvi razveljavi dotlej veljavne morebiti drugačne
določbe (lex posterior derogat legi priori). Zato se ustavnemu sodišču ni bilo treba spustiti v vprašanje, ali je glede
na določbo prvega odstavka 56. člena ustave določbo
prvega odstavka 106. člena ZZZDR treba razlagati tako,
saj je določba 3. točke 9. člena KOP, ki to pravico daje,
povsem nedvoumna.
15. Drugačna pa je situacija glede določb MEKUOP.
Ta posebej ureja procesne pravice otroka (3. do 5. člen),
dolžnosti pristojnih organov, ki odločajo o stikih z otroki
(6. do 9. člen), ter vlogo posebnega zastopnika otroka
(10. člen). Med procesnimi pravicami otroku z zadostno
stopnjo razumevanja po notranjem pravu priznava pravico
do obveščenosti in do izražanja lastnega mnenja v postopkih in pravico zaprositi za imenovanje posebnega zastopnika. Državam podpisnicam prepušča odločitev o tem, ali
bodo otroku v postopku zagotovile tudi dodatne procesne
pravice (5. člen), med njimi tudi pravico do uresničevanja
nekaterih ali vseh pravic strank v takšnih postopkih (člen
5d). Posebej opredeljuje vlogo pravosodnih organov, ki so
pristojni za odločanje, pri čemer pod tem pojmom razume
tako sodišče kot upravni organ z enakovrednimi pooblastili
(prva alinea a) točke 2. člena). Zavezuje jih, da pred sprejemom odločitve a) proučijo, ali imajo na voljo dovolj informacij, in b) da sprejmejo odločitev v korist otroka in da,
kadar se za otroka po notranjem pravu šteje, da ima zadostno stopnjo razumevanja, zagotovijo, da je otrok dobil vse
ustrezne informacije, da se sami ali prek drugih oseb ali
organov posvetujejo z otrokom osebno, če je treba zasebno in na način, ki ustreza njegovi stopnji razumevanja,
omogočijo otroku, da izrazi svoje mnenje in to mnenje tudi
ustrezno upoštevajo (6. člen). Pristojni organi so dolžni
ukrepati hitro, v nujnih primerih morajo biti pooblaščeni
sprejemati takoj izvršljive odločitve (7. člen), v primerih,
določenih z notranjim pravom, ukrepati na svoj predlog,
kadar je resno ogrožena otrokova blaginja (8. člen) ter
imenovati posebnega zastopnika (“a special representative“, prvi odstavek 9. člena). Pri tem konvencija priporoča
podpisnicam, naj proučijo možnost, da pristojni organi imenujejo ločeno posebnega zastopnika (“a separate representative“, drugi odstavek 9. člena), v ustreznih primerih
odvetnika, ki bi zastopal otroka. Poleg tega pa MEKUOP
posebej opredeljuje naloge posebnega zastopnika otroka
(10. člen).
16. Vendar je večina navedenih določb MEKOUP takšnih, da jih brez ustrezne zakonske ureditve ni mogoče
uresničevati. To je na prvi pogled vidno za določbe drugega
odstavka 4. člena ter 5., 7. in 8. člena MEKOUP. Takšne pa
so tudi vse tiste določbe (zlasti 3. člen, b) točka 6. člena, b)
točka 10. člena), iz katerih izhaja, da mora zakonodajalec
opredeliti, v katerih primerih (bodisi različna starost bodisi
druge okoliščine, na podlagi katerih bodo imeli pristojni
organi jasno navodilo, katere pravice je treba zagotavljati)
ima otrok zadostno stopnjo razumevanja, da bo lahko uresničeval posamezne pravice, ki mu jih konvencija zagotavlja. Ali je glede teh vprašanj potrebna posebna zakonska
ureditev in torej ni mogoče govoriti o neposredni uporabljivosti teh določb, je nenazadnje razvidno tudi iz prej navede-
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nih določb ZPP1, ki jih je zakonodajalec že sprejel za sodni
postopek.
17. S tem, ko prvi odstavek 106. člena ZZZDR določa
za odločanje o stikih otroka s starši pristojnost centra za
socialno delo, sicer sam po sebi ni v neskladju z določbami
konvencije, saj ta dopušča, da o tem odloča upravni organ,
vendar samo, če ima enaka pooblastila kot sodišče. Teh pa
centri za socialno delo nimajo. Pomembne določbe MEKOUP,
ki zagotavljajo posebne pravice otroka, kadar se odloča o
njegovih stikih s starši, niso neposredno uporabljive. ZUP, ki
ga uporabljajo centri za socialno delo, pa nima takšnih določb, kot jih ima ZPP. Zato zakonodajalec ni izpolnil obveznosti, h katerim se je zavezala država z ratifikacijo MEKOUP. In
to je tudi razlog, zaradi katerega je določba prvega odstavka
106. člena ZZZDR v neskladju s prej navedenimi določbami
MEKOUP. Zato jo je ustavno sodišče razveljavilo.
18. Pri tem se ustavnemu sodišču ni bilo treba opredeliti
do tega, ali delitev pristojnosti med sodiščem in centrom za
socialno delo zagotavlja učinkovito uresničevanje pravic, ki
so otrokom, kadar se odloča o stikih s starši (kar je neločljivo
povezano z odločitvijo o vzgoji in varstvu otroka), zagotovljene
z MEKOUP. Zakonodajalec pa se pri pripravi nove ureditve ne
bo mogel izogniti odgovoru na to vprašanje kakor tudi ne
temu, ali takšno sodno varstvo zagotavlja veljavna ureditev
ukrepov, ki jih zagotavljata 7. in 8. člen MEKOUP.
19. Po ugotovitvi, da je prvi odstavek 106. člena v
neskladju z določbami MEKOUP, ustavno sodišče ni presojalo, ali so podane tudi druge zatrjevane neskladnosti.
B) – III
Presoja drugega odstavka 106. člena ZZZDR
20. Drugi odstavek 106. člena ZZZDR se glasi: “Tisti od
staršev, pri katerem otrok živi, je dolžan omogočiti stike iz
prejšnjega odstavka.“ Pobudniki mu očitajo, da ne vzpodbuja
in ne zagotavlja možnosti za redno vzdrževanje osebnih stikov
med otrokom in starši. S tem naj bi izpodbijana določba nasprotovala 3. točki 9. člena in 18. členu KOP, pravici do družinskega življenja (8. člen EKČP), tretjemu odstavku 41. člena ustave
ter pravicam in dolžnostim staršev (54. člena ustave). Izpodbijana določba sicer izrecno res ne govori o rednih osebnih
stikih, vendar take razlage pojmovno ne izključuje. Še več, v
skladu z določbo prvega odstavka 56. člena ustave in z načelom družinskega prava o varstvu otrokove koristi (6. člen
ZZZDR), pa tudi v skladu s 3. točko 9. člena KOP je to
določbo celo treba razlagati v smislu rednih stikov. Drugi odstavek 106. člena ZZZDR zagotavlja možnosti za izvrševanje (rednih) stikov, s tem da tistemu od staršev, pri katerem otrok živi,
nalaga dolžnost omogočiti stike (oziroma dolžnost opustiti vse,
kar bi stike lahko preprečilo). Izpodbijana določba zato ni v
neskladju z navedenimi določbami ustave in mednarodnih konvencij. To, da morda ne zagotavlja in vzpodbuja izvrševanja
rednih stikov med starši in otroki na zakonodajnotehnični način, ki bi bil z vidika otrokove koristi najboljši možni, pa samo
po sebi še ne predstavlja neskladnosti z ustavo ali navedenimi
mednarodnimi konvencijami. Na to ugotovitev tudi ne more
vplivati dejstvo, da je bilo treba razveljaviti prvi odstavek 106.
člena ZZZDR, saj je treba izvrševanje stikov omogočiti in vzpodbujati ne glede na to, kateri organ in v katerem postopku
odloča o izvrševanju stikov.
B) – IV
Presoja prvega odstavka 105. člena ter prvega in
drugega odstavka 114. člena ZZZDR
21. Ustavno sodišče pri odločanju o ustavnosti predpisa ni vezano na predlog iz pobude, temveč lahko oceni tudi
1 O ustreznosti veljavne ureditve glej Novak B., Posebni
zastopnik otroka v postopku. ZZR, 2001, str. 109-114.
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ustavnost drugih določb istega predpisa, katerih ocena
ustavnosti ni bila predlagana, če so te določbe v medsebojni zvezi ali če je to nujno za rešitev zadeve (30. člen ZUstS).
Ker je določba prvega odstavka 105. člena ZZZDR v medsebojni zvezi z izpodbijanima prvim in drugim odstavkom
114. člena ZZZDR, je ustavno sodišče začelo postopek tudi
za oceno ustavnosti navedene določbe, ki ne ureja možnosti skupne vzgoje in varstva otroka, če se starši o tem sporazumejo in njihov sporazum ne nasprotuje otrokovi koristi.
22. Prvi odstavek 105. člena ZZZDR se glasi: “Če
starši ne živijo skupaj, se morajo sporazumeti, pri katerem
izmed njih bo otrok živel.“
Prvi in drugi odstavek 114. člena ZZZDR se glasita:
“(1) Kadar starši živijo ločeno, izvršuje roditeljsko pravico tisti izmed njih, pri katerem otrok živi.
(2) Če se zakon razveže ali razveljavi, izvršuje roditeljsko pravico roditelj, ki mu je otrok dan v varstvo in vzgojo.“
Navedene določbe izhajajo iz tega, da je eden od
staršev v primeru ločenega življenja oziroma razpada njune
življenjske skupnosti nujno izključen od izvrševanja roditeljske pravice. Določajo, da v primeru ločenega življenja oziroma razveze ali razveljavitve zakonske zveze živi otrok pri
enem od staršev ter da izvršuje roditeljsko pravico le tisti od
staršev, pri katerem otrok živi oziroma tisti, ki mu je otrok
dan v vzgojo in varstvo.
23. Pravice in dolžnosti iz prvega odstavka 54. člena
ustave so staršem dane v korist otroka. Predpostavljajo, da
so jih starši pripravljeni in sposobni uresničevati v korist
otroka. Po ustavi so pravice staršev do otroka enake
(54. člen v zvezi s drugim odstavkom 14. člena ustave). Iz
tega izhaja, da so starši praviloma dolžni skrbeti za otroka
skupaj tudi v primeru, če živijo ločeno. Zato bi bilo z vidika
ustavnih pravic staršev najprimerneje, da starši za otroka
praviloma skrbijo in izvršujejo svoje pravice skupaj.2 Ker
zakonske določbe takšne možnosti ne predvidevajo, gre za
poseg v navedeno človekovo pravico.
24. Ustavno sodišče presoja poseg v človekovo pravico na podlagi tako imenovanega strogega testa sorazmernosti. Ta izhaja iz tretjega odstavka 15. člena ustave. Po tej
določbi so človekove pravice in temeljne svoboščine omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ta
ustava. Prvi odstavek 54. člena ustave določa, da se smejo
pravice staršev odvzeti ali omejiti samo iz razlogov, ki jih
zaradi varovanja otrokovih koristi določa zakon. Zato je bilo
treba presoditi, ali je poseg v pravice in dolžnosti staršev
dopusten zaradi ustavnega varstva otroka in njegovih pravic
(56. člen ustave). Kot izhaja iz ustavnosodne presoje ustavnega sodišča (glej na primer odločbi št. U-I-137/93 z dne
2. 6. 1994, Uradni list RS, št. 42/94 in OdlUS III, 62 ter št.
U-I-290/96 z dne 11. 6. 1998, Uradni list RS, št. 49/98 in
OdlUS VII, 124), so omejitve ustavnih pravic zaradi varstva
ustavnih pravic drugih dopustne le, če so v skladu z načelom sorazmernosti izpolnjeni trije pogoji: nujnost, primernost in sorazmernost v ožjem smislu. Poseg mora biti nujen
v tem smislu, da cilja – to je varstva druge človekove pravice
– ni mogoče doseči z nobenim blažjim posegom v človekovo pravico ali celo brez njega. Poseg mora biti primeren za
dosego zaželjenega, ustavno dopustnega cilja – primeren v
tem smislu, da je z njim ta cilj mogoče doseči. V okviru
sorazmernosti je treba tehtati pomembnost s posegom prizadete pravice v primerjavi s pravico, ki se s tem posegom
želi zavarovati, in odmeriti težo posega sorazmerno s težo
prizadetosti pravic.
2 Novak B., Nekateri problemi pri odločanju o varstvu in
vzgoji otrok. Podjetje in delo, št. 6-7/02, str. 1223. O skupni
vzgoji in varstvu otrok po razvezi glej tudi Končina Peternel M.,
Položaj in pravice otrok v družinskopravnih sporih in uporaba konvencij, Pravosodni bilten št. 2/99, str. 119-121.
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25. Zakonodajalec je z ureditvijo vzgoje in varstva posegel v pravice in dolžnosti staršev iz prvega odstavka
54. člena ustave zaradi varstva pravic otrok. Za dosego
tega cilja je bil poseg v pravice in dolžnosti staršev nujen.
Razumljivo je namreč, da država sme in mora zavarovati
otrokovo korist in odločiti o izvrševanju roditeljske pravice,
če se starši o tem vprašanju ne morejo sporazumeti zaradi
nasprotujočih si interesov.3 Poseg je primeren, ker je z njim
mogoče učinkovito zavarovati otrokove pravice.
26. Zakonsko omejevanje pa ni potrebno, kadar želijo
starši tudi, če ne živijo skupaj, nositi skupno odgovornost za
otroka in dogovor staršev ne nasprotuje otrokovi koristi. V
tem primeru zakonodajalec v skladu s prvim odstavkom
54. člena ustave ni upravičen poseči v ustavno zavarovane
pravice staršev in enega od njiju izključiti od izvrševanja
roditeljske pravice. Ureditev prvega odstavka 105. člena ter
prvega in drugega odstavka 114. člena ZZZDR, ki ne predvideva možnosti skupne vzgoje in varstva otrok oziroma skupnega izvrševanja roditeljske pravice v primeru ločenega
življenja staršev, kadar se starši o tem sporazumejo in je
njihov sporazum otroku v korist, brez upravičenega razloga
prizadeva pravice staršev in je zato v neskladju s prvim
odstavkom 54. člena ustave.4 Ker je ustavno sodišče glede
določb prvega in drugega odstavka 114. člena ZZZDR že iz
tega razloga ugotovilo, da so v neskladju z ustavo, ni še
posebej presojalo drugih zatrjevanih neskladnosti. Pri tem
je na podlagi 48. člena ZUstS le ugotovilo neskladnost
prvega in drugega odstavka 114. člena ZZZDR z ustavo, ker
zaradi ugotovljene pravne praznine razveljavitev ni mogoča.
B) – V
Presoja 107. člena ZZZDR
27. Očitek pobudnikov, da je 107. člen ZZZDR v
neskladju z ustavo in KOP, ni utemeljen, saj ta določa le, da
mladoletne otroke zastopajo starši. Ta določba zato že pojmovno ne more nedopustno prizadeti ali omejevati pravic
staršev iz prvega odstavka 54. člena ustave. Drugi odstavek
107. člena ZZZDR tudi ne more posegati v pravice staršev.
Če bi zakon namreč predvideval institut skupne vzgoje in
varstva oziroma skupnega izvrševanja roditeljske pravice, bi
bila ta določba uporabna tudi za te primere. Starši, ki bi
imeli skupno vzgojo, čeprav bi živeli ločeno, bi bili v skladu z
drugim odstavkom 107. člena upravičeni (in to vsak od njih)
za sprejem pisemske pošiljke, razen, kadar bi se o skupni
vzgoji in varstvu sporazumeli na ta način, da bi otrok kljub
skupni vzgoji in varstvu živel le pri enem od njiju (t. i. rezidenčni model skupne vzgoje in varstva5). V tem primeru ne
bi bilo v neskladju z ustavo, če bi zakonodajalec štel, da je
vročitev pošiljke tistemu od staršev, ki bo nanjo lahko hitreje
reagiral (na primer, ko bo treba ukreniti kaj v zvezi z otrokom), bolj smotrna in v otrokov korist, kot pa vročitev tistemu od staršev, pri katerem otrok ne živi. Pravice drugega od
staršev bi bile tudi pri taki ureditvi primerno zavarovane s
tretjim odstavkom 114. člena ZZZDR. Po njem bi tisti od
staršev, ki mu je bila pošiljka vročena, pri važnejših odločitvah nujno moral poiskati soglasje drugega od staršev.
3
4

BVerfGE 31, 194 [205].
Nemško ustavno sodišče je pravno ureditev, ki je vsebovala pravilo, da se otrok ob razvezi zaupa le enemu od staršev, leta
1982 zaradi navedenih razlogov razglasilo kot protiustavno
(BVerfGE 61, 358 [373] – sodba 1BvL 25, 38, 40/80 in 12/81 z
dne 3. 11. 1982). O pomislekih glede ureditve izvrševanja roditeljske pravice v slovenskem pravnem sistemu pri Novak B., Podjetje in delo, št. 6–7/02, str. 1224.
5 O tem na primer v Schwab D., 2001, str. 312 in nasl.
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B) – VI
Presoja tretjega odstavka 114. člena ZZZDR
28. Prav tako ni v neskladju z ustavo in KOP določba
tretjega odstavka 114. člena ZZZDR, ki določa pravico (oziroma dolžnost), da starši o vseh pomembnejših odločitvah
nujno odločajo sporazumno in to ne glede na to, ali živijo
skupaj ali ne. S tem izpodbijana določba staršem zagotavlja
enake pravice, ne pa da jih pri izvrševanju pravic nedopustno omejuje, kot to zatrjujejo pobudniki. Zato tretji odstavek 114. člena ZZZDR pojmovno ne more biti v neskladju z
ustavo. Zgolj to, da zakon tu omenja roditelja, pri katerem
otrok ne živi, pa samo po sebi ne more biti v neskladju z
ustavo, saj bi bil otrok zaradi varstva njegove koristi, četudi
bi zakonska ureditev poznala skupno vzgojo in varstvo in s
tem skupno izvrševanje roditeljske pravice, še vedno lahko
zaupan v vzgojo in varstvo samo enemu od staršev oziroma
bi se starši pri skupni vzgoji in varstvu lahko sporazumeli, da
bo otrok kljub skupnemu izvrševanju roditeljske pravice živel
le pri enem od njiju. V tem zadnjem primeru tisti od staršev,
pri katerem otrok ne bi živel, po naravi stvari ne bi mogel
izvrševati roditeljske pravice v obsegu, ki zadeva vsakodnevne drobne odločitve o vzgoji in skrbi za otroka.
B) – VII
Presoja četrtega odstavka 114. člena ZZDR
29. Odločitev o vzgoji in varstvu otroka pomeni tudi
odločitev o obsegu izvrševanja roditeljske pravice. Ob razvezi, razveljavitvi zakonske zveze ali ob razpadu življenjske
skupnosti v zunajzakonski skupnosti in zakonski zvezi, če
zakonca ne zahtevata razveze, odloči o vzgoji in varstvu
otrok, če se starši o tem ne morejo sporazumeti, sodišče po
določbah ZPP. Kadar pa se starši, ki ne živijo skupaj, o
kakšnem vprašanju v zvezi z izvrševanjem roditeljske pravice
ne morejo sporazumeti, odloči o tem organ socialnega varstva po ZUP (četrti odstavek 114. člena ZZZDR). Ta pravna
ureditev je v neskladju z določbami MEKOUP iz enakih
razlogov, kot so navedeni že v 17. točki te odločbe. Zato je
ustavno sodišče razveljavilo tudi četrti odstavek 114. člena
ZZZDR.
B) – VIII
30. Ustavno sodišče je razveljavilo prvi odstavek
106. člena in četrti odstavek 114. člena ZZZDR, po katerih
je za odločanje o odvzemu in omejitvi osebnih stikov ter za
odločanje o izvrševanju roditeljske pravice predvidena pristojnost centra za socialno delo. Center za socialno delo
mora, ko odloča o zadevah iz prvega odstavka 106. člena
in 114. člena ZZZDR v skladu s prvim odstavkom 88. člena
ZSV pred odločitvijo pridobiti mnenje strokovne komisije. Z
razveljavitvijo prvega odstavka 106. člena in četrtega odstavka 114. člena ZZZDR je postala neuporabna tudi določba 88. člena ZSV v delu, ki se nanaša na delo in sestavo te
komisije. Ustavno sodišče zato njene ustavnosti ni presojalo. Za presojo celotnega 119. člena ZZZDR (tj. za presojo
ustavnosti njegove uporabe v delu, ki se ne nanaša na
osebne stike) pobudnici nista izkazali pravnega interesa.
Zaradi razveljavitve prvega odstavka 106. člena ZZZDR pa
je postal brezpredmeten tudi očitek pobudnic, da navezovanje prvega odstavka 106. člena ZZZDR na 119. člen
ZZZDR, s čimer je vlada v svojem odgovoru utemeljevala
pristojnost organov socialnega varstva za odločanje o izvrševanju osebnih stikov, pomeni nedopusten poseg v varstvo
pravic zasebnosti in osebnostnih pravic (35. člen ustave), v
ustavno določbo o zakonski zvezi in družini (53. člen ustave), v pravice in dolžnosti staršev (prvi odstavek 54. člena
ustave), v pravice otrok (56. člen ustave) ter v pravico do
zasebnega in družinskega življenja (8. člen EKČP).
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B) – IX
31. Ker je ustavno sodišče ugotovilo, da ZZZDR ne
ureja vprašanja skupne vzgoje in varstva otroka v primeru
ločenega življenja staršev in s tem povezanega skupnega
izvrševanja roditeljske pravice, čeprav bi to vprašanje zaradi
varstva pravic in dolžnosti staršev iz 54. člena ustave moral
urediti, je v skladu z določbo 48. člena ZUstS ugotovilo
protiustavnost izpodbijanih določb iz prve točke izreka te
odločbe. Rok enega leta je primeren, da zakonodajalec na
novo uredi vprašanje vzgoje in varstva otroka ter izvrševanja
roditeljske pravice v primeru ločenega življenja staršev,
upoštevajoč razloge te odločbe.
32. V skladu z določbo 43. člena ZUstS lahko ustavno
sodišče zakon, za katerega ugotovi, da je v neskladju z
ustavo, razveljavi z odložnim rokom, če obstajajo ustavnopravni razlogi, zaradi katerih je treba dopustiti, da protiustaven zakon še naprej velja. Takšni razlogi v tem primeru
obstajajo. Takojšnja razveljavitev izpodbijanih členov ZZZDR
iz druge točke izreka te odločbe bi pomenila, da pravice
otrok ne bi bile ustrezno zavarovane. Glede na določbo
1. člena ZPP bi postalo takoj za vse zadeve, o katerih se
odloča o stikih staršev z otrokom pred centri za socialno
delo, pristojno sodišče. Ker je treba upoštevati, da sodišča
niso vnaprej pripravljena na reševanje takšnih zadev na način, ki bi omogočal zagotovitev učinkovitega sodnega varstva pravic otrok, pa tudi to, da bo moral zakonodajalec z
ustreznimi prehodnimi določbami urediti, na kakšen način
se bodo dokončali tekoči postopki, bi s takojšnjo razveljavitvijo nastalo stanje, ki bi bilo še bolj protiustavno od razveljavljenih določb. Zato je ustavno sodišče prvi odstavek
106. člena in četrti odstavek 114. člena ZZZDR razveljavilo
z odložnim učinkom.
C)
33. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21., 43. in 48. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr.
Dragica Wedam Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper
Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-312/00-40
Ljubljana, dne 23. aprila 2003.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

BANKA SLOVENIJE
2046.

Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih
bankovcev za 1000, 500 in 100 tolarjev

Na podlagi prvega odstavka 7. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) ter v skladu z
2. točko sklepa o izdaji bankovcev za 5000, 1000, 500,
200, 100, 50, 20 in 10 tolarjev (Uradni list RS, št. 45/92 in
12/95) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi sklepa o glavnih znamenjih
bankovcev za 1000, 500 in 100 tolarjev

Uradni list Republike Slovenije
1
V tretjem odstavku 4.b) točke sklepa o glavnih znamenjih bankovcev za 1000, 500 in 100 tolarjev (Uradni list RS,
št. 46/92, 66/93, 59/00, 44/01 in 74/01; v nadaljevanju:
sklep) se glavna znamenja bankovca za 1000 tolarjev spremenijo tako, da se:
– pri “faksimile podpisov” ime “dr. Franceta Arharja”
nadomesti z imenom”Mitje Gasparija”;
– pri “datum izdaje” datum “15. JANUAR 2000” nadomesti z datumom “15. JANUAR 2003”.
2
V četrtem odstavku 6.b) točke sklepa se glavna znamenja bankovca za 100 tolarjev spremenijo tako, da se:
– pri “faksimile podpisov” ime “dr. Franceta Arharja”
nadomesti z imenom”Mitje Gasparija”;
– pri “datum izdaje” datum “15. JANUAR 1992« nadomesti z datumom “15. JANUAR 2003”.
3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 65
Ljubljana, dne 22. aprila 2003.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

2047.

Sklep o dajanju bankovcev za 1000 in 100
tolarjev v obtok

Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02), 2. člena
zakona o denarni enoti Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 17/91-I in 33/92) in na podlagi 1. točke sklepa o izdaji
bankovcev za 5000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20 in
10 tolarjev (Uradni list RS, št. 45/92 in 12/95) izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o dajanju bankovcev za 1000 in 100 tolarjev
v obtok
1
Banka Slovenije bo preko depotnih bank v Republiki
Sloveniji dne 12. maja 2003 dala v obtok bankovca za
1000 in 100 tolarjev z znamenji, ki so določena s sklepom
o glavnih znamenjih bankovcev za 1000, 500 in 100 tolarjev (Uradni list RS, št. 46/92, 66/93, 59/00, 44/01, 74/01
in št. 42/03).
2
Bankovci za 1.000 tolarjev, ki so bili izročeni v obtok s
sklepom o izročitvi tolarskih bankovcev za 1.000, 500 in
100 tolarjev v obtok (Uradni list RS, št. 46/92), s sklepom o
izročitvi bankovca za 1000 tolarjev v obtok (Uradni list RS,
št. 66/93, 59/00) in s sklepom o izročitvi bankovcev za
1000 in 100 tolarjev v obtok (Uradni list RS, št. 74/01),
ostanejo še naprej zakonito plačilno sredstvo.
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3
Bankovci za 100 tolarjev, ki so bili izročeni v obtok s
sklepom o izročitvi tolarskih bankovcev za 1000, 500 in
100 tolarjev v obtok (Uradni list RS, št. 46/92) in s sklepom
o izročitvi bankovcev za 1000 in 100 tolarjev v obtok (Uradni list RS, št. 74/01) ostanejo še naprej zakonito plačilno
sredstvo.

bnim dogovorom, sklenjenim med Banko Slovenije in
AJPES, posreduje AJPES.
Sistem šifriranja plačilnih transakcij med rezidenti je
AJPES določila z navodilom o vsebini, načinu in rokih, v
katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za
statistične in druge z zakoni določene namene (Uradni list
RS, št. 117/02).

4
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen:
– šifriranje plačilnih transakcij – označevanje namenov plačil s šiframi prejemkov in izdatkov (PI);
– račun – transakcijski račun pri banki, hranilnici in
Banki Slovenije, poravnalni račun pri Banki Slovenije,
podračun v sistemu enotnega zakladniškega računa; gotovinski račun proračunskega uporabnika pri banki;
– poslovni subjekt – pravna oseba – rezident, imetnik transakcijskega računa pri banki, hranilnici ali Banki
Slovenije, imetnik poravnalnega računa pri Banki Slovenije
in imetnik podračuna v sistemu enotnega zakladniškega računa, ki opravlja dejavnost;
– izvajalec plačilnega prometa – banka, hranilnica
in Banka Slovenije. Nalogo izvajalca plačilnega prometa za
neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, vključene v sistem enotnega zakladniškega računa, po tem navodilu izvaja Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP);
– plačilna transakcija nastane na osnovi plačilne instrukcije in programsko generirane transakcije;
– plačilni instrument – je sredstvo, ki ob pogojih, ki
so dogovorjeni med izvajalcem plačilnega prometa ter imetnikom, glede oblike in načina uporabe plačilnega instrumenta, imetniku omogoča prenos denarnih sredstev, ter
vplačil in izplačil. Pomeni obliko in način posredovanja plačilne instrukcije izvajalcu plačilnega prometa;
– nalogodajalec – poslovni subjekt, fizična oseba,
samostojni podjetnik ali drug udeleženec plačilnega prometa, ki inicira plačilo;
– plačilna instrukcija je navodilo izvajalcu plačilnega
prometa za prenos sredstev. Plačilna instrukcija izhaja iz
različnih plačilnih instrumentov. Na osnovi plačilnih instrukcij se pri izvajalcih plačilnega prometa oblikujejo ustrezne
plačilne transakcije. Namen plačila je šifriran z ustrezno
šifro na plačilnem instrumentu ali pa se šifra generira programsko na plačilno instrukcijo;
– interni plačilni promet – promet med računi, ki jih
vodi izvajalec plačilnega prometa, ter med računom izvajalca plačilnega prometa in računi, ki jih izvajalec plačilnega
prometa vodi, in poravnava plačila na podlagi plačilne transakcije, ki je lahko tudi programsko generirana (npr. pripis
obresti).
– medbančni plačilni promet – poravnava plačila
prek sistema bruto poravnave v realnem času (BPRČ) ali
žiro kliringa (ŽK) na poravnalnih računih bank, hranilnic in
Banke Slovenije, ne glede na to, ali je nalogodajalec komitent v Banki Slovenije/banki/hranilnici ali pa je nalogodajalec Banka Slovenije/banka/ hranilnica;
– evidentiranje prejemkov in izdatkov – zapis podatkov o prejemkih na račune in o izdatkih z računov posameznih poslovnih subjektov, ki so izvajalcem plačilnega prometa podlaga za poročanje AJPES za potrebe statističnega
raziskovanja.
Za posamezne izraze, uporabljene v tem navodilu, ki
niso posebej opredeljeni, se uporablja vsebina, ki jo določa
zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02 in
15/03).

Št. 66
Ljubljana, dne 22. aprila 2003.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2048.

Navodilo o načinu, postopkih in udeležencih za
izvajanje statističnega raziskovanja o prejemkih
na račune in o izdatkih z računov poslovnih
subjektov

Na podlagi petega odstavka 71. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02 in 15/03), 7. točke
četrtega odstavka 19. člena sklepa o ustanovitvi Agencije
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02 in 87/02) ter v skladu s soglasjem
ministra za finance in s soglasjem Sveta Banke Slovenije,
Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve izdaja

NAVODILO
o načinu, postopkih in udeležencih za izvajanje
statističnega raziskovanja o prejemkih na račune
in o izdatkih z računov poslovnih subjektov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
To navodilo določa način, postopke in udeležence za
izvajanje statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in
o izdatkih z računov poslovnih subjektov – rezidentov.
Mesečno statistično raziskovanje o prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih subjektov izvaja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v
nadaljevanju: AJPES) v skladu z zakonom o državni statistiki
(Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in v skladu s srednjeročnim in letnim programom statističnih raziskovanj.
Podlaga temu raziskovanju so podatki o prejemkih in o
izdatkih poslovnih subjektov, ki jih zagotavljajo izvajalci plačilnega prometa iz plačilnih instrumentov in plačilnih instrukcij, na katerih je namen plačila šifriran z ustrezno šifro prejemkov in izdatkov za plačila v državi med rezidenti.
Podatke o izdatkih za plačila v tujino – nerezidentom in
podatke o prejemkih od nerezidentov za plačila iz tujine
zbira Banka Slovenije v skladu z zakonom o Banki Slovenije
in zakonom o deviznem poslovanju ter jih v skladu s pose-
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3. člen
V navodilu so zaradi zagotovitve celovitosti podatkov za
potrebe statističnih raziskovanj upoštevana naslednja izhodišča:
– podatki o prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih subjektov se zagotavljajo s plačilnega prometa na podlagi šifer prejemkov in izdatkov, s katerimi so na
plačilnih instrumentih in pri plačilni instrukciji izraženi nameni plačil;
– podatke o prejemkih in o izdatkih iz naslova opravljenega večstranskega pobota medsebojnih obveznosti in terjatev prek AJPES zagotovi AJPES;
– izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke o
prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih subjektov po posameznih šifrah prejemkov in izdatkov za plačila
internega in medbančnega plačilnega prometa;
– promet na računih fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov se izkazuje kot promet na računih izvajalcev plačilnega prometa; način evidentiranja je razviden iz pregleda
zbiranja podatkov o prejemkih in o izdatkih glede na račun
nalogodajalca in prejemnika in glede na način izvršitve plačila, ki je Priloga 1 tega navodila;
– poročevalci podatkov o prejemkih na račune in o
izdatkih z računov so izvajalci plačilnega prometa, za račune
poslovnih subjektov, ki jih vodijo;
– za transakcije z nerezidenti poročevalci posredujejo
AJPES zbirni podatek o prejemkih na račune in o izdatkih z
računov skupen seštevek prejemkov in izdatkov s predoznačbo T in štirimestno šifro na način: za prilivno stran se
uporabi šifra T1000 (skupen seštevek prejemkov) in za odlivno stran se uporabi šifra T2000 (skupen seštevek izdatkov);
– poročevalci pošiljajo podatke neposredno v AJPES;
– UJP zagotavlja podatke o prejemkih na račune in o
izdatkih z računov za neposredne in posredne uporabnike
državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki so vključeni v sistem enotnega
zakladniškega računa.
II. ŠIFRIRANJE NAMENOV PLAČIL
4. člen
Osnova za zbiranje podatkov o prejemkih in o izdatkih
je plačilni instrument oziroma plačilna instrukcija (tudi programsko generirana plačilna transakcija), na katerih je namen plačila šifriran z ustrezno šifro prejemka in šifro izdatka.
Poslovni subjekti so odgovorni za pravilnost navedenih šifer
prejemkov in izdatkov.
Prejemki po tem navodilu so povečanja stanja denarnih sredstev na računu.
Izdatki po tem navodilu so zmanjšanja stanja denarnih
sredstev na računu.
5. člen
Namene plačil na plačilnih instrumentih in pri plačilnih
instrukcijah za plačila v državi med rezidenti označujejo nalogodajalci s šiframi prejemkov in izdatkov. Nalogodajalci
označijo izdatek s svojega računa in prejemek na račun
prejemnika z ustrezno šifro izdatka in šifro prejemka iz pregleda šifer prejemkov in izdatkov iz 11. člena tega navodila.
Pri označevanju namenov plačil upoštevajo povezave šifer
izdatkov s šiframi prejemkov iz 18. člena tega navodila.
Če so nalogodajalci fizične osebe in samostojni podjetniki, šifre prejemkov in izdatkov, ki ustrezajo namenom
plačil, zagotovijo izvajalci plačilnega prometa.
Namene plačil pri programsko generiranih plačilnih
transakcijah označijo s šiframi prejemkov in izdatkov izvajalci plačilnega prometa.
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6. člen
Plačila med poslovnimi subjekti v državi (poslovna dejavnost, dejavnost naložbenja in dejavnost financiranja) se
označujejo tako, da se na prvo mesto vpiše črka A, na
naslednja štiri mesta pa šifra »vrsta posla« iz šifranta Vrsta
posla A.
Medbančna plačila ali monetarna plačila (plačila med
bankami in plačila med bankami in Banko Slovenije) se
označujejo tako, da se na prvo mesto vpiše črka B (za
plačila med bankami) ali črka M (za plačila med bankami in
Banko Slovenije), na naslednja štiri mesta pa šifra »vrsta
posla« iz šifranta Vrsta posla B ali M. Plačila prek računa
Klirinško depotne družbe pri Banki Slovenije (za plačila iz
naslova poravnav poslov z vrednostnimi papirji) se označujejo tako, da se na prvo mesto vpiše črka F, na naslednja štiri
mesta pa šifra »vrsta posla« iz šifranta Vrsta posla F.
Šifrant Vrste posla A je Priloga 2 tega navodila.
Vsebino šifrantov Vrste posla B, M in F določa in objavlja Banka Slovenije.
Banka Slovenije pred pošiljanjem podatkov v AJPES
zagotovi prevedbo vseh šifer »vrsta posla« B, M v šifre prejemkov in šifre izdatkov.
II/1 Šifriranje plačil na račune za zbiranje
javnofinančnih prihodkov
7. člen
Prejemke iz naslova razporejanja javnofinančnih prihodkov na račune prejemnikov sredstev na plačilnih instrumentih oziroma pri plačilnih instrukcijah označujejo z ustreznimi šiframi pristojni organi in druge pravne osebe, ki
javnofinančne prihodke razporejajo po predpisih in drugih
podlagah.
Pri plačilih na podračune javnofinančnih prihodkov, ki
so v Registru transakcijskih računov označeni s črko P,
poslovni subjekti vpišejo šifro izdatka in šifro prejemka, ker
tako zahteva standard za izpolnjevanje nalogov. UJP tako
evidentiranih prejemkov ne sporoča AJPES.
II/2 Storno uporabljenih šifer prejemkov
in izdatkov
8. člen
Zaradi zagotovitve pravilnosti podatkov o prejemkih in
o izdatkih je treba v določenih primerih stornirati uporabljene šifre. Na plačilnih instrumentih oziroma pri plačilnih instrukcijah se storno uporabljenih šifer prejemkov in izdatkov
označi tako, da se v polje, ki je predvideno za šifro izdatka,
vpiše šifra prejemka, v polje, ki je predvideno za šifro prejemka, pa se vpiše šifra izdatka.
Šifre prejemkov in izdatkov se stornirajo pri:
– napačni usmeritvi denarnih sredstev,
– označitvi z nepravilno šifro,
– vračilu preveč plačanih obveznosti v istem letu.
Če so prejemki in izdatki nastali v preteklem letu, se v
tekočem letu šifre ne stornirajo. V teh primerih se popravki
prejemkov označijo s šifro izdatka 89, popravki izdatkov pa
s šifro prejemka 29.
9. člen
Izjeme pri uporabi storna šifer:
– ob vračilu davka na dodano vrednost po obračunu,
tudi če se vračilo davka na dodano vrednost nanaša na
preteklo leto, se uporabi storno šifre izdatka 51,
– za šifro 29 – drugi prejemki in za šifro 89 – drugi
izdatki se nepravilno šifrirani podatki s tema šiframa ne popravljajo s storniranjem uporabljene šifre.
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IZDATKI PRI NALOŽBENJU

Nepravilni podatek na šifri 29 – drugi prejemki se popravi s šifro 89 drugi izdatki, nepravilni podatek na šifri 89 –
drugi izdatki se popravi s šifro 29 – drugi prejemki.

70 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

II/3 Šifriranje izdatkov in prejemkov
iz naslova obresti
10. člen
Izdatki za plačilo obresti se označujejo z istimi šiframi
izdatkov kakor plačilo obveznosti, na katere se obresti nanašajo, ne glede na to, ali jih poslovni subjekti plačujejo
posebej ali skupaj s plačilom obveznosti.
Enako velja tudi za prejemke iz naslova obresti.

71 Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
72 Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih
finančnih naložb
IZDATKI PRI FINANCIRANJU
80 Izdatki za vračilo kapitala
81 Izdatki za vračila oziroma odplačila dolgoročnih in
kratkoročnih posojil, kreditov in depozitov
82 Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev
lastnikov iz dobička

III. PREGLED ŠIFER PREJEMKOV IN IZDATKOV
11. člen
A) PREJEMKI
PREJEMKI PRI POSLOVANJU
11 Prejemki od prodaje proizvodov in storitev
12 Prejemki od subvencij, dotacij in od drugih nevračljivih virov
PREJEMKI PRI NALOŽBENJU
13 Prejemki od dividend in deležev iz dobička drugih
15 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
16 Prejemki od odtujitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev
17 Prejemki od odtujitve dolgoročnih in kratkoročnih
finančnih naložb
PREJEMKI PRI FINANCIRANJU
20 Prejemki od vplačanega kapitala
21 Prejemki od dobljenih dolgoročnih in kratkoročnih
posojil, kreditov in depozitov
28 PREJEMKI OD POBOTA
29 DRUGI PREJEMKI
B) IZDATKI
IZDATKI PRI POSLOVANJU
30 Izdatki za nakup materiala in storitev
31 Izdatki za subvencije, dotacije in za druge istovrstne namene
32 Izdatki za povračila stroškov v zvezi z delom in
drugi osebni prejemki
33 Izdatki za plačila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah
40 Izdatki za čiste plače zaposlencev in za nadomestila čistih plač
43 Izdatki za socialno varnost
50 Izdatki za dajatve in takse
51 Izdatki za davek na dodano vrednost, trošarine in
prometni davki
52 Izdatki za akontacijo dohodnine

88 IZDATKI OD POBOTA
89 DRUGI IZDATKI
III/1 Vsebina šifer prejemkov in izdatkov
12. člen
A) Vsebina šifer prejemkov
PREJEMKI PRI POSLOVANJU
ŠIFRA 11 – Prejemki od prodaje proizvodov in storitev
S šifro 11 se označujejo prejemki od:
– prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala,
– opravljanja storitev,
– opravnin (provizij),
– zavarovalnih in pozavarovalnih premij in drugih poslovnih prejemkov iz zavarovalne in pozavarovalne dejavnosti,
– odškodnin,
– licenčnin,
– nadomestil,
– najemnin (tudi fizičnim osebam),
– članarin,
– vračil potrošniških posojil,
– obresti,
– kazni itd.
ŠIFRA 12 – Prejemki od subvencij, dotacij in od drugih
nevračljivih virov
S šifro 12 se označujejo prejemki od:
– subvencij,
– dotacij,
– regresov,
– kompenzacij (kot vrste subvencij),
– premij,
– samoprispevkov,
– sredstev, zbranih za izgradnjo infrastrukturnih objektov,
– obračunanih in neplačanih prispevkov po posebnih
predpisih,
– drugih nevračljivih virov (prispevki ob elementarnih
nesrečah, humanitarna pomoč, sredstva, prejeta iz naslova
sponzorstva) itd.
PREJEMKI PRI NALOŽBENJU
ŠIFRA 13 – Prejemki od dividend in deležev iz dobička
drugih
S šifro 13 se označujejo prejemki od:
– dividend,
– deležev iz dobička drugih.
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ŠIFRA 15 – Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
S šifro 15 se označujejo prejemki od odtujitve:
– zemljišč,
– zgradb,
– gozdov,
– proizvajalne in druge opreme,
– osnovne črede,
– večletnih nasadov,
– drobnega inventarja, ki ima naravo opredmetenih
osnovnih sredstev,
– opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji in izdelavi
in njihovih nadomestnih delov itd.
ŠIFRA 16 – Prejemki od odtujitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev
S šifro 16 se označujejo prejemki od odtujitve:
– patentov,
– licenc,
– blagovnih znamk,
– prejemki od danih koncesij in podobnih pravic.
ŠIFRA 17 – Prejemki od odtujitve dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb
S šifro 17 se označujejo:
– prejemki od prodaje lastnih vrednostnih papirjev drugih (delnic),
– prejemki od prodaje oziroma vnovčenja dolžniških
vrednostnih papirjev drugih (obveznic, blagajniških zapisov
in certifikatov),
– prejemki od prodaje deležev in celote kapitala drugih,
– vrnjeni depoziti,
– vrnjeni krediti, odobreni drugim, razen potrošniških
kreditov,
– prejemki od obresti itd.
PREJEMKI PRI FINANCIRANJU
ŠIFRA 20 – Prejemki od vplačanega kapitala
S šifro 20 se označujejo:
– vplačilo ustanovnega kapitala,
– prejemki iz izdaje delnic,
– vplačilo deleža,
– sredstva, prejeta od ustanovitelja (vloge) itd.
ŠIFRA 21 – Prejemki od dobljenih dolgoročnih in kratkoročnih posojil, kreditov in depozitov
S šifro 21 se označujejo:
– prejeta dolgoročna in kratkoročna posojila, krediti in
depoziti,
– prejemki iz izdaje zadolžnic, obveznic itd.
ŠIFRA 28 – PREJEMKI OD POBOTA
S šifro 28 se označujejo prejemki:
– iz naslova medsebojnih obveznosti in terjatev, poravnanih s pobotom.
ŠIFRA 29 – DRUGI PREJEMKI
S šifro 29 se označujejo prejemki, ki jih ni mogoče
razvrstiti med prejemke poslovanja, naložbenja in financiranja:
– povračila nadomestil čistih plač zaposlencev za čas
odsotnosti z dela in drugih nadomestil, ki ne bremenijo
delodajalca itd.
S to šifro se označujejo tudi popravki, ki se nanašajo
na izdatke v preteklem letu.

Uradni list Republike Slovenije
13. člen
B) Vsebina šifer izdatkov
IZDATKI PRI POSLOVANJU
ŠIFRA 30 – Izdatki za nakup materiala in storitev
S šifro 30 se označujejo izdatki za:
– nabavo materiala in blaga,
– storitve,
– vzdrževanje,
– reklamo, reprezentanco in sponzorstvo,
– najemnine,
– zavarovalne in pozavarovalne premije,
– odškodnine,
– bančne storitve in storitve plačilnega prometa,
– izobraževanje in šolnine,
– obresti,
– kazni itd.
S šifro 30 se označujejo izdatki za nakup materiala, blaga
in storitev, vključno s prometnimi davki, carino, carinskimi taksami in z drugimi dajatvami, ki se nanašajo na te izdatke.
ŠIFRA 31 – Izdatki za subvencije, dotacije in za druge
istovrstne namene
S šifro 31 se označujejo izdatki za:
– subvencije,
– dotacije,
– regrese,
– kompenzacije (kot oblika subvencij),
– donatorstvo,
– prostovoljne prispevke ob elementarnih nesrečah,
– druge istovrstne namene.
S šifro 31 se označujejo izdatki za subvencije, dotacije
in za druge istovrstne namene, vključno s prometnimi davki,
carino, carinskimi taksami in drugimi dajatvami, ki se nanašajo na te izdatke.
ŠIFRA 32 – Izdatki za povračila stroškov v zvezi z
delom in drugi osebni prejemki
S šifro 32 se označujejo izdatki za:
– prehrano med delom,
– prevoze na delo in z dela,
– službena potovanja,
– terenske dodatke,
– nadomestila za ločeno življenje,
– sejnine,
– regrese za letni dopust,
– jubilejne nagrade,
– odpravnine ob upokojitvi,
– solidarnostne pomoči,
– izplačila učencem, dijakom in študentom za opravljeno delo,
– nagrade za idejne rešitve, nagrade po javnih natečajih itd.
S šifro 32 se označujejo izdatki za povračilo stroškov v
zvezi z delom in izdatki za druge osebne prejemke, čeprav
se njihovo izplačilo nanaša na pretekla leta.
ŠIFRA 33 – Izdatki za izplačila po pogodbah o delu in
po avtorskih pogodbah
S šifro 33 se označujejo izdatki za izplačila:
– po pogodbah o delu,
– po delovršnih pogodbah,
– iz avtorskih pravic,
– za izume, znake razlikovanja in tehnične izboljšave,
– iz drugih pravnih razmerij, nastalih s fizičnimi osebami itd.
S šifro 33 se označujejo izdatki za izplačila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah, čeprav se njihovo
izplačilo nanaša na pretekla leta.
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ŠIFRA 40 – Izdatki za čiste plače zaposlencev in za
nadomestila čistih plač
S šifro 40 se označujejo izdatki za čiste plače zaposlencev in za nadomestila čistih plač, ki bremenijo delodajalca:
– čiste plače iz delovnega razmerja za opravljeno delo
za polni, nepolni, skrajšani delovni čas in za delo, daljše od
polnega delovnega časa,
– nadomestila čistih plač, ki v skladu z zakonom in s
kolektivno pogodbo o zaposlitvi pripadajo zaposlenim za
čas, ko ne delajo, v obsegu, ki bremeni delodajalca.
S to šifro se označujejo tudi izdatki za nakazila odtegljajev od izplačanih čistih plač.
S šifro 40 se označujejo izdatki za izplačila čistih plač
in za nadomestila čistih plač, čeprav se izplačila nanašajo
na pretekla leta.
ŠIFRA 43 – Izdatki za socialno varnost
S šifro 43 se označujejo izdatki za nadomestila čistih
plač zaposlencev za čas odsotnosti z dela, ki ne bremenijo
delodajalca, in drugi izdatki za socialno varnost, določeni s
posebnimi predpisi:
– boleznine nad 30 dni,
– invalidske pokojnine zaradi zmanjšane delovne zmožnosti,
– nadomestila za porodniško varstvo,
– pokojnine,
– invalidnine,
– javna dela,
– nadomestila za čas brezposelnosti,
– denarne pomoči kot edini vir preživljanja,
– štipendije,
– otroški dodatki,
– rejnine,
– vojaške vaje itd.
S to šifro se označujejo tudi povračila stroškov iz uveljavljanja pravic iz zdravstvenega zavarovanja in porodniškega
varstva (povračila potnih stroškov, stroškov za ortopedske
pripomočke, za protetiko, za opremo za novorojenčke itd.).
S šifro 43 se označujejo izdatki za socialno varnost,
čeprav se njihovo izplačilo nanaša na pretekla leta.
ŠIFRA 50 – Izdatki za dajatve in takse
S šifro 50 se označujejo izdatki za:
– dajatve, ki se odtegujejo od plač, razen akontacij
dohodnine,
– dajatve od plač, ki bremenijo delodajalca,
– dajatve, ki se plačujejo od drugih plačil za opravljeno
delo in od drugih osebnih prejemkov, razen akontacij dohodnine,
– davek od dobička,
– takse (sodne, upravne, cestne itd.),
– članarine, predpisane z zakoni,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
– prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlencev, ki ga plačuje delodajalec
– druge dajatve, razen prometnih davkov.
S to šifro se označujejo tudi plačila zamudnih obresti
od nepravočasno plačanih navedenih dajatev.
S šifro 50 se ne označujejo plačila carine in drugih
dajatev pri uvozu, ker se izdatki za te namene označujejo z
ustrezno šifro izdatka (šifra 30, 31, 70).
ŠIFRA 51 – Izdatki za davek na dodano vrednost, trošarine in prometni davki
S šifro 51 se označujejo izdatki za plačilo:
– davka na dodano vrednost,
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– trošarin od trošarinskih izdelkov (alkohol in alkoholne
pijače, tobačni izdelki, mineralna olja in plin),
– davka od prometa motornih vozil,
– davka od prometa zavarovalnih poslov,
– davka od iger na srečo,
– davka na promet nepremičnin itd.
S to šifro se označujejo tudi plačila zamudnih obresti
od nepravočasno plačanih prometnih davkov.
ŠIFRA 52 – Izdatki za akontacijo dohodnine
S šifro 52 se označujejo izdatki za plačilo akontacije
dohodnine od:
– osebnih prejemkov,
– dohodkov iz kmetijstva,
– dohodkov iz dejavnosti,
– dobička iz kapitala,
– dohodkov iz premoženja,
– dohodkov iz premoženjskih pravic.
S to šifro se označujejo tudi plačila zamudnih obresti
od nepravočasno plačane akontacije dohodnine.
IZDATKI PRI NALOŽBENJU
ŠIFRA 70 – Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
S šifro 70 se označujejo izdatki za pridobitev:
– zemljišč,
– zgradb,
– gozdov,
– proizvajalne in druge opreme,
– osnovne črede,
– večletnih nasadov,
– drobnega inventarja, ki ima naravo opredmetenih
osnovnih sredstev,
– opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji in izdelavi
in njihovih nadomestnih delov itd.
S to šifro se označujejo tudi izdatki za finančni najem
opredmetenih osnovnih sredstev in za plačilo prispevkov za
izgradnjo infrastrukturnih objektov.
S šifro 70 se označujejo vsi izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev, vključno s prometnimi davki,
carino in drugimi dajatvami pri uvozu, ki se nanašajo na te
izdatke.
ŠIFRA 71 – Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev
S šifro 71 se označujejo izdatki za pridobitev:
– patentov,
– licenc,
– blagovnih znamk,
– koncesij in podobnih pravic.
S to šifro se označujejo tudi izdatki za dolgoročne
organizacijske stroške, dolgoročne stroške raziskovanja in
razvijanja itd.
ŠIFRA 72 – Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb
S šifro 72 se označujejo izdatki za:
– pridobitev lastniških vrednostnih papirjev drugih (delnic),
– pridobitev dolžniških vrednostnih papirjev drugih (obveznic, blagajniških zapisov in certifikatov),
– pridobitev deležev in celote kapitala drugih,
– dane depozite,
– dane kredite itd.
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IZDATKI PRI FINANCIRANJU
ŠIFRA 80 – Izdatki za vračilo kapitala
S šifro 80 se označujejo izdatki za:
– odkup lastnih delnic od njihovih imetnikov,
– vračilo deleža,
– vračilo denarnih sredstev ustanoviteljem (vloge),
– druga vračila kapitala.

ŠIFRA 81 – Izdatki za vračila oziroma odplačila dolgoročnih in kratkoročnih posojil, kreditov in depozitov
S šifro 81 se označujejo izdatki za:
– vračila oziroma odplačila dolgoročnih in kratkoročnih
posojil, kreditov, razen za odplačila potrošniških kreditov,
– vračila depozitov,
– obresti,
– odkup lastnih zadolžnic, obveznic itd.
ŠIFRA 82 – Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev lastnikov iz dobička
S šifro 82 se označujejo izdatki za:
– dividende iz dobička,
– druge deleže iz dobička.
ŠIFRA 88 – IZDATKI OD POBOTA
S šifro 88 se označujejo izdatki:
– iz naslova medsebojnih obveznosti in terjatev, poravnanih s pobotom.
ŠIFRA 89 – DRUGI IZDATKI
S šifro 89 se označujejo izdatki, ki jih ni mogoče razvrstiti med izdatke od poslovanja, naložbenja in financiranja:
– povračila nadomestil čistih plač zaposlencev za čas
odsotnosti z dela in drugih nadomestil, ki ne bremenijo
delodajalca itd.
S to šifro se označujejo tudi popravki, ki se nanašajo
na prejemke v preteklem letu.
IV. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O PREJEMKIH
NA RAČUNE IN O IZDATKIH Z RAČUNOV
IV/1 Evidentiranje podatkov o prejemkih
in o izdatkih
14. člen
Izvajalci plačilnega prometa podatke o prejemkih in o
izdatkih evidentirajo po posameznih računih, ki so v Registru transakcijskih računov Banke Slovenije označeni z oznakami za vrsto računov T, C, X, Y, V, M, S, D in F. Glede
zagotavljanja podatkov o prejemkih za plačila iz tujine in o
izdatkih za plačila v tujino upoštevajo določila šeste alinee
3. člena tega navodila.
Podatki po posameznih računih se združijo po šifrah
prejemkov in izdatkov, upoštevajoč promet, ki je bil na posameznih šifrah označen kot storno šifer (znesek s storno šifro
ustrezno zmanjša celotni znesek za isto šifro).
Izvajalci plačilnega prometa zbirajo podatke o izdatkih
in o prejemkih za posamezni račun poslovnega subjekta
tako, da s plačilne transakcije pripravijo dva zapisa ali enega, odvisno od tega, ali sta pri njem odprta oba računa s
plačilne transakcije ali samo eden, pri čemer zagotovijo tudi
ločeno evidentiranje uporabe storno šifer.
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a) Interni plačilni promet – oba računa s plačilne
transakcije se vodita pri istem izvajalcu
plačilnega prometa
15. člen
– Če sta račun nalogodajalca in račun prejemnika s
plačilne transakcije pri istem izvajalcu plačilnega prometa,
se pripravita dva zapisa. V prvem zapisu so podatki o računu poslovnega subjekta, ki je enak računu v breme na
plačilni transakciji, o šifri izdatka in o znesku plačila. V drugem zapisu so podatki o računu poslovnega subjekta, ki je
enak računu v dobro s plačilne transakcije, o šifri prejemka
in o znesku plačila.
– Če je prvi račun pri plačilni transakciji račun poslovnega subjekta, drugi račun pa račun fizične osebe ali samostojnega podjetnika, so v prvem zapisu podatki o računu
poslovnega subjekta, ustrezna šifra prejemka ali šifra izdatka in znesek plačila, v drugem zapisu pa so podatki o
računu izvajalca plačilnega prometa (namesto računa fizične osebe ali samostojnega podjetnika), ustrezna šifra prejemka ali šifra izdatka, upoštevajoč način šifriranja namenov
plačil za fizične osebe in samostojne podjetnike, in znesek
plačila. Tako je promet na računih fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov izkazan kot promet na računu izvajalca plačilnega prometa.
– Če je prvi račun pri plačilni transakciji račun poslovnega subjekta, drugi račun pa račun izvajalca plačilnega
prometa, so v prvem zapisu podatki o računu poslovnega
subjekta, ustrezna šifra prejemka ali šifra izdatka in znesek
plačila, v drugem zapisu pa so podatki o računu izvajalca
plačilnega prometa, ustrezna šifra prejemka ali šifra izdatka
in znesek plačila.
Način evidentiranja podatkov o prejemkih in o izdatkih
s plačilnih transakcij v internem plačilnem prometu je razviden iz pregleda zbiranja podatkov o prejemkih in o izdatkih
glede na račun nalogodajalca ali prejemnika in glede na
način izvršitve plačila, ki je Priloga 1 tega navodila.
b) Medbančni plačilni promet: – oba računa
s plačilne transakcije se vodita pri različnih izvajalcih
plačilnega prometa
16. člen
– Če sta pri plačilni transakciji račun nalogodajalca in
račun prejemnika odprta pri dveh različnih izvajalcih plačilnega prometa, prvi izvajalec plačilnega prometa zagotovi
podatke o računu v breme poslovnega subjekta, o šifri izdatka in o znesku plačila, drugi izvajalec plačilnega prometa
pa zagotovi podatke o računu v dobro poslovnega subjekta,
o šifri prejemka in o znesku plačila.
– Če je nalogodajalec fizična oseba, samostojni podjetnik, poslovni subjekt ali izvajalec plačilnega prometa in
gre za medbančno plačilo, izvajalec plačilnega prometa zbere podatke o prejemkih in o izdatkih s plačilnih transakcij,
poslanih prek sistema BPRČ, v posebni evidenci in jih pošlje v Banko Slovenije.
Način evidentiranja podatkov o prejemkih in o izdatkih s plačilnih transakcij v medbančnem plačilnem prometu je razviden iz pregleda zbiranja podatkov o prejemkih in o izdatkih glede na račun nalogodajalca ali
prejemnika in glede na način izvršitve plačila, ki je Priloga
1 tega navodila.
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IV/2 Naloge izvajalcev plačilnega prometa
ob evidentiranju podatkov o prejemkih
in o izdatkih
17. člen
Pri zagotavljanju podatkov o prejemkih na račune in o
izdatkih z računov, ki jih vodijo izvajalci plačilnega prometa:
– Ob prevzemu plačilnih instrumentov oziroma plačilnih instrukcij s strani poslovnih subjektov z ustrezno računalniško kontrolo preverijo, ali so označeni s šiframi prejemkov in izdatkov.
– Zagotovijo računalniško kontrolo uporabljenih šifer
na podlagi pregleda povezav šifer izdatkov s šiframi prejemkov iz 18. člena tega navodila.
– Če uporabljene povezave šifre izdatka in šifre prejemka ni v pregledu povezav šifer izdatkov s šiframi prejemkov, z ustrezno računalniško podporo preverijo, ali je
bil uporabljen storno šifre (šifra prejemka je vpisana na
prvih dveh mestih, šifra izdatka pa na drugih dveh mestih).
Pri izplačilih plač in drugih osebnih prejemkov je zaradi
zagotavljanja pravilnega obsega podatkov o izplačilih plač
in drugih osebnih prejemkov treba upoštevati možnost uporabe povezav dveh šifer izdatkov. Kadar gre za plačilo
davkov, prispevkov in drugih vrst javnofinančnih prihodkov,
pri preverjanju povezav šifer prejemkov in šifer izdatkov
izvajalci plačilnega prometa ravnajo v skladu s 7. členom
tega navodila.

Pregled povezav šifer izdatkov s šiframi prejemkov

Št.

42 / 9. 5. 2003 / Stran 4863

– Mesečno evidentirajo podatke o namenih plačil po
šifrah prejemkov in po šifrah izdatkov za posamezni račun,
pri čemer ločeno evidentirajo uporabo storno šifer.
– Pred pošiljanjem podatkov v AJPES zagotovijo celovitost in pravilnost podatkov o posameznih transakcijah, zbranih po šifrah prejemkov in po šifrah izdatkov po vseh računih.
– Podatke o prometu po vseh šifrah prejemkov in po
šifrah izdatkov za posamezni račun pošiljajo AJPES v elektronski obliki v rokih in na način, določen z navodilom o
vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za statistične in druge z zakoni določene namene.
– Sodelujejo z AJPES pri odpravi ugotovljenih neskladij v prejetih podatkih oziroma odpravijo nepravilnosti.
V. KONTROLA PODATKOV O PREJEMKIH IN O IZDATKIH
V/1 Kontrola povezav šifer izdatkov
s šiframi prejemkov
18. člen
Izvajalci plačilnega prometa v skladu s 5. in 17. členom
tega navodila zagotovijo kontrolo uporabljenih povezav šifer
prejemkov in izdatkov na plačilnih instrumentih in plačilnih
instrukcijah oziroma plačilnih transakcijah.
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VI. POŠILJANJE PODATKOV O PREJEMKIH
IN O IZDATKIH V AJPES

VI/1 Vsebina in oblika zapisa za pošiljanje podatkov
o prejemkih in o izdatkih v AJPES
19. člen
Izvajalci plačilnega prometa podatke o prejemkih na račune in o izdatkih z računov, ki jih vodijo, pošiljajo AJPES v
elektronski obliki. Oblika in vsebina zapisa za pošiljanje podatkov je določena v 25. členu navodila o vsebini, načinu in
rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za statistične in druge, z zakoni določene namene.
VI/2 Pošiljanje podatkov in roki
20. člen
Izvajalci plačilnega prometa pošiljajo podatke o prejemkih in o izdatkih poslovnih subjektov v elektronski obliki
na strežnik AJPES v skladu s tehničnimi specifikacijami za
pošiljanje po elektronski pošti, ki jih AJPES objavi na svoji
spletni strani, na način in v rokih, določenih z navodilom o
vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za statistične in druge z zakoni določene namene.
VII. KONČNI DOLOČBI
21. člen
Z dnem uporabe tega navodila se prenehata uporabljati:
– navodilo o izvajanju mesečnega statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in o izdatkih z računov, ki
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jih vodi Agencija Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 70/95, s spremembami in dopolnitvami) in
– navodilo za zagotavljanje podatkov o prejemkih na
račune in o izdatkih z računov v bankah, hranilnicah in
Banki Slovenije (Banka Slovenije, junij 2000).
22. člen
To navodilo začne veljati 1. junija 2003.
Št. 112-3/2003
Ljubljana, dne 24. aprila 2003.
Predsednica
Sveta AJPES
Andreja Kert l. r.
Št. 46875/03
Ljubljana, dne 6. maja 2003.
Soglašam!
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance
Ljubljana, dne 8. aprila 2003.
Soglašam!
mag. Mitja Gaspari l. r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
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PRILOGA 2

ŠIFRANT VRSTE POSLA A
(Povezave šifer izdatkov s šiframi prejemkov)
A)

Povezave šifre 30 – izdatki za nakup materiala in storitev

A

30

00

Izdatki za nakup materiala in storitev:
– plačila z gotovino (vnovčenje čeka),
– plačila na račune javnofinančnih prihodkov (carina, carinske takse itd.).

A

30

11

Izdatki za nakup materiala in storitev:
– izdatki za nakup materiala in blaga,
– izdatki za opravljene storitve,
– izdatki za vzdrževanje (razen investicijskega vzdrževanja),
– izdatki za obveznosti iz poslovnega najema najemodajalcem,
– izdatki za odškodnine, ki jih zavarovalnice nakažejo poslovnim subjektom,
– nakazila avtorskih honorarjev na račune avtorskih agencij,
– nakazila študentskim servisom za opravljena dela dijakov in študentov,
– plačila za nakup materiala, blaga in storitev v tujino,
– plačila najemnin fizičnim osebam v tujino itd.

A

30

12

Izdatki za nakup materiala in storitev:
– izdatki za sponzorstvo poslovnim subjektom itd.

A

30

29

Izdatki za nakup materiala in storitev:
– nakazila fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom na račune pri izvajalcih plačilnega prometa
za nakup materiala, blaga in storitev,
– plačila najemnin fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom na račune pri izvajalcih plačilnega
prometa,
– izdatki za sponzorstvo, nakazani fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom na račune pri
izvajalcih plačilnega prometa,
– izdatki za odškodnine, ki jih zavarovalnice nakažejo fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom
na račune pri izvajalcih plačilnega prometa,
– izdatki za odškodnine iz naslova pravic iz delovnega razmerja na podlagi sodnih odločb, vključno
z obrestmi itd.

B)

Povezave šifre 31 – izdatki za subvencije, dotacije in za druge istovrstne namene

A

31

00

Izdatki za subvencije, dotacije in za druge istovrstne namene:
– izplačila fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom v gotovini itd.,
– nakazila na račune javnofinančnih prihodkov (carina, carinske takse itd.),
– nakazila dotacij, subvencij v tujino itd.

A

31

11

Izdatki za subvencije, dotacije in za druge istovrstne namene:
– nakazila za nakup materiala, blaga in storitev z namenom donatorstva itd.

A

31

12

Izdatki za subvencije, dotacije in za druge istovrstne namene:
– nakazila nevračljivih sredstev proračunskim uporabnikom za izvajanje njihove dejavnosti,
– nakazila nevračljivih sredstev drugim poslovnim subjektom v skladu z odobrenimi programi,
– nakazila in prenosi drugih nevračljivih sredstev (prostovoljni prispevki ob elementarnih nesrečah,
prispevki za humanitarno pomoč) itd.

A

31

29

Izdatki za subvencije, dotacije in za druge istovrstne namene:
– nakazila fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom na račune pri izvajalcih plačilnega prometa
itd.

C)

Povezave šifre 32 – izdatki za povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki

A

32

00

Izdatki za povračila stroškov v zvezi z delom in drugimi osebnimi prejemki:
– izplačila v gotovini za službena potovanja (dnevnice, kilometrina, vključno s stroški cestnine,
nočitve, itd.),
– nakazila povračil stroškov v zvezi z delom v tujino,
– izplačila učencem, dijakom in študentom za opravljeno delo v gotovini itd.
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A

32

Č)

Povezave šifre 33 – izdatki za plačila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah

A

33

00

Izdatki za plačila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah:
– izplačila v gotovini po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah domačim fizičnim osebam,
– izplačila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah tujim fizičnim osebam,
– odtegljaji za nakazila samoprispevkov iz pogodb o delu in avtorskih pogodb na račune
javnofinančnih prihodkov.

A

33

11

Izdatki za plačila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah:
– odtegljaji za vračila potrošniških posojil, vključno z obrestmi,
– odtegljaji za članarine,
– odtegljaji za plačila vseh vrst zavarovanj itd.

A

33

29

Izdatki za plačila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah:
– nakazila plačil po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah na račune pri izvajalcih plačilnega
prometa,
– nakazila avtorskih agencij za delo po avtorskih pogodbah na račune fizičnih oseb pri izvajalcih
plačilnega prometa itd.

D)

Povezave šifre 40 – izdatki za čiste plače zaposlencev in za nadomestila čistih plač

A

40

00

Izdatki za čiste plače zaposlencev in za nadomestila čistih plač:
– izplačila v gotovini čistih plač in nadomestil čistih plač zaposlencem,
– odtegljaji od plač za nakazila samoprispevkov na račune javnofinančnih prihodkov,
– nakazila dajatev in kazni iz prisilnih poravnav itd. na račune javnofinačnih prihodkov.

A

40

11

Izdatki za čiste plače zaposlencev in za nadomestila čistih plač:
– odtegljaji od plač za vračila potrošniških posojil, vključno z obrestmi,
– odtegljaji od plač za članarine,
– odtegljaji od plač za plačila vseh vrst zavarovanj itd.

A

40

15

Izdatki za čiste plače zaposlencev in za nadomestila čistih plač:
– odtegljaji od plač za plačilo kupnine za odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu.

A

40

17

Izdatki za čiste plače zaposlencev in za nadomestila čistih plač:
– odtegljaji od plač za vračila kreditov, razen potrošniških posojil, vključno z obrestmi (npr. vračila
stanovanjskih kreditov, vračila delodajalcem za plačilo prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja).

A

40

21

Izdatki za čiste plače zaposlencev in za nadomestila čistih plač:
– nakazila posojil poslovnim subjektom iz čistih plač zaposlencev itd.

A

40

29

Izdatki za čiste plače zaposlencev in za nadomestila čistih plač:
– izplačila čistih plač in nadomestil čistih plač na račune zaposlencev pri izvajalcih plačilnega
prometa itd.

E)

Povezave šifre 43 – izdatki za socialno varnost

A

43

00

Izdatki za socialno varnost:
– izplačila v gotovini,
– odtegljaji od samoprispevkov na račune javnofinančnih prihodkov,
– nakazila dajatev in kazni iz prisilnih poravnav na račune javnofinančnih prihodkov.

A

43

11

Izdatki za socialno varnost:
– odtegljaji od pokojnin za vračila potrošniških posojil, vključno z obrestmi,
– odtegljaji za članarine,
– odtegljaji za plačila vseh vrst zavarovanj itd.

29
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Izdatki za povračila stroškov v zvezi z delom in drugimi osebnimi prejemki:
– nakazila za izplačila osebnih prejemkov zaposlencem na račune pri izvajalcih plačilnega prometa,
– nakazila študentskih servisov učencem, dijakom in študentom za opravljeno delo na račune pri
izvajalcih plačilnega prometa itd.
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A

43

15

Izdatki za socialno varnost:
– odtegljaji za plačila kupnine za odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu.

A

43

17

Izdatki za socialno varnost:
– odtegljaji za vračila kreditov, razen potrošniških posojil, vključno z obrestmi (npr. vračila
stanovanjskih kreditov).

A

43

29

Izdatki za socialno varnost:
– izplačila za socialno varnost, ki ne bremenijo delodajalcev, na račune pri izvajalcih plačilnega
prometa,
– izplačila upravičencem iz tujine itd.

F)

Povezave šifre 50 – izdatki za dajatve in takse

A

50

00

Izdatki za dajatve in takse:
– nakazila na račune javnofinančnih prihodkov.

A

50

11

Izdatki za dajatve in takse:
– nakazila članarin (npr. GZS, obrtnim zbornicam itd.),
– nakazila taks,
– plačani prispevki za prostovoljno pokojninsko zavarovanje zaposlencev, ki jih plačujejo
delodajalci.

A

50

12

Izdatki za dajatve in takse:
– obračunani in neplačani prispevki poslovnih subjektov, ki zaposlujejo invalide.

G)

Povezava šifre 51 – izdatki za davek na dodano vrednost, trošarine in prometni davki

A

51

H)

Povezava šifre 52 – izdatki za akontacijo dohodnine

A

52

I)

Povezave šifre 70 – izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

A

70

00

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev:
– nakazila na račune javnofinančnih prihodkov (carina, carinske takse itd.)
– nakup opredmetenih osnovnih sredstev v tujini itd.

A

70

11

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev:
– nakupi novih opredmetenih osnovnih sredstev pri proizvajalcih oziroma prodajalcih,
– finančni najem opredmetenih osnovnih sredstev (poslovni najem se označuje s šifro izdatka 30)
itd.

A

70

12

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev:
– plačila prispevkov za izgradnjo infrastrukturnih objektov (npr. prispevek za priključitev na
komunalno infrastrukturo) itd.

A

70

15

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev:
– nakupi opredmetenih osnovnih sredstev od drugih poslovnih subjektov, ki imajo ta sredstva
evidentirana v svojih poslovnih knjigah itd.

A

70

29

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev:
– nakazila fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom na račune pri izvajalcih plačilnega prometa
za nakupe opredmetenih osnovnih sredstev itd.

00

00

Izdatki za davek na dodano vrednost, trošarine in prometni davki:
– nakazila na račune javnofinančnih prihodkov.

Izdatki za akontacijo dohodnine:
– nakazila akontacije dohodnine na račune javnofinančnih prihodkov za dohodnino.
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J)

Povezave šifre 71 – izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev

A

71

00

Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev:
– nakup patentov, licenc, blagovnih znamk in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev v tujini
itd.

A

71

16

Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev:
– nakupi patentov,
– nakupi licenc,
– nakupi blagovnih znamk itd.

A

71

29

Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev:
– nakazila fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom na račune pri izvajalcih plačilnega prometa
za nakupe patentov, licenc in blagovnih znamk itd.

K)

Povezave šifre 72 – izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb

A

72

00

Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb:
– nakazila kreditov, odobrenih v tujino itd.

A

72

11

Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb:
– nakazila sredstev dobaviteljem blaga, proizvajalcem opreme, izvajalcem gradbenih del, zavodom
oziroma njihovim delom (npr. za dodatna zavarovanja) itd. iz odobrenih kreditov poslovnim
subjektom.

A

72

15

Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb:
– nakazila sredstev iz odobrenih kreditov za nakupe opredmetenih osnovnih sredstev od drugih
poslovnih subjektov, ki imajo ta sredstva evidentirana v svojih poslovnih knjigah itd.

A

72

16

Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb:
– nakazila sredstev iz odobrenih kreditov za nakupe patentov, licenc, blagovnih znamk itd.

A

72

17

Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb:
– nakazila za pridobitev lastniških vrednostnih papirjev drugih (delnic) pravnim osebam, ki te
vrednostne papirje prodajajo (ne gre za nakupe vrednostnih papirjev neposredno od njihovih
izdajateljev).

A

72

20

Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb:
– izdatki za pridobitev lastniških vrednostnih papirjev (delnic),
– izdatki za pridobitev deležev in celote kapitala drugih (tudi lastna dokapitalizacija) itd.

A

72

21

Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb:
– izdatki za pridobitev dolžniških vrednostnih papirjev (obveznic, blagajniških zapisov in certifikatov),
– nakazila kreditov poslovnim subjektom,
– izdatki za dane depozite itd.

A

72

29

Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb:
– izdatki za pridobitev lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev prek pooblaščenih udeležencev
trga vrednostnih papirjev,
– nakazila kreditov fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom na račune pri izvajalcih plačilnega
prometa itd.

L)

Povezave šifre 80 – izdatki za vračilo kapitala

A

80

00

Izdatki za vračilo kapitala:
– nakazila za odkup lastnih delnic od njihovih imetnikov iz tujine,
– nakazila za vračilo deležev, vlog in drugih vračil kapitala v tujino itd.

A

80

17

Izdatki za vračilo kapitala:
– izdatki za odkup lastnih delnic od njihovih imetnikov (poslovni subjekti),
– izdatki za vračilo deležev,
– izdatki za vračilo vlog,
– izdatki za druga vračila kapitala poslovnim subjektom itd.
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A

80

M)

Povezave šifre 81 – izdatki za vračila oziroma odplačila dolgoročnih in kratkoročnih posojil, kreditov in
depozitov

A

81

00

Izdatki za vračila oziroma odplačila dolgoročnih in kratkoročnih kreditov in depozitov:
– vračila oziroma odplačila kreditov, danih fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom v gotovini,
– vračila kreditov, prejetih iz tujine itd.

A

81

17

Izdatki za vračila oziroma odplačila dolgoročnih in kratkoročnih posojil, kreditov in
depozitov:
– izdatki za vračila kreditov, vključno z obrestmi,
– vračila depozitov,
– izdatki za odkup lastnih zadolžnic, obveznic itd.

A

81

29

Izdatki za vračila oziroma odplačila dolgoročnih in kratkoročnih posojil, kreditov in
depozitov:
– vračila oziroma odplačila kreditov fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom, vključno z
obrestmi, na račune pri izvajalcih plačilnega prometa itd.

N)

Povezave šifre 82 – izdatki za izplačila dividend in drugih deležev lastnikov iz dobička

A

82

00

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev lastnikov iz dobička:
– izplačila fizičnim osebam v gotovini,
– izplačila dividend in drugih deležev iz dobička v tujino itd.

A

82

13

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev lastnikov iz dobička:
– izplačila poslovnim subjektom.

A

82

29

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev lastnikov iz dobička:
– izplačila fizičnim osebam na račune pri izvajalcih plačilnega prometa itd.

O)

Povezava šifre 88 – izdatki od pobota

A

88

P)

Povezave šifre 89 – drugi izdatki

A

89

00

Drugi izdatki:
– dvigi gotovine z računov fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov,
– dvigi gotovine z računov poslovnih subjektov za vzdrževanje blagajniškega maksimuma,
– vračila plačanega davka na dodano vrednost tujcem itd.

A

89

11

Drugi izdatki:
– nakazila fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov poslovnim subjektom za nakup materiala, blaga
in storitev.

A

89

12

Drugi izdatki:
– nakazila dotacij z računov fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov pri izvajalcih plačilnega
prometa,
– nakazila predpisanega deleža obračunane amortizacije javnih zavodov ministrstvom za investicije
v javne zavode.

A

89

29

Drugi izdatki:
– vračila nadomestil čistih plač za čas odsotnosti z dela in drugih nadomestil, ki ne bremenijo
delodajalca,
– popravki, ki se nanašajo na prejemke oziroma izdatke v preteklem letu itd.

28

Izdatki za vračilo kapitala:
– izdatki za odkup lastnih delnic od njihovih imetnikov (fizične osebe),
– izdatki za vračilo deležev, vlog in drugih vračil kapitala fizičnim osebam na račune pri izvajalcih
plačilnega prometa,
– izdatki za odkup lastnih delnic od pooblaščenih udeležencev trga vrednostnih papirjev itd.

Izdatki od pobota:
– poravnava medsebojnih obveznosti in terjatev s pobotom,
– obračun gotovinskih vplačil in gotovinskih izplačil imetnikov transakcijskih računov z izvajalcem
plačilnega prometa.
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R)

Povezava šifer prejemkov

A

00

11

Prejemki od prodaje proizvodov in storitev:
– nakazila od prodaje proizvodov, blaga in storitev v tujino (plačila tujih poslovnih partnerjev
poslovnim subjektom) itd.

A

00

12

Prejemki od subvencij, dotacij in od drugih nevračljivih virov:
– nakazila poslovnim subjektom iz naslova prejetih dotacij iz tujine itd.

A

00

13

Prejemki od dividend in deležev iz dobička drugih:
– nakazila poslovnim subjektom iz naslova deležev iz dobička drugih iz tujine.

A

00

15

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev:
– nakazila poslovnim subjektom iz naslova odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev v tujino.

A

00

16

Prejemki od odtujitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev:
– nakazila poslovnim subjektom iz naslova odtujitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev v tujino
(patentov, licenc, blagovnih znamk itd.).

A

00

17

Prejemki od odtujitve dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb:
– nakazila poslovnim subjektom iz prodaje deležev in celote kapitala v tujino,
– nakazila tolarske protivrednosti deviz poslovnim subjektom za vračila kreditov, odobrenih v tujino,
vključno z obrestmi itd.

A

00

20

Prejemki od vplačanega kapitala:
– nakazila za vplačilo kapitala iz tujine,
– nakazila za vplačilo deležev iz tujine,
– nakazila za izdane delnice iz tujine itd.

A

00

21

Prejemki od dobljenih dolgoročnih in kratkoročnih posojil, kreditov in depozitov:
– nakazila prejetih dolgoročnih in kratkoročnih kreditov in depozitov iz tujine itd.
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Šifriranje pri vračanju sredstev oziroma popravku nepravilno uporabljenih šifer
Nalogodajalec označi namen plačila v plačilni instrukciji v skladu z opisanimi povezavami šifer prejemkov in šifer izdatkov v
tem šifrantu tako, da v polje, ki je predvideno za šifro izdatka, vpiše šifro prejemka, v polje, ki je predvideno za šifro
prejemka, pa vpiše šifro izdatka.
Vračila sredstev se označijo tako, da se namesto črke A vpiše črka S, šifri izdatka in prejemka pa se izpolnita enako kakor
pri prvotnem plačilu.
Povezava šifer izdatkov pri izplačilih osebnih prejemkov
Pri izplačilih plač zaposlencev in drugih osebnih prejemkov je zaradi zagotavljanja pravilnega obsega podatkov o izplačilih
plač in drugih osebnih prejemkov možna tudi uporaba povezav dveh šifer izdatkov, če gre za popravek nepravilno
uporabljene šifre izdatka:
S 3240

– popravek nepravilno uporabljene šifre za izplačilo čistih plač zaposlencev in nadomestil čistih plač,

S 3243

– popravek nepravilno uporabljene šifre izdatkov za socialno varnost,

S 3340

– popravek nepravilno uporabljene šifre izdatkov za izplačilo čistih plač zaposlencev in nadomestil čistih
plač,

S 4340

– popravek nepravilno uporabljene šifre izdatkov za izplačilo čistih plač zaposlencev in nadomestil čistih
plač.

Šifriranje pri dvigih ali pologih gotovine
Pri gotovinskih transakcijah (dvigi z računov ali pologi na račune) se za označevanje namenov uporabi tisti del šifre, ki izraža
namen dviga ali pologa gotovine:1
1 Na plačilni instrukciji se namesto znakov v šifrantu vrste posla A, ki so označeni s črtico (_), vpiše podatek 00. To ne pomeni veljavne povezave šifer pri šifriranju
prejemkov in izdatkov, saj se pri dvigu ali pologu gotovine šifrira le del transakcije.
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»Vrsta posla« A:
A 30_ _

– dvig gotovine za nakup materiala, blaga in storitev,

A 31_ _

– dvig gotovine za izplačilo subvencij, dotacij in drugih istovrstnih namenov,

A 32_ _

– dvig gotovine za izplačilo povračil stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov,

A 33_ _

– dvig gotovine za izplačilo po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah,

A 40_ _

– dvig gotovine za izplačilo čistih plač zaposlencev in nadomestil čistih plač,

A 43_ _

– dvig gotovine za izplačilo izdatkov za socialno varnost,

A 70_ _

– dvig gotovine za odkup opredmetenih osnovnih sredstev v gotovini,

A 80_ _

– dvig gotovine za odkup lastnih delnic od fizičnih oseb,

A 81_ _

– dvig gotovine za odplačila dolgoročnih in kratkoročnih posojil, kreditov in depozitov, danih fizičnim osebam
in samostojnim podjetnikom,

A 89_ _

– dvig gotovine z računa fizične osebe in samostojnega podjetnika,
– vračila plačanega davka na dodano vrednost tujcem,

A _ _11

– vplačilo gotovine od prodaje proizvodov, blaga in storitev (vplačilo iztržkov poslovnih subjektov),

A _ _12

– plačani prispevki fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov za izgradnjo infrastrukturnih objektov,

A _ _15

– plačila fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev,

A _ _16

– plačila fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov za uporabo patentov, licenc,
– plačila fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov za podeljene koncesije,

A _ _17

– prejemki od prodaje lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev fizičnim osebam,
– vrnjeni krediti, odobreni fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom, vključno z obrestmi (npr. plačilo
stanovanjskih kreditov),

A _ _20

– prejemki od fizičnih oseb iz izdaje delnic,
– vplačila deležev fizičnih oseb,

A _ _21

– vplačila fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov za nakup zadolžnic, obveznic,
– nakazila posojil fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov poslovnim subjektom,

A _ _29

– polog gotovine na račun fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov pri izvajalcih plačilnega prometa.
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OBČINE

BLED
2049.

Pravilnik o sredstvih za delo list in samostojnih
članov Občinskega sveta občine Bled

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 16. člena statuta
Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00, 116/99,
60/02 in 80/02) in 13. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99 in 116/00),
je Občinski svet občine Bled na 4. redni seji dne 23. 4.
2003 sprejel

PRAVILNIK
o sredstvih za delo list in samostojnih članov
Občinskega sveta občine Bled
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in dolžnosti članov list svetnikov, ki so člani Občinskega sveta občine Bled
(v nadaljevanju: liste) in članov Občinskega sveta občine
Bled, ki nastopajo kot samostojni svetniki (v nadaljevanju:
svetnik), o uporabi finančnih in drugih sredstev, ki jih za
njihovo delo zagotavlja Občina Bled.
Ta pravilnik omogoča uporabo proračunskih sredstev
za delo list in samostojnih svetnikov, v skladu s predpisi.
2. člen
Liste in samostojni svetniki so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in
jih uporabljati namensko v skladu z določili tega pravilnika.
2. FINANČNA SREDSTVA
3. člen
Liste in samostojni svetniki prejemajo sredstva iz proračuna Občine Bled, glede na število dobljenih glasov tekočega mandata.
4. člen
Finančna sredstva za delo list in samostojnih svetnikov,
se vodijo za vsako listo oziroma posameznega samostojnega svetnika po stroškovnih mestih.
Višino sredstev na dobljeni glas liste oziroma samostojnega svetnika določi občinski svet, vsako leto posebej, s
proračunom Občine Bled.
5. člen
Občina Bled listam in samostojnim svetnikom zagotavlja finančna sredstva za pokrivanje stroškov pisarniškega

materiala, najem prostorov, potne stroške, telefonske pogovore, fotokopiranje, dnevni tisk, strokovno pomoč s svetovanjem in za izobraževanje, za dodatno strokovno pomoč, za
komuniciranje z volivci in dogovorjeno reprezentanco, in
sicer na podlagi izstavljene naročilnice s strani Občine Bled
ustreznemu dobavitelju.
6. člen
Pravica do uporabe finančnih sredstev iz 6. člena tega
pravilnika preneha s potekom mandata občinskemu svetu.
Do sprejema proračuna za tekoče leto, je potrebno
upoštevati določila začasnega financiranja občine.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s
1. 1. 2003.
Št. 36009-1/2003
Bled, dne 23. aprila 2003.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

2050.

Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah
občinskih funkcionarjev in nagrad članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov

Na podlagi 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list
RS, št. 33/99, 19/00, 116/00, 60/02, 80/02) ter 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) je Občinski svet občine Bled na
4. redni seji dne 23. 4. 2003 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA
o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad
članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, se prva
alinea 6. člena spremeni tako, da se glasi:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) – 65%.
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2. člen
Druga alinea 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
– udeležba na redni seji Občinskega sveta – 55%.
3. člen
Tretja alinea 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
– udeležba na izredni seji in na nadaljevanju seje Občinskega sveta – 40%.

Št.

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

4. člen
Četrta alinea 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
– predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega
sveta – 34%.
5. člen
Peta alinea 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je –
17%.
6. člen
V primeru, ko član občinskega sveta ali delovnega
telesa ni v celoti prisoten na seji, se mu plača obračuna v
sorazmerju s prisotnostjo.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 36009-1/1999
Bled, dne 23. aprila 2003.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

BREŽICE
2051.

Odlok o razveljavitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Brežice za
obdobje od 1986 do leta 2000 – dopolnitev
1999/2

Na podlagi 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet občine Brežice na 38. redni seji dne 21. 10. 2002 sprejel

ODLOK
o razveljavitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Brežice za
obdobje od 1986 do leta 2000 – dopolnitev
1999/2
1. člen
Razveljavi se odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od 1986 do leta 2000 – dopolnitev 1999/2 (Uradni list RS, št. 55/02).

42 / 9. 5. 2003 / Stran 4875

CANKOVA
2052.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Cankova za leto 2002

Na podlagi 13. in 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 89/99), 96. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in
16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99,
12/01 in 69/02) je Občinski svet občine Cankova na
6. redni seji dne 25. 4. 2003 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Cankova
za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Cankova za leto 2002, ki zajema bilanco prihodkov
in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja.
2. člen
Proračun Občine Cankova za leto 2002 je bil realiziran
v naslednjih zneskih (v tisoč SIT):
A)
I.
II.
III.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.–II.)

B)
IV.

Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.–V.)

V.
VI.
C)
VII.
VIII.
IX.
X.

Račun financiranja
Zadolževanje proračuna
Odplačilo dolga
Neto zadolževanje
Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
(III.+VI.+IX)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII)
Stanje sredstev na računih ob koncu
preteklega leta

220.208
218.421
1.787

1.993
276
1.718
20.000
24.307
–4.307
–802
2.409

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-01/03
Cankova, dne 28. aprila 2003.
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l. r.
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2053.

Odlok o predkupni pravici Občine Cankova na
nepremičninah

Uradni list Republike Slovenije
Št. 46501- 06/2003
Cankova, dne 25. aprila 2003.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 16. člena statuta Občine Cankova
(Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 69/02) je Občinski
svet občine Cankova na 6. redni seji dne 25. 4. 2003
sprejel

ODLOK
o predkupni pravici Občine Cankova
na nepremičninah
1. člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice občine
na nepremičninah in način uveljavljanja predkupne pravice
na teh območjih.
2. člen
Občina uveljavlja predkupno pravico na območjih poselitve, ki so določena s prostorskim aktom občine.
Kot območja poselitve se štejejo ureditvena območja
naselij in območja predvidena za njihovo širitev.
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežjih in
objektov izven poselitvenih območij ali delu teh območij v
občini.
Območja naselij so vrisana v kartah v merilu 1:5000
do parcele natančno in so sestavni del tega odloka.
Na teh območjih lahko uveljavlja občina predkupno
pravice če je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni
interes in če ponujena vrednost ne presega povprečne cene nepremičnin na tem območju.
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, če ima v proračunu za te namene zagotovljena
tudi sredstva.
3. člen
Šteje se da obstaja občinski javni interes, če občina
nepremičnino potrebuje za:
– izvedbo prostorskega akta;
– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
– za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa;
– za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih
stanovanj;
– za potrebe prenove območij;
– za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
4. člen
Izven poselitvenih območij iz 2. člena tega odloka lahko občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah le
v primerih če je s prostorskim aktom tam predvidena gradnja infrastrukturnih objektov in omrežij.
5. člen
Predkupno pravico v imenu in za račun občine uveljavlja občinska uprava.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l. r.

CERKNO
2054.

Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Cerkno za leto 2002

Na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS,
št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na seji dne
24. 4. 2003 sprejel

ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Cerkno za leto 2002
1. člen
Potrdi se zaključni račun Občine Cerkno za leto 2002.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna za leto 2002 izkazuje:
Bilanca prihodkov in odhodkov:
Prihodki
Odhodki
Proračunski presežek (primanjkljaj)

v 000 SIT
670.112
679.272
–9.160

Račun finančnih terjatev in naložb:
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapital. deležev
Dana posojila in povečanje kapital.deležev
Skupni presežek (primanjkljaj)

6.911
11.700
–13.949

Račun financiranja:
Zadolževanje
Odplačilo dolga
Neto zadolževanje
Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih

–
2.284
–2.284
–16.233

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih
terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del
tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-02/2002
Cerkno, dne 24. aprila 2003.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.
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2055.

Št.

Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99 ,124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in
25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95)
je Občinski svet občine Cerkno na seji dne 24. 4. 2003
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Cerkno za leto 2003
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določa višina proračuna Občine
Cerkno za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun),
postopki izvrševanja proračuna, ter obseg zadolževanja občine. S proračunom za leto 2003 se zagotavljajo sredstva
za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina Cerkno.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, ter račun financiranja.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
(v tisoč tolarjev)
Proračun leta 2003
802.491

Skupina/podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih inštitucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+ 41 +42 + 43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

576.129
381.011
312.021
32.704
36.286
195.118
131.140
3.496
116
29.364
31.002
25.800
19.000
6.800
15.830
15.830
184.732
184.732
835.188
250.179
44.786
5.812
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(v tisoč tolarjev)
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2003
402 Izdatki za blago in storitve
191.115
403 Plačila domačih obresti
790
409 Rezerve
7.676
41 TEKOČI TRANSFERI
274.684
410 Subvencije
10.933
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
66.570
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
32.016
413 Drugi tekoči domači transferi
165.165
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
264.754
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
264.754
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
45.571
430 Investicijski transferi
45.571
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) I.-II.
–32.697
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
8.000
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750 +751 +752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
8.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
11.583
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
11.583
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
–3.583
VII. SKUPNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
–36.280
C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
IX. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
X . NETO ZADOLŽEVANJE
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
PRETEKLEGA LETA
XII. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH

1.328
1.328
-1.328
37.608
-37.608

Splošni del občinskega proračuna – sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na
ravni podskupin kontov, posebni del – bilanca prihodkov in
odhodkov, ki je sestavljena po funkcionalni klasifikaciji po
področjih proračunske porabe ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
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III. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

3. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostnih možnostih
proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov.
4. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski
prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v
proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v
višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi
naslednji prihodki: prejeta sredstva iz državnega proračuna
za investicije, odstopljena državna taksa za obremenjevanje
voda, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, renta za odlagališče odpadkov, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, prihodki ožjih delov
lokalne skupnosti (prispevki občanov), sredstva proračunskega stanovanjskega sklada, sredstva sklada za razvoj malega gospodarstva, sredstva iz nadomestila za urejanje stavbnih zemljišč. Proračunski uporabnik lahko prevzema in
plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva
namenskih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto, za kar se
poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in
proračunu.
6. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se
smejo uporabljati za namene opredeljene s proračunom.
Sredstva za redno dejavnost proračunskih porabnikov
se dodeljujejo v obliki mesečnih dotacij, vendar ob hkratnem upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna in zapadlosti posameznih obveznosti. Sredstva za amortizacijo
se nakazujejo trimesečno.
7. člen
Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti,
ki se izplačujejo iz proračuna se mora upoštevati 30-dnevni
plačilni rok, za investicijske odhodke pa 60-dnevni plačilni
rok. Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni in posredni uporabnik prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. Če je
na računu, situaciji ali v pogodbi določen plačilni rok, ki je v
nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku in na
način, ki je določen v tem odloku.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo za plačevanje
že opravljenih dobav in storitev. Predplačilo je možno le v
primeru, če je utemeljeno z vidika gospodarnosti in primerno zavarovano.
8. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o
javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev
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dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male
vrednosti, ki ga izda župan.
9. člen
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki
bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta
postavka v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
naslednjih letih iz naslova investicij (za skupino postavk »42
– investicijski odhodki« in »43 – investicijski transferi« dejavnosti) ne smejo presegati 25% teh pravic porabe v
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Za večletne investicije, v skladu z investicijskimi programi, ki jih je sprejel občinski svet in so predmet sofinanciranja, se ta omejitev ne nanaša.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
naslednjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne
smejo presegati 20% pravic porabe posamezne postavke v
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi proračunske rezerve – stalna rezerva, ki je namenjena odpravljanju posledic naravnih nesreč,
– odloča o uporabi splošne proračunske rezervacije,
– odloča o dinamiki porabe sredstev proračuna,
– upravlja s prostimi denarnimi sredstvi proračuna, ob
upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, ter o
pridobitvi in odtujitvi premičnin, če vrednost posamezne transakcije v proračunskem letu na presega 3,000.000 SIT,
– odobri prerazporeditev proračunskih sredstev med
proračunskimi postavkami, če s tem ni bistveno ogroženo
izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do višine 10% proračunske postavke.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto
oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri
planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika
proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v
okviru sredstev posameznega uporabnika.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih
se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega
se nanašajo.
11. člen
Za zakonita in namenska izplačila in uporabo sredstev
iz proračuna so odgovorni odredbodajalci, ki so določeni na
podlagi posebnega sklepa župana. Za zakonito in namensko uporabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu
uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ
uporabnika sredstev.
12. člen
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni
pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2003, ki je usklajen s proračunom v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni
posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
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13. člen
Za leto 2003 se oblikuje stalna rezerva v višini
3,676.000 SIT, splošna proračunska rezervacija pa v višini
4,000.000 SIT.
Proračunska rezerva - stalna rezerva je namenjena za
financiranje izdatkov za namene iz drugega odstavka
49. člena zakona o javnih financah.
Splošna proračunska rezervacija pa se razporeja za
nepredvidene namene, opredeljene v 42. členu zakona o
javnih financah, in sicer:
– za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za nepredvidene namene, za katere se med letom
izkaže, da v proračunu zanje niso zagotovljena sredstva v
zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo
mogoče načrtovati.
Porabljena sredstva proračunskih rezerv se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če
takšne postavke ni, pa se zanjo odpre nova postavka.
O uporabi sredstev proračunskih rezerv v posameznem primeru odloča župan do višine 500.000 SIT, o čemer
polletno poroča občinskemu svetu.

Št.

poroštvo. Izdano poroštvo se šteje v obseg možnega zadolževanja občine.
O dajanju poroštev odloča občinski svet.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Cerkno v
letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-02/2003
Cerkno, dne 24. aprila 2003.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

14. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše plačilo dolga,
če je le-ta manjši od stroškov postopka sodne izterjave.
15. člen
Sestavni del proračuna so tudi finančni načrti krajevnih
skupnosti, ki jih morajo le-te predložiti v potrditev v 30 dneh
po sprejemu proračuna.
Krajevna skupnost v okviru svojih nalog in finančnega
načrta sklepa pravne posle. Pravni posel, ki presega vrednost 1,000.000 SIT velja le ob poprejšnjem soglasju sveta
krajevne skupnosti in župana.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
Občinski svet odloča o dolgoročni zadolžitvi za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb, do
višine, ki ne sme presegati 10% realiziranih prihodkov v letu
pred zadolževanjem. Odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne sme preseči 5% primerne porabe.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan ob predhodnem
soglasju Ministrstva za finance.
17. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar največ do višine 5% sprejetega proračuna. Kratkoročni kredit
mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
18. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občinskega
sveta. Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
19. člen
Občina lahko daje poroštvo za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, do
višine 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje
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DOLENJSKE TOPLICE
2056.

Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za
leto 2003

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00 in odločitve ustavnega
sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95,
9/96, 39/96, 44/96, 59/99), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98),
29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 17. in 98. člena
statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99)
je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 5. seji dne
24. 4. 2003 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Dolenjske Toplice
za leto 2003
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Dolenjske Toplice 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.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
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A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2002
v SIT

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 580,061.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
268,053.000
70 DAVČNI PRIHODKI
224,955.000
700 Davki na dohodek na dobiček
172,075.000
703 Davki na premoženje
17,975.000
704 Domači davki na blago in storitve 34,905.000
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
43,098.000
710 Udeležbe na dobičku in
dohodki od premoženja
8,700.000
711 Takse in pristojbine
2,047.000
712 Denarne kazni
101.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
550.000
714 Drugi nedavčni prihodki
31,700.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI
63,431.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
–
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
63,431.000
73 PREJETE DONACIJE
1,360.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
1,360.000
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
247,217.000
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
247,217.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
610,261.000
40 TEKOČI ODHODKI
120,305.000
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
20,120.000
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
2,665.000
402 Izdatki za blago in storitve
94,620.000
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
2,900.000
41 TEKOČI TRANSFERI
131,251.000
410 Subvencije
15,300.000
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
24,750.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
19,600.000
413 Drugi tekoči domači transferi
71,601.000
414 Tekoči transferi v tujino
–
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
209,900.000
420 Nakup in gradnja
osnovnih sredstev
209,900.000
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
148,805.000
430 Investicijski transferi
148,805.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

Proračun leta 2002
v SIT

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–30,200.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
–30,200.000
XI. SREDSTVA NA RAČUNIH
+30,200.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.+XI.) =III.
–
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.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s polletnim poročilom in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in
njegovi realizaciji.
Župan Občine Dolenjske Toplice je pooblaščen, da
poveča ali zmanjša določeno postavko v proračunu za 5%
brez soglasja občinskega sveta oziroma, da prerazporedi
sredstva iz posameznega področja v drugo področje proračuna do višine 10% posameznega področja.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
70% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2004 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% teh
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
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6. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko
rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini
2,900.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
1,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše
plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

Št.
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nu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dolenjske
Toplice v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno,
se uporablja ta odlok in sklep župana.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 405-02/368/03-03
Dolenjske Toplice, dne 24. aprila 2003.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina v proračunu 2003 ne namerava zadolžiti.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Dolenjske Toplice ter zadolžitve in izdaja poroštev pravnih
oseb javnega sektorja na ravni občine drugim fizičnim in
pravnim osebam, v letu 2003 ne sme preseči skupne višine
glavnic 5,000.000 tolarjev.
O kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, odloča
župan. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega
leta.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti in zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za
katere so dana.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo
za račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki
presegajo zneske, določene s proračunom.
10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni
občinski upravi in županu občine, kot predstojnemu organu
občine, predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko leto na način in v rokih, ki jih predpiše župan.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni
županu poročati najmanj dvakrat letno o realizaciji nalog, in
sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni
dodatno predložiti tudi podatke za analizo poslovanja, ki jih
zahteva župan, direktor občinske uprave ali nadzorni odbor.
11. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proraču-

2057.

Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Dolenjske Toplice

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98, 70/00 in 94/02) in 7. člena
statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 49/99)
je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 5. redni seji
dne 24. 4. 2003 sprejel

SKLEP
o načinu financiranja političnih strank
v Občini Dolenjske Toplice
1. člen
Politična stranka, ki je kandidirala kandidate oziroma
kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz občinskega proračuna sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
Stranka dobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana
občinskega sveta.
2. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje političnih strank, ne smejo presegati 0,6%, ki jih ima
občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje
občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in
zakonskih nalog.
3. člen
Sredstva se na transakcijske račune strankam dodeljujejo štirikrat letno, ob koncu vsakega četrtletja.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 024-01/374/03-03
Dolenjske Toplice, dne 24. aprila 2003.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.
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2058.

Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene
storitve pomoč družini na domu

Uradni list Republike Slovenije
Št. 07003-1/2003
Grosuplje, dne 24. aprila 2003.

Na podlagi 101. člena zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/93, 1/99,
41/99, 36/00, 54/00, 26/01 in 6/02), 38. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 36/02 in 107/02) ter 7. in
17. člen statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS,
št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na
svoji 5. redni seji dne 24. 4. 2003 sprejel

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

JESENICE
2060.

SKLEP
o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve
pomoč družini na domu
1. člen
Občina Dolenjske Toplice daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec Dom starejših občanov Novo mesto v višini
2.457 SIT na uro.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 151-05/335/03-06
Dolenjske Toplice, dne 24. aprila 2003.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

GROSUPLJE
2059.

Sklep o izdaji javnega pooblastila Javnemu
komunalnemu podjetju Grosuplje d.o.o.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 42/99 in 36/02) in 14. člena odloka o preoblikovanju »Komunalnega podjetja Grosuplje« v »Javno komunalno podjetje Grosuplje, družbo z omejeno odgovornostjo«
(Uradni list RS, št. 17/94) je Občinski svet občine Grosuplje na 6. seji dne 23. 4. 2003 sprejel

SKLEP
o izdaji javnega pooblastila Javnemu
komunalnemu podjetju Grosuplje d.o.o.
I
Občina Grosuplje pooblašča Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje, za izdajanje pogojev, soglasij in mnenj za področje vodovodnega,
toplovodnega in kanalizacijskega omrežja na območju Občine Grosuplje, v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, za dobo trajanja upravljanja z javno infrastrukturo.
II
Pooblastilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne naslednji dan po objavi.

Sklep o sprejemu programa opremljanja
stavbnih zemljišč za območje J3/01 – centralna
čistilna naprava

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99,
70/00, 100/00, 28/01 in 51/02), 141. člena zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03),
1. člena navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) in 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet
občine Jesenice na 5. seji dne 24. 4. 2003 sprejel

SKLEP
o sprejemu programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje J3/01 – centralna čistilna
naprava
1. člen
Sprejme se Program opremljanja stavbnih zemljišč za
območje J3/01- Centralna čistilna naprava, ki ga je izdelala
Občina Jesenice, C. m. Tita 78, Jesenice z datumom april
2003.
2. člen
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje
J3/01 – Centralna čistilna naprava se objavi na oglasni
deski Občine Jesenice, na Jesenicah, C. m. Tita 78, in
sicer za čas 30 dni. Po preteku tega roka bo predmetni
program opremljanja stavbnih zemljišč na vpogled pri občinskem organu pristojnem za opremljanje stavbnih zemljišč.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 462-4/2003
Jesenice, dne 24. aprila 2003.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

2061.

Sklep o sprejemu programa opremljanja
stavbnih zemljišč za območje naselja Koroška
Bela – zgornji del

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99,
70/00, 100/00, 28/01 in 51/02), 141. člena zakona o

Uradni list Republike Slovenije
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03),
1. člena navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) in 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet
občine Jesenice na 5. seji dne 24. 4. 2003 sprejel

SKLEP
o sprejemu programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje naselja Koroška Bela –
zgornji del

Št.
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Cilji priprave in sprejema lokacijskega načrta so določitev meril, pogojev in ukrepov v zvezi z organizacijo dejavnosti v prostoru ter s tem omogočiti kvalitetne pogoje za
realizacijo odločitev sprejetih v spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin planskih aktov Občine Kamnik.
2. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
B 20 STOL

PROGRAM PRIPRAVE
lokacijskega načrta območja B 20 Stol

2. člen
Izhodišča za pripravo zazidalnega načrta so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Kamnik za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-1990
– dopolnitev 2002, ki jih je sprejel Občinski svet občine
Kamnik na 31. seji dne 9. 10. 2002 (Uradni list RS, št.
90/02). Sprejete spremembe in dopolnitve se nanašajo
pretežno na spremembe in nove predloge PIN, na spremembo namenske rabe prostora t.j. na širitev območij
stavbnih zemljišč, spremembo agrarnih prostorsko ureditvenih operacij in spremembo in dopolnitev urbanistične
zasnove mesta Kamnik, ter spremembe in dopolnitve zasnov v celoti.
V okviru sprememb in dopolnitev urbanistične zasnove
mesta so za območje Duplica podana osnovna izhodišča pri
oblikovanju območja Stola, ki so zasnovana v skladu s pripombami in v okviru osnovnih usmeritev iz strokovnih podlag. Prometno izhodišče je lega med Ljubljansko cesto, ki
se obravnava kot hrbtenica urbanega prostora Kamnika in
obvoznico, po kateri teče tranzitni promet regionalnega značaja ter v neposredni bližini potniškega terminala primestne
železnice. Programsko izhodišče so ob prečnih cestnih povezavah (katerim pripada tudi južni del obvoznice) umeščeni
centri s pretežno osrednjo namensko rabo prostora, ki oblikujejo urbana središča na stiku dveh mestnih predelov, skrajno severno in južno vozlišče dobita širši – regionalni značaj.
Izhodišče revitalizacije in prestrukturiranja proizvodnih površin so površine na katerih se proizvodnja opušča oziroma se
več ne vrši, ki predstavljajo sive mestne cone, površine, ki
so vizualno in funkcionalno degradirane in ovirajo razvoj
sosednjih območij, obenem pa predstavljajo ključni prostorski potencial, s katerim se mesto obnavlja. Južno središče
na Duplici predstavlja center širšega regionalnega značaja
in južni vstop v mesto in je razdeljeno na tri dele: južni del
med Ljubljansko obvoznico in Kamniško Bistrico, severni in
osrednji del.
V okviru urbanistične zasnove mesta Kamnik planski
dokument spreminja tudi območja in načine urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti. Tako za območje nekdanjega B
20 Stol, določa izdelavo več prostorskih izvedbenih načrtov
oziroma ureditvenih pogojev s tem, da novo opredeljeno
območje B 20 Stol predstavlja del prejšnjega.

1. PREDMET IN CILJI SPREJEMA LOKACIJSKEGA
NAČRTA B 20 STOL

3. VSEBINA IN OBSEG POTREBNIH STROKOVNIH
PODLAG IN DRUGIH STROKOVNIH GRADIV

1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je
potrebno opraviti v prostopku priprave sprejemanja lokacijskega načrta B 20 Stol. Določijo se cilji in izhodišča, vsebina in obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv,
organizacija priprave, sodelujoči organi, organizacije in strokovne službe, vsebina in obseg lokacijskega načrta, roki in
objava.

3. člen
Lokacijski načrt se izdela na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, in sicer:
– povzetkov in usmeritev planskih aktov občine Kamnik,
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine,
– reambulacije temeljnega geodetskega elaborata območja B 20 Stol Kamnik iz leta 1998,

1. člen
Sprejme se program opremljanja stavbnih zemljišč za
območje naselja Koroška Bela – zgornji del, ki ga je izdelala
Občina Jesenice, C. m. Tita 78, Jesenice z datumom april
2003.
2. člen
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje naselja Koroška Bela – zgornji del se objavi na oglasni deski
Občine Jesenice, na Jesenicah, C. m. Tita 78, in sicer za
čas 30 dni. Po preteku tega roka bo predmetni program
opremljanja stavbnih zemljišč na vpogled pri občinskem organu pristojnem za opremljanje stavbnih zemljišč.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 462-3/2003
Jesenice, dne 24. aprila 2003.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

KAMNIK
2062.

Program priprave lokacijskega načrta območja
B 20 Stol

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 16. člena statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01) je župan Občine
Kamnik 25. 4. 2003 sprejel
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– idejnih tehnoloških rešitev z vsemi prometnimi in komunalnimi rešitvami, ki jih predvideni uporabniki prostora
pripravijo v skladu s svojimi potrebami za predvideno dejavnost v prostoru v okviru planskih aktov občine,
– presoje vplivov na okolje, ki se izdela za predvidene
posege,
– prometne študije obravnavanega območja,
– morebitnih variantnih strokovnih rešitev, ki se izdelajo na podlagi idejnih tehnoloških rešitev predvidenih uporabnikov in uskladijo v postopku poteka naloge,
– drugih strokovnih podlag.
Kolikor se tekom postopka priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage se te pripravijo tekom postopka.
4. ORGANIZACIJA PRIPRAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA
B 20 STOL IN NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH
REŠITEV
4. člen
Za organizacijo priprave lokacijskega načrta se kot nosilec določi oddelek za okolje in prostor Občine Kamnik.
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi planskih usmeritev,
strokovnih podlag in smernic pristojnih organov, organizacij
in strokovnih služb ter glede na dejanske možnosti in potrebe. Izvajalca je izbral naročnik na podlagi zbiranja ponudb.
Sredstva za izdelavo zagotovi zainteresirani naročnik, družba Stol d.d.
5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
in bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta so:
– Občina Kamnik, Oddelek za gospodarske javne službe, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– Občina Kamnik, Oddelek za okolje in prostor, Glavni
trg 24, 1240 Kamnik,
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska
58, 1516 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Cigaletova 10,
1000 Ljubljana,
– Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11,
1240 Kamnik,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE
Ljubljana, izpostava Kamnik, Glavni trg 24,1240 Kamnik,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kamnik, Maistrova ul. 18, 1240 Kamnik,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, izpostava Ljubljana, Slovenčeva 95, 1000
Ljubljana,
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj,
Tomšičeva 9, 4000 Kranj,
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Nevlje 18, 1240 Kamnik.
Kolikor se v postopku priprave lokacijskega načrta
ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice za načrtovanje
oziroma predhodna mnenja in pogoje tudi drugih udeležencev, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se ti pridobijo
v postopku.

Uradni list Republike Slovenije
Nosilci urejanja prostora iz prejšnjega odstavka določijo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, pripravljalec jih mora smisleno upoštevati pri njegovi
pripravi.
Zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora morajo v
30 dneh po prejemu vloge in programa priprave posredovati
svoje smernice, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato
njihovo mnenje in sodelovanje ni potrebno.
Na izdelane dopolnjene osnutke pa morajo v 30 dneh
po prejemu vloge izdati mnenje, sicer se šteje, da se strinjajo s predlaganimi posegi.
Pri izdelavi mnenja se preverja, kako je izdelovalec
lokacijskega načrta upošteval postavljene smernice. V mnenju nosilci urejanja prostora ne morejo postavljati novih ali
drugačnih pogojev od tistih, ki so jih podali v smernicah.

6. VSEBINA IN OBSEG LOKACIJSKEGA NAČRTA
6. člen
Lokacijski načrt se pripravi v skladu z zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter skladno z
navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Z lokacijskim načrtom bodo podrobneje določeni pogoji za funkcionalne in oblikovalske rešitve območja, objektov in naprav ter rešitve v zvezi z infrastrukturnim urejanjem
in varovanjem okolja območja B 20 Stol.
Lokacijski načrt vsebuje tekstualni del – odlok in grafični del prikazan na digitalnem geodetskem posnetku v
merilu 1:500 oziroma 1:1000.
7. DOLOČITEV ROKOV
7. člen
S tem programom priprave, ki sledi izvedeni prostorski
konferenci, se določajo naslednji okvirni roki priprave in
sprejemanja lokacijskega načrta:
– priprava stališč in priporočil do usmeritev prostorske konference s strani pristojnega organa Občine Kamnik (15 dni) v mesecu aprilu 2003,
– pridobivanje smernic za načrtovanje nosilcev urejanja prostora (30 dni) v aprilu in maju 2003,
– izdelava potrebnih strokovnih podlag (45 dni) v mesecu maju in juniju 2003,
– izdelava osnutka načrta za javno razgrnitev (75 dni)
do oktobra 2003,
– javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni) v oktobru
in novembru 2003,
– priprava stališč do pripomb in predlogov (15 dni) v
decembru 2003,
– obravnava in potrditev stališč na pristojnem organu
občine (15 dni) v januarju 2004,
– pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora (30 dni) v januarju in februarju 2004,
– priprava predloga lokacijskega načrta (45 dni) v februarju in marcu 2004,
– sprejem predloga lokacijskega načrta na občinskem
svetu v aprilu 2004,
– objava v Uradnem listu RS v maju 2004.

Uradni list Republike Slovenije
8. DOLOČITEV OBJAVE
8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-3/99
Kamnik, dne 25. aprila 2003.

Št.

Skupina/podskupina kontov
74 Transferni prihodki
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II.
40

Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.
41

KOČEVJE
2063.
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Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za
leto 2002

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in
27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99,
53/99 – popravek, 73/02 in 117/02) je Občinski svet
občine Kočevje na 4. redni seji dne 17. 4. 2003 sprejel

42

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Kočevje za leto 2002

III.

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kočevje
za leto 2002.

B)
IV.

43

2. člen
Proračun Občine Kočevje za leto 2002 je realiziran v
naslednjih zneskih:

75

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
Skupina/podskupina kontov
Realizacija 2002
I.
Skupaj prihodki
(70+71+72+73+74)
1.861,710.449,67
Tekoči prihodki (70+71)
1.146,296.938,96
70 Davčni prihodki
920,210.086,78
700 Davki na dohodek in dobiček 684,658.582,97
703 Davki na premoženje
89,979.543,40
704 Domači davki na blago
in storitve
145,571.960,41
706 Drugi davki
–
71 Nedavčni prihodki
226,086.852,18
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
111,371.596,98
711 Takse in pristojbine
11,524.164,68
712 Denarne kazni
59.302,25
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
8,177.235,95
714 Drugi nedavčni prihodki
94,954.552,32
72 Kapitalski prihodki
38,158.704,00
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
32,604.753,00
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
5,553.951,00
73 Prejete donacije
2,674.731,15
730 Prejete donacije
iz domačih virov
2,674.731,15
731 Prejete donacije iz tujine
–

V.
44

VI.

Realizacija 2002
674,580.075,56
674,580.075,56

Skupaj odhodki (40+41+42+43) 2.089,024.385,25
Tekoči odhodki
467,798.077,66
400 Plače in drugi izdatki zaposleni 119,521.177,80
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
17,467.054,60
402 Izdatki za blago in storitve
323,898.765,02
403 Plačila domačih obresti
6,911.080,24
409 Rezerve
–
Tekoči transferi
663,383.330,78
410 Subvencije
2,162.657,83
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
112,346.047,72
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
61,714.184,45
413 Drugi tekoči domači transferi 487,017.333,97
414 Tekoči transferi v tujino
143.106,81
Investicijski odhodki
775,833.823,66
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
775,833.823,66
Investicijski transferi
182,009.153,15
430 Investicijski transferi
182,009.153,15
Proračunski presežek (I.-II)
(Proračunski primanjkljaj)

-227,313.935,58

Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalski deležev (750+751+752)
Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev (440+441+442)
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV. – V.)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)
127,000.000,00
50 Zadolževanje
127,000.000,00
500 Domače zadolževanje
127,000.000,00
VIII. Odplačila dolga (550)
27,317.865,18
55 Odplačila dolga
27,317.865,18
IX. Sprememba stanja sredstev
na računih III.+VI.+IX
= (I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)
-127,631.800,76
X. Neto zadolževanje (VII. – VIII. – IX) 227,313.935,58
XI. Neto financiranje (VI. + X.)
227,313.935,58
XII. Sprememba stanja sredstev
na računih III.+VI.+IX = (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
-127,631.800,76
XIII. Stanje sredstev na računu
konec pret. leta (2001)
160,724.496,40
XIV. Stanje na računu konec tekočega
leta (2002) X. – XI.
33,092.695,64
Po zaključnem računu proračuna Občine Kočevje se
stanje sredstev na računu konec leta 2002 v skupnem zne-
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sku 33,092.695,64 SIT prenese v proračun Občine Kočevje za leto 2003, od tega se 14,547.379,98 SIT vključi v
finančne načrte krajevnih skupnosti za leto 2003.

zadnje alinee 2. člena namesto pike postavi vejica in doda
alinea, ki se glasi:
»– plaketa Občine Kočevje.«

3. člen
Oblikovanje in poraba proračunske rezerve Občine Kočevje:
2. Oblikovanje rezerv
I.
Oblikovanje sredstev rezerv
–
II.
Poraba sredstev rezerv
15,160.422,93
III. Stanje sredstev rezerv
na koncu preteklega
leta (2001)
12,793.812,00
IV. Stanje sredstev rezerv na koncu
preteklega leta (2002)
12,633.389,07

2. člen
V 6. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Plaketa Občine Kočevje se podeljuje pravnim ali fizičnim osebam za pomemben prispevek pri razvoju gospodarske ali negospodarske dejavnosti, ali na področju humanitarnega dela ali društvene dejavnosti.«
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek in se
spremeni tako, da se glasi:
»V enem letu se lahko podeli skupaj največ tri priznanja
(zlato, srebrno, bronasto) in več plaket Občine Kočevje.
Enako priznanje se lahko posamezniku ali pravni osebi podeli samo enkrat.«

Ostanek sredstev rezerv na dan 31. 12. 2002 v znesku 12,633.389,07 SIT se prenese v rezerve Občine Kočevje za leto 2003.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto
2002 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb,
računa financiranja proračuna, v posebnem delu pa prikaz
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kočevje za leto 2002. Bilance so sestavni
del tega odloka.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
10.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»Brez razpisa se lahko, kadarkoli med letom, podeli
priznanje iz 6. člena tega odloka, za izredno požrtvovalnost,
hrabrost, človekoljubje ali ob drugi primerni priložnosti.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Brez razpisa lahko župan ali občinski svet kadarkoli
med letom podeli plaketo.«
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 902-1/98-112
Kočevje, dne 18. aprila 2003.

Št. 402-3/03-0121
Kočevje, dne 5. aprila 2003.

Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

KRANJ
2064.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kočevje

Na podlagi 49. 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, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US,
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl.
US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravek sklepa
US, 59/99 – odl. US, 70/00 in 100/00 – sklep US,
28/01 sklep US, 16/02 – sklep US in 51/02), 27. člen
statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 –
popravek, 73/02 in 117/02) je na predlog Komisije za
volitve, imenovanja in mandatna vprašanja Občinski svet
občine Kočevje na 4. redni seji dne 17. 4. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kočevje
1. člen
V odloku o podeljevanju priznanj in nagrad Občine
Kočevje (Uradni list RS, št. 58/99 in 38/01) se na koncu

2065.

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne
občine Kranj

Na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
in 110/02) in 86. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet Mestne
občine Kranj na 5. seji dne 23. 4. 2003 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Mestne občine
Kranj za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Mestne občine Kranj za leto 2002, ki zajema vse prihodke
in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
proračuna Mestne občine Kranj so bili v letu 2002 realizirani v naslednjih zneskih (v 000 SIT):

Uradni list Republike Slovenije
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. Skupaj prihodki
II. Skupaj odhodki
III. Proračunski presežek (I.-II.)

Št.

v tisoč SIT
6.158.192
6.985.867
- 827.675

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. Prejeta sredstva od vrnjenih posojil in od
prodaje kapitalskih vlog
111.780
V. Sredstva danih posojil in nakup kapitalskih
naložb
17.500
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem.
kapitalskih deležev
94.280
VII. Skupni presežek (I.+IV.) - (II.+V.)
- 733.395
C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. Zadolževanje proračuna
IX. Odplačilo dolga
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
XI. Povečanje sredstev na računih (VII. - X.)

–
–
–
- 733.395

3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve v višini
57,055.894,47 SIT se prenese med sredstva proračunske
rezerve v letu 2002.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Kranj za leto 2002 je priloga tega odloka. Priloga
odloka sta tudi račun financiranja in račun finančnih terjatev
in naložb Mestne občine Kranj za leto 2002.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki
II. Skupaj odhodki
III. Proračunski primanjkljaj

C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačilo dolga
IX. Neto zadolževanje
X. Povečanje sredstev na računih
Sredstva na računih
Stanje 31. 12. 2001
Stanje 31. 12. 2002

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 21. člena
statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00, 88/02) je
Občinski svet občine Laško na 4. redni seji dne 2. 4. 2003
sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Laško
za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Laško
za leto 2002.
2. člen
Proračun Občine Laško za leto 2002 izkazuje:

39.076
42.904

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40301-06/2001
Laško, dne 2. aprila 2003.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

2067.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Laško za leto 2002

137.000
–2.392
134.608
3.828

3. člen
Pregled prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja z obrazložitvami so
sestavni del odloka, vendar se ne objavijo v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

LAŠKO

1,688.518
1,794.488
–105.970

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
1.857
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 26.667
VI. Prejeta minus dana posojila in
sprem. kapit. deležev
–24.810

Št. 40205-0001/01-45/01
Kranj, dne 23. aprila 2003.

2066.
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Odlok o tržnem redu tržnice v Laškem

Na podlagi 28. člena pravilnika o minimalnih tehničnih
in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za
opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93 in 57/93),
3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Laško (Uradni list RS, št. 60/95) in 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00), je Občinski svet občine
Laško na 4. redni seji dne 9. 4. 2003 sprejel

ODLOK
o tržnem redu tržnice v Laškem
1. člen
Odlok o tržnem redu določa upravljanje tržnice, lokacijo, obratovalni čas in seznam blaga, s katerim se trguje na
tržnici v Laškem.
2. člen
Upravljavec tržnice je JP Komunala Laško, ki lahko s
posebno pogodbo prenese upravljanje tržnice na drugo
pravno osebo, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti
(v nadaljnjem besedilu: upravljavec).
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Upravljavec tržnice ima naslednje pravice in obvezno-

sti:
– organizira in vodi poslovanje na tržnici,
– razporeja in oddaja prodajne prostore,
– sklepa pogodbe s prodajalci na tržnici,
– ureja in vzdržuje objekte in naprave na tržnicah,
– oblikuje cene storitev in pristojbine,
– pregleduje ustreznost dokumentacije, ki je potrebna
za trgovanje na tržnicah, in izreka prepoved prodaje prodajalcem, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
– skrbi za red in čistočo na tržnici,
– skrbi za javni red in mir na tržnici,
– opravlja javno tehtanje,
– posoja in prodaja tržne pripomočke.
3. člen
Lokacija tržnice v Laškem je na prostoru med objektom občinske zgradbe in objektom Izbire Laško d.d., Trubarjeva ulica 4, Laško.
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ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Glasbena šola Radeče
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola
Radeče, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 51/97 in
99/02, se 11. člen spremeni tako, da se odslej glasi:
“Dejavnost zavoda je:
– 80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– 92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu”.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 02201-1/03
Laško, dne 2. aprila 2003.

4. člen
Tržnica posluje po naslednjem obratovalnem času:
– vsako sredo, petek in soboto med 7. in 13. uro,
– ob turističnih in drugih prireditvah v skladu s priglasitvijo organizatorja.
5. člen
Na tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom:
1. Živila: žita in mlevski izdelki; vrtnine; sadje in izdelki
iz sadja; med in izdelki na bazi medu; ostala živila rastlinskega izvora; zdravilna zelišča; gozdni sadeži; alkoholne in brezalkoholne pijače.
2. Neživilski izdelki: cvetje; seme; sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin; izdelki domače obrti; galanterijsko
blago za gospodinjstvo, izdelano iz različnih materialov;
posteljno, toaletno in kuhinjsko perilo; obutev; bižuterija;
rabljeno blago.
6. člen
Ostala določila glede trgovanja na tržnici upravljavec
podrobneje uredi s pravilnikom o tržnem redu.
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
petnajsti dan po objavi.
Št. 33001-4/03
Laško, dne 9. aprila 2003.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

2068.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

2069.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list
RS, št. 8/00 in 88/02) je Občinski svet občine Laško na
redni 4. seji dne 9. 4. 2003 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc.
št. 1209/2 – pot, v izmeri 35 m2, vpisana v vl. št. S4, k.o.
Jurklošter.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa postane lastnina
Občine Laško.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46401-2/2003
Laško, dne 9. aprila 2003.
Župan
Občine Laško
Jožef Rajh l. r.

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Glasbena šola Radeče

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40. in 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96 in 64/01), 18. člena statuta Občine Radeče (Uradni
list RS, št. 37/99) ter 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00 in 88/02) sta na seji Občinskega sveta
občine Radeče, dne 29. 1. 2003 in na seji Občinskega
sveta občine Laško dne 2. 4. 2003 sprejela

LITIJA
2070.

Sklep o ustanovitvi in delovanju Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini
Litija

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena zakona o varnosti
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/00, 21/02
in 67/02) in 12. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št.
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110/00, 2/01 in 65/02) je Občinski svet občine Litija na
nadaljevanju 5. redne seje z dne 14. 4. 2003 sprejel

SKLEP
o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu v Občini Litija
1. člen
Občina Litija s tem sklepom ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Litija (v nadaljevanju: svet).
Svet skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo
varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v
cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu.
Svet opravlja zlasti naslednje naloge:
– proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa ter predlaga organom, ki urejajo
posamezna področja pomembna za varnost cestnega prometa ukrepe za izboljšanje varnosti,
– sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s
prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji, pomembnimi za varnost prometa,
– pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu ter sodeluje pri razvoju programa treninga varne vožnje,
– spodbuja znanstveno-raziskovalno delo na področju
cestnega prometa,
– izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije in druga gradiva ter sodeluje s sredstvi obveščanja,
– razvija in spodbuja aktivnosti šolske prometne službe,
– opravlja tudi druge zadeve s področja preventive in
vzgoje v cestnem prometu,
– ugotavlja ogroženost varnosti učencev na poti v šolo
ne glede na oddaljenost od osnovne šole,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo in splošnimi akti občine,
– vsaj enkrat letno o svojem delu poroča občinskemu
svetu.
2. člen
Delovanje sveta je javno.
Člane sveta imenuje občinski svet na predlog komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za mandatno
dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani. Mandatna
doba članov sveta je vezana na mandatno dobo članov
občinskega sveta.
Svet šteje devet članov, in sicer:
– predstavnika osnovnih šol,
– predstavnik Policijske postaje Litija,
– predstavnik Vzgojno-varstvenega zavoda Litija,
– predstavnik občinske uprave Občine Litija,
– predstavnik občinskega sveta Občine Litija,
– predstavnik avtoprevoznikov,
– predstavnik avto šole,
– predstavnik sveta Mestne skupnosti Litija.
Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika, ki nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti.
Za izvajanje svojih nalog na posameznih področjih lahko svet imenuje komisije. Sestavo komisij in njihove pristojnosti določi svet s sklepom o ustanovitvi.
3. člen
Predsednik sveta pripravlja, sklicuje in vodi seje sveta
ter skrbi za izvajanje sprejetih odločitev.

Št.
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Svet obravnava zadeve iz svojega delovnega področja
na sejah. Gradivo za sejo mora biti poslano članom sveta
najmanj tri dni pred sejo.
Delo sveta se podrobneje uredi s poslovnikom sveta.
Opravljanje strokovnih in administrativno-tehničnih nalog za svet zagotavlja občinska uprava.
4. člen
Člani sveta prejemajo za svoje delo sejnino v višini 2%
plače župana občine predsednik ter 1% plače župana občine člani sveta. Članom sveta se povrnejo tudi stroški v zvezi
z opravljanjem funkcije v svetu.
5. člen
Finančna sredstva za izvajanje nalog sveta se na podlagi vsakoletnega programa sveta zagotovijo v občinskem proračunu. Svet lahko za opravljanje svojega dela in nalog
pridobi finančna sredstva iz drugih virov.
Nadzor nad smotrnostjo porabe finančnih sredstev izvaja ustanovitelj.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 226-1/2003
Litija, dne 14. aprila 2003.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

2071.

Sklep o ceni storitve osebna pomoč in cenah
pomoči družini na domu

Na podlagi 38. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
36/02 in 107/02) in 12. člena statuta Občine Litija (Uradni
list RS, št. 110/00, 2/01 in 65/02) je Občinski svet občine
Litija na 5. seji dne 14. 4. 2003 sprejel

SKLEP
o ceni storitve osebna pomoč in cenah pomoči
družini na domu
I
Občina Litija daje soglasje k ceni osebna pomoč, ki jo
je predlagal izvajalec storitve CSD Litija in znaša 411.595
SIT mesečno.
II
Občina Litija daje soglasje k ceni vodenja in koordinacije storitve pomoči na domu, ki jo je predlagal izvajalec
storitve CSD Litija in znaša 264.353 SIT mesečno.
III
Občina Litija daje soglasje k ceni pomoči družini na
domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve CSD Litija in znaša
2.250,60 SIT na efektivno uro. Cena storitve za neposrednega uporabnika se zniža za subvencijo iz sredstev občinskega proračuna v višini 50%, kar pomeni, da polna cena za
uporabnika znaša 1.125,30 SIT.
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IV
Cena samo za razvoz kosil, to je za prinašanje enega
dnevnega obroka uporabniku na dom znaša enotno
300 SIT za vsakega uporabnika ne glede na oddaljenost od
sedeža izvajalca.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.

Uradni list Republike Slovenije
nega plana Občine Mozirje in srednjeročnega družbenega
plana Občine Mozirje za območje Občine Ljubno (Uradno
glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 3/00).
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-04/03-08
Ljubno, dne 19. marca 2003.

Št. 561-7/2002
Litija, dne 14. aprila 2003.

Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l. r.

Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

2073.
LJUBNO
2072.

Odlok o območju predkupne pravice Občine
Ljubno

Občinski svet občine Ljubno je na podlagi 85. člena
zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in
16. člena statuta Občine Ljubno (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) na 4. seji dne 19. 3. 2003 sprejel

ODLOK
o območju predkupne pravice Občine Ljubno
1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Ljubno na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih
infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij.
2. člen
Območje predkupne pravice zajema celotno območje
Občine Ljubno, razen kmetijskih zemljišč, ki so določena z
odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje 1986–
2000, dopolnitev 1989 (Uradni list RS, št. 19/90) in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje
1986–1990, usklajenega 1989 (Uradni list RS, št. 51/92)
ter odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za območje Občine
Ljubno (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 3/00).
3. člen
Predkupna pravica za območje kmetijskih zemljišč se
določa skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 59/96).
4. člen
Območja poselitve (stavbna zemljišča), območja obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov
izven poselitvenih območij so določena v odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Mozirje za obdobje 1986–2000, dopolnitev
1989 (Uradni list RS, št. 19/90) in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986–1990, usklajenega 1989 (Uradni list RS, št. 51/92) ter odlokom o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroč-

Pravilnik za vrednotenje športnih programov v
Občini Ljubno

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 74/98 in 70/00), 1. člena zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), določil nacionalnega programa
športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31-3/00) in 16.
člena statuta Občine Ljubno (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) je Občinski svet občine Ljubno na 4.
seji dne 19. 3. 2003 sprejel

PRAVILNIK
za vrednotenje športnih programov v Občini
Ljubno
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Ljubno določa
pogoje, merila in postopke za razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Ljubno.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po
sprejetih programih in po dogovorjenih in predpisanih nalogah zagotavlja občina.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
IZ PRORAČUNA OBČINE LJUBNO
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo
nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Ljubno;
– da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih dejavnosti;
– imajo vsaj že eno leto pred prijavo na razpis organizirano redno vadbo članov;
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini (ta pogoj velja le za športna društva in zveze);
– da redno letno dostavljajo občini in zvezi podatke o
članstvu, poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti
in poročila o doseženih rezultatih.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva;
– zveze športnih društev;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirana
za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– zavodi iz področja športa, vzgoje in izobraževanja.
V skladu z zakonom imajo športna društva in njihova
združenja pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa, torej tudi programa športa, ki se izvaja v
občini.
III. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
S sredstvi občinskega proračuna Občine Ljubno se po
tem pravilniku sofinancirajo športni programi naslednjih vsebin:
– športna vzgoja predšolskih, šoloobveznih otrok, mladine in študentov;
– športna rekreativna dejavnost odraslih;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– športne prireditve;
– športna dejavnost invalidov;
– medobčinsko in mednarodno sodelovanje;
– razvojne in strokovne naloge v športu;
– vzdrževanje in sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov in površin;
– promocijska dejavnost;
– priznanja športnikom in športnim delavcem.
Športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine in študentov, je dejavnost otrok, mladine in študentov,
ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega
vzgojno-izobraževalnega programa, ne glede na njegovo pojavno obliko.
Športna rekreativna dejavnost odraslih je športna dejavnost odraslih vseh starosti in družin.
Kakovostni šport je priprava in tekmovanje posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa
in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje.
Vrhunski šport je priprava na tekmovanje športnikov, ki
imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega
razreda.
Športna dejavnost invalidov in upokojencev je dejavnost invalidov vseh starosti, ki se prostovoljno ukvarjajo s
športom in upokojencev.
Razvojne in strokovne naloge v športu so predvsem
izpopolnjevanje in šolanje strokovnih kadrov in izvajanje dejavnosti iz 5. poglavja Nacionalnega programa športa.
Promocijska dejavnost pomeni organizacijo in izvedbo
športnih prireditev s katerimi se promovira občina navzven.
Priznanja športnikom in športnim delavcem za tekmovalne dosežke so priznanja, ki jih vsako leto prejmejo najboljši športniki in športni delavci za dosežene tekmovalne dosežke.
IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
ZA ŠPORTNE PROGRAME
6. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi
županja, lokalna skupnost pridobi podatke o načrtovanih
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programih športa v prihodnjem proračunskem obdobju in o
potrebnih sredstvih za njihovo izvajanje.
Javni razpis se izvede praviloma v mesecu oktobru
oziroma novembru za prihodnje proračunsko obdobje. Pripravljen mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh
potrebnih podatkov za vrednotenje programov.
Izvajalec javnega razpisa objavi razpis v Uradnem listu
RS in lokalnem časopisu.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le
programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje po tem
pravilniku in pogoje določene z razpisno dokumentacijo.
Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 8 dni po roku za oddajo prijave.
7. člen
Županja pred objavo razpisa določi 5-člansko strokovno komisijo:
Komisijo sestavljajo:
– predsednik in član komisije, ki sta predstavnika Občine Ljubno in trije člani upravnega odbora Športne zveze
občine Ljubno.
8. člen
Naloge strokovne komisije so:
– določitev prednostnih panog, ki so pomembne za
lokalno skupnost;
– vodi postopek javnega razpisa,
– pregled prispelih prijav na razpis,
– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu
z določili meril za vrednotenje športnih programov,
– priprava poročil županji, ostalim organom in strokovnim službam Občine Ljubno,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe
meril za vrednotenje športnih programov,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določa županja.
9. člen
Strokovna komisija v skladu z merili za vrednotenje
športnih programov, zbere in obdela prijavljene programe
ter jih ustrezno ovrednoti. Komisija županji Občine Ljubno
poda poročilo o potrebnih sredstvih za sofinanciranje športnih programov v Občini Ljubno za prihodnje proračunsko
obdobje. Županja vsem prijavljenim izvajalcem športnih programov izda sklep s katerim jih obvesti o izbranih programih
in možnostjo pritožbe.
10. člen
V skladu s tem pravilnikom Občinski svet občine Ljubno sprejme Merila za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov, ki so na vpogled pri Občinski upravi občine
Ljubno.
11. člen
Administrativne naloge za strokovno komisijo opravlja
Občinska uprava občine Ljubno.
V. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT
IN NAČIN FINANCIRANJA
12. člen
Športni programi se sofinancirajo na osnovi pogodb z
izvajalci programov, ki jih v roku 15 dni po sprejetju občinskega proračuna pripravi občinska uprava. Pogodbe opredeljujejo višino sredstev, v skladu z izidom javnega razpisa,
obseg in realizacijo programov ter način nadzora nad porabo sredstev.
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Sredstva se nakazujejo na osnovi pogodb z izvajalci
programov za sofinanciranje vsebin programov, na njihove
žiro račune, praviloma tromesečno.
13. člen
V okviru namenskih sredstev za šport Občina Ljubno
zagotavlja Športni zvezi občine Ljubno proračunska sredstva za:
– materialne stroške delovanja Športne zveze občine
Ljubno, ki so opredeljeni skozi merila za razvojne in strokovne naloge v športu na osnovi letnega programa športa in
javnega razpisa in
– stroške izvajanja programov izbranih na osnovi javnega razpisa.

Uradni list Republike Slovenije
I
Občina Majšperk daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu v višini 980 SIT na
efektivno uro, ki jo je predlagal izvajalec Center za socialno
delo Ptuj.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati s 1. 4. 2003.

Št. 154-05/03-01
Majšperk, dne 23. aprila 2003.

14. člen
Sredstva za investicije v športne objekte v Občini Ljubno se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu na posebni
proračunski postavki.
15. člen
Pogoj za nakazilo sredstev za športne objekte je predložena pogodba o uporabi športnega objekta, sklenjena
med upravljavcem in izvajalcem športnega programa, iz
katere izhaja finančna obveznost izvajalca športnega programa.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
Ta pravilnik prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
17. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati obstoječi
sistem sofinanciranja športnih programov v Občini Ljubno.
Št. 002-04/03-09
Ljubno, dne 19. marca 2003.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l. r.

MAJŠPERK
2074.

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve pomoči družini na domu

Na podlagi 101. člena zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94, 41/99 in 26/01),
38. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02 in 107/02),
uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 38/02 in 106/02)
ter 17. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št.
23/99) je Občinski svet občine Majšperk na 3. korespondenčni seji dne 23. 4. 2003 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoči družini na domu

Županja
Občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

MARKOVCI
2075.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana za območje Občine Markovci
za obrtno cono Novi Jork

Na podlagi 23. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) in 16. člena
statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00,
76/02) je Občinski svet občine Markovci na 1. izredni seji
dne 17. 4. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana za območje Občine Markovci
za obrtno cono Novi Jork
1. člen
(Uvodna določba)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Markovci, ki se nanašajo na obrtno
cono Novi Jork.
Prostorske sestavine dolgoročnega plana za območje
Občine Markovci so opredeljene v dolgoročnem planu Občine Ptuj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni
vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90,
12/93, 16/94) ter v odloku o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za
obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ptuj, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj,
št. 8/97); v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan.
Prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Markovci so opredeljene v družbenem planu Občine Ptuj za obdobje 1986-1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87,
28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94) ter v odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročne-
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ga družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-1990
za območje Mestne občine Ptuj, dopolnjenega v letu 1996
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/97); v nadaljnjem
besedilu: srednjeročni plan.
2. člen
(Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana se nanašajo na spremembe kart v merilu 1: 5000 in 1: 25000, in
sicer na zasnovo naselij.
3. člen
(Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana so naslednje:
V točki 5.1.13. se v prvem odstavku spremeni tabela
ureditvenih območij tako:
– črta se šesta vrsta, ki se glasi: »S6 Nova vas pri
Markovcih (Novi Jork) 9,87 ha stan., posl. dej., rekreacija
ZN«; kratica ZN pomeni zazidalni načrt
– za predzadnjo vrsto se vstavi nova vrsta, ki se glasi:
»O1 Novi Jork 13,48 ha obrtna cona, proizvodne dejavnosti
ZN«; kratica ZN pomeni zazidalni načrt.
V točki 5.2. Prostorski izvedbeni načrti se v prvem
odstavku črta alinea, ki se glasi: »- P13-S6 Nova vas pri
Markovcih (Novi Jork) ZN«, in se nadomesti z novo alineo,
ki se glasi: »- P13-O1 Širitev obrtne cone Novi Jork ZN«.
Kratica ZN pomeni zazidalni načrt.
V točki 5.2. Prostorski izvedbeni načrti se črta celotno
besedilo podtočke 5.2.27. P13-S6 Nova vas pri Markovcih
(Novi Jork) in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»5.2.27. P13-O1 Širitev obrtne cone Novi Jork
Programske zasnove za zazidalni načrt za širitev obrtne cone Novi Jork P13-O1
1. Površina, meje območja in obodna parcelacija
Površina območja, predvidenega za širitev obrtne cone Novi Jork P13-O1, meri ca. 3,61 ha (območje širitve
obrtne cone je v grafičnem delu programskih zasnov označeno kot podobmočje P13-O1/1). Območje širitve obrtne
cone bo urbanistično urejano z zazidalnim načrtom.
Območje širitve obrtne cone predstavlja nadaljevanje
že obstoječega območja stavbnih zemljišč obrtne cone v
smeri proti severu in severozahodu.
Na obstoječem območju stavbnih zemljišč obrtne cone ureja posege v prostor zazidalni načrt za obrtno cono
Novi Jork, Markovci (Uradni list RS, št. 110/00, 6/02).
Območje širitve obrtne cone (v grafičnem delu programskih zasnov označeno kot podobmočje P13-O1/1)
meji:
– na severu na gozdne površine
– na zahodu na kmetijske površine
– na jugu in na vzhodu na obstoječe območje obrtne
cone.
Obodna parcelacija območja širitve obrtne cone (v grafičnem delu programskih zasnov označenega kot podobmočje P13-O1/1):
Izhodišče je skrajna zahodna točka območja širitve
obrtne cone, ki se nahaja na stičišču treh parcel št. 261/1,
261/2 in 826/1 (cesta v Borovce).
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Od izhodišča poteka meja (gledano v sourni smeri) po
zahodnem robu parcele št. 261/2 do približne dolžine 2/3
zahodne parcelne meje parcele št. 261/2, potem pa se
meja obrne približno proti vzhodu in poteka v ravni liniji na
skupno tromejo parcel št. 262, 263/1 in 266 (na svoji poti
seka parceli št. 261/2 in 262). Nato se meja nadaljuje v isti
smeri (približno proti vzhodu) po parceli št. 266 do 3/4
dolžine parcele št. 266 v tej smeri. Na razdalji treh četrtin
dolžine parcele št. 266 v smeri približno proti vzhodu se
nato meja območja obrne v smeri severovzhoda in poteka v
ravni liniji do jugozahodne vogalne točke parcele št. 285
(na svoji poti ta linija seka parcele št. 266, 267/1, ponovno
266, 267/2, 270, 271, 289/2, 288, 287/1 in 286). Iz
jugozahodne vogalne točke parcele št. 285 poteka nato
meja v isti smeri kot doslej (v smeri severovzhoda) v dolžini
14 m po parceli št. 285, nato pa se obrne v smer približno
proti vzhodu in poteka v tej smeri v dolžini 14 m, nato pa se
obrne v smer na skupno točko štirih parcel št. 285, 284,
272/1 in 272/2. V skupni točki navedenih štirih parcel
zavije meja proti jugozahodu in poteka po zahodnem robu
parcele št. 272/1 do meje s parcelo št. 273/1, nato poteka
po severozahodnem robu parcele št. 273/1 do meje s
parcelo št. 269/3. V stičišču s parcelo št. 269/3 zavije
meja proti zahodu in poteka po severni meji parcel št.
269/3, 269/2, 268/1, 265/1, 273/5 do stičišča s parcelo št. 265/2. V stičišču s parcelo št. 265/2 zavije meja proti
jugu in poteka po zahodni meji parcele št. 273/5. Iz jugozahodne mejne točke parcele št. 273/5 zavije meja proti
zahodu na skrajno severovzhodno mejno točko parcele št.
261/1 (pri tem prečka parceli št. 265/2, 264). Nato poteka meja po severni meji parcele št. 261/1 do izhodiščne
točke, kjer se meja zaključi.
Vse naštete parcele se nahajajo v katastrski občini
Nova vas pri Markovcih.
2. Namenska raba
Območje širitve obrtne cone predstavlja nadaljevanje
že obstoječega območja stavbnih zemljišč obrtne cone v
smeri proti severu in severozahodu.
Na obstoječem območju stavbnih zemljišč obrtne cone ureja posege v prostor zazidalni načrt za obrtno cono
Novi Jork, Markovci (Uradni list RS, št. 110/00, 6/02), ki
zemljišča namenja proizvodni dejavnosti, skupnim centralnim dejavnostim (gostinstvo, skupni komunalno-energetski
objekti), zelenju in infrastrukturni ureditvi proizvodne cone.
Veljavni zazidalni načrt opredeljuje obrtno cono kot
proizvodno cono, zato ostaja tudi pri širitvi obrtne cone
namenska raba enaka.
Namembnost bo, glede na medsebojne emisijske vplive, detajlneje določena po celicah (parcelah) in bo predvidoma deljena tako kot pri obstoječem zazidalnem načrtu –
na hrupnejšo in mirnejšo proizvodnjo ter območje centralnih
in skupnih dejavnosti.
3. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
Urbanistična zasnova je bila podana ob sprejetju osnovnega zazidalnega načrta. Zato se predvidena širitev obrtne
cone v celoti navezuje na že zasnovano cestno omrežje, na
različnost določanja velikosti proizvodnih parcel, na parkiri-
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šča in na zunanje manipulativne površine, na podano zasnovo komunalnega omrežja in tudi urgenco.
Dejavnosti praviloma še niso dokončno opredeljene,
niti jih ni zaželeno vnaprej pretirano omejevati. Programske
zasnove tukaj podajajo le okvirne osnovne usmeritve za
organiziranost območja, ki pa se v celoti navezujejo na obstoječe rešitve, predpisane v zazidalnem načrtu.
Velikost in razmerja parcel, predvidenih za pozidavo
in skupno prometno ureditev, natančneje določi zazidalni
načrt.
4. Usmeritve za varstvo naravne in kulturne dediščine
ter značilnih kakovostnih prvin krajine
Na območju predvidene pozidave ni varovanih objektov in/ali krajine.
Pri graditvi in drugih posegih v prostor je potrebno
upoštevati, da območje obrtne cone leži na območju s podtalnico, čeprav ni na območju varovanih pasov vodnih virov
in črpališč.
Raščene strmine in zelenice je obvezno takoj zazeleniti
v največji možni meri. Zelenice se načeloma zaseje s travo,
brez grmovnic in cvetnic. Ohraniti pa je potrebno morebitna
obstoječa kvalitetna drevesa v območju.
Gozd ob severnem robu cone je potrebno zavarovati z
zasaditvijo gozdnega roba z avtohtonim grmičevjem.
V največji možni meri je potrebno ohranjati domač naravni vegetacijski gozdni sestoj.
5. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in
delovnega okolja
Območje obrtne cone je namenjeno proizvodnim dejavnostim. Emisije hrupa ne smejo presegati s predpisi dovoljenih vrednosti za izbrane dejavnosti tega proizvodnega
območja.
Vodenje odpadnih vod je predvideno na čistilno napravo obrtne cone. Čistilna naprava je zgrajena na lokaciji, ki jo
določa veljavni zazidalni načrt obrtne cone (ob cesti Markovci – Novi Jork).
Dovoljene vrste goriva za ogrevanje in/ali proizvodnjo
ter pogoje za skladiščenje kemikalij ali drugih nevarnih snovi
na območju določi zazidalni načrt.
Dodano skupno število gradbenih objektov s predvidenimi dejavnostmi na območju kompleksa pozidave ne bo
pomenilo prekomerno povečane obremenitve za okolje.
Zaželeno je mnogo zelenja.
Problematika ravnanja s komunalnimi in drugimi odpadki, ki bodo nastali v okviru predvidenih proizvodnih in
centralnih dejavnosti na obravnavanem območju, bo urejena v skladu s pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list
RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03) ter ostalimi predpisi
s področja ravnanja z odpadki.
6. Promet
Obstoječa lokalna cesta Markovci-Novi Jork je, tudi za
območje širitve obrtne cone, glavna napajalna komunikacija
do posameznih vstopov na območje obrtne cone. S te lokalne ceste se, v prometno pravilno zasnovanih križiščih,
odcepijo interne dovozne ceste. Ker je na območju obrtne
cone predvidena severna obodna cesta, so možne pretočne izvedbe notranjih napajalnih cest.
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Na območju obrtne cone so cestne prometnice z enostranskim ali obojestranskim pločnikom in obojestranskima
zelenicama. Povozne in pohodne površine cone morajo biti
odvodnjavane skozi lovilce olj in maščob in protiprašno urejene.
Parkirne površine za osebna vozila zaposlenih in za
vozila obiskovalcev (strank) so urejene v okviru posamezne
zemljiške parcele.
7. Komunalna infrastruktura
V zazidalnem načrtu je določeno, da morajo biti osnovni komunalni ter energetski objekti in naprave (transformatorska postaja, čistilna naprava, prometno omrežje in vse
drugo) zgrajeni v prvi fazi, pred zasedbo cone z njenimi
uporabniki. V območju širitve obrtne cone se celotna potrebna komunalna infrastruktura le naveže na obstoječe (torej
na že izvedeno) omrežje, pod pogoji in soglasji upravljalcev
posameznega omrežja.
Določila za poteke tras in celotno izvedbo so enaka
tistim, ki jih predpisuje veljavni zazidalni načrt območja obrtne cone.
8. Usmeritve za rabo prostora za obrambo in zaščito
Zaklonišča so predvidena le, če to veljavni predpisi
zahtevajo.
Ukrepi za varstvo pred požarom in naravnimi nesrečami bodo v celoti upoštevani.
9. Zmogljivosti območja
Obstoječi objekti:
Na območju širitve obrtne cone ni obstoječih objektov.
Predvideni objekti:
– točno število objektov, njihov namen in zahtevane
zmogljivosti bo določil zazidalni načrt, ko bo specificiral
posamezne dejavnosti območja in tudi evidentiral površinske potrebe za njihovo ustrezno realizacijo;
– severna obodna cesta, potekajoča na obodu gozdne meje;
– nadaljevanje notranjih pretočnih komunikacij, z navezavo na severno obodno cesto.«.
– Spremenijo se karte v merilu 1: 5000 in 1: 25000,
in sicer se spremeni zasnova naselij.
– Doda se karta:
– Programske zasnove za zazidalni načrt za širitev obrtne cone Novi Jork P13-O1 v merilu 1: 2000 (za podobmočje P13-O1/1).
– Karte so sestavni del tega odloka.
4. člen
(Varnost zračnega prometa)
Severovzhodni del Občine Markovci se nahaja pod
območjem »nadzorovane« rabe prostora športnega letališča
Ptuj – Moškanjci. Preko območja Občine Markovci potekajo zračne poti. Območje Občine Markovci se nahaja v »nadzorovani coni CTR« letališča Maribor, »terminalni kontrolni
coni – Maribor TMA« in »kontrolni coni CTA – Mura 1«.
Za ovire za zračni promet štejejo:
– v krogu s polmerom 10 kilometrov od referenčne točke letališča: objekti, instalacije in naprave, ki so višje kot 100
metrov ali višje kot 30 metrov, pa se nahajajo na terenu, ki je
več kot 100 metrov višji od referenčne točke letališča,
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– objekti, instalacije in naprave, ki se nahajajo izven
kroga iz prejšnje alinee, in ki so višji od 30 metrov in ki
stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine
dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 metrov,
– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot
100 metrov od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot
75 metrov,
– za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in
naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za
najmanj 25 metrov, če se nahajajo znotraj varovanih pasov
posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.
Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki
utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je za take objekte potrebno predhodno pridobiti ustrezno
soglasje Ministrstva za promet, Uprave Republike Slovenije
za civilno letalstvo k lokaciji oziroma k izgradnji takega objekta, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu
z veljavnimi predpisi.
5. člen
(Spremembe površin)
Površine gozdov se zmanjšajo za 3,61 ha. Površine
ureditvenih območij naselij se povečajo za 3,61 ha.
6. člen
(Sklep o ugotovitvi usklajenosti)
K temu odloku je pridobljen sklep Vlade Republike
Slovenije št. 350-00/2001-120 z dne 15. 4. 2003 o ugotovitvi usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije.
7. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-04/02-8
Markovci, dne 17. aprila 2003.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

MEDVODE
2076.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organiziranju in izvajanju pomoči družini na
domu in pomoči na daljavo in merilih za
določanje plačil storitev

Na podlagi 43. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00
in 26/01), 6. člena pravilnika o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98,
19/99 in 28/99), pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialno-varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02 in
107/02), uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 38/02 in
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106/02) ter 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list
RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski svet občine
Medvode na 5. seji dne 23. 4. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o organiziranju in izvajanju pomoči družini
na domu in pomoči na daljavo in merilih
za določanje plačil storitev
V odloku o organiziranju in izvajanju pomoči družini na
domu in merilih za določanje plačil storitev (Uradni list RS,
št. 101/00) se spremeni 1. člen, tako da se glasi:
“Odlok določa način in obliko izvajanja javne službe
pomoči družini na domu, socialnega servisa pomoči na
daljavo ter merila za znižanja pri plačevanju storitev.”
2. člen
V 2. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Socialni servis pomoči na daljavo obsega 24-urno
dnevno dežurno službo, ki uporabniku organizira ustrezno
pomoč ob njegovi morebitni neposredni nevarnosti ter posreduje izvajalce različnih pomoči na domu.”
3. člen
5. člen se spremeni, tako da se glasi:
“Upravičenci do storitev pomoči na domu in pomoči na
daljavo so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti
omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo in varovanjem na daljavo ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v domačem bivalnem okolju, tako
da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo
v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki varstva.”
4. člen
10. člen se spremeni, tako da se glasi:
“Stroški socialno-varstvene storitve pomoč družini na
domu v Občini Medvode se za posameznega uporabnika
preračunajo na efektivno uro in se zmanjšajo za subvencijo
občine za vodenje storitve ter za dodatno subvencijo iz
sredstev proračuna občine v skupnem deležu 40% cene.
Stroški socialnega servisa pomoči na daljavo za posameznega upravičenca se preračunajo na mesečne stroške,
60% stroškov subvencionira iz sredstev proračuna občina,
kar vključuje stroške vodenja ter dodatno subvencijo iz sredstev proračuna občine.
Ceno storitve iz prvega in drugega odstavka tega člena, oblikovano v skladu s pravilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev, določi organ
upravljanja izvajalca storitev socialne oskrbe na domu in se
usklajuje enkrat letno, prvega februarja, glede na letne rasti
elementov oziroma med letom, če vrednost koeficienta preseže 3% cene, ki je bila določena ob zadnji uskladitvi.
Soglasje k ceni storitve pomoči na domu, pomoči na
daljavo in osebne pomoči daje pristojen upravni organ
občine.”
5. člen
11. člen se spremeni, tako da se glasi:
“Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačevati celotne stroške storitve javne službe pomoč družini na
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domu in pomoči na daljavo. Zavezanci so tudi pravne ali
fizične osebe, ki niso družinski člani, če jih z upravičencem
do storitve veže preživninska obveznost po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, in druge pravne ali
fizične osebe, ki jih k plačilu stroškov socialno-varstvenih
storitev za upravičence zavezuje izvršljiv pravni naslov.”
6. člen
13. člen se spremeni, tako da se glasi:
“V celoti je oproščen plačila storitve pomoči na domu
in pomoči na daljavo vsak upravičenec, ki sklene dogovor o
izvajanju storitve v skladu z zakonom, in če:
– nima družinskih članov ali drugih zavezancev,
– nima ugotovljenega dohodka ali če njegov ugotovljeni dohodek ne dosega meje socialne varnosti,
– ne prejema dodatka za pomoč in postrežbo.”
7. člen
Doda se nov 13.a člen, ki se glasi:
“Ostali upravičenci so dolžni plačevati stroške izvajanja
storitev v višini veljavne cene storitev. Višina prispevka plačila pomoči na domu in pomoči na daljavo je odvisna od
materialnega stanja upravičenca in zavezancev in je odvisna
od ugotovljenega dohodka na družinskega člana.
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim le-ta ne
zadoščajo za plačilo stroškov storitev in nimajo zavezancev,
ki bi jih bili po zakonu ali iz katerega drugega pravnega
naslova dolžni preživljati ali za to nimajo dovolj sredstev,
lahko vložijo vlogo za delno ali celotno oprostitev plačila.
Oprostitve delnih ali celotnih plačil sredstev se določijo
na podlagi uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno-varstvenih storitev.”
8. člen
Doda se nov 13.b člen, ki se glasi:
“Upravičenec do storitve pomoči družini na domu, ki
prejema dodatek za pomoč in postrežbo, je dolžan del dodatka dodatno prispevati za plačilo storitve.
Dodatni prispevek upravičenca znaša en odstotek dodatka za pomoč in postrežbo za vsako uro opravljene storitve, vendar skupno lahko doseže največ polovico celotnega zneska prejetega dodatka.”
9. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prispevek upravičenca k ceni storitev pomoči na domu in pomoči na daljavo se določi na podlagi naslednje
lestvice:
% zneska povprečne bruto plače
v RS v preteklem
letu na družinskega člana

% prispevka k ceni storitev

do 60
60–90
90–110
110–130
130–150
nad 150

0%
10%
20%
30%
40%
50%

Osnova za izračun prispevka upravičenca k ceni socialno-varstvene storitve pomoči na domu je delež (%) prispevka k ceni storitve na efektivno uro.

Osnova za izračun prispevka upravičenca k ceni socialno-varstvene storitve socialnega servisa pomoči na daljavo je delež (%) prispevka posameznega upravičenca k mesečni ceni storitve.”
10. člen
O delni ali celotni oprostitvi ter znižanem plačilu storitev odloča Center za socialno delo Ljubljana Šiška po postopku in na način, kot je določeno po predpisih o socialnem varstvu in tem odloku.
11. člen
Črta se 20. člen.
12. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 154-19/00-3
Medvode, dne 23. aprila 2003.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

2077.

Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega
zavoda – Zdravstveni dom Medvode

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94, 71/95, 8/96 in 36/00), 9. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92,
37/95, 8/96, 90/99, 98/99, 31/00, 36/00, 45/01,
62/01 in 86/02), 29. in 61. 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, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00, 87/01,
16/02 in 51/02) in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski svet
občine Medvode na 5. seji dne 23. 4. 2003 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda
– Zdravstveni dom Medvode
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda – Zdravstveni
dom Medvode (Uradni list RS, št. 50/99 in 64/00) se v
1. točki 3. člena doda nova alinea, ki se glasi:
“– delo v ambulanti medicine dela, prometa in športa.”
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 140-7/99-3
Medvode, dne 23. aprila 2003.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.
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RIBNICA
2078.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Ribnica za
obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega plana
Občine Ribnica za obdobje 1986 do 1990

Na podlagi 171. člena zakona o urejanju prostora (Uradi
list RS, št. 110/02) in na podlagi uredbe o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora Občine
Ribnica (Uradni list RS, št. 62/94) je Občinski svet občine
Ribnica na podlagi 16. člena statuta Občine Ribnica (Uradni
list RS, št. 37/00) na 4. redni seji 25. marca 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Ribnica za
obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega plana
Občine Ribnica za obdobje 1986 do 1990
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Ribnica za obdobje od
leta 1986 do 2000, dopolnjenega in objavljenega v SDL,
št. 12/87, 18/88 in 11/90 – v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Ribnica za obdobje 1986-1990 dopolnjenega in objavljenega v SDL, št. 12/87, 10/91 21/93 in Uradni list RS,
št. 8/96 in prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ribnica za obdobje 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Ribnica za obdobje 1986 do 1990, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 27/98, v nadaljnjem
besedilu: srednjeročni plan.
Spremembe in dopolnitve izhajajo iz sprememb občinskih odlokov, sprememb sektorskih predlogov, novih posegov, sprememb načinov urejanja in novih izvedbenih aktov,
sprememb zakonodaje, dodatnih vsebin, ki so pogoj za
skladni razvoj brez konfliktnih situacij v prostoru, zaradi želje
prebivalcev po novih stavbnih parcelah za gradnjo in zaradi
prehoda na novo tehnologijo zajema in prikaza grafičnih
vsebin prostorskega plana.
Prostorske sestavine plana Občine Ribnica se s temi
spremembami uskladijo tudi s spremembami in dopolnitvami dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99).
2. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Ribnica se preimenujejo v prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ribnica
za obdobje 1986 do 2000.
3. člen
Prikaz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ribnica sestavljajo pisni del odlok in grafični del:
– kartografski del v merilu 1:5000, 1:25000, 1:50000
in
– kartografska dokumentacija v merilu 1:5000.
4. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spremeni in
dopolni naslednje kartografsko gradivo:
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KARTOGRAFSKI DEL
– tematske karte v merilu 1:25000
1. ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA
uskladitev naslednjih vsebin z novim stanjem:
– zasnova rudnin
– zasnova naselij in območij za poselitev
– zasnova kmetijstva in gozdarstva
– zasnova kmetijskih zemljiških operacij
2. ZASNOVA VODNEGA GOSPODARSTVA
uskladitev naslednjih vsebin z novim stanjem:
– zasnova varstva vodnih virov
– zasnova oskrbe z vodo
– zasnova vodnogospodarskih ureditev
3. ZASNOVA VARSTVA NARAVNE IN KULTUNRE DEDIŠČINE
uskladitev naslednjih vsebin s Smernicami LRZVNKD:
– zasnova varstva naravnih vrednot
– zasnova varstva kulturne dediščine
4. ZASNOVA PROMETNEGA OMREŽJA
uskladitev naslednjih vsebin z novim stanjem:
– zasnova cestnega omrežja
– zasnova železniškega omrežja
5. ZASNOVA SANACIJ IN OGROŽENA OBMOČJA
uskladitev naslednjih vsebin z novim stanjem:
– zasnova čiščenja odpadnih voda
– zasnova odlagališč odpadkov
– zasnova sanacij degradiranega prostora (sanacije pridobivalnih območij druge rudnine)
– ogrožena območja – poplavne površine
6. ZASNOVA URBANEGA OMREŽJA IN REKREACIJE
V NARAVNEM OKOLJU
uskladitev naslednjih vsebin z novim stanjem:
– zasnova namenske rabe poselitve
– zasnova omrežja naselij
– zasnova rekreacije v odprtem prostoru
7. ZASNOVA ENERGETSKEGA OMREŽJA
uskladitev naslednjih vsebin z novim stanjem:
– zasnova elektroenergetskega omrežja
– zasnova naftovodnega in plinovodnega omrežja
– zasnova toplovodnega omrežja
– zasnova PTT – omrežja
8. ZASNOVA NAČINOV UREJANJA
uskladitev z v odloku navedenimi veljavnimi in predvidenimi načini urejanja prostora
9. PRIKAZ LOKACIJ IZJEMNIH POSEGOV POVEČANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
– posegi na najboljša kmetijska zemljišča
– posegi povečanja ureditvenih območij naselij
10. ZASNOVA OBRAMBE IN ZAŠČITE
uskladitev z usmeritvami pristojnega ministrstva in uprave za civilno zaščito
– urbanistična zasnova v merilu 1:5000 za naselje Ribnica (topografija)
1. ZASNOVA RABE PROSTORA V NASELJU
2. OBMOČJA NARAVNIH VREDNOT IN KULTURNE
DEDIŠČINE
3. ZASNOVA PROMETNEGA OMREŽJA
4. ZASNOVA KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
5. STANOVANJSKA GRADNJA
6. ZASNOVA NAČINOV UREJANJA
– urbanistična zasnova v merilu 1:5000 za naselje Dolenja vas (topografija)
1. ZASNOVA RABE PROSTORA V NASELJU
2. OBMOČJA NARAVNIH VREDNOT IN KULTURNE
DEDIŠČINE
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3. ZASNOVA PROMETNEGA OMREŽJA
4. ZASNOVA KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
5. STANOVANJSKA GRADNJA
6. ZASNOVA NAČINOV UREJANJA
– KARTOGRAFSKA DOKUMENTACIJA
– vsebina srednjeročnega prostorskega plana v merilu
1:5000 (kataster)
5. člen
Besedilo dolgoročnega plana Občine Ribnica se v celoti spremeni in dopolni in se glasi:
1. TEMELJNE USMERITVE IN CILJI DOLGOROČNEGA RAZVOJA OBČINE
Vsebina poglavja se spremeni in se glasi:
Dolgoročni plan opredeljuje razvoj občine in določa
temeljne dolgoročne usmeritve, ki zajemajo zlasti:
– izvajanje aktivnosti, ki so v skupnem interesu za omogočanje dolgoročnega razvoja občine,
– politiko razvoja na področju dejavnosti, ki so skupnega pomena za skladnejši gospodarski, socialni in prostorski
razvoj občine,
– izboljšanje kadrovske strukture in dvig izobrazbene
ravni,
– politiko demografskega razvoja in poselitve ob upoštevanju naravnih materialnih pogojev in možnosti,
– izboljšanje komunikacij za poenotenje kvalitete življenjskih pogojev občanov,
– skladnejši razvoj območja občine,
– izvajanje del za izboljšanje omrežja za oskrbo, ki je
temelj razvoja naselij – energetska infrastruktura, prometna
infrastruktura, omrežje za oskrbo s pitno vodo in za odvajanje odpadnih voda in druga pomembna storitvena oskrba,
– zasnovo namenske rabe prostora, ki opredeljuje in
prikazuje zlasti: poselitvena območja, območja za pridobivanje mineralnih surovin, predvidena območja industrijskih
con, območja za rekreacijo na prostem ter z odloki oziroma
obveznimi republiškim izhodišči določena območja najboljših kmetijskih zemljišč, območja varstva vodnih virov, območja, namenjena obrambi in zaščiti, območja varstva naravnih
vrednot in kulturne dediščine in območja komunalnih, infrastrukturnih ter vodnogospodarskih objektov ter nevarna
in degradirana območja, ki jih je potrebno sanirati,
– varstvo in izboljšanje človekovega okolja kot varovanje naravnega prostora.
2. OSNOVNE RAZSEŽNOSTI DOLGOROČNEGA
RAZVOJA OBČINE
2.1 Globalni okviri gospodarskega razvoja
Občina je po letu 1991 zaradi izpada nekaterih trgov
v gospodarskem pogledu zaostala za ostalimi gospodarskimi dosežki regije. Do leta 1999 se je stanje že izboljšalo, in sicer z začetkom pozitivne bilance poslovanja večjih
gospodarskih družb. Posledično se je v tem obdobju povečalo število manjših gospodarskih in poslovnih subjektov, ki so v premostitvenem času ohranjali določeno stopnjo zaposlenosti. Indeksi industrijske proizvodnje
naraščajo. Izboljšujejo se tudi rezultati, doseženi v izvozu.
Zaključena je sanacija večjih gospodarskih družb, ki so
bile v preteklosti največje zaposlitvene enote. Temeljne
gospodarske dejavnosti občine ostajajo še nadalje predelovalna dejavnost (lesna in kovinska), trgovina, gradbeništvo ter druge servisne in storitvene dejavnosti (skupne in
osebne).
Bodoči razvoj gospodarstva bomo podpirali z ohranjanjem ustrezno opremljenih industrijskih območij in objektov,
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izgradnjo prometnih komunikacij in s finančno politiko –
sodelovanjem z gospodarskimi subjekti.
2.2 Sociodemografski dejavniki in okvirji razvoja
Polovica naselij v Občini Ribnica je demografsko ogroženih. Večinoma so to naselja, ki so oddaljena od občinskega središča. Slika upadanja števila prebivalcev na podlagi
naravne reprodukcije bo v letu 2020 še nekoliko slabša.
Število prebivalstva se bo zaradi izboljšanja prometne povezanosti manjšalo za vsa naselja po približno enaki procentualni stopnji. Demografski priliv bo opazen le za večja –
vodilna naselja z ustreznimi centralnimi funkcijami.
Občina je v preteklem obdobju v skladu s pričakovanji v
90 letih načrtovala povečanje vseh centralnih funkcij, industrijskih in stanovanjskih območij. Predvidena območja bodo
po projekciji prebivalstva (izdelal Inštitut za geografijo) za pričakovano število občanov pokrivala večino potrebnih prostorskih razvojnih kapacitet. Število prebivalcev se bo od 9150
prebivalcev v letu 1999 do leta 2020 zmanjšalo na 8.880. S
sedanjih 60 p/ha, na 58,5 p/ha. Po splošnih pričakovanjih
pa se bo število gospodinjstev kljub temu zvečalo.
2.3 Prostorski in ekološki okvirji razvoja
Območje občine Ribnica zajema v geografskem pogledu dolini potokov Bistrica in Tržiščica, ki se v nadaljevanju
razširita v Ribniško in Dolenjevaško dolino. Na jugu oziroma
jugozahodu omejuje navedene doline področje Velike gore z
izrazito dolomitno oziroma dolomitizirano apnenčasto podlago. Vzhodno oziroma severovzhodno stran doline pa zapira
pobočje Male gore s pretežno apnenčasto podlago. Nad
dolino Bistrice in Tržiščice se dvigajo Slemena – laščanske
grude, ki jih sestavljajo geološko starejši glinasti skrilavci, ki
na zahodnem delu prehajajo v dolomite. Navedene geografske in geološke značilnosti občine Ribnica so v pretežni meri
pogojevale značilnosti oziroma kvaliteto kmetijskih in gozdnih
zemljišč. Najkvalitetnejša kmetijska zemljišča ležijo v ravninskem predelu občine, kvalitetna so tudi zemljišča na območju
Slemen, slabša na dolomitni podlagi Velike in delno Male
gore in najslabša na apnencih Male gore.
V teh prirodnih okvirjih je nastalo 61 naselij (statistični
podatki) oziroma 85 enot (kmetijska evidenca). Gostota poseljenosti je bila zgodovinsko pogojena s količino in kvaliteto kmetijskih zemljišč. Danes je večja gostota prebivalstva
strnjena v bližini območij centralnih funkcij in delovnih mest.
Občina meri skupno 15433 ha in ima skupno 2206,98
ha najboljših kmetijskih zemljišč, 2328,13 ha drugih kmetijskih zemljišč, 10267,7 ha gozdov, 9,60 ha gozdov posebnega pomena, 621,8 ha pozidanih površin in nekaj ha
drugih zemljišč, predvsem vodne površine in neplodno.
Razvoj naselij bomo usmerjali tako, da bomo v skladu s
sektorskimi zakoni varovali najkvalitetnejša kmetijska zemljišča, varovana območja varstva vodnih virov, območja varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine ter območja,
pomembna za obrambno in zaščito.
Poselitev bomo usmerjali v ureditvena območja naselij,
ki imajo pričakovano razvojno funkcijo, prvenstveno bomo
poskrbeli, da bodo optimalno varovana naselitvena območja kmetijskih gospodarstev kot proizvodnih enot, in za potrebe kmetijske dejavnosti bomo v skladu s pozitivnim mnenjem pristojnega ministrstva posegali tudi na najboljša
kmetijska zemljišča – izjemni posegi.
Za zagotovitev oziroma optimalno povečanje območij naselij se bodo upoštevali kriteriji, ki pogojujejo dopustnost povečanja stavbnih zemljišč. Površin takšnega povečanja stavbnih
zemljišč na manj kvalitetna kmetijska zemljišča in gozd je 56,3
ha, in druge spremembe, ki niso sprememba namenske rabe
zemljišča – 2034 ha. Zaradi manjše koncentracije prebivalstva
prostor občine ekološko še ni preobremenjen. Naselje Ribnica
je opremljeno z ustrezno industrijsko in komunalno čistilno
napravo, za manjša naselja pa je organizirano odvajanje odpa-
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dnih voda v fazi načrtovanja oziroma izgradnje v začetnih delih.
Za manjša naselja se pojavljajo enaki problemi, ker so vsi
vodotoki ponikalnice in v letu večkrat vsaj delno prestopijo
bregove ter se razlijejo na kmetijska zemljišča.
Visoke vode treh vodotokov Bistrice, Ribnice in Sajevca ob visokih vodah napolnijo in poplavijo območje suhega
zadrževalnika v Prigorici. Poselitev, ki se je tradicionalno
umikala visokim vodam, je sedaj strnjena tudi po delu nekdaj poplavnih ravnic. Zaradi usmerjenega naseljevanja v večja naselja oziroma kot večje poselitvene poteze je sedanja
slika krajine ostala dokaj verodostojna podoba nekdanje
kulturne krajine, katere vedutne posebnosti so še vedno
strnjena obcestna naselja, manjše samostojne cerkvice na
gričih ali v ravnini in Plečnikova zvonika ribniške cerkve.
3. STRATEGIJA RAZVOJA IN RAZVOJNE NALOGE
3.1 Razvoj družbenoekonomskih odnosov
Občina v okviru svojih možnosti sodeluje s podjetji in
posreduje pri odločitvah o usmerjanju dejavnosti oziroma
spreminjanju namembnosti zemljišč za razvojne potrebe.
Občina v sedanjem proračunu predvideva investiranje
nekaterih infrastrukturnih objektov in naprav, ki bodo prvenstveno služile izboljšanju prometnih povezav. Ostale investicije so namenjene izboljšanju bivanjskega standarda vseh
občanov. Z urejenim urbanim prostorom bodo subjekti in
občina lahko suvereno nastopaili kot ponudnik ustreznih
gospodarskih površin ter se odločali za dejavnosti, ki jih
prostor občine prenese.
Občina Ribnica bo še nadalje podpirala delovanje KS s
skupno izgradnjo objektov, ki služijo družbeni rabi. Sodelovanje med Občino in društvi je že obrodilo sadove in vsa
vodilna naselja KS imajo zgrajene gasilske domove, načrtuje
se izgradnja športnih igrišč za večnamensko rabo in drugo.
3.2 Gospodarski razvoj
Občina bo vplivala na gospodarski razvoj predvsem z
izgradnjo infrastrukture in pripravo prostorskih možnosti za
nadaljnji razvoj obstoječih in novih dejavnosti. Gospodarska
situacija se približuje republiškemu povprečju in indeks industrijske proizvodnje narašča predvsem v izvozno usmerjenih dejavnostih.
V občini je v letu 2000 delovalo 775 poslovnih subjektov; od tega 236 gospodarskih subjektov – gospodarske
družbe 165, zavodi, društva, organi in organizacije in 393
fizičnih oseb, ki na prostem trgu samostojno in trajno opravljajo različne pridobitne dejavnosti. Število nezaposlenih
oseb se ob vzpenjajočem gospodarskem trendu zmanjšuje,
in je bilo v občini v letu 2000 3600 aktivnih prebivalcev.
Občina skupno z gospodarstvom načrtuje in izvaja naslednje projekte:
– izgradnjo dveh obrtnih con: Breg pri Ribnici in nadaljevanje izgradnje industrijskega območja v Ribnici,
– pospeševanje investicijskih ciljev z ugodnim kreditiranjem in drugimi oblikami pospeševanja gospodarstva (subvencije obrestnih mer, sofinanciranje podjetniškega izobraževanja in svetovanja, sofinanciranje sejmov …) in
– za pospeševanje gospodarstva večjih gospodarskih
družb in malega gospodarstva deluje Področni center za
razvoj gospodarstva.
3.3 Socialni razvoj in razvoj družbenih dejavnosti
Socialnemu razvoju je potrebno v dolgoročnem obdobju posvetiti vso pozornost predvsem zaradi kompleksnosti in dolgoročnega značaja socialnih sprememb, saj so v
občinskem pogledu cilji gospodarskega razvoja poleg profitnih tudi socialni, zato se zavzemamo za pozitivno delovanje v smislu pozitivnega finančnega poslovanja. Ob takšnem
trendu rasti gospodarstva in s tem socialnega statusa prebivalcev in občine bo del dohodkov ostal tudi za zadovoljevanje materialnih in nematerialnih potreb prebivalstva.
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Zadovoljevanje potreb občanov bomo dosegli z dvigom življenjske in kulturne ravni in znanja ter humanizacijo
odnosov v bivalnem okolju in v okolju terciarnih dejavnosti.
Z uveljavitvijo sodobnih programov, dvigom kakovosti,
obsega, vsebine in normativov ter ustrezno ceno bomo vplivali na prestrukturiranje dejavnosti. Uveljavljali bomo tiste
dejavnosti, ki so namenjene kakovostnejši vzgoji, izobraževanju, raziskovalni dejavnosti ter izboljšanju zdravstvenega
in socialnega stanja prebivalstva. Ob načrtovanju in izgradnji objektov družbenega standarda se bodo upoštevali tudi
iniciative in predlogi krajevnih skupnosti.
Razvoj družbenega standarda je najlaže dosegljiv ključni element preprečevanja velikih socialnih razlik. V prihodnje bomo razvoj družbenega standarda usmerjali v skladu z
razvojem potreb, predvsem pa glede na materialne možnosti občine, pridobljena sredstva z republike in dobrodošlih
novih virov, ki se skrivajo v morebitnem pozitivnem delovanju gospodarskih subjektov.
3.4 Strategija razvoja gospodarskih dejavnosti
3.4.1 Kmetijstvo
V skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih in navodili
o razvrstitvi kmetijskih zemljišč, ki so temelj proizvodne hrane v Republiki Sloveniji, so v prostorskem planu v kartografskem delu dolgoročnega plana Občine Ribnica razvrščena
kmetijska zemljišča v dve območji.
Kmetijska zemljišča se na podlagi njihovih naravnih
lastnosti, lege, oblike in velikosti parcel delijo na:
– najboljša kmetijska zemljišča – to so zemljišča, ki so
najprimernejša za kmetijsko pridelavo (2207 ha), in
– druga kmetijska zemljišča – to so zemljišča, ki so
manj primerna za kmetijsko pridelavo (2328 ha).
Med najboljša kmetijska zemljišča so na območju Občine Ribnica razvrščena tudi kmetijska zemljišča, ki jih je z
izvedbo kmetijskih zemljiških operacij ali hidromelioracij mogoče usposobiti do ustrezne proizvodne sposobnosti ali
imajo druge lastnosti, ki so značilne za najboljša kmetijska
zemljišča.
Pomemben delež kmetijskih površin zavzemajo površine v zaraščanju, ki jih bomo razvrščali le v skladu z nujnostjo
zavarovanja posameznih območij.
Tla bomo varovali pred pretirano kemizacijo in drugimi
oblikami onesnaževanja, pri čemer bomo skrbeli za strokovno uporabo umetnih gnojil in zaščitnih sredstev, v prakso pa
bomo pri zaščiti rastlin uvajali dosežke biogenetike v skladu
z usmeritvami pristojnih strokovnih služb RS.
Na kmetijska zemljišča, ki so temelj proizvodne hrane,
bomo onemogočili vse nepotrebne posege urbanizma in vodnega gospodarstva. Hidromelioracij se bomo lotevali le tedaj, ko bodo le-te utemeljene z ekonomskega in ekološkega
vidika ter usklajene z ostalimi porabniki prostora in v skladu s
stališči ohranjanja naravnih vrednot in kulturne krajine.
V dolgoročnem obdobju so prikazana območja, znotraj
katerih se predvideva izvedba posameznih kmetijskih zemljiških operacij, in sicer:
– agromelioracije –
140 ha
– hidromelioracij – osuševanja –
580 ha
– komasacije in agromelioracije – 2051 ha
Dolgoročno bomo najboljše kmetijske površine prvenstveno namenili pridelavi poljščin, predvsem koruze, žita,
krompirja in krmnih rastlin. Kvaliteta in struktura kmetijskih
zemljišč v zasebnem sektorju narekujeta prioriteten razvoj
živinoreje, zlasti govedoreje, ki bo slonela na doma pridelani
krmi. Stalež živine je v letu 2000 2353 glav goveje živine in
301 prašičev. Predvidevamo, da se bo povečala tržna proizvodnja mleka in mesa in občina ima zaradi majhne onesnaženosti s pesticidi in odmaknjenosti od drugih večjih industrijskih proizvodnih območij možnosti za ekološko pridelavo
kmetijskih in vrtnarskih pridelkov.
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V ta namen je potrebno:
– ohranjanje kvalitetnih kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti,
– pridobivanje novih obdelovalnih površin in izboljšava
obstoječih z agrotehničnimi ukrepi,
– vključitev v proizvodnjo vseh neobdelanih in slabo
obdelanih kmetijskih zemljišč,
– zložba kmetijskih zemljišč s komasacijami in medsebojno menjavo,
– oblikovanje kmetij optimalne velikosti in zaustavitev
spreminjanja čistih kmetijskih gospodarstev v nekmečka,
– preprečitev nadaljnjega drobljenja parcel in kmetij,
– povečati hektarske donose z večjo intenzivnostjo obdelave kmetijskih zemljišč,
– strokovno spremljati in večati število usmerjenih in
zaščitenih kmetij,
– v hribovitem predelu razvijati kmetijske panoge, za
katere obstajajo naravni pogoji (pašniki za ovčerejo, govedorejo in konjerejo),
– omogočiti razvoj dopolnilnih dejavnosti kot so kmečki turizem, domača obrt, čebelarstvo, ekološko čista druga
ustrezna obrtna dejavnost itd.,
– preprečevati nadaljnje zaraščanje kmetijskih površin
in določiti trajni namen rabe površin v zaraščanju,
– omogočanje ureditev obor – pašnikov za drobnico –
z manjšimi pomožnimi hlevskimi objekti,
– dopustitev izgradnje kmetijskih gospodarskih objektov – steklenjakov ali plestenjakov ter toplih gred na mejah
kmetijskih naselij (med stavbnimi in kmetijskimi zemljišči) s
soglasjem kmetijske stroke.
Spoznanje, da je pridobivanje hrane strateškega pomena, Občina upošteva z namenjanjem sredstev iz občinskega proračuna za različne namene, zlasti pri izboljšanju
kmetijskih zemljišč – agromelioracije in pri pripravljalnih delih za komasacije – pridobivanje soglasij.
Veterinarska postaja Ribnica d.o.o. bo kot nosilec dejavnosti posebnega družbenega pomena skrbela za zdravstveno varstvo živine pred živalskimi kužnimi in drugimi boleznimi, za zdravstveni nadzor nad živili živalskega izvora, za
varstvo ljudi pred zoonozami in za organizirano veterinarsko
izobraževanje in vzgojo kmetov ter kmečke mladine.
Zavarovalne skupnosti pa bodo tudi nadalje razvijale
sistem zavarovanja živine tako, da bo na območju občine
zavarovano čim večje število goveje živine in konj.
3.4.2 Gozdarstvo
Gozdovi pokrivajo 10267 ha, kar je 66% od skupne
površine občine, ki obsega 15 433 ha. Večinoma pokrivajo
hribovit svet, kjer varujejo tla pred erozijo, vplivajo na ugodne razmere, zmanjšujejo nevarnost poplav in ohranjajo ekološko ravnovesje. Glavnina tega gozda predstavlja dinarski
mešani gozd bukve, jelke in smreke. Razen manjše površine v izmeri 9,6 ha, ki je klasificirana kot gozd posebnega
pomena, je celotno področje gozdnih zemljišč opredeljeno
kot gospodarski gozd.
Poudarjene varovalne funkcije gozda se opredelijo po
ugotovljeni varovalni funkciji in se ta zemljišča varujejo v
skladu z varstvenimi funkcijami zemljišča. V kategorijo gozdov s posebnim namenom pa so uvrščena območja gozdov,
pri katerih se mora lesno proizvodna funkcija trajno podrejati izjemno poudarjenim funkcijam teh gozdov.
Trajno varovalne gozdove in gozdove posebnega pomena razglasi Občina Ribnica z odloki, ki vsebujejo poleg
natančno razmejenih površin tudi določen režim gospodarjenja in odškodnino lastnikom.
Občina Ribnica spada v VI. gozdno območje, v katerem gospodari Zavod za gozdove Slovenije – Območna
enota Kočevje. Opazna je pomanjkljiva skrb dela privatnega
sektorja, ki se ne ukvarjalo več s kmetijsko ali gozdarsko
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dejavnostjo. Posledica tega so zaostanki v sečnji in sanacijski sečnji zasebnih gozdov, in s tem možnost razmnoževanja škodljivcev. Gozdarstvo in lesna predelovalna industrija
sta tradicionalno in razvojno močni panogi občinskega gospodarstva. Za privatni kmetijski sektor je pomembna tudi
socialna funkcija gozdarske dejavnosti.
Za boljše odpiranje gozdov so v interesu upravljalcev
gozdnega prostora načrtovana tudi vlaganja v nove gradnje
gozdnih cest, in sicer v dolžini 38 km, in rekonstrukcijo
gozdnih cest v dolžini 7,5 km. Te prometne komunikacije
bodo sočasno odpirale gozdove v državni lasti in privatne
parcele v oddelkih.
3.4.3 Lovstvo, ribištvo in čebelarstvo
Lovstvo, ribištvo in čebelarstvo so dejavnosti splošnega
pomena, katerih dolgoročni razvoj je v tesni soodvisnosti z
načrtom poselitve, varovanjem okolja in skrbi za naravno ravnotežje. Lovske, ribiške in čebelarske družine morajo pogoje
in možnosti svojega razvoja usklajevati z razvojem kmetijstva,
gozdarstva in turizma, pri čemer bodo pravočasno opozarjale
na vse negativne učinke, ki jih v ekosistemu povzročajo razvoj
proizvodnih dejavnosti, vodno gospodarski posegi, prometne
ureditve in morebitna monokulturna usmeritev itd.
Divjad je integralni del ekosistemov in je njen obstoj
odvisen izključno od ustrezno ohranjenega okolja. Dolgoročna naloga lovskih organizacij je ustrezna rajonizacija prostora za posamezne živalske vrste in uskladitev gojitve živali
z razvojem kmetijstva in gozdarstva. Za preprečitev neustreznega povečanja števila živali posamezne vrste in posledično za povečanje škode na kmetijskih pridelkih bo stalež
divjadi potrebno urejati s smotrnim odstrelom.
Primarna naloga ribištva je ohranjanje življenjskega okolja za živali v vodotokih ter posredno skrb za opozarjanje na
morebitne negativne pričakovane ali že povzročene vplive.
Najpogostejši negativni vplivi nastajajo zaradi prekomernega
obremenjevanja okolja s pesticidi, fekalnimi odpadki, naftnimi derivati in različnimi kemičnimi odpadki iz industrije in
gospodinjstev. Ribiško društvo bo skupno z vodnim gospodarstvom z ustrezno tehnično izvedbo na jezu v Prigorici
poskrbelo, da se ribji živelj ne bo pomikal v predele vodotoka, kjer je po osušitvi struge prepuščen poginu (ne more se
vrniti v stalno vodnati del vodotoka).
Čebelarstvo ima poleg gospodarskega pomena tudi
posredni vpliv na večje hektarske donose in večje pridelke
sadnega drevja. Osnovna naloga stimulativnega čebelarstva
je organizirano strokovno izobraževanje, organizacija zdravstvenega varstva čebel, zagotovitev potrebnih materialov za
opravljanje dejavnosti in odkup čebeljih proizvodov.
3.4.4 Industrija
V občini je 41,91 ha obstoječih površin v rabi industrijske dejavnosti ter 39 ha predvidenih razvojnih površin, in
sicer na lokaciji za industrijsko cono v Ribnici – z ustrezno
prometno ureditvijo in z v neposredni bližini zgrajeno celovito komunalno infrastrukturno mrežo.
Občina omogoča in podpira razvoj gospodarstva z
ohranjanjem in urejanjem štirih lokacij industrijskih con in
posredno z ugodnimi dolgoročnimi investicijskimi in kratkoročnimi premostitvenimi posojili po subvencionirani obrestni
meri. Občina nadaljuje s komunalnim opremljanjem industrijskih con in manjših industrijskih območij v Jurjevici in
Prigorici (v okviru komunalnega opremljanja naselja).
Za občino so sprejemljive industrijske panoge, ki ne
bodo obremenjevale z onesnaženjem obstoječega pretežno
čistega kmetijskega okolja in nimajo večjih emisij voda ali
večjih količin odpadnih voda kot stranskega produkta opravljanja dejavnosti.
Glavne industrijske dejavnosti občine so vezane na
lesnopredelovalno industrijo, industrijo stavbnega pohištva,
gradbeno in kovinskopredelovalno industrijo.
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Občina ima poleg že uveljavljenih panog še dodatne
razvojne rezerve v ustrezni živilsko predelovalni industriji, ki
bi omogočila predelavo v občini pridelanega kvalitetnega
kmetijskega pridelka, vendar je ta industrijska panoga večinoma vezana na večje onesnaževanje voda, kar bi obremenilo že tako občutljivo ravnovesje kraških vodotokov.
3.4.5 Drobno gospodarstvo in obrt
Razvojne možnosti drobnega gospodarstva bodo tudi v
bodoče odvisne od splošne gospodarske politike. Zavedajoč se tega, da je politika razvoja zasebnega sektorja in obrti
dokaj avtonomna (vezana na občino in regijo), je toliko bolj
pomembno, da zastavimo ustrezno strategijo.
Pomen proizvodne obrti bo zlasti v dopolnjevanju serijske in masovne proizvodnje, uvajanje novih proizvodov na
osnovi fleksibilne proizvodnje ter ustrezne lokacije sredstev
za proizvodnjo in zaposlovanje. Proizvodna obrt in drobno
gospodarstvo se bosta razvijala v Ribnici in tudi v drugih
večjih naseljih v občini.
Storitvena obrt danes ne zadovoljuje potreb občanov.
Posledica tega je podpora razvoju te dejavnosti, da se odpravi sedanjo neusklajenost.
Za dosego navedenih ciljev bo zato potrebno:
– nadaljevati z usmerjanjem drobnih storitvenih obrtnih
dejavnosti v starejša centralna območja naselij,
– usposobiti opuščene objekte ter za storitveno dejavnost rezervirati poslovne prostore v novih objektih ali proučiti možnosti za spremembo namembnosti uporabe prostorov
v centru naselij,
– podpiranje drobnega gospodarstva z aktivnostmi področnega centra za razvoj gospodarstva,
– v skladu s pristojnostmi občine podpreti posamezne
podjetnike, ki se ukvarjajo z domačo obrtjo ali sodelujejo z
večjimi industrijskimi podjetji kot prevzemniki manjših lokacijsko neproblematičnih faz dela,
– zagotavljanje sredstev za nadaljnji razvoj drobnega
gospodarstva z ustanovitvijo posebnega sklada pri Obrtnem
združenju Ribnica,
– zagotovitev možnosti ugodnega kreditiranja z upoštevanjem deficitarnih prioritetnih dejavnosti,
– pritegnitev tujega kapitala oziroma kapitala vračajočih se zdomcev,
– organiziranje vsestranskega pretoka informacij glede
potreb industrije in drugih gospodarskih subjektov po proizvodih in storitvah drobnega gospodarstva ali celo pogodbenega dela na domu in
– pospeševati razvoj domače obrti v okviru centra domače obrti – suhe robe in lončarstva ter vključevati krožke
za pridobitev tovrstnega znanja v vzgojno-izobraževalni proces.
V prostorskem planu Občine Ribnica so predvsem v
naselju Ribnica predvidene večje površine za razvoj podjetništva in drobnega gospodarstva. V drugih manjših naseljih,
se poleg nemoteče domače obrti že uveljavljajo dejavnosti,
ki so s kmetijsko popolnoma združljive in omogočajo dopolnilno zaposlenost nosilca dejavnosti in sokrajanov. Detajlna
opredelitev možnosti opravljanja nekmetijske dejavnosti za
manjša naselja se bo določala v prostorskih izvedbenih aktih v skladu z veljavnimi zakonskimi omejitvami, mnenjem
krajanov in KS.
3.4.6 Trgovina
Kljub hitremu razvoju ostalih dejavnosti v občini je ravno
trgovina zadnja začela s pokrivanjem tržnih niš, ki so nastale s
pretežnim zmanjšanjem opravljanja kmetijske dejavnosti in
preusmeritvijo na delo v podjetjih. Osnovna oskrba prebivalstva je urejena le v večjih naseljih – Ribnica, Dolenja vas s
Prigorico in Breg pri Ribnici, kjer je kupna moč povezana s
prisotnostjo delovnih mest in večjim številom prebivalcev. Manjše privatne trgovine se v manjših naseljih niso razvile ravno
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zaradi mobilnosti prebivalcev. Sosedska pomoč in socialni
čut sokrajanov omogočajo preskrbo tudi za starejše in občane brez lastnega motornega vozila.
Občina je z nekaterimi gospodarskimi subjekti prisotna
v državnem trgovskem miljeju ter se z integralnim prometom
blaga vključuje v mednarodno trgovino blaga in storitev. Kar
10 gospodarskih družb se je v letu 2000 ukvarjalo poleg
primarne tudi s trgovsko dejavnostjo.
Oskrba z blagom za specializirane dejavnosti – kmetijska dejavnost, gradbeni material, sanitarna keramika, rezervni deli za kmetijske delovne stroje in vsa ostala specializirana oskrba, ki ne sodi v trgovino na drobno, ni pokrita in so
možnosti za pokritje prostorskih kapacitet trgovine na debelo in trgovin za zadovoljitev tovrstnega povpraševanja v obrtnih conah. Lokacija v obrtni coni omogoča vzporedno odprtje drobnega gospodarstva za izvajanje del s prodajnim
blagom – zidarstvo, opravljanjem zaključnih zidarskih del,
avtomehanične delavnice itd.
3.4.7 Turizem in gostinstvo
Razvoj gostinstva in turizma sta med seboj tesno povezana. Občina je s svojo sedanjo ponudbo preskromna za
pritegnitev večjega števila turistov. Aktivno vključevanje in
načrtovanje možnih aktivnosti za oživitev projekta Po poteh
naravne in kulturne dediščine bo, ob sočasnem povečanju
prenočitvenih kapacitet in ustrezne gostinske ponudbe, sčasoma prineslo rezultate. Občina ima kar nekaj zelo atraktivnih naravnih in ustvarjenih značilnosti in posebnosti, ki v
majhnem območju, ki je obvladljivo tudi z nemotornimi prevoznimi sredstvi (kočijami, sanmi, kolesi itd.), omogoča dobro usklajeno ponudbo na dokaj visoki ravni. Ob sodelovanju in ustrezni vključitvi delavnic domače obrti je možno
napovedati, da bo ob tržnem prodoru celotne Dolenjske
regije tudi Ribnica lahko prispevala velik del turistične ponudbe.
Za samo občino je ravno tako pomembno vzdrževanje
obstoječih turističnih in športnorekreacijskih objektov in območij. Ta so:
– Dane (smučišče – rekreativni zimski turizem),
– Sv. Frančišek – (skakalnica – rekreativni zimski turizem in športna dejavnost),
– Grmada – planinski dom – rekreativni turizem,
– Francetova jama – rekreativni turizem,
– Sv. Ana – rekreativni turizem in učna gozdna pot
(izobraževanje),
– naravne znamenitosti in kulturna dediščina,
– ribiška dejavnostjo s ponudbo ob Ribiškem domu,
– lovska dejavnost s ponudbo v lovskih domovih,
– mestno jedro Ribnice z muzejem domačih obrti ter
grajskim kompleksom in
– drugo.
Šele z ustvarjanjem splošnih pogojev dobre in prepoznavne turistične ponudbe se bo postopoma izletniški in tranzitni turizem začel spreminjati v stacionarni turizem, ki pa je
dohodkovno bolj privlačen.
Turizem in gostinstvo bomo usmerjali in podpirali predvsem v smereh:
– izgradnja nočitvenih kapacitet hotelskega tipa za tranzitne goste in poslovne partnerje,
– izgradnja ali preureditev objektov v apartmaje v privlačnih naravnih in kulturnih območjih,
– uvajanje kmečkega turizma na turistično privlačnih
kmetijah v hribovitih območjih,
– postopoma dograditi in izboljšati kapacitete športnorekreacijskih objektov (pr. plavalni bazen v Ribnici),
– negovati in še popestriti tradicijo Ribniškega sejma,
– izboljšati ponudbo v obstoječih lokalih ter z olajšavami vzpodbuditi gostilne, ki nudijo toplo hrano, tudi na važnejših prometnih križiščih izven naselij,
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– povečati privlačnost mesta Ribnica z ureditvijo mestnega parka idr.
3.5 Strategija razvoja gospodarske infrastukture
3.5.1 Energetika
Za dolgoročni gospodarski razvoj občine Ribnica bo
nemotena preskrba z energetskimi surovinami in energijo
eden temeljnih razvojnih dejavnikov. Zato bo zagotavljanje
zadostnih količin energetskih surovin in energije prednostna
razvojna naloga. Glede na to, da je potrebno v občino Ribnica skoraj vso energijo pripeljati in da leži na ekološko občutljivem območju, bo potrebno graditi takšne sisteme oskrbe, ki
bodo dolgoročno zagotavljali smotrno izrabo energije in hkrati prispevali k zmanjševanju onesnaževanja okolja.
3.5.1.1 Oskrba z električno energijo
Razvoj oskrbe z električno energijo bo potekal v okviru
elektrodistribucijskega omrežja republike, s tem da je v občini po oceni predvidena 4,2% letna rast porabe električne
energije. Osnovne naloge bodo usmerjene predvsem v zagotovitev kvalitetne oskrbe in rezervnega napajanja na visokonapetostnem nivoju, sanacijo oskrbnih razmer (rekonstrukcija in razširitev omrežja) in energetske varnosti. Za
zagotavljanje ustreznih pogojev bivanja za manjša naselja se
predvideva oskrba z električno energijo celotnega področja
občine. Občina v skladu z republiškimi obveznimi izhodišči
na Ugarju predvideva zadostno prostorsko enoto za postavitev RTP 110 /20 kV z močjo 20 MVA. Vzporedno z izgradnjo transformatorske postaje je predvideno 20 kV zaprto
stikališče.
Predvidena novogradnja ali obnova visokonapetostnega omrežja bo obsegala dela na pr. 15 km daljnovodov in
kablovodov ter izgradnjo pr. 14 novih TP – transformatorskih postaj 20/04 kV.
Na medobčinskem nivoju se predvideva izgradnja 20 kV
daljnovoda proti občini Dobrepolje. Poleg že navedenih investicij bo elektrogospodarstvo gradilo ustrezno elektroprenosno omrežje v skladu s potrebami individualne ali družbene
gradnje in gradnje za opremo območij, ki se urejajo z ZN.
3.5.1.2 Oskrba s toplotno energijo in plinom
V dolgoročnem planskem obdobju so že začrtane smeri
organizirane toplotne oskrbe. Sorazmerno velika rast naselja Ribnica v letih 1985 do 1990 in hitri razvoj industrijskih
obratov v mestnem naselju sta pogojevala načrtovanje in
izgradnjo centralne kotlovnice. Obstoječa kotlovnica v območju Inlesa Ribnica ne pokriva vseh možnosti racionalnega razvoda toplovoda. V zvezi z izgradnjo nove centralne
kotlovnice in z njo povezano toplifikacijo pretežnega dela
naselja Ribnica bo v srednjeročnem planu potrebno opredeliti dejansko lokacijo predvidenega objekta, možnost povezave z obstoječimi toplovodi ter opredeliti vrsto energetskega vira. Z ozirom na predvideno izgradnjo tranzitnega
plinovoda Koper – Novo mesto – meja s Hrvaško morajo
porabniki energije proučiti tudi možnosti oskrbe s plinom.
Idejna trasa magistralnega plinovoda poteka v smeri V-Z
severno od Sodražice in Ribnice ter po drugi varianti južno
od naselja Ribnica, mimo Nemške vasi (končna trasa bo
obvezno izhodišče RS).
3.5.2 Promet in zveze
3.5.2.1 Prometno omrežje
Osnovna naloga prometnega omrežja je zagotoviti varen in hiter pretok blaga in ljudi. Občina poleg večjih investicij v izgradnjo cestnega omrežja predvideva tudi ureditev
prometa v naseljih predvsem za varno odvijanje motornega
in mirnega prometa (pešcev in kolesarjev). V Občini Ribnica
se predvideva dokončanje povezave vseh naselij z ustrezno
urejeno prometno komunikacijo – lokalno ali javno cesto.
3.5.2.2 Železniško omrežje
Občina in z njo gospodarski subjekti uporabljajo obstoječo železniško progo za tovorni promet. Možnosti tranzi-
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ta so bile v preteklosti in tudi sedaj uporabljane za transport
predvsem gozdarskega sektorja in tranzitne trgovine. Številne tehnične, tehnološke, gospodarske, ekološke in druge
prednosti pričajo o umestnosti ponovne uvedbe potniškega
prometa na relaciji Ljubljana – Ribnica in Ribnica – Kočevje. S predvideno usposobitvijo in rekonstrukcijo proge za
potniški promet bi se del prevoza usmeril na železnico, kar
bi zahtevalo izredno usklajeno funkcioniranje lokalnega avtobusnega prometa in železnice.
Občine, preko katerih je speljana proga do Ljubljane,
so se skupno lotile razmišljanja o smiselnosti, da bi ponovno uvedli potniški promet na tej relaciji.
3.5.2.3 Cestno omrežje
Na glavnih, regionalnih in lokalnih cestah bomo v prvi
vrsti zagotavljali normalne pogoje za kakovostno, učinkovito
in gospodarno vzdrževanje, obnavljanje in varstvo cest kot
pogoj za uspešno funkcioniranje gospodarstva in zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu.
Pri razvoju cestnega omrežja bomo sodelovali ali samostojno izvajali naslednje prednostne naloge:
– rekonstrukcija regionalne ceste Žlebič – Sodražica,
– izgradnja glavne ceste G2-106 kot obvoznice mestnega naselja Ribnica,
– rekonstrukcija lokalnih cest na posameznih odsekih
v Slemenih,
– novogradnja obvozne ceste za naselje Jurjevica,
– novogradnja obvozne ceste za naselje Kot,
– varovanje koridorja za obvozno cesto od Opekarske
in Podgorske do Ceste na Ugar in Ulice talcev,
– rekonstrukcija regionalne ceste – odcep za Sušje,
– izgradnja krajevne – javne ceste Sušje – Dolge njive,
– ekspropriacije na nekaterih javnih cestah – potreba
po dograditvi za izgradnjo cestišča in zadostitev tehničnim
pogojem varnega prometa in
– izgradnja dvonamenskih tranzitnih in gozdnih cest za
izkoriščanje pridobivalnih območij mineralnih surovin.
Za osrednje prometno vozlišče javnega potniškega prometa občine, ki je v občinskem središču, se je določila
lokacija v centru naselja. Določil se je obseg objektov za
potrebe delavcev v potniškem prometu in potnikov.
Pomembna naloga dolgoročnega plana v prometnem
sektorju je tudi gradnja lokalne obvoznice, ki bi predvidoma
potekala ob vznožju Male gore od Žlebiča do naselja Hrovača. Obvoznica bi mestno naselje Ribnico in ostala naselja
ob glavni cesti razbremenila intenzivnega tranzitnega prometa.
3.5.2.4 Javni promet
Celoten prevoz potnikov, delovnih migrantov in šolarjev
se opravlja z avtobusi. V dolgoročnem obdobju so predvidene naslednje usmeritve razvoja javnega prometa:
– preusmeritev precejšnjega dela dnevne migracije na
železnico,
– uskladitev voznih redov cestnih prevoznikov z železniškimi,
– uskladitev voznega reda z zahtevami in potrebami
delovnih ljudi in občanov območij, kjer je promet še zelo
redek ter uveljavljanje javnega prometa, kjer tega še ni,
– upoštevanje kombinacije osebnega in javnega prometa in zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest v bližini avtobusne ali železniške postaje in križišč regionalne in
glavne ceste,
– ureditev železniških postaj, avtobusnih postajališč v
naseljih ter pokritih avtobusnih postajališč ob prometnicah z
ustreznimi izogibališči.
3.5.2.5 Integralni promet
Sistem integralnega transporta bo deloval racionalno
ob usklajeni prostorski razmestitvi prometno-blagovno-transportnih središč za agregiranje in distribucijo pošiljk ter za

Uradni list Republike Slovenije

Št.

pravilno spravilo voznega parka – ustrezna parkirišča s
spremljajočimi dejavnostmi za zagotovitev pogojev, da se
pridobi licenca za prevoz v mednarodnem prometu.
Dolgoročno se v občini predvideva razvoj integralnega
transporta blaga z različnimi prevoznimi sredstvi. Ta zahteva
poleg kontejnerskega skladiščnega prostora tudi izgradnjo
ustreznega terminala, ki bo prostorsko ustrezal skupnim
količinam predvidenega skladiščenja blaga (blaga, ki ga občina uvozi za lastne potrebe ali ustvari ribniško gospodarstvo). Njegova lokacija bo določena s prometno ureditvenimi dokumenti.
Občina za parkirišča integralnega prometa predvideva
poleg obstoječih tovarniških prostorov – obstoječih ograjenih parkirišč – še ureditev več manjših privatnih lokacij, kjer
bodo lastniki lahko opravljali servisna dela na svojem voznem parku oziroma oddali del parkirnih mest v najem.
3.5.2.6 PTT omrežje
Sodobna družba potrebuje za nemoten razvoj in delovanje sodobno grajen sistem za telekomunikacije in zveze. Naraščanje potreb po PTT storitvah, dvig kakovosti in vse zahtevnejše oblike medsebojnega komuniciranja zahtevajo avtomatizacijo
procesa dela in uvajanje novih zahtevnejših storitev.
Za zagotovitev nujnega razvoja možnosti, ki jih ponuja
izgradnja sodobnega celovitega PTT – sistema, bomo upoštevali naslednje usmeritve:
– zagotovitev PTT – prometu (dejavnosti posebnega
družbenega pomena) podporo pri razvoju,
– postopno zagotoviti ekonomsko raven cen storitev,
ki morajo pokrivati enostavno in razširjeno produkcijo,
– izenačiti kreditne pogoje in ugodnosti, ki veljajo za
druge infrastrukturne dejavnosti,
– pri razvoju PTT – storitev mora biti dan enak poudarek povečanju zmogljivosti v območjih najbolj intenzivnega
razvoja in na zagotovitvi predvsem telefona vsem naseljem,
zaselkom in osamljenim kmetijam.
V obdobju do leta 2000 so v občini planirani naslednji
programi za izboljšanje PTT – omrežja in storitev:
– izgradnja novega PTT – objekta v Ribnici,
– izgradnja nove ATC v Sušju,
– povečanje kapacitet ATC v Ribnici in Dolenji vasi,
– povečanje naročniško kabelskega TT – omrežja,
– gradnja medkrajevnih telefonskih govorilnic v skladu
s potrebami in cilji.
Povečanje kapacitet ATC v Ribnici, Dolenji vasi in Sušju je prikazano v tabeli:
Telefonska centrala

KATC Ribnica
KATC Dolenja vas
KATC Sušje

Kapacitete priključkov ATC
1985
000

900
200
–
1100

4000
600
600
5200

Iz tabele je razvidno, da se do leta 2000 predvideva na
območju občine Ribnica 5 končnih avtomatskih postaj telefonskih central s kapaciteto 5200 priključkov.
Program razvoja PTT predvideva skladno z večanjem
kapacitete priključkov v ATC tudi povečanje obstoječega
naročniškega kabelskega TT – omrežja oziroma izgradnjo
novega.
Naročniško kabelsko TT omrežje v kmp (km pari):
Telefonska centrala

Ribnica
Dolenja vas
Sušje

Kapacitete priključkov ATC
1985
000

2980
111,2
98,6
3189,8

3911,6
836
660,2
5407,8
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Tabela prikazuje stanje kabelskega TT – omrežja leta
1985 ter njegovo predvideno povečanje do leta 2000. Izdelana je na osnovi predvidenega razvoja porasta prebivalstva
od 1985 do 2000, razvoja industrije in drugih dejavnosti.
Program razvoja AOMS (avtomatska omrežna skupina)
Ljubljana podaja smernice za modernizacijo TT – omrežja
od leta 1985 do 2015. Uvedba sodobne digitalne tehnologije naj bi omogočila postopno gradnjo integralnega telekomunikacijskega sistema, s katerim naj bi bila poleg telefonije dana tudi možnost prenosa ostalih informacij. Z izgradnjo
ustreznega telekomunikacijskega omrežje se odpirajo možnosti za opravljanje določenih zvrsti dela na domu tudi v
oddaljenih krajih občine.
3.5.3 Vodno gospodarstvo
Pri vseh posegih v območja vodotokov, ki so opredeljeni kot naravna dediščina, je potrebno pridobiti soglasje
pristojne službe za varovanje narave. Soglasje se izda, kolikor so posegi v skladu z usmeritvami, stališči in pogoji, ki so
predpisani na podlagi naravovarstvenih smernic.
Po zaključeni izgradnji suhega zadrževalnika v Prigorici
so osnovne naloge na področju varstva pred škodljivimi
delovanjem voda:
– ureditev vodnega režima Rakitniščice z Obrhom (ta
problem bo potrebno reševati skupno z Občino Kočevje),
– sprejemljiva sonaravna regulacija dela potoka Bistrice med Sodražico in Ribnico na nekaterih odsekih (200letne vode) (do sedaj je nereguliran odsek vodotoka v dolžini 8 km),
– sprejemljiva sonaravna regulacija odsekov potoka
Bistrice pod Ribnico do požiralnikov v Goriči vasi (skupna
dolžina pr. 1 km),
– sonaravna regulacija potoka Tržiščica od Žlebiča do
izliva v Tentero v dolžini 2 km,
– večja vzdrževalna dela na potoku Sajevec nad pretočnim kanalom v dolžini 2 km in
– ureditev in vzdrževanje propustnosti požiralnikov na
Tržiščici, Bistrici, Ribnici in Rakitniščici.
Poleg navedenih investicijskih del so za varstvo pred
škodljivim delovanjem voda najpomembnejša redna vzdrževalna in druga dela (zakonodaja, pravilniki in občinski odloki
o urejanju voda).
Sredstva za vodnogospodarske ureditve s pristojnega
ministrstva za varstvo narave se bodo koristila le za financiranje rednih vzdrževalnih del na vodotokih, za intervencije
na vodotokih in pomembnih vodnogospodarskih objektih
(na območju občine je to suhi zadrževalnik Prigorica) in v
primeru škode zaradi visokih voda oziroma zaradi dotrajanosti VG – objektov. Kolikor bodo Ministrstvu za okolje in
prostor (v nadaljevanju: MOP) dodeljena tudi sredstva za
raziskavo in zaščito novih virov pitne vode, natančneje za
pomembnejše projekte za objekte iz sfere vodooskrbe in
čiščenje voda, bo vodno gospodarstvo sodelovalo tudi pri
programiranju in pripravi tehnične dokumentacije za te objekte.
Za zagotovitev zadostne količine pitne vode se Občina
ravna po Odloku o varstvu virov pitne vode na območju
občine Ribnica. Izvajali bomo obnove primarnih vodovodov
ter manjših vodovodov in zamenjavo azbestnih cevi. Nadaljevali bomo z izdelavo študij, ki so potrebne za določitve
novih oziroma zavarovanje že obstoječih evidentiranih potencialnih območij varstva vodnih virov tudi za manjše lokalne vodotoke.
Zaradi izrazito kraškega terena pretežnega dela občine
je varstvo kvalitete vode izredno pomembno. Predvidena so
dela za načrtovanje in izgradnjo novih ČN.
Hkrati z izvedbo nujnih regulacijskih del na posameznih odsekih potoka Bistrice, Obrha, Sajevca in Tržiščice
bomo izvajali hidromelioracije v skladu z varstvom naravnih
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vrednot na primernih območjih kmetijskih zemljišč. S kmetijskega vidika je za hidromelioracijo ustreznih približno 500
ha kmetijskih zemljišč. Večina teh in ostala kmetijska zemljišča na poplavnih ravnicah pa so že tradicionalno hidromeliorirana – osuševana z obstoječimi odvodnimi jarki. Vzdrževanje teh melioracijskih sistemov bo v domeni Ministrstva za
kmetijstvo.
3.5.4 Komunalna dejavnost
Čeprav smo v Občini Ribnica v preteklem obdobju
vlagali znatna sredstva za razvoj komunalne infrastrukture,
so še ostala manjša območje, kjer objekti ne dosegajo običajnega standarda predvsem prometne ureditve in komunalne oskrbe. Komunalno opremljanje večjih poselitvenih enot,
ki se urejajo s PIN, bo tudi v bodoče večji del bremena
komunalnega gospodarstva.
Cene komunalnih storitev morajo v bodoče pokrivati
potrebe enostavne reprodukcije komunalnega gospodarstva. Učinkovito zajemanje rente, predvsem pa dolgoročno
kreditiranje investicij, mora zagotoviti hitrejše vlaganje v razširjeno reprodukcijo komunalnega gospodarstva.
Dolgoročne usmeritve in cilji komunalnega gospodarstva na območju Občine Ribnica obsegajo:
– zagotovitev zadostnih količin kvalitetne pitne vode (za
prebivalstvo in živinorejo),
– izgradnjo kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav,
– odvoz in izgradnjo ustrezne deponije odpadkov in
– urejanje stavbnih zemljišč.
Kljub temu, da je območje občine sorazmerno bogato
z izviri čiste vode, je oskrba nekaterih naselij tako po kvaliteti kot po količini nezadostna. Za razrešitev problema vodooskrbe bomo:
– nadaljevali z začetimi raziskavami pri iskanju novih
vodnih virov ter tudi manjša naselja z lokalnimi vodovodi
vključevali v osnovni primarni vodovodni sistem občine,
– nadaljevali z obnovo dotrajanih vodnih sistemov zlasti
tam, kjer so izgube vode največje, dokončali uvajanje rednega vzdrževanja in izvajanja kontrole kvalitete vode v vseh
večjih lokalnih vodovodih, kar pomeni, da mora biti upravljanje vseh objektov in naprav usklajeno z odloki o javnih
gospodarskih službah v Občini Ribnica.
Za nekatera naselja v občini je zgrajena kanalizacija za
odvajanje meteorne vode. Z izjemo dela naselja Ribnica v
občini ni zgrajenega fekalnega kanalizacijskega sistema ali
ta še ni dokončan – nima končne dispozicije odpadnih voda
v ČN, zato bomo:
– dogradili kanalizacijsko mrežo in razširili ČN v Ribnici,
– dogradili kanalizacijsko mrežo za naselja Dolenja vas,
Prigorica, Nemška vas, vključno z novo ČN,
– zgradili kanalizacijsko omrežje in ČN za vasi Breže,
Jurjevico, Sajevec in Kot,
– zgradili kanalizacijsko omrežje in ČN za ostala večja
naselja občine Ribnica in
– stroške sistemov zbiranja in čiščenja odpadnih voda
bodo prevzemali uporabniki.
V občini bomo še nadalje odvažali komunalne odpadke
in bdeli nad ustreznim ravnanjem z drugimi industrijskimi,
posebnimi in nevarnimi odpadki v skladu z veljavnimi tozadevnimi navodili in določili odloka o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Ribnica. Za odlaganje
komunalnih odpadkov bomo začasno preuredili in opremili
obstoječe odlagališče v Mali gori pri Francetovi jami. Po
izgradnji skupnega odlagališča komunalnih odpadkov za občine Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Kočevje, v kateri bo
navedeno odlagališče locirano, bomo odlagališče v Mali
gori zaprli in sanirali. Postopoma bomo sanirali tudi vsa divja
odlagališča v občini. Novo predvideno odlagališče bomo
načrtovali tako, da se bo nanj lahko odlagalo mulj iz komunalnih čistilnih naprav.
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Pri zbiranju in ravnanju s posebnimi odpadki se občina
vključuje v regionalni sistem.
Pravočasno pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč je pogoj za uresničevanje urbanistične in poselitvene
politike, zato bomo dokončali ali začeli z izvajanjem:
– za potrebe individualne stanovanjske gradnje bomo
komunalno opremili približno 300 lokacij v okviru ZN v Ribnici in ZN v Dolenji vasi,
– za gradnjo manjšega števila stanovanjskih enot za
potrebe družbene stanovanjske gradnje bomo pridobili in
uredili zemljišča predvsem v naseljih Ribnica in Dolenja vas,
– izvedli razširitev mesta Ribnice s povečanjem parkovnih površin za Marofom z UN,
– izvedli nujne razširitve pokopališč z izgradnjo manjkajočih objektov mrliških vežic in ustreznih parkirnih prostorov za naselja Ribnica, Velike Poljane, Sveti Gregor, Dolenja vas in Jurjevica.
Na območju Občine Ribnica je večje število manjših
opustelih kamnolomov in peskokopov lokalnega značaja, ki
se večinoma samosanirajo z zaraščanjem. Nekatere kamnolome bomo sanirali – urbanizirali in jih namenili za potrebe
proizvodne dejavnosti ali jih namenili za drugo ustrezno rabo.
Za večja pridobivalna območja delujočih površinskih kopov,
se bo pripravila oziroma od koncesionarja zahtevala ustrezna
dokumetnacija za eksploatacijo in končno sanacijo.
Na območju občine Ribnica je perspektivna lokacija
Petračev laz, ki je ustrezna zaradi velikosti in možnosti postavitve separacije. Z usmerjanjem komunalne dejavnosti –
načrtovanjem ustrezne prometnice in po isti trasi potekajoče ostale infrastrukture – bomo ustvarili pogoje, da se bo ob
zaprtju ostalih delujočih kamnolomov in peskokopov lahko
začelo usklajeno izkoriščanje dolomitnih mineralnih surovin.
3.5.5 Stanovanjsko gospodarstvo
Na podlagi potreb po stanovanjih, ki jih narekuje bodoči
demografski razvoj, zamenjavi dotrajanega stanovanjskega
fonda in izboljšanju stanovanjskega standarda bo v občini v
planskem obdobju po 1999 še vedno prostih zazidljivih kapacitet za 76 stanovanjskih enot socialne ali profitne gradnje in
celotno območje ZN Hrastje ter ZN Mali Humec. Znaten del
sredstev občine je namenjen obnovi infrastrukture v območju
starega mestnega jedra in revitalizaciji objektov.
Za izpolnitev načrtovanih posegov v prostor v zazidalnih načrtih občina izvaja investicijska dela v izgradnji in
načrtovanju infrastrukture, projektni dokumentaciji za vzporedne objekte prometne, komunalne in družbene infrastrukture, ki je nujna za pripravo stavbnega zemljišča za izvajanja individualnih gradenj.
Občina v dokumentih, ki urejajo in določajo oblikovalske kriterije in pogoje poseganja v prostor, določa za posamezne lokacije uporabo značilne tipologije. Stroga merila
oblikovanja stavbnega fonda se odražajo na obnovljenem
starem jedru naselja Ribnica – Urbanistični spomenik, na
ohranjenih prečnih svetlih profilih vaških cest v vaseh in na
ohranjenih vedutah kmetijskih naselij. Občina bo tudi v bodoče skrbela za prepoznavnost mesta z bogato sanirano
urbano dediščino, za varovanje in dograjevanje zelenih površin v korist krajanov mesta Ribnice in z ohranjanjem kvalitetnih urbanih motivov v ostalih naseljih, z oživljanjem in
sodelovanjem pri obnovi, ki zagotavlja hkrati kvalitetno življenjsko okolje in bivanjski standard.
Ob prenavljanju starejših predelov urbanega tkiva oziroma objektov bo občina skrbela za to, da se kvalitetno
grajeni predeli ali objekti prenove in se jih nameni za stanovanja ali drugo ustrezno dejavnost, ki je združljiva s primarno namembnostjo območja.
3.6 Strategija razvoja družbenih dejavnosti
Razvitost družbenih dejavnosti se bo odražala v obsegu storitev glede na potrebe uporabnikov in materialnih zmož-
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nosti ter v kakovosti, ki bo odvisna od načina zadovoljevanja
skupnih potreb prebivalstva.
V naslednjih obdobjih zaradi predvidenega zmanjšanja
števila prebivalcev lahko pričakujemo relativno manjša vlaganja v nove objekte družbenega standarda, povečevala pa
se bodo sredstva za vzdrževanje teh objektov in vlaganje v
opremo. Novogradnje bodo na površinah, predvidenih za
družbeno usmerjeno gradnjo, na območju Gorenjske ceste
v Ribnici.
Ne glede na pričakovane manjše investicije bo potrebno v zaostrenih pogojih gospodarjenja prestrukturirati obseg, vrste in način zadovoljevanja skupnih družbenih in
osebnih potreb. Na sam razvoj družbenih dejavnosti bodo
poleg samih materialnih možnosti v veliki meri vplivale tudi
spremembe v tehnologiji, načinu izvajanja posameznih dejavnosti, kakor tudi večja ali manjša skrb za posamezno
področje družbenega standarda.
Predvideni posegi za dograditev oziroma razvoj družbenih dejavnosti bo odvisen od sredstev občine in pristojnih ministrstev.
3.6.1 Vzgoja in varstvo predšolskih otrok
Upoštevajoč dejstvo, da sta vzgoja in izobraževanje
dejavnosti, ki imata izrazito dolgoročne učinke, bomo reševanju teh vprašanj posvetili posebno pozornost.
Za izboljšanje pogojev in posodobitev predvidevamo:
– celotno prenovo vrtca v Ribnici – prenovitvena dela
in ureditev ustreznih parkirišč,
– še nadalje bomo razvijali programe za tiste otroke
nad tretjim letom starosti, ki niso vključeni v VVZ, da bodo
tudi oni deležni znanj iz učnega programa vrtca;
– nujno bo potrebno odpreti romski oddelek in
– nujno bo odpreti oddelek za otroke z motnjami v
duševnem in telesnem razvoju.
3.6.2 Osnovno šolstvo
V Občini Ribnica se osnovnošolska dejavnost opravlja
v OŠ Ribnica, podružnični šoli Dolenja vas 1-4 in Sušju 1-4.
Učenci s Slemen obiskujejo podružnično šolo OŠ Sodražica pri Svetem Gregorju 1-4.
Za vse šolske objekte predvidevamo opremljenost s
športnimi igrišči in ustrezno urejeno okolico šol.
Pri razvoju osnovnega šolstva v Občini Ribnica bomo
še nadalje izvajali obstoječe prevoze otrok od domačega
kraja do šole in upoštevali naslednje usmeritve:
– postopno bomo zagotovili enoten standard vsem
učencem v Občini Ribnica,
– dogradili bomo športne objekte za potrebe šole v
Dolenji vasi,
– adaptirali bomo nekatere problematične dele šolskih
objektov na šoli v Dolenji vasi (športna dvorana in kuhinja in
zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva na fasadi) in
– šole bomo opremili z dodatnimi učnimi pripomočki,
učili in kabineti;
– prilagoditev prostorskih pogojev za potrebe devetletke,
– ureditev dvigala za prevoz oseb (učencev z zdravstvenimi težavami) in
– zaposlitev mobilnega specializiranega pedagoga za
pomoč otrokom z motnjami v razvoju.
3.6.3 Glasbeno izobraževanje
Glasbena šola bo imela tudi v bodoče pomembno mesto interesnega izobraževanja mladih, zato bo potrebno poskrbeti za ustrezne kadre in prostore in jo razširiti tudi na
področja sosednjih občin Sodražice in Loškega Potoka.
3.6.4 Kultura
Na področju kulture je občina do sedaj zgledno vzdrževala objekte kulturne dediščine in mesto prilagajala ohranjanju vsebin naravne in kulturne dediščine. Revitalizacija
kulturnega spomenika mestnega jedra Ribnice in organizi-
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rana dejavnost sta ponesli spoznanja o njenih kulturnih vrednotah širom po Sloveniji.
Za izboljšanje kulturne ponudbe občina v sodelovanju
z Ministrstvom za kulturo predvideva naslednje posege v
prostor:
– gradnjo kulturnega objekta na prostoru grajskega
kompleksa Marof,
– rekonstrukcijo in vzdrževanje Miklove hiše – knjižnica in
– sanacijska dela in vzdrževanje kulturne dediščine naselja Pugled.
3.6.5 Telesna kultura in rekreacija
Na področju telesne kulture je v občini že sedaj večje
število objektov namenjenih telesni kulturni dejavnosti. Občina bo skrbela predvsem za vzdrževanje vseh objektov ter
za njihovo racionalno rabo. V skladu z realnimi možnostmi v
strokovnem in finančnem smislu bo še nadalje skrbela za
nekatere prostovoljne aktivnosti v športni dejavnosti.
Od tekmovalnih športov bomo razvijali tiste, ki že imajo
tradicijo, glede na razpoložljive športne objekte pa se bodo
podprle aktivnosti za razvoj novih športnih zvrsti.
Za povečanje števila športnih objektov in naselij, ki te
objekte (manjša odprta tlakovana igrišča) imajo, se predvidevajo naslednja investicijska vlaganja (delno v sodelovanju
z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport):
– dograditev športne dvorane in bazena v Ribnici,
– zimski šport – skakalnica pod Sv. Frančiškom,
– zimski športni objekt – vlečnica na rek. coni smučišča – Dane,
– izgradnja na območju stadiona Ribnica,
– izgradnja športnega igrišča – Sv. Gregor, Jurjevica,
Goriča vas, Namška vas, Rakitnica in
– izgradnja športnih in otroških igrišč ob OŠ v Dolenji
vasi.
– Za povečanje rekreacijskih potencialov občine pa je
že oblikovanih nekaj enot:
– kolesarka pot za gorska kolesa,
– konjeniški šport na Ugarju,
– obora za gojitev divjadi v Otavicah,
– planinski dom na Grmadi in
– ribiški dom v Zalužju itd.
Po novih predlogih občine in načrtovanih predlogih
privatnega sektorja se ob soglasju občine predvideva:
– oživitev starega gradu nad Ortnekom in konjeniške in
turistične dejavnosti v Ortneku,
– ureditev novega bajerja ob Ribiškem domu,
– ureditev novega mestnega parka in otroških igrišč v
Ribnici in
– dolgoročno priključitev stadiona v coni C6 v intenzivno rabo šole in športnih društev občine.
3.6.6 Zdravstveno varstvo
Pri razvoju zdravstvene dejavnosti bo tudi v prihodnjem
obdobju imela prednost osnovna zdravstvena dejavnost, ki
bo prevzela nekatera opravila bolnišnične in specialistične
dejavnosti do optimalnega razmerja vseh teh dejavnosti. S
preventivno dejavnostjo in s krepitvijo zdravljenja in nege
bolnikov na domu bomo postopoma zmanjšali obseg bolnišničnega zdravljenja.
Zdravstveno dejavnost na področju Občine Ribnica pokriva javni zavod Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica. Dejavnost se izvaja v zdravstvenem domu in zdravstvenih postajah v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci,
ki na podlagi koncesij opravljajo javno službo. Predvidene
investicije občine in Ministrstva za zdravje so namenjene
izboljšanju raziskovalne in nujne medicinske opreme zdravstvenega doma. Del zdravstvenih dejavnosti je tudi lekarniška dejavnost, ki jo na področju Občine Ribnica izvaja javni
zavod Lekarna Ribnica.

Stran

4906 / Št. 42 / 9. 5. 2003

3.6.7 Socialno skrbstvo
Izhajajoč iz sedanjega socialnega stanja prebivalstva in
upoštevajoč naraščanje potreb po socialno varstvenih storitvah bo potrebno v prihajajočem obdobju posebno skrb
posvetiti naslednjim programom:
– krepitvi preventivnih oblik dela,
– organizaciji socialnih služb in pritegnitvi strokovnjakov v delo socialnih služb, razvijanju prostovoljnih oblik dela, pritegnitvi humanitarnih organizacij, KS in občanov,
– zagotavljanju zdravstvenega varstva ostarelih občanov, razvijanje pomoči in nege na domu,
– vključitvi vseh otrok in mladostnikov, ki so moteni
v telesnem in duševnem razvoju, v zavode za usposabljanje,
– drugim oblikam socialno-skrbstvenih storitev in pomoči (preprečevanje alkoholizma, uživanja drog in kajenja,
svetovanje ob razvezah, postpenalne pomoči, usklajevanje
rejnin, urejanje skrbništva itd.),
– podpora rep. projektu izgradnje doma za ostarele in
– podpora rep. projektu izgradnje kapacitet za dnevno
in domsko varstvo odraslih oseb z motnjami v duševnem in
telesnem razvoju.
3.6.8 Raziskovalna dejavnost
Občina bo v bodoče s sofinanciranjem najaktualnejših
raziskovalnih nalog spodbujala raziskovalno delo, predvsem
pa raziskave s področja prednostnih dejavnosti: vodooskrbe, varčevanja z energijo, ogrevanje, nadomeščanje uvoženih repromaterialov z domačimi itd. Posebno pozornost bo
namenila raziskovalcem v osnovnih šolah.
3.6.9 Informacijski sistem
Nadaljevali bomo z izdajanjem občinskega glasila kot
sestavnega dela informiranja občanov o vseh ključnih in
zanimivih dogajanjih v občini. Dograjevali bomo sistem informiranja tako, da bo evidentiranje, zbiranje, obdelovanje,
urejanje in izkazovanje podatkov, ki so pomembni za vse
subjekte družbenega in finančnega sistema, sinhronizirano. Za poenoteno delovanje se bomo na področju predvidenih povezovalnih institucij dogovarjali za izbiro enotne
kompatibilne programske opreme.
Hkrati z razvojem radijskega, televizijskega in PTT –
sistema se bomo zavzemali za posodobitev in razširitev teh
sistemov z dograditvami kabelskega omrežja, satelitske televizijske mreže, digitalne telefonije in podobno.
3.6.10 Požarno varstvo
Občina je za potrebe požarnega varstva že zgradila
potrebne objekte za hrambo opreme in vozil. Predvideva še
dograjevanje funkcionalnih površin za vzgojo mladih gasilcev ter čiščenje in vzdrževanje gasilske opreme in druge
opreme civilne zaščite.
Investicijska sredstva se bodo namenjala predvsem za
zagotovitev zadostne količine požarne vode za vsa naselja
občine. Za nekatera se predvideva izgradnja primarnega
vodovoda, za oddaljenejša naselja in naselja, v katerih zaradi zagotavljanja kvalitete vode ni ustrezne napeljave vodovoda večjega prečnega profila, se bo predvidela izgradnja
ustreznega vodnega – požarnega bazena.
4. ZASNOVA IN STRATEGIJA UREJANJA PROSTORA
POSELITVE, VARSTVA DOBRIN SPLOŠNEGA POMENA
IN OKOLJA
4.1 Zasnova krajinskega urejanja
V prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine
Ribnica opredeljujemo za območja izven ureditvenih območij naselij, kjer je v Smernicah za varstvo naravnih vrednot in
kulturne dediščine opažena in evidentirana večja gostota
kvalitet naravnega okolja ali kulturne krajine kot posledica
ekološko osveščenega poseganja, nadaljevanje takšnega
ravnanje in s tem zagotavljamo, da se očitne kvalitete v
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prostoru optimalno ohranjajo ali celo nadgrajujejo pri bodočih poseganjih v prostor.
V strokovnem gradivu – Smernicah pristojnega regijskega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine – so
navedeni tudi varstveni režimi in ukrepi, ki so nujni v postopkih pridobivanja soglasij za posege v varovana območja.
Z namenom, da se v prostoru ohranja sedanja razmejitev na naselitveno os občine ob glavnih vodotokih, kmetijsko zaledje do podnožja obrobnih gozdnih predelov in majhna gostota poselitev na področju Slemen, se usmerja
poselitev v skladu z obveznimi izhodišči RS v večja naselja.
S takšno usmeritvijo se bo ohranjala specifična identiteta
prostora, ki izvira iz zgodovinsko in ekonomsko pogojenih
gibanj prebivalcev občine. Prostor sam je ob koncentraciji
negativnih vplivov na prostorsko omejeno območje laže urejati in z manjšimi vlaganji se ohranja ekološka neoporečnost
in ambientalna razpoznavnost posamezne krajinske enote.
Ohranjanje kulturno krajinskih vrednot prostora je z do sedaj uveljavljenim odgovornim ravnanjem tako kmetijskega
kot gospodarskega sektorja in politike poselitve tudi v bodoče garant za racionalno vzdrževanje okolja.
Kmetijstvo in gozdarstvo sta dejavnosti, ki zavzemata
pretežni del prostora. Zato bomo pri načrtovanju razvoja v
območjih izven ureditvenih območij naselij posebno skrb
posvečali krajinsko-ekološko pretehtanim oblikam eventualnega intenziviranja agrarne in gozdarske proizvodnje. Pri
vseh predvidenih posegih v prostor moramo dajati prednost
naravnim sistemom rešitev pred izrazito enostranskimi in
tehnološko usmerjenimi, ki povsem degradirajo prostor.
V Občini Ribnica so prisotni trije krajinski vzorci, ki se
po družbeni in ekonomski vsebini prepletajo z vsebinami
naravnih dobrin. Vse tri enote sestavljajo enovit, homogen
in jasno razpoznaven preplet gibanj in pretokov različnih
naravnih in ustvarjenih resursov, kar jasno izraža potrebo
povezanosti zaradi soodvisnosti.
Pri razvoju in širjenju obstoječih urbanih enot bomo poudarjali pomen ohranjanja kmetijske dejavnosti kot vzdrževalca
kulturne krajine in najboljša kmetijska zemljišča kot proizvodni potencial. Z izgradnjo energetske, komunalne in prometne infrastrukture podpiramo oživljanje odmaknjenih obstoječih urbanih območij in ustvarjamo pogoje, da bi se zaradi
povečane mobilnosti prebivalstva in boljše prometne povezanosti zmanjšalo število demografsko ogroženih naselij.
V lokalnih središčih izvajamo kompleksno gradnjo v
območjih ZN, ki bo glede na demografska predvidevanja
zadoščala tudi za obdobje naslednjih dvajsetih let. Ker je
trend upadanja števila prebivalcev (ne pa tudi števila gospodinjstev) opazen za skoraj vsa naselja, se v prehodnem
obdobju z racionalno širitvijo poselitve lahko izognemo neustreznim širitvam in povečanjem stroškov komunalnega
opremljanja, in raje izboljšamo bivanjske pogoje z urejenimi
javnimi površinami in politiko prenove obstoječega stavbnega fonda ali zgostitvijo pozidave z manjšimi stanovanjskimi
enotami.
Pri usmerjanju razvoja v prostoru in varstvu krajine moramo upoštevati tip krajine z vsemi značilnostmi, kot so
primarna proizvodnja in oblika obstoječih funkcionalnih območij posameznih zaselkov, in jo obravnavati kot rezultanto
geoloških, pedoloških, klimatskih, reliefnih, ekoloških in drugih naravnih pa tudi kulturnozgodovinskih in antropogenih
faktorjev.
Z opredelitvijo osnovnih krajinskih makro enot v prostoru Ribniške doline podajamo temeljna načela in merila
urejanja prostora izven strnjenih urbanih aglomeracij. Tako
delimo prostor Občine Ribnica v naslednje krajinske makro
enote:
– osrednji ravninski del Ribniške doline, ki se proti SZ
zoži proti Občini Sodražica,
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– Slemena v SZ delu občine in
– gozdnati robovi kraških področij Travne, Velike in
Male gore.
A) Ribniška dolina
Ribniška dolina predstavlja osrednji ravninski del Občine Ribnica, kjer je večina kmetijskih zemljišč, urbanih površin, infrastrukturnih in komunalnih objektov ter drugih dejavnosti. Prav zaradi križanja interesov in raznolikosti vrst rabe
se v tem prostoru porajajo številni krajinsko-ekološki konflikti. Območja kmetijskih zemljišč so večinoma tudi najatraktivnejša za stanovanjsko gradnjo. Tako je za samo dolino značilno zelo gosto omrežje naselij, ki jih odlikujeta značilna
tlorisna zasnova urbanizma in arhitektura objektov. Druga
zelo pomembna in prav gotovo najizrazitejša značilnost Ribniške doline je obilna pojavnost vodnatega sveta v vseh
oblikah, kar lahko označimo kot veliko vrednoto. Prav ta pa
je močno ogrožena s predvidenimi melioracijskimi ukrepi,
če bi bili ti le enostransko tehnično izvedeni in bi se odrazili
v celi vrsti negativnih posledic krajinsko ekološkega značaja, od uničenja vrste ekotopov do zrušenja identitete in merila prostora. Ohranjanje prostorske in ekološke pestrosti Ribniške doline zahteva v zasnovi krajinskega urejanja posebno
pozorno obravnavo. Zato moramo pri vsakem melioracijskem posegu v čim večji meri upoštevati krajinsko ekološke
sisteme, ohranjati obstoječe naravne prvine in postavljati
nove ter s tem zmanjševati negativne posledice degradiranega prostora.
Usklajevanje kmetijske dejavnosti z urbanim razvojem,
ob upoštevanju krajinske tipike ter ohranjanju ekološko in
prostorsko visoko vrednih ambientov, predstavlja osnovno
nalogo pri urejanju prostora Ribniške doline. Le z vsestransko preverjenimi posegi bomo ohranili kvalitete obstoječe
krajinske slike, hkrati pa poskušali ustvarjati nove, izhajajoče iz dosedanje kontinuitete v preobrazbi prostora.
B) Slemena
V Slemenih bomo načrtovali gospodarsko in prostorsko rekonstrukcijo vasi, zaselkov in samotnih kmetij v okviru
obstoječega poselitvenega vzorca. Zaradi pretežno agrarne
in gozdarske rabe tega prostora, ki ne degradira krajine in
ne povzroča konfliktov v rabi prostora, moramo poskrbeti za
ohranjanje obstoječega stanja. V prvi vrsti moramo ohraniti
obstoj agrarnega prebivalstva na obstoječih lokacijah. Tako
bomo ohranili tradicionalna poselitvena jedra in arhitekturno
izročilo. Spodbujali bomo sanacijo in revitalizacijo starih kmetijskih gospodarstev in zasnovali tipske projekte za nadomestne ali nove gospodarske oziroma bivanjske objekte. Razen osnovnih obrtnih dejavnosti in kmečkega turizma ni
pričakovati drugih možnosti zaposlitvenih mest v večjem obsegu. Prostor dolin, dolinska pobočja in robove planot, ki
so krajinsko vizualno izpostavljeni, bomo ob morebitnih urbanih posegih skrbno pejsažno oblikovali ter s tem poskrbeli za ohranjanje identitete prostora.
C) Gozdnati planotasti kras Travne, Velike in Male gore
Gozdne površine zasedajo v Občini Ribnica približno
polovico celotne površine. Večino le-teh predstavljajo gozdnate planote in pobočja Velike in Male gore. Nepregledne
gozdne komplekse prekinjajo razsežne košenice, senožeti
in pašniki, kar močno povečuje pestrost prostora. Na gozdnih tleh je rastlinska odeja bolj kot drugod ohranila prvobitno podobo, kar pomeni neizmerno ekološko bogastvo v
raznolikosti rastlinskih in živalskih vrst. Gozdna raba bo še
nadalje izključna dejavnost te krajinske makro enote in jo bo
še nadalje varovana pred drugačnimi posegi.
Na atraktivnejših in bolj izpostavljenih legah bomo preprečili stihijsko širjenje počitniških in drugih objektov. Tovrstno gradnjo bomo usmerili v posebej opredeljena območja, ki so bodisi manj izpostavljena ali že delno pozidana.
Redke kmetijske površine bomo ohranjali v intenzivni kmetij-
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ski rabi in preprečevali zaraščanje pašnikov in travnikov.
Večjih prostorskih posegov v tem tipu krajine ne pričakujemo. Kljub temu si moramo nenehno prizadevati za ohranitev vseh vrednot v tem okolju.
4.2 Poselitev in organizacija dejavnosti v prostoru
Temelj skladnejšega razvoja v prostoru je usmeritev
razvoja poselitve, ki bo omogočala na eni strani učinkovito
in ekonomsko upravičeno omrežje naselij, humanejše življenjske pogoje v centralnih naseljih in na podeželju, nemoten razvoj in smotrno organizacijo vseh dejavnosti v prostoru, na drugi strani pa racionalno izrabo neobnovljivih naravnih
virov, izboljšanje in varovanje okolja ter naravnih in ustvarjenih vrednot in dobrin. Zasnova obstoječe poselitve, ki izhaja
iz usmeritev v devetdesetih letih, je zaustavila stihijsko gradnjo z usmeritvijo na predvidene z ZN opredeljene in urejene
nove stanovanjske cone. Uresničila se je temeljna usmeritev policentričnega razvoja. V občini je sedaj poleg občinskega središča z družbeno in oskrbno storitveno infrastrukturo dokaj dobro opremljeno še naselje Dolenja vas, ki
pokriva potrebe bližnjih naselij in jim omogoča tudi določeno število delovnih mest.
Za organizirano oskrbo celotnega področja občine je
potrebna tudi racionalna mreža manjših lokalnih središč in
ustrezna prometna povezava z bližnjim središčem, če je to v
bližini. Tako medobčinsko sodelovanje se je uveljavilo za
območje Slemen, kjer del prebivalcev zaradi bližine uporablja del oskrbnih storitvenih in drugih centralnih dejavnosti v
Sodražici. Za manjša lokalna središča je značilno uveljavljanje in dograjevanje določene družbene infrastrukture, kot
je gasilski dom, ustrezna parkirišča in igrišča ob šolah kot
dvonamenski javni prostor in omogočanje prebivalcem, da
se v naseljih odpirajo nemoteče storitvene in obrtne dejavnosti, ki tradicionalno še niso bile prisotne v manjših, pretežno kmetijskih naseljih.
Območje Občine Ribnica lahko glede števila prebivalcev (pr. 9000) omogoča formiranje dveh večjih centrov. Vsa
manjša vodilna naselja KS so vmesni členi in lahko zadovoljijo določene potrebe prebivalcev ter sočasno sociološko
vežejo prebivalce na sredino, ki ji pripadajo. Za ohranjanje
prebivalcev in zagotavljanje oskrbe tudi za starejše in manj
mobilne osebe, je formiranje oskrbnih enot nujno tudi v teh
naseljih, kjer gravitacijsko območje ne predstavlja več kot
300 prebivalcev (Velike Poljane z Ortnekom in bližnjimi naselji) in Sveti Gregor s Slemeni.
Depopulacija hribovitih predelov občine se je z izgradnjo infrastrukture za trenutek zaustavila, vendar je potrebno
poleg že izvedenih posegov ljudem dopustiti samozaposlitev in odpiranje dopolnilnih nekmetijskih dejavnosti ter omogočiti gradnjo stanovanjskih in gospodarskih objektov, ustreznih sodobnim merilom bivanjske kulture.
Ob pregledu obstoječih prostih nepozidanih območij
in potreb po poselitvi, ki izhaja iz rezultatov demografske
prognoze, je razvidno, da so v občini brez upoštevanja občutnega gospodarskega razvoja in priselitve prebivalcev iz
drugih občin potrebe po povečanju poselitve po površinah
že izpolnjene. Prosta stavbna zemljišča, ki jih občina z etapno izgradnjo komunalno opremlja, so v neposredni bližini
obeh večjih naselij.
Število prebivalcev po KS
Naziv krajevne skupnosti
1981

KS Dolenja vas
KS Ribnica
KS Sveti Gregor
KS Velike Poljane

1627
6162

Leto
2000

2020

1880
6664
422
265
9002

1733
6480
365
230
8805
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4.2.1 Planska tipologija in omrežje naselij
Cilj dolgoročnega razvoja in hierarhije omrežja naselij
je optimalna pozidava naselij z različnimi funkcijami in zadovoljevanje skupnih potreb, racionalna organizacija dejavnosti v prostoru in najprimernejša raba površin. Izhodišče za
zasnovo omrežja naselij je planska tipologija naselij, ki izhaja iz analize stanja in razvojnih možnosti vsakega naselja ter
opredelitve gravitacijskega območja centralnih krajev. Tako
smo razvrstili in razvijali pomembnejša naselja v Občini Ribnica v naslednje tipe:
– ruralna naselja
– prevladujoča ruralna naselja
– prevladujoča urbana naselja in urbana naselja.
Ruralna naselja
Prevladujoče funkcije ruralnih naselij so kmetijska proizvodnja in gozdarstvo ter stanovanjska funkcija. Delež kmečkega prebivalstva je preko 30%. Kot dopolnilna funkcija se
lahko pojavi turističnorekreacijska, predvsem kot sprememba namembnosti opuščenih objektov v počitniške hiše, vendar obseg te dejavnosti ne bo presegel okvirov obstoječega
naselja. Velikost teh naselij glede na število prebivalcev (okoli
100) ne nudi ekonomske osnove za organizacijo večjega
števila oskrbnih in storitvenih funkcij. Ta naselja so najenostavnejša oblika po številu dejavnosti in predstavljajo del
gravitacijskega potenciala za večja naselja. Statistični podatki kažejo na enakomerno praznjenje naselij in so tudi
manjša naselja ostala poseljena. Na območju občine večina
naselij spada v to kategorijo; vključno s Velikimi Poljanami in
celo Sv. Gregorjem, ki s celotnim zaledjem Slemen komaj
prestopi ekonomski prag rentabilnega delovanja trgovine z
osnovno oskrbo.
Prevladujoča ruralna naselja
Poleg stanovanjske funkcije bo v teh naseljih kmetijska
funkcija še vedno prevladujoča. Delež čistih kmetij bo tudi v
bodoče nad 15%. Ta naselja praviloma gravitirajo k višje
razvitim središčem in v njih tudi v bodoče ni pričakovati
koncentracije centralnih dejavnosti. Rekreacijsko – turistična funkcija v obliki kmečkega turizma in drugih gostinskih
uslug lahko postane ena izmed alternativ in dopolnil možnega bodočega razvoja naselij. Prvi pogoj za to pa je revitalizacija naselij in krajine ter ne nazadnje vsestranska razvitost
kmečkih gospodarstev. V teh naseljih bo kmetijstvo še nadalje perspektivna panoga, zato moramo vse prostorske
posege prednostno podrejati kmetijski dejavnosti in izboljšanju bivalnih pogojev avtohtonega prebivalstva.
V naseljih tega tipa ne pričakujemo večjih prostorskih
širitev. Bodoči razvoj bo potekal v okviru sedanjih meja naselij z
možnim povečanjem zaradi povečanja potreb po gospodarskih objektih. S planom so opredeljena ureditvena območja
pomembnejših naselij tega tipa. To so lokalno oskrbna stanovanjska središča: Velike Poljane, Jurjevica, Nemška vas in
dodatno Žlebič, kjer je predviden zmeren prostorski razvoj. Pri
urejanju teh naselij ima prednost sanacija, prenova in kvalitetnejša infrastrukturna opremljenost ter uvajanje dopolnilnih dejavnosti za kmetijska gospodarstva. Konkretni načrti izvedbe
so odvisni od lokalnih pogojev in specifičnih primerov.
Prevladujoča urbana naselja in urbana naselja
Prevladujoča urbana naselja so gospodarsko pomembnejša razvojna jedra s prevladujočo vlogo neagrarne zaposlitve in večjim deležem urbanih stanovanjskih območij.
Agrarna funkcija je v teh naseljih še vedno prisotna, zato je
potrebno njeno vrednotenje pri razvojnih zasnovah naselij.
Prevladujoča urbana naselja se razvijajo v pomembnejša
lokalna, oskrbna, storitvena in zaposlitvena središča z gravitacijskim zaledjem preko 3000 prebivalcev. Hiter razvoj teh
naselij zahteva izdelavo urbanistične zasnove in prostorskih
izvedbenih aktov s posebnim poudarkom na dograditvi površin za družbeno usmerjeno stanovanjsko gradnjo, površin
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za racionalno usmerjanje centralnih dejavnosti in območij za
razvoj proizvodnih dejavnosti. Razvoj teh naselij je usklajen z
demografskimi prognozami in potrebami na eni strani ter na
drugi strani z naravnimi pogoji in dosledno upoštevanim
varovanjem trajno zaščitenih kmetijskih zemljišč in drugih
dobrin splošnega pomena.
Mesto Ribnica je edino urbano naselje v občini in predstavlja gravitacijsko in oskrbno jedro občinskega značaja,
mestotvornih in mestoslužnih dejavnosti; s skupnim izrazom
centralne dejavnosti. Za zagotovitev družbeno in gospodarsko smotrne prostorske organizacije proizvodnje, storitev,
oskrbe in drugih dejavnosti ter zagotovitev ustrezne stopnje
družbenega standarda v vseh območjih občine bomo razvijali zlasti naselja, ki so najpomembnejši nosilci nadaljnjega
socio-ekonomskega razvoja v občini.
Ribnica – središče občinskega pomena z gravitacijskim potencialom do 9000 prebivalcev. V strnjeni aglomeraciji, ki se je v preteklem obdobju razširila do naselja Dolenji Lazi, živi pr. 3500 prebivalcev. Vzporedno z rastjo in
širitvijo naselja so se odpirale dejavnosti – vzporedna servisna, oskrbna in družbena infrastruktura in delovna mesta v
centralnih in oskrbnih dejavnostih.
Dolenja vas s Prigorico: pomembnejše lokalno središče s hitro se razvijajočimi oskrbno storitvenimi funkcijami.
Naselje se etapno izgrajuje z izvedbenimi načrti na podlagi
usmeritev urbanistične zasnove. Pri zasnovi poselitve in prostorske ureditve naselij je bilo v času priprave urbanističnih
zasnov območje določeno na podlagi tedanjih ocen gibanja
prebivalstva in delovnih mest. Realno stanje upadanja števila prebivalcev in delovnih mest po letu 1991 se odraža v
manjši intenziteti pozidave in počasnejši izgradnji komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, ki so razvojni potencial
tudi za bodoče prosilce za povečanje stavbnih zemljišč.
4.2.2 Usmeritve za razvoj naselij
Občina intenzivno opremlja tako večja kot tudi obrobna
naselja s komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo
oziroma jih izboljšuje. Ob tako izboljšanem standardu bivanja v manjših naseljih se prebivalci ne odločajo več za brezkompromisni odhod iz oddaljenejših naselij, ki je bil pogojen s slabim dostopom do delovnih mest in izvenšolskih
dejavnosti mlajše generacije.
Za individualno stanovanjsko gradnjo sta v izgradnji
komunalne opreme dve območji za pr. 300 objektov – Hrastje za Ribnico in Mali Humec za Dolenjo vas. Površine, ki so
bile namenjene za blokovno profitno ali socialno gradnjo, so
proste še v območju D2 – pr. v obsegu 1 ha, in v bližini
centra naselja. V manjših naseljih so znotraj ureditvenih
območij naselij le posamezne proste parcele.
Občina ima predvidene razvojne površine za industrijsko dejavnost ter ne dopušča manjšanja obstoječih prostorskih proizvodnih potencialov. Ob manjši intenziteti širitve
oziroma oživitvi proizvodnje se načrtuje izgradnja prometne
infrastrukture, ki bo izboljšala dostop do industrijskih objektov mimo starega jedra naselja in mimo notranjih komunikacij mirnega prometa. V večjem obsegu se privatna iniciativa
za razvoj obrtne in storitvene dejavnosti odraža v širitvah
lesnopredelovalnih obratov in v razvoju drobnih storitvenih
dejavnosti, ki jih prostor z majhno poselitvijo omogoča. Manjša območja obrtne dejavnosti se bodo formirala ob ustrezni prometni komunikaciji in z možnostjo manjših vlaganj v
kompletno komunalno opremo. Občina namerava poleg obstoječih velikih industrijskih objektov, ki bi z drobitvijo po
obsegu in z vnosom novih neustreznih dejavnosti izgubili na
tržni in uporabni vrednosti, dopustiti privatnemu kapitalu, da
začne ustrezno dejavnost na novih neproblematičnih lokacijah. Naselja Žlebič, Slatnik, Goriča vas, Nemška vas in ob
razširitvi tudi Lipovec imajo znotraj stavbnih zemljišč nekoliko večja območja od 0,4 ha do 1 ha v enem kosu, kar je že
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potencial za kraju in komunalni urejenosti kraja sprejemljivo
dodatno dejavnost.
Občina ima le eno območje lokacij počitniških objektov, ki so razpršeni na območju 10 hektarov, z vmesnimi
površinami varstva vodnega vira, kjer je poselitev z odlokom
prepovedana. Zaradi vedutno odmaknjene sicer delno razgledne lege na severovzhodnem robu občine in blizu rekreacijskih potencialov – Planinski dom na Grmadi, občina
predvideva zaokrožitev sedaj razpršenih gradenj v nekaj otokov z ustrezno ureditvijo in prometno povezavo.
Obstoječa pozidana stavbna zemljišča in predvideni
končni obseg naselij:
Naselje

Stanje v ha Plan v ha
1985
do 2000

Proste površine Število p/ha
stavbnih zemljišč ureditvenega
v ha
območja
naselja

Goriča vas
Velike Poljane

20,31
5,13

39,94
7,01

16,8
16

Sv. Gregor
Nemška vas
Dolenja vas
– Prigorica
Ribnica z Bregom
in Dolenjimi Lazi

3,5
8,75

7,31
18,69

2 ha
malo
prostih
parcel
2 ha v bregu
4 ha

61,31

92,31

3 in 2 ha

24.2 in 14,1

169,07

308,21

pr. 60 ha

18,8

7
17

4.2.3 Urbanistična zasnova mesta Ribnice
Urbanistična zasnova mesta Ribnice kot sestavina dolgoročnega plana podrobno opredeljuje urejanje prostora v ureditvenem območju naselja-mesta, kjer v dolgoročnem obdobju
načrtujemo razvoj in razširitev funkcij občinskega središča.
Ureditveno območje mesta vključuje tudi naselji Breg
in Dolenje Laze, ki bosta dolgoročno s strnjeno poselitvijo
povezani z naseljem Ribnico v enotno območje. Skupna
površina območja urbanistične zasnove meri 342 ha. V njen
sklop so prišteta tudi kmetijska zemljišča (13,6 ha), ki jih na
eni strani zaradi specifične centralne lege in na drugi zaradi
teženj po pozidavi v dolgoročnem obdobju ohranjamo v
območju urbanistične zasnove.
Meje urbanistične zasnove predstavljajo v velikem delu
meje obstoječe urbanizirane površine, ki mejijo na trajno
varovana kmetijska zemljišča ali pa je z njimi omejena predvidena pozidava. Mejo obsežnega rezervata za individualno
stanovanjsko gradnjo in industrijskega rezervata pa določa
obseg površin, ki je dolgoročno potreben za stanovanjsko
gradnjo in širitev industrije. Sicer je meja urbanistične zasnove definirana z vodotoki, gozdnim robom in s traso obstoječe ali predvidene prometnice.
4.2.3.1 Skupni interesi in cilji dolgoročnega razvoja na
obravnavanem območju (mesto Ribnica) in merila za doseganje teh ciljev
Skupni interesi in cilji:
– Glavno urbano središče občine bo še naprej naselje
Ribnica. Načrtovali in izgrajevali ga bomo kot enotni naselbinski organizem, prilagojen lokalnim, občinskim in razvojno širšim regijskim potrebam.
– Sočasno z urbanističnim urejanjem naselja bomo skrbeli za varovanje dobrin splošnega pomena.
– Urejanje naselja bomo prilagodili evidentiranim območjem naravnih vrednot in kulturne dediščine ter krajinsko
ekološkim razmeram pokrajine.
– V urbanističnem konceptu bomo stremeli za funkcionalen, human in estetski tloris, ki bo prilagojen merilu in
potrebam človeka in krajine.
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– Razrešili bomo probleme glede prometnega režima
novih stanovanjskih območij, komunalnega omrežja ter določili merila za enotno urbanistično oblikovanje novogradenj.
– Določili bomo ukrepe in kriterije za ureditev naselja v
estetskem smislu.
– Za nadaljnji prostorski razvoj grajenega prostora bomo uporabili še proste površine znotraj naselja.
Merila za doseganje teh ciljev
– Uredili in izpopolnili bomo sistem financiranja infrastrukture in objektov družbenega standarda. Pravočasno
pridobivali in urejali stavbna zemljišča ter skrbeli za ustrezno
urbanistično dokumentacijo.
4.2.3.2 Podrobnejše usmeritve za razvoj dejavnosti v
prostoru
Ribnica se bo še naprej razvijala kot upravno, oskrbno
in zaposlitveno središče občine, kjer se bo zgradilo večji del
stanovanjskih, oskrbnih, storitvenih, industrijskih objektov
in objektov družbenega standarda. V Ribnici bomo nadaljevali z organizirano usmerjeno stanovanjsko gradnjo, s čimer
bomo dosegli racionalno izrabo zemljišč ob sočasnem dvigu ambientalnih kvalitet grajenega prostora.
Osnovne usmeritve za razvoj dejavnosti v naselju so
naslednje:
– še nadalje pospešen razvoj industrije, predvsem že
obstoječe kovinske in lesnopredelovalne industrije in obrti.
– krepitev in razvoj oskrbnih, storitvenih in družbenih
dejavnosti v skladu z vlogo občinskega središča in predvidenim razvojem industrije:
– izgradnja stanovanj za potrebe novih prebivalcev Ribnice.
Predvidevamo naslednjo delitev predvidenih stanovanj:
– družbena gradnja 90 do 100 stanovanj (P+2 do
P+3)
– individualna stanovanjska gradnja do 300 stanovanj
(enodružinske hiše).
Poleg kompleksne gradnje bomo predvideli tudi zapolnitev vrzeli v obstoječi gradbeni strukturi s posamičnimi objekti.
Infrastrukturno opremljenost naselja Ribnica bo možno
doseči z razširitvijo in obnovo prometnega, energetskega,
komunalnega (vodovod, kanalizacija), poštnega in telekomunikacijskega omrežja.
Za urbani razvoj bo Ribnica potrebovala ureditev načrtovanih obvoznih prometnic, ki bodo zmanjšale obremenitev
ostalega dela naselja, novo avtobusno postajo in urejene
parkovne rekreacijske površine ob kulturnem jedru naselja.
Za samo povečanje površin za stanovanjsko gradnjo se izvaja urejanje prve faze ZN Hrastje in načrtovanje izgradnje
socialne gradnje v D2. Pri območju D2 se ob glavni cesti
preverja ustreznost lokacije za gradnjo manjšega nakupovalnega centra.
4.2.3.3 Podrobnejša zasnova dolgoročnega razvoja v
ureditvenem območju naselja
Zasnova organizacije dejavnosti
V jedru naselja je formirano območje centralnih dejavnosti, ki ga bomo tudi v bodoče dopolnjevali oziroma kvalitativno
nadgrajevali. Na to osrednje območje se navezujejo že obstoječe cone stanovanjske gradnje, ki se bodo v dolgoročnem
obdobju dopolnile z oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi.
Individualna stanovanjska gradnja se bo izvajala na robu naselja na gozdnem zemljišču slabše kvalitete, prevladujoči tip
gradnje bo prosto stoječa individualna stanovanjska hiša. Reliefne razmere dovoljujejo gostoto okoli 10 hiš/ha.
Industrijsko proizvodno območje je na prostorsko ločeni
lokaciji, tako da širitev te dejavnosti v naselju ne bo povzročila
nobenih konfliktnih situacij. V sklopu razvojnih površin je tudi
rekreacijska površina v neposredni bližini naselja.
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Zasnova namenske rabe prostora v ureditvenem območju naselja
a) Zasnova razporeditve stanovanj
S karte namenske rabe površin v okviru ureditvenega
območja naselja je razvidna razporeditev bodoče ureditve
stanovanj in situacija obstoječih stanovanjskih con. Stanovanjsko gradnjo bomo nadaljevali v dveh oblikah:
– kompleksno stanovanjsko gradnjo, ki jo bomo razvijali med Knafljevim trgom in Hrovačo ter
– individualno stanovanjsko gradnjo, predvsem na območju med Dol. Lazi in Lepovčami (Hrastje); te površine, ki
obsegajo pr. 50 ha, predstavljajo rezervat za stanovanjsko
gradnjo tudi v bodoče, saj jih glede na demografsko projekcijo ne bomo pozidali do konca dolgoročnega planskega
obdobja.
V ostalih predelih mesta predvidevamo rekonstrukcijo,
sanacijo in revitalizacijo obstoječih stanovanjskih objektov
in pozidavo posameznih nepozidanih stavbnih zemljišč.
b) Razporeditev družbenih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti
Že formirani centralni del naselja služi oskrbni obstoječega prebivalstva in potrebam oskrbe celotne občine. Povečanje kapacitet, predvsem kvalitetne oskrbe, bomo razvijali z rekonstruiranjem obstoječih lokalov in gradnjo novih v
okviru centralne cone naselja in v D2. Samo oskrbo stanovalcev novih stanovanjskih con pa bomo reševali v okviru
novega stanovanjskega naselja med D. Lazi in Lepovčami.
Objekti bodo zgrajeni v skladu z dejanskimi potrebami po
oskrbi – etapno.
Družbene dejavnosti so locirane v sklopu centralne
cone naselja Ribnice. Z bodočim razvojem naselja in v skladu s številom prebivalstva bomo zagotavljali tudi razvoj teh
mestotvornih funkcij. Obrtno storitvene dejavnosti so locirane v centralni coni naselja, predvidene površine pa so med
magistralno cesto in železniško progo.
c) Proizvodne dejavnosti
Industrija je še nadalje usmerjana na enotno zaključeno obstoječo in razvojno predvideno površino. S tem bomo
na enem območju naselja koncentrirali vse emisije in druge
negativne vplive, ki jih bo generirala industrija. Podjetje ITPP
se bo prostorsko še nadalje širilo v obstoječih površinah na
Mlakah.
d) Infrastrukturni objekti in naprave
Za potrebe usklajenega razvoja naselja Ribnica bo potrebno v dolgoročnem obdobju zgraditi dodatno energetsko
osnovo, in sicer se predvideva izgradnja RTP 110/20 KVA
južno od meje UZ proti Ugarju. Predvidena je tudi izgradnja
20 KV daljnovoda proti Bregu s smeri Žlebič. V novih stanovanjskih conah se bo ob izgradnji ostale infrastrukture izgradilo tudi energetsko omrežje z ustreznimi predvidenimi TP
ustrezne moči.
Nadaljevali bomo s komunalno opremo na obstoječih
območjih stanovanjske gradnje, ki še nima zgrajene sanitarne kanalizacije in povečali obstoječo ČN v Ribnici.
V skladu s potrebami po izločitvi prometa iz starega
mestnega jedra bomo v dveh etapah zgradili mestni obvoznici
– prvo – novo glavno cesto G2-106 skozi industrijsko cono
in zunanjo lokalno obvoznico za prenos glavnine tranzitnega
prometa na rob meje UZ ter novo avtobusno postajo.
e) Proste in zelene površine
Rast in razvoj mesta zahtevata ustrezne količine najkvalitetnejšega naravnega prostora tako za potrebe splošnih
javnih zelenih površin kakor tudi za razvoj telesnokulturnih
dejavnosti in turizma. Osnovni namen je v okviru mesta
ohranjati prvine naravnega okolja v tesni povezavi z okoliško
krajino. V sistem prostih zelenih površin so vključene:
– parkovne površine ob ribniškem gradu,
– športnorekreacijske površine na Veliki Mlaki,
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– kompleks kmetijskih površin med obrtno cono in
magistralno cesto,
– območje Bistrice (od bivšega mlina “Maležič“ do mostu z Vojašnico)
– Pungart
– zelene površine in urejen športni stadion v območju
centralnih dejavnosti ob Vojašnici
– novo območje predvideno za urejanje z UN, tip angleškega parka z otroškimi in drugimi igrišči za Marofom.
Z urejenim zelenim sistemom v dolgoročnem planu
zagotavljamo ustrezne in zadostne površine za vse vrste
rekreacije v naravi. Poleg tega pa bomo spodbujali vzdrževanje zelenih površin in evidentiranih območij ali objektov, ki
so spoznani in evidentirani kot naravna vrednota tudi v sklopu stanovanjskih con (blokovne in individualne pozidave) in
kot pasovi protihrupne in vizualne ločitve med industrijo in
bivališči prebivalcev.
Urbanistična zasnova mesta Ribnice – bilanca površin
(ha)
– Bilanca površin skupaj z novim območjem parka za
Marofom.
Raba zemljišč

Obstoječe
ha

Predvideno
ha

Kmetijska zemljišča
Površine za centralne dejavnosti
Stanovanjske površine
Površine za proizvodno dejavnost
Površine za drobno gospodarstvo
Rekreac. parkovne in druge
zelene pov.
Prometne in parkirne površine
Vodne površine
Površine posebnega družbenega
pomena

11,79
14,6
114,1
37,9
9,1

3,17
53,66
39
22,1

10,1
2,2
0,42
12,4
212,6

Skupaj
ha

16.89
17,77
167,76
76,9
31,2

2
1

180,9

12,1
2,7
0,42
12,4
333,1)

Pregled površin, predvidenih za stanovanjsko pozidavo
Zazidalni otok

Površina
ha

Gostštev. Preb.
p/ha
oseb

Št. stan
stan.

D2
S2
S2
S3
(ind.stanov.
skupaj
SKUPAJ

2
16,3
15,4
16,8

80
30
30
30

160
489
462
504

53
163
154
168

50,5
52,2

30
35

1515
1811

505)
608

Tip objetkov

Blok P+2 ali 3
ind. hiša – Hrastje
ind. hiša- Hrastje
ind. hiša- Hrastje

4.2.3.4 Opredelitve za uresničevanje urbanistične zasnove
Za območja kompleksne graditve in območja prenove
se bodo v okviru srednjeročnih planov izdelale programske
zasnove za izdelavo prostorskih izvedbenih načrtov – ZN,
LN in UN. Usmeritve glede načinov urejanja prostora s prostorskimi izvedbenimi akti so razvidne iz kartografskega gradiva.
– Usmeritve za varovanje naravnih vrednot in kulturne
dediščine ter krajinskih vrednot:
– Sklop objektov in območij kulturne dediščine se mora vzdrževati in urejati na osnovi smernic spomeniškovarstvene službe.
– Ureditev mestnega jedra mesta Ribnice se mora izvajati v skladu z odlokom o razglasitvi mestnega jedra Ribnice za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list RS, št.
21/93).
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– Ambientalno značilno zelenje naselja, predvsem večje skupine dreves in drevesne pasove ob robu naselja, se
mora varovati in dopolnjevati z novo zasaditvijo.
– Za nove parkovne zelene površine naselja se mora
izdelati UN, s katerim se uredijo zelene površine kot nadaljevanje Marofa, območja od gradu in povezovalno v navezavi
s stadionom v območju posebnega družbenega pomena.
– Novi stanovanjski predeli (med Lepovčami in Dolenjimi Lazi in ob Knafljevem trgu), morajo ohraniti mestni značaj, zato je pri oblikovanju pomembna funkcionalna vključitev teh območij v mestno tkivo.
4.2.3.5 Ureditev območij pomembnejših lokalnih središč
Razen občinskega središča Ribnice bomo v prostoru
občine hitreje razvijali pomembno lokalno središče Dolenjo
vas s Prigorico. V tem središču bomo poleg centralnih funkcij zagotavljali možnosti za odpiranje delovnih mest v proizvodni, storitveni in obrtni dejavnosti. Poleg vsebinske opredelitve dejavnosti, ki se pojavljajo v teh naseljih, jih v
zasnovah ureditvenih območij tudi prostorsko opredeljujemo na TTN-5.
Ureditveno območje naselja Dolenja vas s Prigorico –
bilanca površin
Raba zemljišč

Obstoječe
ha

Predvideno
ha

Skupaj
ha

Kmetijska zemljišča
1,8
1,8
Površine za centralne dejavnosti
1,8
0,6
2,4
Stanovanjske površine
58,7
16,58
75,2
Površine za proizvodno dejavnost
2,1
2,1
Površine za drobno gospodarstvo
0
Rekreacijske, parkovne in druge
zelene pov.
0,9
5,2
6,1
Prometne in parkirne površine
0
Vodne površine
1,9
1,9
Površine posebnega družbenega
pomena
0
Urbana površina, ki je vezana na naselje Dolenjo
vas s Prigorico, je tudi dislocirano pokopališče v izmeri
1,35 ha.
1,35
Vsota
89
23,73
90,35
Naselje Dolenja vas s Prigorico se ureja v skladu z
opredelitvami in usmeritvami za srednjeročni plan in s prikazom predvidenih PIN v grafičnih prilogah. Varovane kvalitete
naselja so naravne vrednote ob vodotoku Ribnica. Stari jedri
poselitve sta v Smernicah opredeljeni kot kulturna dediščina
– urbanistična dediščina in se odloča o dopustnosti poseganja pri urejanju naselij v skladu s stopnjo varstvenega režima.
4.3 Varstvo okolja
Varstvu okolja je namenjena posebna skrb zaradi občutljivosti in že preverjenih regijskih razsežnosti morebitnega onesnaževanja vodotokov – občutljiva kraška hidrografija.
Zaradi večje občutljivosti prostora bomo vodili takšno
prostorsko politiko, ki bo zagotavljala smotrno rabo prostora
in drugih naravnih dobrin ter omogočala varovanje okolja
pred škodljivimi snovmi in njegovo sanacijo.
V kmetijstvu, zlasti pri agro- in hidromelioracijskih posegih ter v tehnologiji pridelovanja, bomo upoštevali varovanje okolja v skladu z dopustnimi posegi po opravljeni presoji
vplivov na okolje in v skladu z naravovarstvenimi smernicami. Podpirali bomo že pričete načine sonaravnega pridelovanja in pridelovanja manj komercialnih žit, ki so tradicionalno že bila prisotna v tem prostoru (primer ajda).
V gozdarstvu bomo krepili splošno koristno funkcijo
gozdov kot so varovanje pred erozijo, ustvarjanje ugodnih
mikroklimatskih razmer in možnosti za rekreacijo občanov in
turističnih obiskovalcev.
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Na področju vodnega gospodarstva moramo zagotoviti
možnosti dolgoročne kvalitetne preskrbe z vodo, varnost pred
poplavami in drugim škodljivim delovanjem voda. Z vzdrževanjem večjih in manjših vodnogospodarskih objektov – odtočnih jarkov ter z ustreznimi hidromelioracijami, ki bodo usklajene z določili zakona o ohranjanju narave (v nadaljevanju:
ZON), bomo lahko dosegli, da bodo obstoječa kmetijska
zemljišča ohranila obstoječo kmetijsko rabo – travniki.
Občina se bo dosledno ravnala po določilih Odloka o
varstvu vodnih virov ter v fazi planiranja usmerjala nesprejemljive predloge na primernejše lokacije. Za vsa manjša
naselja se, po predhodnem usklajevanju z ustreznimi strokovnimi institucijami, predvideva izgradnja malih ČN. Opredelitev takšnih objektov bo predvidoma dopustna z določili
PUP, in sicer v odprtem prostoru po predhodni pridobitvi
okoljevarstvenega soglasja.
Na področju ravnanja s komunalnimi in posebnimi odpadki moramo v dolgoročnem obdobju v sodelovanju s sosednjimi občinami določiti lokacijo za centralno deponijo, ki
bo vsestransko strokovno preverjena in ekološko neoporečna ter predvidena za daljše obdobje (predvidoma v Občini
Kočevje). Obstoječa komunalna deponija pri Francetovi jami ima neprimerno lokacijo in jo bo potrebno sanirati. Opustitev deponiranja in sanacijo moramo zagotoviti tudi za ostala številna divja odlagališča v občini (zasipanje vrtač).
Na področju varstva okolja moramo sanirati tudi obstoječe manjše opuščene kamnolome in peskokope, ki so že
delno samosanirani. Za rentabilno izvedbo sanacije je potrebno predvideti ustrezni ciljni namen, ki ga prostor lahko
prenese. Takšni posegi sanacije se bodo izvajali v skladu z
interesi in soglasji nosilcev planiranja in po določilih PUP.
4.4 Varstvo naravne dediščine
Merila in pogoji za varstvo naravne dediščine oziroma
ohranjanje narave:
– poseganje, ki bi razvrednotilo oziroma okrnilo kvaliteto naravne dediščine, zavarovanega območja ali ogrozilo
biotsko raznovrstnost, je nedopustno. Za posege na območjih, ki so v Naravovarstvenih smernicah za izdelavo sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega prostorskega plana občine Ribnica (LRZVNKD, avgust 2000),
ki so sestavni del planskih podlag, opredeljene kot naravna
dediščine, je potrebno skladno z določili zakona o ohranjanju narave (ZON; Uradni list RS, št. 56/99, 31/00) pridobiti
naravovarstveno soglasje oziroma pogoje pristojne organizacije za ohranjanje narave. Naravovarstveno soglasje se
izda, če so posegi v skladu z usmeritvami, izhodišči in pogoji, ki so predpisani na podlagi ZON,
– vsi posegi v prostor na območjih naravne dediščine,
zavarovanih območjih ali območjih pomembnih za ohranjanje biotske pestrosti, morajo biti načrtovani skladno z varstvenimi režimi in usmeritvami, podanimi v Naravovarstvenih
smernicah za izdelavo sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega prostorskega plana občine Ribnica,
– v primeru, za katerega je predpisan postopek presoje vplivov na okolje, se naravovarstveno soglasje nadomesti
z okoljevarstvenim soglasjem,
– kolikor se izvajajo sanacije kamnolomov s samosanacijo oziroma nasutjem, se sme za utrditev brežin z zasaditvijo uporabiti le avtohtonao vegetacijo. Enako velja v primeru zasaditve celotnega območja degradiranega prostora.
4.5 Varstvo kulturne dediščine
Občina ima v skladu z zakonom o varstvu kulturne
dediščine ZVKD) izdelane Smernice – evidenco vseh objektov in območij z ustreznimi režimi varovanja, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju poseganja v prostor. Prepletanje različnih novih dejstev o prostoru povzroča neskladja z
do leta 1999 predvidenimi in sprejemljivimi posegi v prostor. Občina bo ob pripravi dokumentacije skrbela, da se
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stanje uporabnosti prostora ne bo manjšalo, oziroma da se
bodo izvajala vsa potrebna dela, ki bodo varovala tako objekte in območja kulturne dediščine kot rabo prostora, ki je
pripeljala do tega, da so ta območja sploh bila evidentirana
kot kulturna dediščina. V ta namen se bodo v PUP upoštevale naslednje usmeritve:
– gradnja kmetijskih pomožnih objektov steklenjakov
se lahko izvaja znotraj meja ureditvenih območij naselij tako,
da ne vpliva na silhueto naselja in na neizpostavljenih legah;
oziroma v območjih kulturne dediščine je potrebno ravnati v
skladu z ZVKD k.o.
– Območja komasacij in agromelioracij, ki posegajo
na območje k.o. Jurjevica – Breže se lahko izvajajo tako, da
se ohrani podobno razmerje prostorskih sestavin, njegova
pestrost in s tem identiteta.
Vsa v smernicah navedena območja in objekti so prikazani v grafičnem delu plana.
4.5.1 Seznam objektov in območij kulturne dediščine
in naravnih vrednot – republiških obveznih izhodišč, zavarovanih in predlaganih za zavarovanje
Kulturna dediščina
Obvezna republiška izhodišča:
– Pugled pri Karlovici – objekt št. 2 U 1591/99, (EŠD
592)
– Pugled – hiša št. 3 E 431/00; (EŠS 592)
Razglašeni spomeniki:
– Ribnica – mestno jedro, kulturni spomenik UR 7833
(odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Ribnice za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list RS, št. 21/1993)
Predlogi za razglasitev:
– Maršiči – cerkvica sv. Urha
U 1652/99
– Velike Poljane – pokopališče ob cerkvici sv. Tomaža
U 1668/99
– Ortnek – Razvaline Starega gradu
U 1658/99
– Ortnek – cerkev sv. Jurija
U 1659/99
– Pugled pri Karlovici objekt št. 2
U 1591/99
– Breg – Pungart – območje ruševin gradu
U 1683/99
– Ribnica – stavba Kolodvorska ul. 12
U 385/00
– Kompleks Malenček (U malnu) pošta Zlati Rep št. 5
E 426/00
– Krnče – hiša
E436/00
– Velike Poljane, hiša št. 13 – Škrajžnova hiša
E 441/00
– Sušje – spomenik padlim v NOB
Z 477/00
– Ribnica – bronasta skulptura Preplah
Z488/00
– Ribnica – Spomenik vstaje in revolucije
Z 491/00
– Ribnica – Park kulturnikov
Z 498/00
– Ribnica – spomenik padlim v NOB
Z 499/00
– Ribnica – bronasta skulptura Ribniška partizanska
družina
Z 500/00
– Ribnica – grobišče padlih partizanov ob Cesti na Ugar Z 502/00
– Jelenov Žleb – spomenik bitki v Jelenovem Žlebu
Z 519/00
Naravne vrednote
Predlogi za zavarovanje kot naravni spomenik in ROI –
republiško obvezno izhodišče:
N 1213
4 – Podstenska jama – podzemeljska, geomorfološka
N 0109 51 – Tentera – podzemeljska geomorfološka, površinska geomorfološka, hidrološka
N 0114
71 – jama Žiglovica – podzemeljska geomorfološka
N 1970 145 – Rakitniščica – hidrološka, površinska geomorfološka, gozdna
Predlog za zavarovanje regijskega parka – ROI -republiško obvezno izhodišče:
RP
Kočevski regijski park
Predlog za zavarovanje kot naravni spomenik:
14 – debela kostanja pod Vintarji – dendrološka
15 – debela tisa pod Vintarji – dendrološka
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17 – debela tisa na križišči pred Perovim – dendrološka
19 – bukev in brest pri vasi Marolče – dendrološka
24 – debela jelka v Steljnikih – dendrološka
31 – lipa v parku pri ortneškem gradu dendrološka
36 – duglaziji ob gozdni cesti nad Ortnekom – dendrološka
37 – mokovec na Špičniku – dendrološka
42 – bukov silak v Gmajni – dendrološka
53 – lipovec na križišču v Žlebiču – dendrološka
56 – lipa pri Seljanovem mlinu – dendrološka
65 – lipa v Malih mlakah – dendrološka
66 – brezno Pod tobakovo hruško – podzemeljska
geomorfološka
67 – rastišče tis pod Stenami Sv. Ane – dendrološka
70 – Francetova jama – podzemljska geomorfološka
72 – divji kostanj pod Kraguljevcem – dendrološka
73 – smreka pod gozdno cesto Pri smetišču – dendrološka
76 – Ostenje s skupinami tis pod Špičastim vrhom –
za tise predlog za NS površinska geomorfološka, botanična, gozdna
78 – lipa pri znamenju v Brinjah – dendrološka
83 – debela bukev pod cesto Pod Marinovcem – dendrološka
87 – debela bukev v Mosteh – dendrološka
88 – debela lipa v Svinjakih – dendrološka
89 – debela bukev pod Velikim vrhom – dendrološka
92 – smreka pod Marinovcem – dendrološka
101 – divja kostanja na križišču pred KS v Ribnici –
dendrološka
103 – drevesa v parku ob občinski hiši v Ribnici –
dendrološka
109 – tulipanovci ob Gallusovem nabrežju – dendrološka
111 – trije topoli ob Furlanovi ulici – dendrološka
113 – topol v vrtu pred logarnico v Ribnici – dendrološka
115 – lipa pri Bukovici – dendrološka
117 – Ribnica s poplavnimi ravnicami – hidrološka,
botanična, zoološka
118 – lipolika smreka – dendrološka
119 – lipa v Hrovači – dendrološka
121 – divja kostanja pri Marijini cerkvi v Goriči vasi –
dendrološka
123 – hrast v Nemški vasi – dendrološka
125 – brest – dendrološka
128 – bukev v Matjaževi ravnici – dendrološka
141 – lipi v Dolenji vasi – dendrološka
149 – šibasta smreka v od. 11 – dendrološka
154 – jelka pod Veliko Belo steno – dendrološka
156 – smreka na Rezinskem vrhu dendrološka
157 – debela bukev v Čelih – dendrološka
159 – bukev pod Turnom – dendrološka
161 – jelka pod Kačjim hrbcem – dendrološka
163 – smreka pod Veliko belo steno – dendrološka
168 – smreka na Črnem vrhu – dendrološka
171 – divji kostanj v Grčaricah – dendrološka
172 – lipi v Grčaricah – dendrološka
5. RAZVOJ OBRAMBE IN VARSTVA PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
Dolgoročne cilje razvoja obrambe in zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami bomo uresničevali v skladu z
usmeritvami pristojnega ministrstva in z upoštevanjem vseh
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami obveznih
prostorskih omejitev ter z izvajanjem vseh, v ta namen predvidenih posegov.
5.1 Za potrebe obrambe – se v Občini Ribnica ohranjajo obstoječe kapacitete kot območja izključne rabe za
potrebe zvez, skladiščenje sredstev, vojašnice in pristajalnih
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poligonov za letalstvo. Ob teh površinah se varuje tudi območja z omejevano rabo – dvonamenska območja za potrebe možnosti zračne preskrbe, varovanja pred morebitnimi
negativnimi vplivi ali vplivi delovanja. Te površine so v kartografskem delu na karti št. 10 in v določenih vsebinah kartografske dokumentacije tudi v nadalje varovane kot območja
izključne rabe ali območja z omejeno rabo. Na teh območjih
so novi posegi ter raba zemljišč in obstoječih objektov primarno podrejeni varovalni funkciji.
5.2 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pristojna služba Občine Ribnice je predvidela potrebna
območja za posamezne aktivnosti civilne zaščite za potrebe
zaščite in reševanja, ki se pri odločanju o dopustnosti spremembe namembnosti območij prednostno upošteva kot občinsko obvezno izhodišče. Tovrstna območja in objekti so
načrtovani tako, da je za celotno občino poskrbljeno enotno ter še dodatno za evidentno bolj ogrožena območja (širitev pokopališč, izgradnja dvonamenskih igrišč, ohranjanje
objektov v funkciji – kafilerija, športne in druge dvorane z
dvojno namembnostjo idr.). V ta namen Občina Ribnica
določa naslednja območja:
– povečanja pokopališč v naseljih Sveti Gregor, Jurjevica, za naselje Velike Poljane, v Hrovači, Dolenji vasi, Rakitnici in Grčaricah.
– nove odprte utrjene površine – igrišča kot poligon za
potrebe požarne varnosti – vaje in zbirališča v naseljih Sveti
Gregor, Jurjevica, Nemška vas, Prigorica, na Vidmu pri Dolenji vasi, v Rakitnici in Grčaricah.
– za pokop živali se predvideva uporaba kafilerije v
Lepovčah.
Za zasilna bivališča, dekontaminacijske centre za ljudi
in sredstva, za nastanitev ogroženega ali prizadetega prebivalstva in za možnosti hitrega prevoza z zračnim prometom
so v posebnih strokovnih gradivih določene in v prostorskem planu varovane dvonamenske površine in objekti.
Za evakuacijo prebivalcev v primeru zrušitve visoke
pregrade v Prigorici, ki potencialno ogroža dele naselij Prigorice, Dolenje vasi, Blat in Rakitnice, so v občini določili
evakuacijske smeri za prebivalce ogroženih naselij, in sicer
iz Prigorice proti obratu Inlesa, iz Dolenje vasi na pobočje
nad naseljem, iz Blat umik v pobočje naselja in iz nižinskega
dela naselja Rakitnice na površine ob Lovskem domu.
Občinske službe bodo za potrebe deponiranja morebitnih ruševih poleg že določene lokacije ob obstoječem odlagališču odpadkov v Mali gori poiskale še nekaj ustreznih možnih
lokacij. Najustreznejše lokacije so v opuščenih odprtih kopih.
Za uspešno izpolnjevanje zaščitnih nalog bomo omogočali usposabljanje prebivalcev, zlasti mladine, ki jo je potrebno kadrovsko izpopolniti in tehnično izobraževati. Ob vsesplošnem usposabljanju prebivalstva za naloge civilne zaščite
bo posebna skrb namenjena usposabljanju in materialni krepitvi tistih enot civilne zaščite, ki imajo glede na naloge v
urbanih sredinah najpomembnejšo nalogo. Poudarek bo še
naprej na zagotavljanju pogojev za izvajanje najpomembnejših ukrepov CZ, vključno z vzdrževanjem in projektiranjem
zakonsko določenih zakloniščnih prostorskih kapacitet.
Dolgoročno si bomo prizadevali tudi za izobraževanje za
bodoči razvoj požarne varnosti kot dejavnosti posebnega pomena. Vsa vodilna naselja KS imajo zgrajene gasilske domove in nadaljevali bomo z izgradnjo ustreznih platojev – dvonamenskih igrišč, ki jih bodo gasilske enote uporabljale za
učenje mlajše generacije in vzdrževanje gasilske opreme.
6. OBVEZNA IZHODIŠČA OBČINE IN REPUBLIKE
Občina in njene strokovne službe so pri sprejemanju
sprememb in dopolnitev dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov dolžne upoštevati obvezna izhodišča prostorskega plana RS.
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6.1 Obvezna izhodišča dolgoročnega in srednjeročnega plana RS za obdobje 1986 do 2000 dop. 1999
– območja najboljših kmetijskih zemljišč
– območja pomembnejših ožjih in najožjih pasov zajetij
podzemnih voda – območja pomembnejših podtalnic in glavne smeri napajanja z večjimi regionalnimi vodovodi
– območja pomembnejših rezerv rudnin in mineralnih
surovin
– območja narodnih, regijskih in krajinskih parkov ter
varstvena območja pomembnejših spomenikov kulturne dediščine
– zasnova vodnih virov in oskrbe z vodo – pomembnejši izviri in pomembnejša zajetja
– zasnova cestnega omrežja – glavne in regionalne
ceste
– zasnova železniškega omrežja – regionalna proga
– objekti za hrambo obveznih rezerv naftnih derivatov
– tekoče gorivo
– zasnova plinovodnega omrežja – magistralni plinovod – tranzitni
– zasnova elektroenergetskega omrežja (elektroprenosno omrežje 110 kV in RTP)
– usmerjanje poselitve – povečanje stavbnih zemljišč
– vodnogospodarski objekti – zadrževalnik pri Prigorici
– območja za obrambo in območja za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami
6.2 Obvezna izhodišča dolgoročnega in srednjeročnega plana občine
S prostorskim planom so določena tudi območja, ki so
posebnega družbenega pomena za skladen dolgoročni razvoj občine in se jim namembnost ne sme spreminjati. Ta
območja so zemljišča, ki so temelj proizvodne hrane v občini, območja za stanovanjsko gradnjo, za industrijske in proizvodne dejavnosti, centralnih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti, sekundarnih počitniških bivališč, območja večjih
komunalnih objektov in naprav, območja večjih vodnogospodarskih objektov in ureditev, za izkoriščanje in raziskovanje rudnin, varovanja naravnih vrednot in kulturne dediščine, varovanja vodnih virov, območja za posebne namene ter
za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
Ta območja so opredeljena na kartah 1:5000 in
1:25000 in bodo zavarovana s podrobnejšimi akti – prostorskimi izvedbenimi akti ali posebej opredeljena v PUP. V
teh območjih se bo nadzorovalo smotrno gospodarjenje s
prostorom ter preprečevalo morebitna razvrednotenja. Na
območjih, ki niso definirana kot obvezna izhodišča, je z
usmeritvami v srednjeročnem planu Občine omogočena dokončna uskladitev in usmeritev za tekstualno opredelitev ali
kartografsko razmejitev namenske rabe prostora za sprejemanje nadaljnjih odločitev v fazi izvajanja določil zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
6.3 Usklajenost dolgoročnega in srednjeročnega plana občine z obveznimi izhodišči prostorskega plana RS.
Te spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ribnica so usklajene s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana RS.
7. URESNIČEVANJE DOLGOROČNEGA PLANA
Temeljni instrument za uresničevanje dolgoročnega plana je usklajeno izvajanje v srednjeročnem planu in v letnih
planskih aktih občine in drugih subjektov planiranja, ki bodo
morali konkretizirati dolgoročne razvojne cilje in naloge.
7.1 Smeri ukrepov za uresničevanje dolgoročnega plana
Za izvajanje planskih usmeritev in zasnov razvoja v prostoru bomo oblikovali in sprejeli ustrezne ukrepe na področju dolgoročne zemljiške politike, družbenega nadzora nad
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prometom z zemljišči in prednostni vrstni red vlaganj v razvoj. Vsa območja bomo zavarovali pred stihijskim razvojem,
zlasti pred neorganizirano individualno stanovanjsko gradnjo. Slednjo bomo podpirali predvsem v že degradiranih in
komunalno opremljenih območjih.
Komunalno opremljanje zemljišč bomo razvijali na širših
osnovah. Predvsem bomo nadaljevali z usmerjanjem sredstev
za primarno opremljanje večjih območij za dolgoročni razvoj
poselitve. Na podlagi takšne dolgoročne poselitvene politike
in komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč bomo razpolagali z večjim številom enakovrednih lokacij in s tem dosegli
večje zanimanje investitorjev, predvsem nosilcev specifičnih
dejavnosti (obrt, industrija in počitniška naselja).
7.1.1 Merila, načela in pogoji za urejanje posameznih
območij
Temeljna merila, načela in pogoji za urejanje posameznih območij so:
– aktiviranje vseh primarnih proizvodnih potencialov v
prostoru ter selektivno vnašanje neagrarnih funkcij, da bi
pridobili nove razvojne možnosti in kakovosti;
– razvoj poselitvenih in primarnih dejavnosti v smeri
optimalnih komplementarnih razmerij ob istočasni ekološko
skladni vgradnji v krajino;
– v okviru posameznega krajinskega sistema izoblikovati enovitost posestnega sistema ter opredeliti podrobna
merila za skladno povezovanje s tovrstnimi mejnimi krajinskimi strukturami;
– na osnovi celovitega urejanja prostora oziroma posameznih naselij izoblikovati podobna, medsebojno usklajena
programska, organizacijska, ekološka in oblikovalska merila in načela za urejanje naselij;
– pri postavitvi in mikrolokaciji novih objektov izhajati iz
lokacijskih načel, ki veljajo za specifični poselitveni vzorec v
obravnavanem krajinskem sistemu;
– vsakoletno obdelovanje kmetijskih zemljišč mora vsebovati tudi dela vzdrževanja, ki zagotavljajo ohranjanje obstoječe kulture po katastrski klasifikaciji;
– novogradnje in adaptacije obstoječih objektov je treba tipološko in materialno prilagoditi zunanjemu videzu obstoječih objektov; poenotiti je potrebno oblike, materiale,
barve, naklone strešin itd. in
– za morebitne nove do sedaj neavtohtone kmetijske
objekte – steklenjake velja, da se jih lahko postavlja le na
neizpostavljenih legah znotraj oboda sadovnjakov oziroma
na lokacijah, ki ne vplivajo na silhueto naselij. V območjih
urbanistične dediščine – varovane naselbinske dediščine,
je za tovrstne posege potrebno pridobiti kulturnovarstveno
mnenje pristojnega zavoda LRZVNKD.
7.1.2 Načini urejanja območij in naselij s prostorskimi
izvedbenimi akti
Dolgoročne strokovne podlage in evidence podatkov o
prostoru oziroma o omejitvah pri posegih v prostor so osnova dolgoročnih usmeritev glede načinov urejanja posameznih območij s prostorsko izvedbenimi akti. Ob upoštevanju
usmeritev dolgoročnega plana se s prostorskimi izvedbenimi akti v srednjeročnem družbenem planu podrobneje obdelajo odločitve o graditvi, širitvi in prenovi naselij ter drugih
posegih v prostor.
7.1.3 Merila za ugotavljanje odstopanj od sprejetega
dolgoročnega plana občine, ki narekujejo postopek spremembe plana
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Odstopanje od sprejetega prostorskega plana, ki narekuje postopek spremembe plana nastane, če se spremeni
republiški prostorski plan ali če se spremene obvezna izhodišča za pripravo srednjeročnih planskih aktov.
V primeru utemeljenega odstopanja od obveznih izhodišč se morajo ustrezne spremembe in dopolnitve tega plana obravnavati in sprejemati po postopku, kakor ga določa
zakon.
7.1.4 Program dodatnih raziskav, analiz in študij
– Za urbanistično zasnovo mesta Ribnice je v skladu z
zakonom o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84) in
navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občine (Uradni list
SRS, št. 20/85) potrebna izdelava primerjalne ocene urbanih stroškov.
– Izdelava krajinske zasnove za Ribniško dolino v skladu z določili zakona o urejanju prostora in navodili o vsebini
in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih
sestavin planskih aktov občin.
– Vsestranska preučitev možnosti za izbiro ustrezne
lokacije odlagališča odpadkov.
– Natečajna izvedba iskanja idejne rešitve za UN park
za Marofom.
– Določitev točne trase zahodne obvozne ceste – povezave med Podgorsko cesto in Cesto na Ugar – z urejenim
križiščem z Ulico talcev.
7.1.5 Naloge, ki jih mora Občina Ribnica opraviti skupaj z drugimi občinami v širšem prostoru za usmerjanje
skladnega dolgoročnega razvoja
– V sodelovanju z Občino Kočevje je nujna opredelitev
skupne lokacije za centralno odlagališče odpadkov, ki mora
temeljiti na vsestransko preverjenih kriterijih zanesljivosti naravnih sistemov v okolju.
– V sodelovanju z Občino Sodražica zagotoviti ustrezno oskrbo s pitno vodo za naselja, ki so že sedaj povezana v
skupen sistem vodooskrbe.
6. člen
Besedilo srednjeročnega plana Občine Ribnica se v
celoti spremeni in dopolni in se glasi:
8. RAZVOJ GOSPODARSTVA IN GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE
8.1 Industrija in obrt
Na območju občine se evidentirajo manjša območja
razpršene gradnje, kjer se izvaja lesna predelovalna dejavnost in se območja opredelijo kot obrtne cone. Naselja
Otavice, Blate, Rakitnica, Zadolje, Goriča vas.
Občina načrtuje možnost izvedbe manjše obrtne cone
ob naselju Lipovec z ZN, in sicer za obrtno dejavnost –
selitev iz naselij ali nova smer obrtne dejavnosti (R23 ZN
(R6)).
8.2 Kmetijstvo
Občina načrtuje za izboljšanje pogojev kmetijske dejavnosti organiziran pristop k izvedbi pogojev za komasacije
– zložbe kmetijskih zemljišč. Ti posegi bodo v prvi etapi
izvedeni na naslednjih lokacijah:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

42 / 9. 5. 2003 / Stran 4915

– hidromelioracija
H Prigorica
UN – 111 ha R12,22(R5)
– manjše hidromelioracije na območju PC 5 in PC6
– komasacija in agromelioracija Nemška vas – Prigorica - 180 ha
R13, 23 (R5, R6)
– komasacija in agromelioracija Goriča vas – Otavice 310 ha
R12, 13 (R5,R6)
– komasacija in agromelioracija Rakitnica –
210 ha R22, 23 (R6)
– komasacija in agromelioracija Dolenja vas –
340 ha R22, 23, 33 (R6)
Občina bo nadaljevala z izvedbo agromelioracij za izboljšanje pogojev kmetovanja na kmetijskih zemljiščih, in sicer:
– agromelioracija A – Pusti Hrib
7 haVL49 (R1)
V skladu z mnenjem in po pogojih LRZVNKD bomo v
PUP opredelili območja, kjer bo možna intenzivna vrtnarska
pridelava z dopustitvijo gradnje montažnih steklenjakov in
spremljajočih objektov v UO naselij in ob naseljih.
8.3 Gozdarstvo
Vsa strokovna gozdarska dejavnost v občini se bo še
naprej odvijala v okviru Zavoda za gozdove, Območna enota
Kočevje.
Za gozdarsko dejavnost se še nadalje izvajajo vsa dela,
ki so nujna za vzdrževanje stabilnosti gozdnega prostora. Za
lažji dostop v notranjost gozdnih oddelkov se predvideva
izgradnja naslednjih gozdnih in v sodelovanju z drugimi sektorji tudi dvonamenskih prometnic:
– gozdna cesta Ribnica – Makoše –
obč. Kočevje
(R5, R6)
– gozdna cesta Začela – Zadolje
(R5, R6)
– gradnja gozdne ceste v Veliki gori
(R5, R6)
– gradnja nove obvozne. c. od kamnoloma Kot, skozi
gozd pod naseljem KOT do lokalne ceste PIN S19, 20 (R5)
(Zavod RS za varstvo narave – iskanje rešitve z montažnim
mostom)
– gradnja povezovalne ceste od lokacije predvidenega
kamnolom Petračev laz do G106 (R5)
Znotraj gozdnih oddelkov je kar nekaj dreves evidentiranih kot naravna dediščina. Zaraščajoči otoki v ravninskem
in gričevnatem delu Ribniškega in Dolenjevaškega polja so
ravno tako že označeni za naravno vrednoto. Gozdarska
stroka teh površin še ni evidentirala kot gozdni prostor in je
verjetna pravilna klasifikacija kmetijska zemljišča v zaraščanju. Problematika se bo reševala na podlagi usmeritev in
dogovorov med pristojnimi strokami in uporabniki – lastniki
zemljišč.
8.3.1 Lov in ribolov
Obe dejavnosti se bosta lahko odvijali v okviru letnih programov vlaganja ribjega življa oziroma ustreznega odstrela.
Tudi v prihodnje se bo ribištvo razvijalo v okviru Ribiške
družine Ribnica v sodelovanju z Zavodom za ribištvo. Pri
načrtovanju različnih vodnogospodarskih, komunalnih in drugih posegov v prostor, ki prizadevajo interese ribištva, so
obvezna soglasja ribiških družin. Osnovna skrb ribiške družine Ribnica bo opazovanje dejanske onesnaženosti vodotokov, ki je razvidna tudi na podlagi stanja življa in ohranjene
flore in favne naših voda. Zato bo ribiška družina še nadalje
vlagala v svoje vode mladice, in to pretežno salmonide,
tesneje pa bo sodelovala tudi z Upravo RS za varstvo narave
– izpostava Ljubljana, predvsem pri urejanju in vzdrževanju
vodotokov in objektov na njih. Za zavarovanje življa – ohranjanje mladic in odraslih rib v delu stalno vodnate struge
Ribnice, tudi ob visokih vodah, namerava ribiška družina s
soglasjem vodnega gospodarstva izvesti poseg – opremo
jezu v Dolenji vasi z elektrozaporo. Predvideni poseg bo
preprečil prehod živali v del občasno suhe struge, kjer ribe
po umiku visoke vode poginejo. Za razširitev dejavnosti ribiške družine je bil pred brano zadrževalnika v Prigorici zgrajen nov Ribiški dom. Za oživitev in popularizacijo te za varstvo naravnih vrednot pomembne dejavnosti namerava
ribiška družina ob novozgrajenem objektu urediti manjši samostojen bajer s parkiriščem, parkovno urejeno okolico in
otroškim igriščem.

Za zagotovitev posebnega družbenega interesa na
področju lovstva bomo obdržali ravnotežje divjadi in rastlinskega sveta v prostoru, in s tem ohranjali, vzdrževali in
izboljšali življenjske razmere divjadi ter njeno ustrezno strukturo in število. Posebna pozornost bo veljala avtohtonim
vrstam, ki so posebej pomembne za ohranitev naše naravne
dediščine. Lovske družine bodo z divjadjo gospodarile na
podlagi sprejetih srednjeročnih načrtov in smernic za gojitev
divjadi, pri čemer bodo usklajevale interese lovstva z razvojem kmetijstva in gozdarstva tako, da se bodo s smotrno
gojitvijo divjadi zmanjšale škode po divjadi, zlasti v kmetijstvu, kjer so konflikti zaradi škode najpogostejši.
8.4 Trgovina
Občina bo podprla vsako z urbanističnega vidika ustrezno prometno in ekonomsko upravičeno lokacijo znotraj
obstoječih urbanih enot. Edini že načrtovani poseg večjega
trgovskega objekta je gradnja trgovine s široko ponudbo v
ZN Hrastje. Nov predlog je podan za manjši nakupovalni
center na lokaciji ob glavni cesti v coni D2.
8.5 Gostinstvo in turizem
Na področju občine je kar nekaj manjših predlogov za
novogradnje, ki bi opravljale ob drugih raznovrstnih dejavnostih tudi gostinsko in turistično.
Občina namerava za izboljšanje turistične ponudbe
zgraditi kulturni objekt na Marofu in nadgraditi zelene površine mesta Ribnice. Iniciativo za investicije v obrate gostinske
ponudbe, kmečki turizem ali drugo s turizmom povezano
profitno dejavnostjo je prevzel privatni sektor.
Predvideni ali novi predlagani posegi z gostinsko ponudbo so naslednji:
– gradnja objekta na prostoru grajskega
kompleksa Marof
R11(R7)
– grad Ortnek – turizem-rekreacijakultura
VL49(R2)
– obora Otavice – gojitev divjadi za
turizem in kot kmet. dejavnost
R13(R5)
– ureditev parka z bajerjem v Zalužju
-Prigorica- turizem
R21(R6)
Predvideni ali novi predlagani posegi s turistično
ponudbo so naslednji:
– konjeniški šport s spremljajočimi
tur. in kmet. objekti – Ortnek
VL50 (R2)
– konjeniški šport s spremljajočimi tur.
in kmet. objekti Ugar
S20 (R5)
Občina predvideva tudi ureditev večjih športnorekreacijskih objektov, ki pa so primarno namenjeni zadovoljevanju potreb občanov in ožje regije.
8.6 Drobno gospodarstvo
Na območju občine je predvidenih kar nekaj lokacij za
izgradnjo objektov obrtnih dejavnosti. Prostorske kapacitete
so povezane z obstoječo rabo pretežnega dela območja
oziroma s predvideno rabo, in se bo znotraj PUP opredeljevalo, katera dejavnost je zakonsko sprejemljiva za posamezno urbano enoto.
8.7 Promet
Železniški promet
Občina pričakuje izboljšanje možnosti tovornega in
morda tudi potniškega prometa po železnici. V primeru, da
se aktivnosti v ta namen pričnejo odvijati, bo občina inten-
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zivno sodelovala v okviru svojih pristojnosti. Posebna pozornost bo namenjena varnosti v železniškem prometu predvsem pri oznakah in signalizaciji križanj javnih cest in železniške proge v naseljih (Ribnica, Žlebič, Ortnek).
Avtobusni promet
Za usklajen in reden prevoz potnikov skrbijo podjetje
INTEGRAL STOJNA KOČEVJE in manjši prevozniki. Ob potniškem prometu za občane je urejen tudi prevoz za osnovnošolsko mladino, in sicer od doma do šole.
Za varnost v prometu namerava občina opremiti vse
lokacije avtobusnih postajališč z izogibališči in postajnimi
hišicami.
– Avtobusno postajališče in hišice
– Žlebič
S10 (R5)
– Avtobusna postaja Ribnica
(priprava programske zasn.)
LN R11 (R7)
Tovorni promet
Za potrebe špedicijske dejavnosti so imele v skladu z
zakoni in pravilniki potrebno urejene površine le večje proizvodne enote. Manjši špediterji so problem parkiranja reševali
na dvoriščih in divjih parkiriščih. Ti bodo lahko začasno rešili
ta problem na parkiriščih večjih podjetij. S spremembami in
dopolnitvami tega prostorskega plana se na sprejemljivih ustreznih lokacijah predvideva izgradnja ali sanacija legalno zgrajenih manjših parkirišč privatnega sektorja. Prvo severno območje kot povečanje stavbnih zemljišč na dveh lokacijah v
Žlebiču in ob BČ ter druga manjša območja na južnem robu
občine v Rakitnici in ob regionalni cesti, ki lahko zaradi lege
na južnem in severnem delu občine zapolnijo del lokalnih
prosilcev. Občina bo sodelovala pri dogovarjanjih za razrešitev te problematike med prizadetimi podjetji ali posamezniki.
Sodelovala bo pri določanju novih načrtovanih posegov, tako
da negativni vplivi ne bodo slabšali pogojev bivanja občanov.
8.8 Energetika
Za potrebe povečanja oskrbe z električno energijo in
oskrbo do sedaj slabo oskrbljenih območij se predvidevajo
naslednje investicije:
– daljnovod 20 kV v Prigorici
R22 (R6)
– TP 160 KVA v Prigorici
R22 (R6)
– predvideni 20 KV daljnovod in TP –
Grmada
VL40(R2)
– predvideni 20 KV daljnovod in TP –
Bukovec pri Poljanah
VL40(R2)
– predvideni 20 KV daljnovod in TP –
Škrajnek
VL40(R2)
– predvideni 20 KV daljnovod in TP –
Ravne ob V. Polj.
VL40(R2)
– predvideni 20 KV daljnovod in TP –
Finkovo
VL39(R2)
– predvideni 20 KV daljnovod in TP –
Male Breže in do Brega S10, R1
(R5)
– predvidena izgradnja TP za naselje
Hrastje
v ZN Hrastje R1(R7)
– predvideni 20 kV kablovod in TP
Dolenja vas – Lončarska
R22 (R6)
– izgradnja RTP Ribnica 110/20 kV
z močjo 20 MVA in širitev
R11(R5)
– predvideni 20 KV daljnovod in TP –
Goriča vas -ČN
R12(R5)
– izgradnja kabelskega vodnika in TP –
Ribiški dom Prigorica
R22(R6)
– predvideni 20 KV daljnovod in TP –
v ZN Mali Humec (R6/S6)
R22(R6)
– predvideni 20 KV daljnovod in TP –
od Lipovca do Makoš
R42 (R6)
– predvideni 20 KV daljnovod in TP –
Grčarske Ravne
VL40(R6)
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Ureditev cestne razsvetljave
– v naseljih – Mala Hrovača,
Goriča vas in ob Gorenjski cesti
R1, 11,12 (R5 in R7)
8.9 Komunalno gospodarstvo
8.9.1 Individualna komunalna raba
8.9.1.1 Vodooskrba
S priključevanjem novih vodnih virov ter dograjevanjem
vodovodnega omrežja smo v preteklosti v glavnem pokrivali
naraščajoče potrebe po vodi predvsem v centralnem delu
občine. Bodoči napori bodo usmerjeni v varovanje obstoječih vodovarstvenih območij, iskanje novih kvalitetnih vodnih
virov, dograjevanje vodovodnega omrežja in vodohranov in
obnovo dotrajanega omrežja. Slednje predvsem v naseljih s
cevovodi z vsebnostmi azbesta. V ta namen predvidevamo
izvedbo naslednjih posegov:
– izgradnja vodovodnega zajetja nad Slatnikom in priključitev v omrežje,
– izgradnja vodovoda na relaciji Mlake (Občina Sodržica) – Vintarji,
– izgradnja vodovoda na relaciji Črnec – Zadniki,
– izgradnja vodohrana za naselje Gorenji Lazi,
– izgradnja dveh vodohranov v Kotu,
– izgradnja vodohrana za naselje Zadolje,
– sanacija vodovodnega omrežja Kot-Jurjevica-Breže,
– ojačitev vodovodov Prigorica, Grčarice, Lipovec in
Podpoljane,
– rekonstrukcija vodovoda od Žlebiča do Ortneka in
– izgradnja vrtine v Grčaricah.
Sledili bomo usmeritvi, da komunalna organizacija prevzame v upravljanje vse vaške vodovode.
8.9.1.2 Čiščenje odpadnih voda
V skladu s splošnimi usmeritvami za ohranjanje čistosti
voda se na področju Občine Ribnica nadaljuje s pričetimi
pripravljalnimi deli za izvedbe naslednjih posegov:
– izgradnja razširitve ČN v Ribnici z dodatnimi objekti
za boljše delovanje,
– dopolnitev dejavnosti prečiščevanja odpadnega blata ČN Ribnica do popolne nevtralizacije nepregnitega blata
in njegova končna dispozicija oziroma morebitna uporaba;
– izgradnja ČN v Dolenji vasi z dodatnimi izvedbenimi
deli za zagotovitev zadostnega pretoka vodotoka na mestu
izliva iz ČN in kanalizacijsko omrežje za naselja Dolenja vas,
Prigorica in Nemška vas,
– izgradnja kanalizacijskega omrežja za naselja Breže,
Jurjevica, Kot in Sajevec ter izgradnja ČN z odtokom v potok
Sajevec,
– izgradnja kanalizacijskega omrežja in ČN za naselje
Sušje,
– izgradnja povezave kanalizacijskega omrežja Ribnica
in izgradnja ČN v Goriči vas in
– izgradnja kanalizacijskega omrežja za območje ZN
Hrastje in ostala območja, ki se urejajo s PIN.
8.9.1.3 Pokopališko-pogrebna dejavnost
Za izboljšanje tovrstne problematike v občini se načrtuje izgradnja mrliških vežic, povečanje pokopališč in ureditev
dostopov za funkcionalno ovirane osebe.
Posegi se predvidevajo na naslednjih lokacijah:
– izgradnja mrliške vežice v naselju
Sveti Gregor
VL47 (R1)
– Velike Poljane – razširitev
pokopališča
VL50 (R2)
– Velike Poljane – izgradnja mrliške
vežice
VL50 (R2)
– mrliški vežici na pokopališču
v Jurjevici
S10 (R5)
– širitev pokopališča v Jurjevici in
parklirišče
S10 (R5)
– širitev pokopališča v Ribnici –
Hrovača – LN
R12 (R5)
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– vris pokopališča in mrliških vežic
za Dolenjo vas
R22 (R6)
– širitev parkirišča pred pokopališčem v Rakitnici
R22 (R6)
8.9.1.4 Oskrba s toplotno energijo
V mestu Ribnici je sedanja delujoča toplotna postaja
prešibka za nadaljnjo širitev toplovoda. Občina se bo po
izdelavi predhodnih študij odločala o ustrezni lokaciji znotraj
industrijske ali obrtne cone. Odprto je tudi vprašanje energetskega vira in s tem tipa toplotne postaje.
– Izgradnja druge faze toplarne
Inlesa v Ribnici
R11 (R7)
– izgradnja toplovoda Inles-Prijateljev trg VVZ
R11 (R7)
– varianta nove toplarne v R7/C2
(v bližini OŠ)
R1 (S7)
8.9.2 Kolektivna komunalna raba
– komunalno urejanje Hrastje
v ZN R1 (R7)
– komunalno urejanje Lepovče
v ZN R11,12 (R7)
– komunalno urejanje Mlaka
PUP R11 (R7)
– komunalno urejanje Humec
PUP R22 (R6)
– komunalno urejanje Mali
Humec
v ZN R22 (R6)
– komunalno urejanje Grič
PUP S10, R1
(R5)
– komunalno urejanje OC Breg
pri Ribnici
PUP R11 (R7)
8.9.3 Stavbnozemljiško gospodarstvo
Občina z načrtnim opremljanje stavbnih zemljišč usmerja potencialne graditelje na opremljena neproblematična območja. V prvi fazi predstavlja takšno ravnanje za občino velik
strošek, vendar se bodo v končni fazi izvedbe lastnikom
objektov ter vzdrževalcem komunalne in prometne infrastrukture ti stroški povrnili z zmanjšanimi stroški vzdrževanja.
8.10 Stanovanjsko gospodarstvo
Občina razpolaga s pr. 2 ha še prostih površin za
družbeno ali profitno blokovno gradnjo v bližini centra mesta. Število prebivalcev bo po demografskih predvidevanjih
upadlo, kar pa ne pomeni, da se v občini s povprečnim
številom 3,3 prebivalcev na gospodinjstvo ne bo povečalo
število gospodinjstev z manjšim številom članov.
8.11 Cestno gospodarstvo
Za izboljšanje cestne infrastrukture, se na področju
občine predvidevajo naslednje investicije oziroma se bo pripravljala dokumentacija za izvedbo LN:
– G2-106 obvozna cesta
Ribnica
LN glavna cesta
R11 (R7)
– obnovitev ceste Kolodvorska
– Inles – Merharjeva
R11 (R7)
– obnovitev ceste Šeškove ulica
R11 (R7)
– obnovitev ceste Ulica Luisa Adamiča
in Kurirske
R11 (R7)
– obnovitev ceste Galusovega nabrežja
R11 (R7)
– obnovitev ceste Črni Potok –
meja občine
VL48 (R1)
– obnovitvena dela Vel. Poljane
– Škrajnek-Bukovec
VL40, 50 (R2)
– obnovitvena dela G2-106-Finkovo VL39 (R2)
– obnovitvena dela Ulica Talcev –
G2-106
R11 (R7)
– obnovitvena dela Ograda –
Lipovec
R13, 23 (R5,R6)
– obnovitvena dela Lipovec –
Makoše
R23, 24 (R6)
– obnovitvena dela Luknja –
Zlati Rep
VL39 (R1)
– obnovitvena dela Dolenji Lazi –
Zapuže
R1 (R5)
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– obnovitvena dela G2-106-Žlebič
– Fužine
S10 (R2,R5)– obnovitvena dela Ograja Hojče
– Hudi Konec
LN VL49 (R1)
– obnovitvena dela Ograja
– Črnec
VL48 (R1)
– obnovitvena dela (352170)
Prigorica – Dolenja vas
R21 (R5)
– obnovitvena dela mulde cesta
Gornje in Dolnje Podpoljane in Močile
VL39, 40, 50 (R2)
– obnovitvena dela Zlati Rep –
Škrlovica
LN VL39 (R1)
– gradnja pločnika v naselju
Mala Hrovača
R11 (R5)
– rekonstrukcija križišča LN –
Mala Hrovača
LN R11 (R5)
– gradnja pločnika ob G2-106
Nemška vas – do Prigorice
R22 (R5
– obnovitvena dela križišča +pločnik
Šolska in Merharjeva
R11 (R7)
– gradnja parkirišč – znotraj UO
naselij lokacija naselja
(R1, 2, 5, 6, 7)
– gradnja pločnika Ribnica – Grič
R11(R5, R7)
– gradnja pločnika Slatnik – OŠ Sušje S10 (R5)
– gradnja ceste na Grmado od
P do Doma na Grmadi
VL40 (R2)
– gradnja nove obvozne c. Kot
(priprava progr.zasn.)
LN S19, 20 (R5)
– LN obvozna cesta za Jurjevico
(priprava progr.zasn.)
LN S10 (R5)
– obnovitvena dela ceste Črnec
– Zadniki
LN VL48 (R1)
– rekonstukcija ceste Žlebič –
Sodražica
LN S9, 10 (R5)
– LN dela ceste Žlebič – Sodražica odcep pri Sušju
LN S10 (R5)
– ureditev celotnega območja BČ, cestne baze in
parkirišča za tovorna v. R5 (kartografski del plana)

8.12 PTT promet
V občini se nadaljuje z načrtovanim povečevanjem kapacitet avtomatskih telefonskih central.
Program razvoja je dodatno pogojen s prehodom na
prenos drugih podatkov preko telefonskih kablov in vzporednih kabelskih povezav. Občina s centralo v Ljubljani še ni
povezana z optičnim kablom, kar pa bo verjetno zaradi novih oblik dela in delovnih procesov naložba ustrezne strokovne službe ali drugega investitorja.
V občini se načrtuje postavitev telefonskih govorilnic za
naselji Ribnico in Dolenjo vas, povečanje kapacitet avtomatskih telefonskih central in števila telefonskih priključkov v
Ribnici in Dolenji vasi.
8.13 Vodno gospodarstvo
Dejavnost vodnega gospodarstva bo zajemala:
– redno vzdrževanje vodotokov z objekti v splošni rabi
– varstvo pred škodljivim delovanjem voda za obrambo
pred poplavami
– rečno nadzorno službo
– skrb za izvajanje varstva vodnih količin in varstva
voda preko monitoringov, ki jih financirajo uporabniki vode v
sklopu ustreznih organizacij (pravnih oseb)
Posegi v obvodni svet in struge vodotokov, ki se bodo
izvajali za zagotavljanje varstva pred visokimi vodami na območju Občine Ribnica, se bodo predhodno smiselno usklajevali s pogoji in usmeritvami organizacije, pristojne za ohranjanje narave.
Za ohranitev območij razlivnih polj ob vodotokih, ki so v
kmetijski rabi, se nadaljuje izvajanje vzdrževalnih del čiščenja obstoječih odcednih jarkov v skladu z zakonom o ohra-
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njanju narave, kjer je navedeno, da se stanje na območjih
naravnih vrednot ne sme spreminjati.
V vsebinah prostorskega plana se ohranja meje predvidenih hidromelioracij za problematična območja mokrotnih
travnikov in njiv. Hidromelioracije se bodo izvajale z ureditvenimi načrti in bodo prvenstveno namenjene ohranjanju
kmetijske dejavnosti, ki je sooblikovalka kulturne krajine, in
s čiščenjem terena in vzdrževanjem prehodnosti vodotokov
do požiralnikov, posledično skrbi za varstvo pred visokimi
vodami. Občina bo ob načrtovanju upoštevala usmeritve
pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine tako, da bodo ustrezno vrednotene in varovane vse obstoječe kvalitetne vsebine in značilnosti prostora. Območja,
ki jih bo potrebno obravnavati pri pripravi hidromelioracij
(brez območja porečja Bistrice), obsegajo 127 ha.
Vodno gospodarstvo bo zagotovilo vzdrževanje in sanacijo obstoječega suhega zadrževalnika v Prigorici.
9. RAZVOJ DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
9.1 Družbena vzgoja in varstvo predšolskih otrok
Za zadovoljitev potrebnega števila mest za varstvo predšolskih otrok se na območju občine predvideva izgradnja in
organizacija v naslednjih oblikah:
– Prenova vrtca v Ribnici – prenovitvena
dela
R11 (R7)
– Občina v okviru svojega socialnega programa zagotavlja tudi dodatne aktivnosti pod vodstvom prostovoljcev in
s tem omogoča tudi za otroke, ki niso v vzgojno-varstvenem
programu, del širšega vpogleda v različne dejavnosti.
9.2 Osnovno izobraževanje
Za izboljšanje delovnih in učnih pogojev se v občini v
sodelovanju z Ministrstvom za znanost, šolstvo in šport predvideva izvedba izboljšav na naslednjih šolskih objektih:
– Dolenja vas – adaptacija šolske
kuhinje
R22 (R6)
– OŠ – športna dvorana Dolenja vas
– rekonstr. in dozidava
R22 (R6)
– zamenjava dotrajanih elementov
stavbnega poh. OŠ Dol. vas
R22 (R6)
– rekonstrukcija opreme, inštalacij
in stavb. poh. OŠ Ribnica
R11 (R7)
– prenova OŠ v Ribnici za potrebe
devetletke
R11 (R7)
V osnovni šoli bo tudi v bodoče organizirano varstvo za
nižje letnike, ko ob urejeni okolici šol. otroci lahko opravljajo
tudi dodatne interesne dejavnosti oziroma se sprostijo v
urejenem in varovanem urbanem okolju šolskega objekta.
Za boljšo organizacijo izvenšolskih športnih aktivnosti
mladine in učnega procesa telesne vzgoje so v vsebini petega člena pod naslovom Telesna kultura in rekreacija navedeni vsi predvideni športi objekti.
9.3 Kultura
Pri pripravi izvedbenih aktov se bo za ohranjanje kulturne dediščine upoštevalo smernice LRZVNKD, kjer so evidentirane in opisane lastnosti in stopnja varovanja kulturne
dediščine celotne občine. Objekti z večjo pričevalno vsebino v naseljih so že sedaj pomemben element orientacije v
historičnem prostoru življenjskih tokov prebivalcev. Na področju investiranja Ministrstva za kulturo v objekte kulturne
dediščine so predvidena vzdrževalna dela na področju umetnostne dediščine – prenovitvena in vzdrževalna dela zlatih
oltarjev, delno financiranje graditve kulturnega objekta – na
Marofu in vzdrževalna dela na objektih kulturne dediščine
na Pugledu in Miklovi hiši v Ribnici – knjižnica.
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Občina namerava tudi v bodoče organizirati že tradicionalne kulturne prireditve, ki poleg kulturnega dogajanja na
dan dogodka oživljajo delavno in kulturno ozračje v celotnem obdobju priprav in privzgajajo mlajši generaciji pozitiven odnos do tovrstnega angažiranja. S svetlim vzgledom
ravnanja starejše generacije se postavljajo tudi temeljne vrednote mlade generacije, lokalna pripadnost in kulturen
odnos do prostora in ljudi.
9.4 Telesna kultura
Na področju izgradnje športnih objektov se predvidevajo v sodelovanju z Ministrstvom za znanost, šolstvo in
šport predvsem investicije, ki so opredeljene v osnutku plana investicij do leta 2004. Poleg z občine ugotovljenih potreb po povečanju obsega športnih objektov je na pobudo
privatnega sektorja in društev po celotnem območju občine
kar nekaj predlogov za prostorsko opredelitev in delno izgradnjo večjih enot dejavnosti rekreacije, športa ter povezovanja kmetijstva in rekreacije. Predvidena območja posegov
so prikazana v kartografski dokumetnaciji in vpisana pri predlogih posegov v prostor za posamezno KS.
9.5 Socialno skrbstvo
Za izboljšanje bivanja nemočnih in ostarelih prebivalcev občine se predvideva sodelovanje pri pripravi dokumentacije in izgradnji za naslednje objekte:
– dom starejših občanov in
– izgradnja kapacitet za dnevno in domsko varstvo
odraslih duševno in telesno prizadetih oseb.
10. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA
10.1 Cilji
Na področju urejanja prostora in varstva okolja bomo
nadaljevali v preteklosti pričete aktivnosti za odpravo komunalnih, prometnih in ostalih problemov v prostoru. Na osnovi
določil prostorskih sestavin dolgoročnega plana in urbanistične zasnove mesta Ribnice bomo sprejeli ali spremenili
potrebne prostorske izvedbene akte kot osnovo za operativno uresničevanje določil prostorske zakonodaje pri nadaljnjih posegih v prostor.
Pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov bomo objektivno upoštevali vse interese, ki so prisotni v prostoru skladno z njihovim družbenim pomenom, še zlasti pa uveljavljanje širših javnih interesov glede racionalne rabe zemljišč. V
prostorskih izvedbenih aktih bomo strokovno opredelili neposredne cilje, ki izhajajo iz usmeritev vsebin prostorskega
plana in konkretne problematike krajevnih skupnosti.
(Opredelitev pomena posamezne oznake območja:
S
- stanovanjska v UZ in vas za ostala naselja
C
- centralna
O
- obrtna
I
- industrijska
W
- naselje vikendov
P
- prometna
Z
- zelene površine
Š
- rekreacijske površine – stavbna zemljišča
V
- vodne površine
REK - športne površine – dvonamenska raba
SK
- smučarska skakalnica
RIB - ribiški dom
KM
- kmetije
KOM - komunalni objekti in rudarstvo
VGO - suhi zadrževalnik visokih voda
OB
- obore za kmetijstvo
POK - pokopališče
K
- kmetijska zemljišča v območju UZ ali kmet. zemlj.
operacije
KG
- preostali gozdni in kmetijski prostor planske celote
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10.1.1 Območje KS Sveti Gregor – R1
Območje KS Sv. Gregor je enotno prostorsko obravnavano kot prostorska celota R1, ki jo sestavljajo naslednja
ureditvena območja:
Oznaka Naziv
ureditv. območja
območja

Površina
v ha

Namembnost

Prostorski
izvedbeni
akt

S1
S2
S3
S4
S5
K1
KM1
REK1
Š1
KG –

Marolče
2,4
kmet. naselje
PUP
Sv. Gregor
6,88
vod. nas. KS
PUP
Maršiči
1,5
kmet. naselje
PUP
Praproče
0,87
kmet. naselje
PUP
Hudi Konec
0,76
kmet.naselje
PUP
Pusti Hrib
7
agromelioracija
PUP
Gašpinovo
0,15
kmetija
PUP
Veliki Žrnovec 1,9
rekreacija-kultura
PUP
Sv. Gregor
pr.0,2
športno igrišče
PUP
odprti prostor KS Sveti Gregor kmet.in gozd
PUP
Pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov bomo upoštevali naslednje usmeritve glede varovanja skupnih in splošnih
interesov:
a) opredelili bomo lokacije in zgradili naslednje deficitarne objekte in naprave s področja družbenih dejavnosti:
– izgradnja mrliške vežice
b) za izboljšanje lokalnega prometa bomo realizirali
naslednje posege:
– rekonstrukcija lokalne ceste Črnec – Mlake – Žimarice,
– rekonstrukcija lokalne ceste Ograja – Hojče – Hudi
Konec,
– rekonstrukcija nekategorizirane ceste Zlati Rep – Škrlovica,
– obnovitev ceste Črni Potok – meja občine,
– obnovitvena dela Ograja – Črnec; Črnec – Zadniki,
– prometna ureditev dveh gozdnih cest na območju
KS;
d) – agrotehnične operacije bomo izvršili na območju:
– Pustega Hriba na površini 7 ha (agromelioracija);
h) za zagotovitev preskrbe z vodo bomo zgradili naslednje objekte vodovodnega omrežja:
– vodovod na relaciji Črnec – Zadniki,
– vodovod od naselja Mlake do Vintarjev;
i) na področju športa in rekreacije načrtujemo:
– izgradnja igrišča za šolsko mladino in krajane pri
Svetem Gregorju
10.1.2 Območje KS Velike Poljane – R2
Območje KS Velike Poljane je enotno prostorsko obravnavano kot prostorska celota R2, ki jo sestavljajo naslednja
ureditvena območja:

Oznaka Naziv
ureditv. območja
območja

S1
S2
S3
C1
W1
K1
POK1
W2
W3
W4
KM1
KM2

Površina
v ha

Gorenje Podpoljane 1
Dolnje Podpoljane 1,78

Velike Poljane
Ortnek
vikend cone
Velike Poljane
Sveti Tomaž
vikend cona
vikend cona
vikend cona
Velike Poljane
Dule

7,3
3,55
0,72
33
0,31
1,9
1,2
1,7
0,8
1,3

Namembnost

Prostorski
izvedbeni
akt

kmet. naselje
kmet. naselje
vod. nas. KS
centralna f.
naselje vikendov
agromelioracija
pokopališče
vikend cona
vikend cona
vikend cona
kmetija
kmetija

PUP
PUP
PUP
v izvajanju

PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
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Oznaka Naziv
ureditv. območja
območja

Površina
v ha

C1
C2
CŠ3
OB1
OB2
Š1

3.8
25
2,3
2,3
8.9
0.5

Ortnek
Ortnek
Ortnek
Velike Poljane
Ortnek
Ortnek

Namembnost

blagovne rezerve
blagovne rezerve
turizem-stanov.
obora za živinorejo
obora in jahališče
konjeniški športni
poligon in objekti
KG – odprti prostor KS Velike Poljane kmet.in gozd

Prostorski
izvedbeni
akt

PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP

Pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov bomo upoštevali naslednje usmeritve glede varovanja skupnih in splošnih
interesov:
a) Opredelili bomo lokacije in zgradili naslednje deficitarne objekte in naprave s področja družbenih dejavnosti:
– izgradnja mrliške vežice na pokopališču pri Sv Tomažu pri Velikih Poljanah
– odprli bomo nove cone vikendov, z združevanjem in
zaokroževanje razpršenih legaliziranih objektov vikendov
b) Za izboljšanje lokalnega prometa bomo realizirali:
– obnovitvena dela Vel. Poljane – Škrajnek – Bukovec
50
– obnovitvena dela G2 –106 – Finkovo
– ustrezna signalizacija za zavarovanje železniških prehodov
– obnovitvena dela – mulde cesta Gornje in Dolnje
Podpoljane in Močile
– gradnja ceste na Grmado od parkirišča do Doma na
Grmadi
c) Zgradili bomo naslednje energetske naprave:
– predvideni 20 KV daljnovod in TP – Grmada
– predvideni 20 KV daljnovod in TP – Bukovec pri
Poljanah
– predvideni 20 KV daljnovod in TP – Škrajnek
– predvideni 20 KV daljnovod in TP -Žnidar ob V. Polj.
– predvideni 20 KV daljnovod in TP – Ravne ob V. Polj.
– predvideni 20 KV daljnovod in TP – Finkovo
– predvideni 20 KV daljnovod in TP – Bukovec pri
Poljanah
d) – Agrotehnične operacije bomo izvršili na območju
– Velikih Poljan na površini 33 ha (agromelioracija)
– opredeljeno bo območje obore za drobnico z manjšim pomožnim hlevskim objektom.
f) – Na področju skupne komunalne rabe bomo zgradili naslednje komunalne objekte:
– s spremembo namembnosti v industrijsko rabo bomo sočasno sanirali manjši kamnolom
– podprli bomo samosanacijo ali sanacijo z nasutjem
ali delno eksploatacijo tudi za ostale manjše opuščene kamnolome in peskokope.
h) – Za zagotovitev preskrbe z vodo bomo zgradili
naslednje objekte vodovodnega omrežja:
– prenova primarnega vodovoda od Žlebiča do Ortneka
– izgradnja vodohrana za naselje Gorenji Lazi.
i) – Na področju športa in rekreacije podpiramo:
– izvedbo večje enote kmetijske konjeniške in rekrecijske cone v izvedbi pobudnika in lastnika zemljišč v Ortneku.
j) – Na področju gospodarstva podpiramo:
– izgradnjo manjše betonarne v opuščenem kamnolomu ob glavni cesti pred Ortnekom.
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10.1.3 Območje KS Ribnica – R5
Območje KS Ribnica je enotno prostorsko obdelano kot prostorska celota R5, ki jo sestavljajo naslednja ureditvena
območja:
Oznaka
ureditv.
območja

Naziv
območja

S1
Žlebič
S2
Slatnik
S3
Sušje
S4
Jurjevica
S5
Breže
I1
Jurjevica
S6
Kot
S7
Sajevec
S8
Dane
S9
Bukovica
S10
Otavica
S11
Goriča vas
S12
Nemška vas
S13
Hrovača
S14
Breg-Grič-Dolenji Lazi
S15
Ugar
S16
Zapuže
K1
Bistrica
K2
Sajevec
K3
Prigorica
K4
Strnica
REK1
Dane
REK2
Nemška vas
VGO1
Prigorica
IŠ
Ugar
SK1
Sv. Frančišek
Š1
Ugar
P1
parkirišče Žlebič 1
P2
BC – Žlebič
P3
parkirišče Žlebič 2
P4
cestna baza – Žlebič
KOM1
odlagališče odpad.
POK1
Hrovača – POK
KOM4
ČN Ribnica
KOM2
ČN Sušje novo
KOM3
ČN Sajevec novo
KOM5
ČN Goriča vas
KOM6
RTP 20/110 kV
Š2
Jurjevica igrišče
Š3
Goriča vas
O1
Zadolje staro +novo
O2
Otavice prestavitev
O3
Goriča vas
O4
Goriča vas
OB1
Ugar obora – pašnik
OB2
Ugar obora – jahališče
OB3
Otavice obora – divjad
KM1
Kot
KM2
kmet – Zidar
KM3
kmet – Joras
KG – odprti prostor KS Ribnica

Površina
v ha

Namembnost

Prostorski
izvedbeni
akt

13
4,58
5,2
7
5,96
1.8
6.36
4,37
4,92
3,26
5,5
23,9
14,5
10,1
44,5
1,2
0,89
385
69
111
11
35

stanovanjska
kmet. naselje
kmet. naselje
kmet. naselje
kmet. naselje
industrijska cona
kmet. naselje
kmet. naselje
kmet. naselje
kmet. naselje
kmet. naselje
kmet. naselje
kmet. naselje
kmet. naselje
stanovanjska
stanovanjska
kmet. naselje
hidromel.
hidromel.
hidromel.
hidromel.
smučišče-rekreacijska
igrišče – rekreacijska
vodnogospodarsko o.
proizv. ali športno območje
skakalnica
rek. cona
parkirišče
bencinska črp.
parkirišče
cestna baza
komunalni objekt
pokopališče
komunalni objekt
čistilna naprava
čistilna naprava
čistilna naprava
energetika
rekreacijska -igrišče
rekreacijska -igrišče
obrtna dejavnost
obrtna dejavnost
obrtna dejavnost
obrtna dejavnost
kmetijsko-rekre.
rekreac.-športno
obora za rejo damjakov
kmetijsko gospodarstvo
kmetijsko gospodarstvo
kmetijsko gospodarstvo
kmet.in gozd

PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
UN-pred.
UN-pred.
UN-pred.
UN-pred.
PUP
PUP
UN št
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
UN- sanacija
PUP in LN
PUP
PUP
PUP
PUP
LN
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP

280-del
1,9
0,3
1,1
0,36
0,76
0,82
1,1
3,3
1,2
0,52
0,3
0.3
0,35
1,1
0,37
0,18
0,87
0,66
0,43
0,3
0,93
2,65
0,44
0,25
1,7
0,68
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Pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov bomo upoštevali naslednje usmeritve glede varovanja skupnih in splošnih
interesov:
a) Opredelili bomo lokacije in zgradili naslednje deficitarne objekte in naprave s področja družbenih dejavnosti –
opredeljeno v 8. in 9. točki tega odloka v območju R5
b) Za izboljšanje lokalnega prometa bomo realizirali:
– povezava celotnega območja BČ, cestne baze in
parkirišča za tovorna v.
– gozdna cesta Ribnica – Makoše – Občina Kočevje
– gradnja pločnika Ribnica – Grič
– gradnja pločnika Slatnik – OŠ Sušje
– Avtobusno postajališče in hišici – Žlebič
– gradnja pločnika ob G2 – 106 Nemška vas – do
Prigorice
– gradnja pločnika v naselju Mala Hrovača
– rekonstrukcija križišča LN – Mala Hrovača LN
– obnovitvena dela na lokalni cesti (352170) Prigorica
– Dolenja vas
– obnovitvena dela na cesti Dolenji Lazi – Zapuže
– obnovitvena dela na glavni cesti G2 –106 – Žlebič –
Fužine
– obnovitvena dela na cesti Ograda – Lipovec
Republika Slovenija bo v tej KS investirala v izvedbo
dokumentacije in projektov za
– rekonstrukcija ceste Žlebič – Sodražica
LN
– prestavitev trase dela ceste Žlebič – Sodražica ob
Sušju
LN
c) Zgradili bomo naslednje energetske naprave:
– izgradnja RTP Ugar 110/20 KV z močjo 20 MVA in
širitev
LN
– predvideni 20 KV daljnovod in TP – Goriča vas – ČN
– predvideni 20 KV daljnovod in TP – Male Breže in do
Brega
d) – Agrotehnične operacije bomo v sodelovanju s
pristojnim ministrstvom izvršili na območju
– H – Strnica
UN
11 ha
– H – Bistrica
UN
385 ha
– H – Sajevec
UN
69 ha
– H – Prigorica
del
UN
111 ha
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– komasacija in agromelioracija Nemška vas
– Prigorica –
180 ha
– komasacija in agromelioracija Goriča vas –
Otavice 310 ha
e) Na področju komunalne dejavnosti bomo zgradili
naslednje komunalne naprave:
– komunalno urejanje Grič
– Razširitev ČN Ribnica
– kanalizacija Ribnica, Hrovača, Goriča vas
LN
– kolektor Dolenja vas – Prigorica – Nemška vas
– ČN Sušje in kanalizacija
– ČN in kanalizacija – Kot – Sajevec – Breže – Jurjevica
– ČN v Goriči vasi
f) Na področju skupne komunalne rabe bomo zgradili
naslednje komunalne objekte skupne rabe:
– obcestna razsvetljava v naseljih – Mala Hrovača, Goriča vas in ob Gorenjski cesti
– odlagališče odpadkov v Mali gori – ažuriranje in sanacija
UN
– širitev pokopališča v Jurjevici in manjše parkirišče
– širitev pokopališča v Ribnici – Hrovača
LN
h) Za zagotovitev preskrbe z vodo bomo zgradili naslednje objekte vodovodnega omrežja:
– izgradnja vodovodnega zajetja nad Slatnikom in priključitev na omrežje
– prenova primarnega vodovoda od Žlebiča do Ortneka
– izgradnja vodohrana za Gorenje Laze
– izgradnja dveh vodohranov v Kotu
– izgradnja vodohrana za Zadolje
i) Na področju športa in rekreacije podpiramo:
– konjeniški šport s spremljajočimi tur. in kmet. objekti
Ugar
– Obora Otavice – gojitev divjadi za turizem in kot
kmet. dejavnost
– izgradnja športnega igrišča – Goriča vas
– izgradnja športnega igrišča – Nemška vas
– izgradnja športnega igrišča v Gornjih Lepovčah po
zaključenem ZN
– zimski šport – nova manjša rek.cona – skakalnica
pod Sv. Frančiškom
– zimski športni objekt – vlečnica na rek. coni smučišča – Dane

10.1.4 Območje KS Dolenja vas – R6
Območje KS Dolenja vas je enotno prostorsko obravnavano kot prostorska celota R6, ki jo sestavljajo naslednja
ureditvena območja:
Oznaka
ureditv.
območja

Naziv
območja

Površina
v ha

Namembnost

Prostorski
izvedbeni
akt

S1
S2
S3
S4
S5
S6
K1
K2
K3
C1
C2
I1
POK1
KOM1
K4

Dolenja vas s Prigorico
Rakitnica
Lipovec
Grčarice
Dolenja vas – Humec
Dolenja vas – Mali Humec
hidro – Blate
hidro – Log
hidro-Sv. Marjeta
Dolenja vas
Dolenja vas
Prigorica
Dolenja vas
ČN Dolenja vas
Prig.- Nemška vas

50
10,9
6,7
9,8
8,12
9,37
90
16
10
0,5
1,2
2,4
1,29
0,3
184

stanovanjska
kmet. naselje
kmet. naselje
kmet. naselje
stanovanjska
stanov.-poslovna
hidromelioracija
hidromelioracija
hidromelioracija
centralne
centralne – OŠ
industrija
pokopališče
čistilna naprava
komasacija in agro.

PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
dop.ZN št. 37/98
UN pred.
UN pred.
UN pred.
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
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Oznaka
ureditv.
območja

Naziv
območja

K5
Dolenja vas
K6
Rakitnica
RIB1
Zalužje
O2
Blate
O3
Rakitnica
O4
Rakitnica
O5
Rakitnica
Š1
Dolenja vas
Š2
Raktinica
REK1
Rakitnica – Griček
KM1
Rakitnica
KM2
Rakitnica
KM3
Makoše
KM4
Grčarice
VGO
zadrževalnik Prigorica
POK1
Grčarice
KG – odprti prostor

Uradni list Republike Slovenije

Površina
v ha

Namembnost

Prostorski
izvedbeni
akt

340
210
3,5
0,9
0,49
0,9
0,24
0,7
0,1
1,4
0,32
0,7
0,5
0,7
280-del
0.07

komasacija in agro.
komasacija in agro.
ribnik-rekreacijska
lesnopredel. obrt
lesnopredel. obrt
lesnopredel. obrt
lesnopredel. obrt
šolsko igrišče
igrišče
rekreacijska –igrišče
kmetija
kmetija
kmetija
kmetija
vodnogospodarsko o.
pokopališki o.
kmet.in gozd

PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
UN
PUP
PUP

Pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov bomo upoštevali naslednje usmeritve glede varovanja skupnih in splošnih
interesov:
a) Opredelili bomo lokacije in zgradili naslednje deficitarne objekte in naprave s področja družbenih dejavnosti:
– VVZ Dolenja vas – odprtje enega oddelka za devetnajst otrok
– Dolenja vas – adaptacija šolske kuhinje
– OŠ – športna dvorana Dolenja vas – rekonstr. in
dozidava
– zamenjava dotrajanih elementov stavbnega pohištva
OŠ Dol. vas
b) Za izboljšanje lokalnega prometa bomo realizirali:
– obnovitvena dela Ograda – Lipovec
– obnovitvena dela Lipovec-Makoše
– gozdna cesta Ribnica – Makoše – obč. Kočevje
– gozdna cesta Začela – Zadolje
– gradnja parkirišč – znotraj UO naselij
– gradnja parkirišča v Rakitnici pri pokopališču
– gradnja mrliške vežice v Grčaricah
c) Zgradili bomo naslednje energetske naprave:
– daljnovod 20 kV v Prigorici
– TP 160 KVA v Prigorici
– izgradnja kabelskega vodnika in TP – Ribiški dom
Prigorica
– predvideni 20 KV daljnovod in TP – v ZN Mali Humec (R6/S6)
– predvideni 20 KV daljnovod in TP – od Lipovca do
Makoš
– predvideni 20 KV daljnovod in TP – Grčarske Ravne

d) – Agrotehnične operacije bomo izvršili na območju
– H Blate
UN
90 ha
– H Sv. Marjeta
UN
10 ha
– H Log
UN
16 ha
– H Prigorica del
UN
111 ha
– komasacija in agromelioracija Nemška vas – Prigorica
180 ha
– komasacija in agromelioracija Dolenja vas340 ha
– komasacija in agromelioracija Goriča vas – Otavice
310 ha
– komasacija in agromelioracija Rakitnica 210 ha
e) Na področju komunalne dejavnosti bomo zgradili
naslednje komunalne naprave:
– komunalno urejanje Humec
– komunalno urejanje Mali Humec
v ZN
– LD – za ČN Dolenja vas in izgradnja kan. omrežja
– kolektor Dolenja vas – Prigorica – Nemška vas
h) Za zagotovitev preskrbe z vodo bomo zgradili naslednje objekte vodovodnega omrežja:
– ojačitev vodovodov Prigorica, Grčarice, Lipovec,
Rakitnica
– vodovod do Grčaric in Grčarskih Raven
– vodovod od Lipovca do Makoš
i) Na področju športa in rekreacije podpiramo:
– izgradnja športnih in otroških igrišč – Dolenja vas
– izgradnja dvonam. športnega igrišča – Rakitnica gas.
dom
– ureditev parka z bajerjem v Zalužju -Prigorica- turizem
– izgradnja – ureditev športnega igrišča v Zalužju

10.1.5 Območje dela KS Ribnica – Urbanistična zasnova del – R7
Območje KS Ribnica – Urbanistična zasnova je enotno prostorsko obravnavanA kot prostorska celota R6, ki jo
sestavljajo naslednja ureditvena območja:
Oznaka
ureditv.
območja

Naziv
območja
akt

Površina
v ha

Namembnost
izvedbeni

Prostorski

C1
C2
C3
C4
C5

Ribnica
Ribnica
Ribnica
Ribnica
Ribnica

8,3
3,1
3,4
0,4
2,6

centralna
centralna
centralna
centralna
centralna

PUP
PUP-do spr. ZN
PUP
PUP
PUP
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Oznaka
ureditv.
območja

Naziv
območja
akt

Površina
v ha

Namembnost
izvedbeni

Prostorski

C6del
C6del
C7
I1
I2
I3
K1(S9)
O1
O2
O3
O4
O5
P1
R1
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S10
S11

Ribnica
Ribnica
Ribnica
Ribnica
Ribnica
Ribnica
Ribnica
Ribnica
Ribnica
Ribnica
Ribnica
Ribnica
Ribnica
Ribnica
Gornje Lepovče
Ribnica
Ribnica
Ribnica
Ribnica
Ribnica
Ribnica
Ribnica
Ribnica – bloki
Ribnica – Hrastje

(10,69)
(1,3)
0,58
39,4
33,5
4,31
(7,1+4,04)
2,4
4.9
4,2
9,3
10,4
2,2
5,5
7,2
7,3
2,5
8,3
4,6
7,2
9,8
18,0
2,8
49,5

centralna
centralna
centralna
industrijska
industrijska
industrijska
kmet.
obrtna
obrtna
obrtna
obrtna
obrtna
prometna
rekreacijska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska

S12
S13
S14
S15
V1
Z1
Z2
Z3
C8

Ribnica
Ribnica
Ribnica
Ribnica
Ribnica Bistirca
Ribnica pri ČN
Ribnica – grad
park za Marofom
trgovski center

0
1,9
1,1
3,2
1.5
0,82
1,4
2, 6-del zelene pov. in park.
0,5

stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
vodotok
zelene pov.
zelene pov.

PUP – do spr. UN
PUP – do spr. ZN
PUP
PUP – do spr. ZN
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP – do spr. ZN
PUP – do spr. ZN
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
ZN št.Uradni list RS, št. 3/92
PUP
PUP
ZN DOL št. 11/90 in
Uradni list RS št. 44/98
PUP do spr. ZN
PUP
PUP
PUP
PUP do spr. UN
PUP do spr. UN
PUP
PUP do spr. UN – povečanje st. z.
PUP sprememba namembnosti

Pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov bomo upoštevali naslednje usmeritve glede varovanja skupnih in splošnih
interesov:
a) Opredelili bomo lokacije in zgradili naslednje deficitarne objekte in naprave s področja družbenih dejavnosti:
– gradnja objekta na prostoru grajskega kompleksa
Marof
– rekonst. in vzdržev. Miklove hiše – knjižnica
– rekonstrukcija opreme, inštalacij in stavb. poh. v OŠ
Ribnica
– prenova vrtca v Ribnici – prenovitvena dela
– prenova OŠ za potrebe devetletke
b) Za izboljšanje lokalnega prometa bomo skupno z
republiško upravo za promet realizirali:
· nova obvoznica – glavna cesta Ribnica LN obvoznica
za izboljšanje lokalnega prometa bomo realizirali:
– obnovitev ceste Kolodvorska – Inles – Merharjeva
– obnovitev ceste Šeškove ulica
– obnovitev ceste Ulice Luisa Adamiča in Kurirske
– obnovitev ceste Galusovega nabrežja
– obnovitvena dela Ulica talcev-G2-106
– izgradnja železniškega tira za Riko
– obnovitvena dela križišča +pločnik Šolska in Merharjeva
– gradnja parkirišč – znotraj UO naselij lokacija proste
površine v posmeznih conah naselja
– gradnja pločnika Ribnica – Grič
– določitev zahodne povezave sever – jug

oskrbno območje

– gradnja parkirišča za Marofom – za obiskovalce Marofa in centra
– zavarovali bomo lokacijo za avtobusno postajo – označeno v UZ Ribnica
c) Zgradili bomo naslednje energetske naprave:
– predvidena izgradnja TP za naselje Hrastje
– Izgradnja druge faze toplarne Inlesa v Ribnici
– izgradnja toplovoda Inles – Prijateljev trg – VVZ
– varianta nove toplarne v R7/C2 (v bližini OŠ)
e) Na področju komunalne dejavnosti bomo zgradili
naslednje komunalne naprave:
– kanalizacija Ribnica, Hrovača, Goriča vas
– izgradnja kanalizacije – kolektor “S“OC – Breg
– Izgradnja sekundarnih kanalov v Ribnici (Prešernova, Prečna, Vrtnarska, Levstikova, Trubarjeva, Petkova, Majnikova)
f) Na področju skupne komunalne rabe bomo zgradili
naslednje komunalne objekte skupne rabe:
– ureditev cestne razsvetljave v naseljih – Mala Hrovača, Goriča vas in ob Gorenjski cesti
– komunalno urejanje OC Breg pri Ribnici
– komunalno urejanje Hrastje
– komunalno urejanje Lepovče
– komunalno urejanje Mlaka
h) Za zagotovitev preskrbe z vodo bomo zgradili naslednje objekte vodovodnega omrežja:
– zamenjava vodovodnih cevi z vsebnostjo azbesta (cela Občina Ribnica)
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i) Na področju športa in rekreacije podpiramo:
– gradnja športne dvorane in bazena – Ribnica
– izgradnja na območju stadiona Ribnica
– UN ureditveni načrt – novi park v Ribnici – natečajna
izbira projekta
– že predvidena izdelava UN za območje ob vodotoku
Bistrica
10.2 PROSTRSKA ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI IN
NAMENSKE RABE PROSTORA NA OBMOČJIH, KJER SO
PREDVIDENE NALOGE V ZVEZI Z UREJANJEM PROSTORA (kazalo h kartam)
10.2.1 Lokacijski načrti
Na območju Občine Ribnica bomo za posamezne infrastrukturne objekte in naprave, opredeljene v poglavju 6.2.
naloge v zvezi z urejanjem prostora, izdelali lokacijske načrte.
posegi v prostor, ki zahtevajo izdelavo lokacijskega
načrta:
(stanje leta 1999)
– rekonstrukcija lokalne cest Ograje – Hojče – Hudi
Konec (R1)
– rekonstrukcija nekategorizirane ceste Zlati Rep – Škrlovica (R1)
– rekonstrukcija dela regionalne ceste Žlebič – Sodržica (R3, R5)
– izgradnja avtobusnih postajališč v R5 – Žlebič
– izgradnja kanalizacije Ribnica – Goriča vas
– izgradnja gozdne ceste Ribnica – Makoše
– gradnja gozdne ceste Začela – Zadolje
– izgradnja železniškega tira za RIKO
– izgradnja male obvoznice
– rekonstrukcija križišča z G106 v Mali Hrovači
– centralna avtobusna postaja v Ribnici
– gradnja nove obvoznice naselja Kot
– nova obvoznica za naselje Jurjevica
– del ceste Žlebič – Sodražica pri odcepu za Sušje
– nova širitev pokopališča v Hrovači
– skupno z DRSC bomo pripravili LN za:
– nova obvozna glavna cesta G2-106 naselja Ribnica
10.3 Programske zasnove (samo tekstualni del) na območjih za kompleksno graditev
Predvideni novi posegi z ZN ali UN (razen hidromelioracij in območij izkoriščanja mineralnih rudnin)
10.3.1 Novo območje parka za Marofom
Odločitev o končni obliki in detajlni vsebini parkovne
ureditve se bo sprejemala na podlagi pridobitve variantnih
idejnih projektov z natečajem.
V točkah od 1 do 11 so navedene osnovne usmeritve
in zahteve, ki naj se upoštevajo ob pripravi idejnih projektov.
1. obseg območja:
Območje Parka za Marofom, obseg 2,1 ha, in je namenjeno izključno rekreacijski dejavnosti in povečanju zelenih
javnih površin mesta Ribnice. Meja območja je prikazana
kot sprememba in dopolnitev prostorskega plana na listu
R11.
2. Predviden način urejanja:
Območje se bo urejalo z UN – ureditvenim načrtom
3. Seznam parcel znotraj območja UN:
953/1, 953/2, 1033/2 del, 1047/2 del, 953/4,
1037 vse k.o. Ribnica
4. Organizacija dejavnosti v prostoru:
– sprehajalni del z ulično opremo,
– del z igrali za manjše otroke – senčni in sončni del,
– klančina za zimski šport za najmlajše,
– uvodni del s parkirišči in komunalno opremo,
– prireditveni del z večnamenskim odprtim paviljonom,
– povezovalni del “prehod“ do novega objekta na Marofu,
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– prostor za manjša utrjena travnata igrišča za šolsko
mladino.
5. Zasnova prometnega omrežja:
– območje meji na lokalno cesto in javno cesto,
– park je odprt in dostopen z obeh prometnic,
– območje novega parka mora biti ustrezno prometno
povezano s parkom ob gradu s površinami za pešce in z
označenimi prehodi čez cestišče z ustreznimi prometnimi
rešitvami za varno odvijanje prometa obiskovalcev za prehode iz enega parka v drugega.
6. Zasnova komunalnega omrežja:
– oprema območja mora biti prilagojena potrebam obiskovalcev in sanitarno tehničnim pogojem opremljanja javnih površin. Potrebne prostorske kapacitete se rešujejo v
okviru parka ali na njegovem robu, v skladu z ureditvijo
sosednjih območij.
– Kanalizacija in vodovod sta elementa nujne opreme
(“vodomet“; ustrezno mesto s pitno vodo ob igriščih z urejenim odvodom odpadne vode in odvodnjavanje tlakovanih
površin).
7. Zasnova energetskega omrežja:
– Glavne poti parka naj bodo opremljene s parkovno –
ulično razsvetljavo.
8. Usmeritve za urbanistično krajinsko oblikovanje:
– vsi v točki 4.Organizacija dejavnosti v prostoru; navedeni vsebinski deli so le seznam delov parka. Celotni
park naj bo urejen kot angleški, svetli park z nizkorastočimi
drevesnimi vrstami. V parku naj se grmičje locira le kot
posamezni grm. Celotno območje razen tlakovanih poti,
cvetličnih otokov, igrišč in morebitnih vodnih površin je zatravljeno.
9. Usmeritve za arhitekturno oblikovanje objektov:
Na območju je prisotnih le malo objektov, (oprema in
objekti naj slede istovrstnim tradicionalnim izdelkom na območju občine):
– urbana parkovna oprema,
– paviljon,
– ulična oprema,
– svetila in
– igrala na otroškem igrišču,
– ograjni elementi, ob morebitnih vodnih površinah,
– ograjni elementi ob otroškem igrišču,
– ograjni elementi ob otokih cvetja.
10. Ohranjanje naravnih vrednot in kulturne dediščine:
– na območju predlaganega posega ni evidentiranih
elementov dediščine, vendar je potrebno pri urejanju upoštevati sosednji Park kulturnikov ob gradu in morata biti enoti
skupno z urejenim sprehajališčem ob Bistirci prepoznavni
kot zelene površine istega mesta.
11. Etapnost ureditve se bo določala po predlogu izbranega natečajnega projekta.
12. Obvezna izhodišča pri pripravi UN:
– ureditev prometne povezave s parki in športnimi površinami v sosednjih območjih,
– znotraj območja parka je prepovedana vožnja z motornimi vozili (razen vozil za funkcionalno ovirane osebe in
delovnih strojev za nego trate ter vzdrževanje tlakovanih
površin in urbane opreme).
11. PREGLED OBVEZNIH IZHODIŠČ DOLGOROČNEGA PLANA RS IN OBVEZNIH IZHODIŠČ DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE, UPOŠTEVANIH PRI PRIPRAVI IN
OBLIKOVANJU SREDNJEROČNIH PLANOV
Je že navedeno v 6. poglavju tega odloka.
12. Prostorske sestavine sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega prostorskega plana Občine
Ribnica so prikazane v:

Uradni list Republike Slovenije
Prostorske vsebine srednjeročnega plana:
– kartografska dokumentacija v merilu 1:5 000
Prostorske sestavine dolgoročnega plana
– kartografski del
– tematske karte – zasnove
M 25000, in 1:5000
– urbanistična zasnova mesta
Ribnica
M 1:5000
– urbanistična zasnova naselja
Dolenja vas s Prigorico
M 1:5000
Kartografski del prostorskih sestavin sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ribnica, dopolnjen leta 2003, je stalno na vpogled na Oddelku za okolje in prostor Občine Ribnica in na Upravni enoti
Ribnica.
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 01-350-01-14/1998
Ribnica, dne 25. marca 2003.
Župan
Občine Ribnica
Alojz Marn l. r.

ŠTORE
2079.

Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in
7. poglavja 16. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS,
št. 66/99, 112/00 in 5/03) je Občinski svet občine Štore
na 4. seji dne 25. 4. 2003 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Štore za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Štore za leto
2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna ter postopki izvrševanja proračuna.
2. člen
Proračun je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Posebni del proračuna je finančni načrt neposrednega
uporabnika, ki je razčlenjen po programih proračuna s funkcionalno klasifikacijo dejavnosti.
v tisočih SIT
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. prihodki
560.047
II. odhodki
519.681
III. proračunski presežek (I. - II.)
40.366
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
–
V. dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
–
VI. prejeta minus dana posojila in sprememba
kapitalskih deležev (IV. - V.)
–
VII. skupni presežek (I. + IV. ) - ( II. + V.)
–
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C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. zadolževanje
–
IX. odplačilo dolga
40.366
X. neto financiranje (VIII. - IX.)
- 40.366
XI. zmanjšanje sredstev na računu (III. + VI. + X.)
–
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih
izdatkov, in posebni del ter načrt razvojnih programov so
priloga k temu odloku.
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe
med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna konec leta
z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.
5. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
6. člen
V rezerve občinskega proračuna se izloči 0,5% skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
7. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan Občine Štore. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
8. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni županu dostavljati mesečna poročila o realizaciji nalog in uporabi sredstev.
Uporabniki so dolžni dodatno predložiti tudi podatke za
analizo poslovanja, ki jih lahko zahtevajo župan, direktor
občinske uprave ali nadzorni odbor.
9. člen
Župan Občine Štore je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve v skladu s 105. členom statuta Občine Štore;
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje
javne porabe, vendar največ do višine 5% občinskega proračuna, ki mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Štore v letu
2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40305-0003/2003 - 001
Štore, dne 28. aprila 2003.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.
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2080.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc,
industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob
odlagališču

Na podlagi 23. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Štore
(Uradni list RS, št. 66/99, 112/01 in 5/03), je Občinski
svet občine Štore na 4. seji dne 25. 4. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc,
industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob
odlagališču
I
S tem odlokom se določajo spremembe in dopolnitve
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Draga,
severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču.
II
Spremeni se besedilo pete alinee, 6. člena odloka,
tako da se za vejico črta besedilo »v okvirni tlorisni površini
145 m2«.

Uradni list Republike Slovenije
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih
strank, se določi v proračunu Občine Turnišče za posamezno proračunsko leto.
Višina sredstev za posamezno stranko ne sme presegati 30 tolarjev na glas volivca, ki je veljavno glasoval za to
stranko, skupna višina sredstev za financiranje političnih
strank v Občini Turnišče pa ne 0,6% sredstev, ki jih ima
Občina Turnišče opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih
in zakonskih nalog za to leto.
3. člen
Sredstva se strankam izplačujejo po dvanajstinah.
4. člen
Župan stranki, ki je v preteklem letu prejemala sredstva
iz proračuna Občine Turnišče, pa ni izpolnila obveznosti iz
prvega in tretjega odstavka 24. člena zakona o političnih
strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 70/00 in 51/02) začasno ustavi financiranje, dokler ne izpolni obveznosti.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 41/05-2003
Turnišče, dne 16. aprila 2003.
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

III
Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.
IV
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35001-0001/2001 - 015
Štore, dne 28. aprila 2003.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

2082.

Odlok o javnem glasilu Občine Turnišče

Na podlagi 9. člena zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 35/01) in 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list
RS, št. 52/99, 9/01, 108/01 in 65/02) je Občinski svet
občine Turnišče na 5. redni seji dne 16. 4. 2003 sprejel

ODLOK
o javnem glasilu Občine Turnišče

TURNIŠČE
2081.

Odlok o financiranju političnih strank v Občini
Turnišče

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 70/00 in 51/02) in 19. člena statuta
Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01
in 65/02) je Občinski svet občine Turnišče na 5. redni seji
dne 16. 4. 2003 sprejel

ODLOK
o financiranju političnih strank v Občini Turnišče
1. člen
Ta odlok ureja način in obseg financiranja političnih
strank v Občini Turnišče.
2. člen
Politična stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna
Občine Turnišče, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih
za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih
glasov: s številom mest v občinskem svetu x 50: 100).

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja javno glasilo Občine Turnišče (v nadaljevanju: glasilo), njegovo urejanje, izdajanje,
financiranje ter programsko zasnovo.
2. člen
Ime glasila je »Glas Občine Turnišče«.
3. člen
Izdajatelj glasila je: Občina Turnišče.
Sedež izdajatelja glasila je: Štefana Kovača 73, 9224
Turnišče.
4. člen
Glasilo izhaja najmanj dvakrat letno.
Glasilo prejemajo vsa gospodinjstva v občini brezplačno.
5. člen
Naslov uredništva je: Občina Turnišče, Uredništvo glasila, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
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6. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku in v približni nakladi
1000 izvodov.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA
7. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov Občine Turnišče in javnosti o vseh področjih življenja in dela v občini,
zlasti pa o delu organov Občine Turnišče, krajevnih skupnosti, javnega zavoda, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu.
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij.
8. člen
Glasilo objavlja programske vsebine in informacije o:
– delu organov občine in njegovih delovnih teles,
– delu krajevnih skupnosti,
– delu javnega zavoda, društev in drugih organizacij,
– vseh področjih dela in življenja v občini,
– problematiki posameznih področij,
– prireditvah oziroma javnih dogodkih v občini,
– predlogih, pobudah, odzivih in stališčih ter mnenjih
občanov in pravnih oseb.
Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti, svobodnem pretoku informacij, odprtosti za različna mnenja, avtonomnosti urednika in uredniškega odbora ter avtorjev besedil
pri ustvarjanju programskih vsebin v skladu s programskimi
zasnovami in kodeksi ter na osebni odgovornosti avtorjev
prispevkov za posledice njihovega dela.
Odgovorni urednik oziroma uredniški odbor ima pravico zavrniti objavo posamezne programske vsebine, če je v
nasprotju z drugim odstavkom tega člena ali zakonom o
medijih.
9. člen
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik ter trije člani uredništva. Uredniški odbor imenuje občinski svet.
Predlog za prve člane uredniškega odbora poda Komisija za izdajanje občinskega glasila, ki po imenovanju uredniškega odbora preneha obstajati. Po prenehanju delovanja te
komisije je za predlaganje članov uredniškega odbora pristojna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Člani uredniškega odbora so lahko razrešeni pred potekom mandata, če sami odstopijo ali če ne opravljajo svojega dela, po postopku kot so bili imenovani.
Člani uredniškega odbora so v okviru programske zasnove pri svojem delu neodvisni in samostojni. Odločitve o
objavi posameznih vsebin ter informacij sprejema odgovorni
urednik v soglasju z uredniškim odborom.
Člani uredniškega odbora imajo pravico do honorarja v
višini, ki ga določi občinski svet. Člani uredniškega odbora
so občani Občine Turnišče.
10. člen
Glasilo ima odgovornega urednika. Odgovorni urednik
bo imenovan za obdobje štirih let. Imenuje ga občinski svet.
Predlog za prvega odgovornega urednika poda Komisija za izdajanje občinskega glasila, po prenehanju delovanja te komisije je za predlaganje odgovornega urednika pristojna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Odgovorni urednik je lahko razrešen pred potekom
mandata po postopku kot je bil imenovan, če krši določbe
11. člena tega odloka.
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Odgovorni urednik je praviloma občan Občine Turnišče.
11. člen
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat,
ki ima najmanj 6. stopnjo izobrazbe družboslovne smeri in
izpolnjuje pogoje za odgovornega urednika, ki jih določa
Zakon o medijih. Kandidat za odgovornega urednika ne
sme biti član političnih strank.
Odgovorni urednik glasila je pristojen za:
– uresničevanje programske zasnove,
– spoštovanje določb zakona o medijih,
– zagotavljanje rednega izhajanja glasila,
– oblikovanje mreže stalnih in občasnih dopisnikov v
vseh krajih občine,
– naročanje, pripravo in koordinacijo dela od priprave
do izida posamezne številke,
– predlaga cenik honorarjev iz 9. člena tega odloka,
– izvajanje drugih nalog s področja uresničevanja programske zasnove in izdaje glasila.
Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje programske zasnove in za vsako objavljeno informacijo v skladu z zakonom o medijih.
12. člen
Posamezna tehnična in organizacijska opravila, kot so
npr. lektoriranje, oblikovanje, fotografiranje, se lahko prenesejo na zunanjega izvajalca. O tem odloča župan.
13. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodek od oglasov in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
14. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo
za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške dostave glasila,
– materialne stroške uredništva,
– honorarje iz 9. člena odloka,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
III. OGLAŠEVANJE
15. člen
Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju; oglasi), katerih
objavo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s
tem pospeševala pravni promet proizvodov, storitev, nepremičnin, pravic ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje
ali si v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime. Objavljajo se
samo plačani oglasi.
Za oglase po tem odloku ne štejejo:
– obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami novic;
– brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb,
kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij;
– brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev
kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij.
Neodplačno objavljeni oglasi morajo biti posebej označeni kot taki.
Oglaševati ni mogoče na naslovnici glasila.

Stran

4928 / Št. 42 / 9. 5. 2003
IV. VRSTE OBJAV IN OGLASOV

16. člen
Storitve oglaševanja so objave oglasa na notranji strani
in objave oglasa na zunanji strani novic. K oglasu se lahko
doda tudi predstavitev dejavnosti. Oglaševati je mogoče v
naslednjih formatih:
– cela stran,
– polovica strani,
– četrtina strani,
– osmina strani.
Cene oglaševanja (oglasi ter oglasi s predstavitvijo dejavnosti) v novicah najmanj enkrat letno sprejema občinski
svet na predlog župana.
V. OBJAVA PRISPEVKOV PRED VOLITVAMI
17. člen
Vse politične stranke, liste in druge osebe, ki kandidirajo na lokalnih volitvah, imajo v času volilne kampanje, ki
ga določa zakon, na voljo določen enak brezplačen prostor,
ki ga glede na število strani glasila ter število strank določi
uredništvo.
Naročilo volilnega oglasnega sporočila mora biti označeno z navedbo naročnika.
VI. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

Uradni list Republike Slovenije
ne Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01 in
65/02) je Občinski svet občine Turnišče na 5. redni seji
dne 16. 4. 2003 sprejel

SKLEP
o imenovanju podžupanov Občine Turnišče
1
Za podžupana Občine Turnišče se imenujeta:
– Miroslav Škalič, roj. 12. 4. 1958, Njivska ulica 2,
9224 Turnišče in
– Franc Režonja, roj. 1. 4. 1958, Renkovci 81, 9224
Turnišče
2
Imenovana podžupana bosta opravljala funkcijo nepoklicno in v skladu z nalogami, za katere ju bo iz svoje pristojnosti pooblastil župan občine.
3
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana,
bo funkcijo župana v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev
do izvolitve novega župana, opravljal Miroslav Škalič, podžupan občine.
4
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

18. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti, poleg imena glasila, navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredništva.
Izvod vsake izdaje glasila se pošlje Narodni univerzitetni knjižnici.

Št. 40/05-2003
Turnišče, dne 16. aprila 2003.

19. člen
Po sprejemu odloka bo občinska uprava v skladu z
zakonom o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) in pravilnikom
o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju
podatkov iz razvida medijev (Uradni list RS, št. 58/01) vložila na pristojno ministrstvo predlog za vpis glasila v razvid
medijev.

2084.

20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 42/05-2003
Turnišče, dne 16. aprila 2003.
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

2083.

Sklep o imenovanju podžupanov Občine
Turnišče

Na podlagi 33.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) ter 19. člena statuta Obči-

Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

VIDEM
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki

Na podlagi 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, št. 45/94
– odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 –
obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97,
70/97, 74/98, 59/99 – odl. US in 70/00), 3. in 7. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93 in 30/98), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl.
US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS) in 18. člena statuta
Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99, 117/00, 109/01
in 13/03) je Občinski svet občine Videm na 3. redni seji
dne 25. 2. 2003 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način opravljanja obvezne gospodarske
lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Videm.
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Ravnanje s komunalnimi odpadki po tem odloku zajema zbiranje komunalnih odpadkov na območju Občine Videm in njihovo prevažanje na regijski Center za ravnanje z
odpadki v Mestni občini Ptuj (v nadaljnjem besedilu: regijski
center), medtem ko se predelava in njihovo odstranjevanje,
vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi
po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo in
odstranjevanje odpadkov, vrši v regijskem centru v skladu z
veljavnimi republiškimi predpisi in odlokom Mestne občine
Ptuj.
Ta odlok ureja tudi ravnanje z neurejenimi oziroma divjimi odlagališči na območju Občine Videm.
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe,
2. vrste in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
5. viri financiranja in oblikovanje cen storitev javne službe,
6. obračun storitev javne službe,
7. vrste objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne
službe,
8. nadzor nad izvajanjem javne službe.
3. člen
Subjekti ravnanja z odpadki so:
1. Občina Videm,
2. Mestna občina Ptuj, na območju katere leži regijski
center,
3. izvajalci javne službe,
4. povzročitelji komunalnih odpadkov:
– vsak prebivalec in vsaka oseba, ki deluje ali ima
dejavnost na območju Občine Videm in povzroča nastajanje
komunalnih odpadkov ter vsaka oseba, ki po pooblastilu
povzročitelja komunalnih odpadkov prepušča komunalne odpadke izvajalcu javne službe,
– upravljalci javnih površin, zelenic, pokopališč,
– organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, ki uporabljajo javne ali zasebne površine in druge
nepremičnine v namen, ki odstopa od njihove običajne javne ali zasebne rabe,
– organizatorji čistilnih akcij.
4. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in
njim po naravi in sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti
ter storitvenih dejavnosti, ki nastajajo na območju Občine
Videm.
2. Povzročitelj komunalnih odpadkov je vsak prebivalec
Občine Videm in vsaka oseba, ki deluje ali ima dejavnost na
območju Občine Videm in povzroča nastajanje komunalnih
odpadkov. Povzročitelj komunalnih odpadkov je tudi oseba,
ki po pooblastilu povzročitelja komunalnih odpadkov prepušča komunalne odpadke izvajalcu javne službe.
3. Ločeno zbrane frakcije so odpadki iz podskupine
»Ločeno zbrane frakcije« in ločeno zbrana odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine »Embalaža
vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek« s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v
predpisu o ravnanju z odpadki.
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4. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso
nevarni odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z
ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
5. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo
eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z
odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno
zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki.
6. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine »Drugi
komunalni odpadki« s klasifikacijskega seznama odpadkov,
določenega v predpisu o ravnanju z odpadki, ki zaradi svoje
velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečkah za odpadke.
7. Biološko razgradljivi odpadki so organski kuhinjski
odpadki iz podskupine »Ločeno zbrane frakcije«, odpadki,
primerni za kompostiranje iz podskupine »Odpadki z vrtov in
parkov (vključno z odpadki s pokopališč)« in po sestavi
organskim kuhinjskim odpadkom podobni odpadki iz živilskih trgov iz podskupine »Drugi komunalni odpadki«, s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o
ravnanju z odpadki.
8. Preostali odpadki so komunalni odpadki, iz katerih
so povzročitelji komunalnih odpadkov izločili ločene frakcije, biološko razgradljive odpadke, kosovne odpadke in nevarne frakcije in jih prepuščajo izvajalcu javne službe v posodah za preostale odpadke. Praviloma mora izvajalec javne
službe iz preostalih odpadkov dodatno izločati ločene frakcije in biološko razgradljive odpadke z razvrščanjem zbranih
preostalih odpadkov v sortirnici.
9. Ostanki komunalnih odpadkov so odpadki, iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije, in ostanki, ki nastanejo pri predelavi ločeno zbranih frakcij in kosovnih odpadkov. Praviloma so ostanki komunalnih odpadkov odpadki, ki
se jih zaradi sestave ali načina nastajanja ne more razvrstiti v
eno od skupin ločenih frakcij komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 16 00 in 20 01 ali v druge skupine komunalnih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov iz
predpisa o ravnanju z odpadki.
10. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je vnaprej
določeno mesto, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz
objektov v neposredni okolici izvajalcu javne službe te odpadke prepuščajo. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je
običajno mesto, ki je sicer namenjeno za prevzem komunalnih odpadkov. Povzročitelj komunalnih odpadkov na poziv
izvajalca javne službe na prevzemnem mestu prepušča kosovne odpadke po vnaprej določenem in javno objavljenem
urniku.
11. Prevzemno mesto preostalih odpadkov je mesto,
kjer povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo po vnaprej določenem urniku izvajalcu javne službe preostale odpadke v za to namenjenih posodah. Prevzemno mesto preostalih odpadkov, ki je praviloma na javni površini, se za
posamezno stavbo določi v postopku izdaje dovoljenja za
poseg v prostor. Če v postopku iz prejšnjega stavka prevzemno mesto preostalih odpadkov ni bilo določeno, se ga
določi ob začetku uporabe storitev službe prevzemanja preostalih odpadkov z vpisom v register prevzemnih mest.
12. Zbirno mesto preostalih odpadkov je mesto, kjer
so nameščene posode, v katere povzročitelji komunalnih
odpadkov neovirano odlagajo preostale odpadke. Zbirno
mesto preostalih odpadkov praviloma ni na javni površini.
13. Zbiralnica ločenih frakcij je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje ločenih frakcij,
kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije prepuščajo.
14. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih
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frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije oddajajo.
15. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s
postanki po določenem urniku na naseljenih območjih omogoča, da povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne
službe te frakcije oddajo. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tudi pokrit prostor ali ustrezen zabojnik, ki se ga za
določen krajši čas uredi in opremi za oddajanje in ločeno
zbiranje teh frakcij.
16. Zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit
prostor, urejen in opremljen za prevzemanje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij. V zbirnem centru povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice zbirnega centra
prepuščajo izvajalcu javne službe te frakcije in kosovne odpadke.
2. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
Občina Videm zagotavlja javno službo z dajanjem koncesije eni ali več osebam zasebnega prava za:
– zbiranje in prevažanje komunalnih odpadkov,
– predelavo komunalnih odpadkov,
– odstranjevanje komunalnih odpadkov.
6. člen
Opravljanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki se izvaja na celotnem območje Občine Videm.
7. člen
Zbiranje odpadkov določeno s tem odlokom, razen
zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, ki jih povzročitelji
komunalnih odpadkov kompostirajo sami, se izvaja, glede
pogojev za prevzem odpadkov, za vse uporabnike storitev
javne službe na enak način.
3. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
8. člen
Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:
1. zbiranje in prevažanje komunalnih odpadkov, ki vključuje tudi obdelavo, sortiranje in začasno skladiščenje komunalnih odpadkov v regijskem centru pred oddajo v enega
od postopkov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, in sicer v naslednjem obsegu:
– ločeno zbiranje in odvoz ločenih frakcij,
– obdelavo in po potrebi tudi dodatno sortiranje ločenih frakcij ter začasno skladiščenje v regijskem centru pred
oddajo v predelavo,
– ločeno zbiranje in odvoz biološko razgradljivih odpadkov,
– zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,
– obdelavo kosovnih odpadkov v regijskem centru pred
oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– zbiranje in odvoz nevarnih frakcij,
– zbiranje in odvoz preostalih odpadkov,
– izločanje ločenih frakcij in biološko razgradljivih odpadkov iz zbranih preostalih odpadkov v sortirnici regijskega
centra,
– obdelavo ostankov komunalnih odpadkov v regijskem
centru s stiskanjem in baliranjem odpadkov zaradi zmanjšanja volumna odpadkov, ki se odlagajo,
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– zbiranje in odvoz odpadkov iz javnih površin, zelenic
in pokopališč;
2. predelavo komunalnih odpadkov v regijskem centru
v naslednjem obsegu:
– obdelavo in predelavo biološko razgradljivih odpadkov;
3. odstranjevanje komunalnih odpadkov v regijskem
centru v naslednjem obsegu:
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov.
9. člen
Za zagotavljanje kakovostne javne službe je na celotnem območju Občine Videm uvedeno ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, ki je obvezno za vse povzročitelje komunalnih odpadkov in uporabnike vsake stavbe, ki je na
območju Občine Videm in v kateri imajo prebivalci stalno ali
začasno prebivališče, ali je počitniška hiša, ali se v njej
izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki.
Za stavbo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vsaka
posamezna etažna enota v stavbi, če se v njej izvaja dejavnost
in se lastnik ali uporabnik etažne enote z upraviteljem objekta
dogovori, da se komunalni odpadki iz etažne enote prepuščajo izvajalcu javne službe posebej in neodvisno od komunalnih odpadkov, ki nastajajo pri drugih uporabnikih stavbe.
10. člen
Ločeno zbiranje frakcij se zagotavlja v zbirnem centru
in v zbiralnicah ločenih frakcij.
11. člen
Zbirni center in zbiralnice ločenih frakcij morajo biti
opremljene z namenskimi zabojniki za ločeno zbiranje tako
kot to določa predpis o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena
mora biti zbirni center opremljen tudi za prepuščanje biološko razgradljivih odpadkov iz vrtov, kot so trava, vejevje,
listje, rože, zeleni odrez in podobno, ter manjših količin
gradbenih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov.
Izvajalec javne službe, ki je upravljalec zbirnega centra,
mora na vhodu v zbirni center postaviti tablo, na kateri so
podatki o izvajalcu javne službe, odgovorni in kontaktni osebi
zbirnega centra, vrstah odpadkov, ki se zbirajo in prevzemajo
v zbirnem centru ter čas obratovanja zbirnega centra.
Zbirni center mora biti ograjen in opremljen s tehtnico
za tehtanje odpadne embalaže, ki jo izvajalec javne službe
predaja v skladu s predpisi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter ločenih frakcij, ki gredo v predelavo, kolikor ni tehtanje zagotovljeno izven območja zbirnega centra
ali s tehtnicami na vozilih za prevoz odpadkov.
12. člen
Zbiralnice ločenih frakcij je potrebno urediti v vsakem
naselju, stanovanjskih, poslovnostanovanjskih in poslovnih
območjih, ob trgovinah ali trgovskih centrih, zdravstvenih
domovih, šolah in otroških vrtcih.
Število zbiralnic ločenih frakcij, v katerih povzročitelji
komunalnih odpadkov prepuščajo ločene frakcije, je na posameznem območju Občine Videm sorazmerno gostoti poselitve na tem območju in se ga določi tako, da je po ena
zbiralnica ločenih frakcij na največ 500 prebivalcev s stalnim prebivališčem na tem območju.
Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena je
potrebno urediti zbiralnico ločenih frakcij v območjih razpršene poselitve tako, da radialna razdalja od najbolj oddaljenega objekta ne presega 1000 metrov.
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13. člen
V okviru ločenega zbiranja biološko razgradljivih odpadkov se povzročiteljem komunalnih odpadkov, ki biološko
razgradljivih odpadkov ne kompostirajo sami, zagotavlja prepuščanje biološko razgradljivih odpadkov v namenskih zabojnikih, ki se namestijo ob posodah za prepuščanje preostalih komunalnih odpadkov.
14. člen
Občasno prevzemanje kosovnih odpadkov izvaja izvajalec javne službe najmanj enkrat letno na celotnem območju Občine Videm.
15. člen
Prevzemanje nevarnih frakcij opravlja izvajalec javne
službe s premično zbiralnico nevarnih frakcij, in sicer tako
kot je predpisano s predpisom o ravnanju z ločeno zbranimi
frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
Oddajanje nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij se povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavlja najmanj enkrat letno na najmanj 7 mestih, ki so, upoštevajoč gostoto poselitve, enakomerno razporejena po
celotnem območju Občine Videm.
16. člen
Preostale odpadke izvajalec javne službe prevzema tako, da njegove storitve uporabljajo na enak način in skupno
vsi povzročitelji komunalnih odpadkov v stavbi.
17. člen
Prevzemanje preostalih odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih, kjer jih povzročitelji komunalnih odpadkov
prepuščajo v posodah naslednjih velikosti:
– 80, 120, 240, 770, 1.100, 4.000, 5.000 in 7.000 l.
Povzročitelji komunalnih odpadkov lahko občasno prepuščajo preostale odpadke tudi v tipiziranih vrečkah, če v
posodah ni prostora za vse odpadke. Prepuščanje preostalih odpadkov v tipiziranih vrečkah je lahko tudi redno, če
izvajalec javne službe tako prepuščanje odobri zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti prevzemnega mesta od stavbe, v kateri komunalni odpadki nastajajo.
18. člen
Če Skupna občinska uprava, ki je pristojna za ravnanje
s komunalnimi odpadki v Občini Videm (v nadaljnjem besedilu: pristojna uprava), v soglasju z Občinsko upravo občine
Videm (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava), za posamezno območje poselitve odloči, da imajo povzročitelji komunalnih odpadkov možnost prepuščanja preostalih odpadkov v tipiziranih vrečkah, in se za tako prepuščanje odloči
večina uporabnikov posamezne stavbe, je prepuščanje preostalih odpadkov v tipiziranih vrečkah obvezno za vse uporabnike te stavbe.
Pristojna uprava v soglasju z občinsko upravo odloči o
možnosti prepuščanja preostalih odpadkov v tipiziranih vrečkah, če na podlagi evidenc treh zaporednih preteklih let o
zbranih ločenih frakcijah sledi, da je v vsakem letu tega
triletnega obdobja masa zbranih ločenih frakcij na posameznem območju poselitve presegla 30% mase vseh preostalih
odpadkov, ki nastanejo na tem območju v enem letu.
Letno količino mase vseh preostalih odpadkov iz prejšnjega odstavka se izračuna kot zmnožek števila prebivalcev, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na tem območju
poselitve, in povprečne letne količine zbranih preostalih odpadkov na prebivalca na območju Občine Videm.
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4. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV
JAVNE SLUŽBE
4.1. Splošni pogoji
19. člen
Prevzem komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih,
v zbiralnicah ali v zbirnih centrih ter njihov prevoz na mesto
predelave ali na mesto obdelave pred odstranjevanjem, se
opravlja s posebnimi vozili, katerih opremljenost zagotavlja
praznjenje posod in zabojnikov, nakladanje odpadkov ter
prevoz in razkladanje odpadkov brez prahu, čezmernega
hrupa in raztresanja odpadkov.
20. člen
Izvajalec javne službe, ki je zbiralec odpadkov, predelovalec odpadkov oziroma odstranjevalec odpadkov, mora
voditi predpisane evidence o ravnanju z odpadki v skladu z
določili predpisov, ki veljajo za to področje.
Poleg predpisane evidence iz prvega odstavka tega
člena mora izvajalec javne službe, v skladu z dejavnostjo, ki
jo opravlja, voditi:
– register prevzemnih mest,
– evidenco o lokacijah zbiralnic ločenih frakcij s podatki o vrstah, tipih in volumnu zabojnikov za posamezne ločene frakcije, ločeno po posameznih naseljih,
– evidenco o letni količini zbranih vseh komunalnih
odpadkih,
– evidenco o letni količini zbranih ločenih in nevarnih
frakcij za vsako frakcijo posebej,
– evidenco o letni količini zbranih kosovnih odpadkih,
ločeno po vrstah kosovnih odpadkov,
– evidenco o letnih količinah in vrstah komunalnih odpadkov, oddanih predelovalcem ali odstranjevalcem,
– evidenco o letnih količinah in vrstah komunalnih odpadkov, ki jih izvajalec javne službe predela ali odstrani sam,
– druge vrste evidence, ki jo za potrebe spremljanja
ravnanja z odpadki določi pristojna uprava.
Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da je stehtana
vsaka pošiljka:
– odpadne embalaže, ki je oddana v skladu s predpisi
o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
– ločenih frakcij, ki gredo v predelavo,
– nevarnih frakcij, ki gredo v predelavo ali odstranjevanje.
Izvajalec javne službe mora za vsako pošiljko iz tretjega
odstavka tega člena pridobiti potrdilo o predaji ali imeti evidenčni list, če je ta predpisan.
Izvajalec javne službe mora dokumentacijo in evidence
za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj pet let.
21. člen
Izvajalec javne službe mora najmanj enkrat letno povzročitelje komunalnih odpadkov, z naznanilom v sredstvih
javnega obveščanja in na krajevno običajen način, obveščati o:
– lokacijah zbiralnic ločenih frakcij in zbirnega centra
ter o vrstah odpadkov, ki se v njih ločeno zbirajo,
– času obratovanja zbirnega centra,
– načinu prepuščanja odpadkov,
– načinu in pogojih prevzemanja odpadkov,
– načinu obdelave, predelave in odstranjevanja prevzetih odpadkov.
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4.2. Ločene frakcije

4.3. Biološko razgradljivi odpadki

22. člen
Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da so zabojniki, ki
so namenjeni za prepuščanje posameznih vrst ločenih frakcij v
zbiralnicah ločenih frakcij, enakega tipa in ustrezno označeni.
Iz oznake na zabojniku mora biti razvidna vrsta ločene
frakcije, ki se jo lahko odloži v zabojnik, in pogoji za prepuščanje, če obstajajo.
Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojnikov iz prejšnjih odstavkov tega člena določi pristojna uprava
na predlog izvajalca javne službe.
Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da je na zabojnikih v zbirnih centrih ustrezna oznaka, iz katere je razvidna
vrsta ločene frakcije, ki se jo lahko odloži v zabojnik, in
pogoji za prepuščanje, če obstajajo.

27. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov lahko biološko razgradljive odpadke kompostirajo sami, če izpolnjujejo pogoje
za kompostiranje lastnih biološko razgradljivih odpadkov.
Povzročiteljem komunalnih odpadkov, ki biološko razgradljivih odpadkov ne kompostirajo sami, mora izvajalec
javne službe zagotoviti zabojnike za prepuščanje biološko
razgradljivih odpadkov, ki morajo biti enakega tipa in ustrezno označeni.
Za nameščanje zabojnikov za prepuščanje biološko
razgradljivih odpadkov na zbirno ali prevzemno mesto se
smiselno uporabljajo določila prvega odstavka 17. in
42. člena tega odloka.
Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojnikov iz prejšnjega odstavka tega člena določi pristojna uprava na predlog izvajalca javne službe.

23. člen
Izvajalec javne službe, ki opravlja storitve ločenega zbiranja, odvoza, obdelave, sortiranja in začasnega skladiščenja zbranih ločenih frakcij, mora zagotoviti:
– redno praznjenje zabojnikov, namenjenih za prepuščanje posameznih vrst ločenih frakcij,
– dodatno sortiranje, obdelavo in začasno skladiščenje zbranih ločenih frakcij, kadar je to potrebno pred oddajo
zbranih ločenih frakcij v predelavo,
– redno oddajanje zbranih ločenih frakcij v predelavo,
– redno oddajanje odpadne embalaže v skladu s predpisi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
– snažnost prostorov zbiralnic ločenih frakcij, zbirnih
centrov ter redno vzdrževanje zabojnikov, ki so namenjeni
za prepuščanje ločenih frakcij tako glede njihovega izgleda
kot namena,
– zamenjavo dotrajanih zabojnikov,
– opremljanje obstoječih zbiralnic ločenih frakcij z zabojniki za ločene frakcije, za katere prepuščanje še ni zagotovljeno,
– opremljanje novih zbiralnic ločenih frakcij z zabojniki,
– vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz ločenih frakcij,
– druga dela potrebna za izvajanje javne službe ločenega zbiranja, odvoza, obdelave, sortiranja in začasnega
skladiščenja zbranih ločenih frakcij.
24. člen
Število zbiralnic ločenih frakcij na posameznem območju poselitve Občine Videm in njihove lokacije, načrt opremljanja obstoječih zbiralnic ter načrt vzpostavljanja novih se
določi v programu opremljanja stavbnih zemljišč z zbiralnicami ločenih frakcij in zbirnimi centri za prepuščanje ločenih frakcij.
Lokacije zbiralnic ločenih frakcij in zbirnega centra na
območju Občine Videm se vnesejo v tematsko karto zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih centrov.
25. člen
Zbiranje, obdelava, sortiranje in začasno skladiščenje
ločenih frakcij se izvaja po letnem programu zbiranja ločenih frakcij, ki ga za vsako leto do 15. oktobra za naslednje
leto pripravi izvajalec javne službe, potrdi pa pristojna uprava. Letni program zbiranja ločenih frakcij pripravi izvajalec
javne službe v skladu z navodili pristojne uprave.
26. člen
Postopnost opremljanja zbiralnic ločenih frakcij na posameznem območju poselitve in druge pogoje glede uvajanja ter izvajanja zbiranja ločenih frakcij na posameznem
območju poselitve ter druge obveznosti izvajanja javne službe uredita pristojna služba in izvajalec zbiranja ločenih frakcij v koncesijski pogodbi.

28. člen
Izvajalec javne službe zagotavlja pranje zabojnikov za
prepuščanje biološko razgradljivih odpadkov najmanj na vsakih štirinajst dni.
29. člen
Izvajalec javne službe, ki opravlja storitve ločenega zbiranja, odvoza, obdelave in predelave biološko razgradljivih
odpadkov mora zagotoviti:
– redno praznjenje zabojnikov, namenjenih za prepuščanje biološko razgradljivih odpadkov,
– zamenjavo dotrajanih zabojnikov,
– vzdrževanje in nabavo vozil za pranje zabojnikov in
prevoz biološko razgradljivih odpadkov,
– pranje zabojnikov,
– obdelavo in predelavo biološko razgradljivih odpadkov v kompostarni na območju regijskega centra (v nadaljnjem besedilu: kompostarna),
– druga dela potrebna za izvajanje javne službe ločenega zbiranja, odvoza, obdelave in predelave biološko razgradljivih odpadkov.
30. člen
Prevzem, obdelava in predelava biološko razgradljivih
odpadkov se izvaja po letnem programu zbiranja in predelave biološko razgradljivih odpadkov, ki ga za vsako leto do
15. oktobra za naslednje leto pripravi izvajalec javne službe,
potrdi pa pristojna uprava. Letni program zbiranja in predelave biološko razgradljivih odpadkov pripravi izvajalec javne
službe v skladu z navodili pristojne uprave.
4.4. Kosovni odpadki
31. člen
Prevzem kosovnih odpadkov se izvaja po letnem programu zbiranja kosovnih odpadkov, ki ga za vsako leto do
15. oktobra za naslednje leto pripravi izvajalec javne službe,
potrdi pa pristojna uprava. Letni program zbiranja kosovnih
odpadkov pripravi izvajalec javne službe v skladu z navodili
pristojne uprave.
4.5. Nevarne frakcije
32. člen
Prevzem nevarnih frakcij se izvaja po letnem programu
zbiranja nevarnih odpadkov, ki ga za vsako leto do 15.
oktobra za naslednje leto pripravi izvajalec javne službe,
potrdi pa pristojna uprava. Letni program zbiranja nevarnih
frakcij pripravi izvajalec javne službe v skladu z navodili pristojne uprave.
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4.6. Preostali odpadki
33. člen
Izvajalec javne službe prazni posode in nalaga tipizirane vrečke v vozilo tako, da ne onesnaži prevzemnega mesta
ali mesta praznjenja ali njune okolice ter ne poškoduje posod.
Če pri prevzemu preostalih odpadkov pride do onesnaženja prevzemnega mesta ali njegove okolice, mora izvajalec javne službe zagotoviti odstranitev odpadkov in čiščenje onesnaženih površin.
34. člen
Izvajalec javne službe zagotavlja pranje posod za prepuščanje preostalih odpadkov najmanj enkrat letno.
35. člen
Tipsko obliko, velikost, barvo in označenost posod in
vrečk za prepuščanje preostalih odpadkov določi pristojna
uprava na predlog izvajalca javne službe.
36. člen
Izvajalec javne službe, ki opravlja storitve zbiranja, odvoza in sortiranja preostalih odpadkov mora zagotavljati:
– zamenjavo dotrajanih posod z novimi,
– nabavo novih posod za nove uporabnike storitev prevzemanja preostalih odpadkov,
– zamenjavo posod s posodami drugih velikosti, pod
pogoji določenimi s tem odlokom,
– nabavo tipiziranih vrečk in njihovo prodajo uporabnikom storitev javne službe,
– vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz preostalih odpadkov v sortirnico regijskega centra,
– vzdrževanje in nabavo opreme in vozil za pranje posod,
– izločanje ločenih frakcij in biološko razgradljivih odpadkov iz zbranih preostalih odpadkov v sortirnici regijskega
centra,
– druga dela potrebna za izvajanje javne službe zbiranja, odvoza in sortiranja preostalih odpadkov.
37. člen
Najmanjša širina dostopne poti za vozilo za prevoz odpadkov do prevzemnega mesta za preostale odpadke mora
biti 3,5 m, oziroma mora biti širina in višina dostopne poti v
skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi.
Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za
preostale odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem,
izvedenim v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi za obračanje vozil za prevoz komunalnih odpadkov.
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stalih odpadkov se določi za vsako posamezno stavbo, v
kateri nastajajo komunalni odpadki.
Zbirko podatkov iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec
javne službe, ki opravlja storitve zbiranja preostalih odpadkov, v registru prevzemnih mest.
40. člen
Podatki za posamezno stavbo se v registru prevzemnih
mest iz prejšnjega člena lahko spremenijo na podlagi:
– sprememb števila prebivalcev in zaposlenih v stavbi,
pridobljenih iz podatkov iz centralnega registra prebivalstva
ter evidenc o številu zaposlenih v posameznih dejavnosti,
– ugotovitev izvajalca javne službe o spremembah količin nastajanja preostalih odpadkov v stavbi,
– pisnega sporočila uporabnika storitev javne službe o
spremembah količin nastajanja preostalih odpadkov.
Izvajalec javne službe mora v registru prevzemnih mest
spremeniti enega ali več podatkov iz 38. člena tega odloka,
če iz pisnega sporočila, ki mu ga poda uporabnik stavbe
sledi, da predlog spremembe ni v nasprotju z določbami
tega odloka.
Izvajalec javne službe enkrat letno uskladi podatke o
številu prebivalcev v registru prevzemnih mest s podatki iz
centralnega registra prebivalstva.
Izvajalec javne službe ob vsaki spremembi podatkov v
registru prevzemnih mest potrdi uporabniku storitev javne
službe vpis sprememb v register prevzemnih mest in uskladi
prevzemanje preostalih odpadkov in obračun storitev javne
službe s spremembami najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v register prevzemnih mest.
V primeru zamenjave večje posode z manjšo, lahko
izvajalec javne službe, v primeru pomanjkanja posod, opravi
zamenjavo, ko so posode teh velikosti na razpolago, do
takrat pa se obračunava storitev javne službe po velikosti na
novo določene posode.
41. člen
Uporabniki storitev javne službe morajo zagotoviti, da
so tipizirane vrečke, ki so namenjene za prepuščanje preostalih odpadkov, na prevzemnem mestu samo v času, ki je
s programom prevzemanja preostalih odpadkov določen za
prevzem preostalih odpadkov.
Če prevzemno mesto ni hkrati tudi zbirno mesto, so lahko
posode za prepuščanje preostalih odpadkov na prevzemnem
mestu le v času, ki je s programom prevzemanja preostalih
odpadkov določen za prevzem preostalih odpadkov.

38. člen
Prevzemno mesto za preostale odpadke je lahko na
površini, ki je v lasti uporabnika storitev javne službe, če so
izpolnjeni pogoji prevzema iz tega odloka in je zagotovljen
neoviran dovoz vozil za prevzem preostalih odpadkov.
Prevzemno mesto za preostale odpadke mora biti dostopno vozilom za odvoz odpadkov in je lahko istočasno tudi
mesto praznjenja posode v vozilo, oziroma sme biti oddaljeno od mesta praznjenja posode največ 10 m.
Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja ne
sme biti stopnic, robnikov ali drugih ovir.

42. člen
Za čas do prevzema preostalih odpadkov morajo povzročitelji komunalnih odpadkov zagotoviti, da so posode za
prepuščanje preostalih odpadkov nameščene na zbirnem
mestu v ali ob objektu, vendar ne na javnih površinah in
tako, da povzročitelji komunalnih odpadkov, ki prebivajo v
objektu ali v njem izvajajo dejavnost, v njih neovirano zbirajo
preostale odpadke.
Če je zbirno mesto na prostem, mora biti površina
prostora primerne velikosti ter poploščena, asfaltirana, betonirana ali podobno utrjena.
Posode za prepuščanje preostalih odpadkov morajo biti
na zbirnem mestu zavarovane pred soncem, padavinami in
vetrom tako, da zaradi atmosferskih vplivov na odpadke, ne
pride do onesnaženosti neposredne okolice zbirnega mesta.

39. člen
Ime in naslov uporabnika storitev, lokacijo prevzemnega mesta za preostale odpadke, način prepuščanja preostalih odpadkov (v posodi ali v vrečkah), količino preostalih
odpadkov ter velikost in število posod za prepuščanje preo-

43. člen
Če zbirnega mesta ni možno urediti na funkcionalnem
zemljišču stavbe, lahko pristojna uprava v soglasju z občinsko upravo določi namestitev posod na javni površini, če iz
vloge lastnika ali upravitelja stavbe sledi, da ob stavbi ni
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primernih drugih površin in da namestitev posod v stavbi ni
možna.
44. člen
Tipizirane vrečke za prepuščanje preostalih odpadkov
morajo povzročitelji komunalnih odpadkov hraniti v času do
prevzema preostalih odpadkov v stanovanjskih ali poslovnih
prostorih, kjer odpadki nastajajo, ali v posebnih za to namenjenih zaprtih in pokritih prostorih v stavbi.
45. člen
Pri načrtovanju zbirnega in prevzemnega mesta pri novih stanovanjskih in poslovnih zgradbah in naseljih, pri prenovah in spremembah namembnosti objektov je treba upoštevati pogoje tega odloka.
Na zahtevo upravnega organa poda mnenje glede načrtovanega prepuščanja in prevzemanja preostalih odpadkov v prostorski ali projektni dokumentaciji pristojna uprava,
s tem da le-ta pridobi predhodno mnenje od izvajalca javne
službe.
46. člen
Prevzem preostalih odpadkov ter izločanje ločenih frakcij in biološko razgradljivih odpadkov iz zbranih preostalih
odpadkov v sortirnici regijskega centra, se izvaja po letnem
programu zbiranja in sortiranja preostalih odpadkov, ki ga za
vsako leto do 15. oktobra za naslednje leto pripravi izvajalec
javne službe, potrdi pa pristojna uprava. Letni program zbiranja in sortiranja preostalih odpadkov pripravi izvajalec javne službe v skladu z navodili pristojne uprave.
47. člen
Pri izdelavi programa iz prejšnjega člena tega odloka je
treba upoštevati, da se prevzema preostale odpadke najmanj štirinajstdnevno.
V primeru izpada prevzema preostalih odpadkov zaradi
višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna
neprevoznost poti do prevzemnih mest, mora izvajalec javne
službe o vzrokih izpada obvestiti povzročitelje komunalnih
odpadkov, izpadli prevzem preostalih odpadkov pa opraviti
čimprej, ko je to možno.
48. člen
Izvajalec javne službe mora ugotavljati in evidentirati
sestavo in količino prevzetih preostalih odpadkov.
Izvajalec javne službe mora ugotavljati nepravilno uporabo posod za prevzemanje preostalih odpadkov. V primeru
kršitve mora izvajalec javne službe kršilca prijaviti pristojni
komunalni inšpekciji (v nadaljevnju: pristojna inšpekcija).
V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena izvajalec
javne službe posode za prevzemanje preostalih odpadkov
ne izprazni, oziroma jo izprazni šele po inšpekcijskem pregledu pristojne inšpekcije, nastale dodatne stroške pa morajo poravnati povzročitelji komunalnih odpadkov, ki so posodo nepravilno uporabljali.
4.7. Ostanki komunalnih odpadkov
49. člen
Ostanke komunalnih odpadkov je potrebno pred odlaganjem obdelati s stiskanjem in baliranjem zaradi zmanjšanja volumna ostankov komunalnih odpadkov, ki se odlagajo.
50. člen
Ostanke komunalnih odpadkov izvajalec javne službe
obdeluje na regijskem centru.
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51. člen
Izvajalec javne službe mora voditi evidenco o količini
baliranih ostankov komunalnih odpadkov iz območja Občine Videm, ki jih oddaja v odlaganje.
4.8. Odpadki iz javnih površin, tržnice, zelenic
in pokopališč
52. člen
Odpadke iz javnih površin, zelenic in pokopališč je
dolžan v skladu z določili tega odloka zbirati upravljalec
javne površine, zelenice ali pokopališča in jih predati izvajalcu javne službe na regijskem centru.
4.9. Odlaganje odpadkov
53. člen
Na odlagališču nenevarnih odpadkov na območju regijskega centra (v nadaljevanju: odlagališče) je dovoljeno
odlagati samo odpadke določene v predpisu o odlaganju
odpadkov in pod pogoji, ki jih ta predpis določa.
54. člen
Ostanki komunalnih odpadkov se odlagajo na odlagališču v skladu s predpisom o odlaganju odpadkov.
Nenevarni odpadki iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti, ki niso komunalni odpadki, se odlagajo na odlagališču le v primeru, če ustrezajo zahtevam za nenevarne odpadke iz predpisa o odlaganju odpadkov.
55. člen
Inertni gradbeni odpadki, zemljine in jalovina se odlagajo na odlagališče za inertne odpadke, lahko pa se uporabijo na odlagališču kot prekrivni material in za druga vzdrževalna dela, če ustrezajo zahtevam za nenevarne odpadke iz
predpisa o odlaganju odpadkov in če je tako določeno v
poslovniku za obratovanje odlagališča.
56. člen
Upravljalec odlagališča mora o delovanju odlagališča
Občini Videm poročati najmanj enkrat letno, in sicer o:
– količinah in vrstah odpadkov, zbranih na območju
Občine Videm, ki so bili odloženi,
– največjih povzročiteljih komunalnih odpadkov v občini,
– ukrepih, ki se izvajajo za daljšanje življenjske dobe
odlagališča.
Poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena mora upravljalec odlagališča oddati najkasneje do 1. aprila za preteklo
leto.
57. člen
Vsako odlaganje odpadkov izven območja odlagališča,
oziroma na mestih, ki nimajo ustreznih upravnih dovoljenj za
odlaganje, je nepravilno ali divje odlaganje odpadkov.
58. člen
Odstranitev nepravilno odloženih odpadkov odredi pristojna inšpekcija z odločbo.
59. člen
Če se na območju Občine Videm odkrije divje odlagališče odpadkov, ki niso komunalni odpadki, pristojna uprava
o tem obvesti državni organ, pristojen za tisto vrsto odpadkov.
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5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE
60. člen
Uporaba storitev javne službe ravnanja z odpadki skladno z določili tega odloka je za povzročitelje komunalnih
odpadkov obvezna.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunalnimi odpadki tako, da čim več biološko razgradljivih odpadkov kompostirajo na domačem vrtu oziroma jih ločeno zbirajo in prepuščajo v zabojnikih za prepuščanje biološko
razgradljivih odpadkov in, da prepuščajo čim več ločenih
frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih centrih.
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– oddajati vse nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah,
– prepuščati vse kosovne odpadke v zbirnih centrih ali
na prevzemnih mestih v času občasnega prevzemanja kosovnih odpadkov,
– biološko razgradljive odpadke kompostirati sami ali
jih prepuščati v zbirnih centrih in v zabojnikih za prepuščanje biološko razgradljivih odpadkov,
– prepuščati biološko razgradljive odpadke izvajalcu
javne službe na prevzemnih mestih v časih, kot so določeni
s programom zbiranja za biološko razgradljive odpadke,
– prepuščati posode ali vrečke s preostalimi odpadki
izvajalcu javne službe na prevzemnih mestih v časih, kot so
določeni s programom zbiranja preostalih odpadkov.
61. člen
Prepovedano je odložiti, zliti ali postaviti odpadke, ki
niso komunalni odpadki, v zabojnike za ločene frakcije in
biološko razgradljive odpadke ali posode in vrečke, ki so
namenjene prepuščanju preostalih odpadkov.
Prepovedano je pisati ali lepiti plakate na zabojnike in
posode za komunalne odpadke.
62. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti,
da se:
– hrani nevarne frakcije do njihove oddaje v zbirnem
centru ali v premični zbiralnici ločeno od drugih odpadkov in
neškodljivo za okolje,
– hrani ločene frakcije, dokler jih ne prepustijo izvajalcu javne službe v zabojnikih zbiralnice ločenih frakcij ali
zbirnega centra, varno in neškodljivo za okolje,
– pred oddajo odpadka večjih dimenzij na prostor, ki je
namenjen prepuščanju kosovnih odpadkov, odpadek ročno
razstavi na več kosov tako, da posamezni kos odpadka
vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:
– mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami, biološko razgradljivimi ali preostalimi odpadki ali mešati posameznih vrst nevarnih frakcij med seboj,
– mešati ločenih frakcij in biološko razgradljivih odpadkov med preostale odpadke,
– prepuščati izvajalcu javne službe odpadnih zdravil,
odpadnih olj in drugih ločenih frakcij, za katere je s predpisi
urejeno prevzemanje in zbiranje na poseben način,
– prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešane nevarne frakcije, kot
ločene frakcije, ampak kot nevarne frakcije,
– prepuščati biološko razgradljive odpadke v zabojnikih za ločene frakcije ali v posodah in vrečkah, ki niso
namenjene za prepuščanje teh odpadkov in
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– prepuščati odpadkov, ki niso komunalni odpadki, v
zabojnikih za ločene frakcije ali v posodah in vrečkah, ki
niso namenjene za prepuščanje teh odpadkov.
63. člen
V posode in vrečke, ki so namenjene prepuščanju
preostalih odpadkov, je prepovedano odložiti, zliti ali postaviti:
– ločene frakcije,
– nevarne frakcije,
– tekoče odpadke,
– odpadni gradbeni material, kamenje in zemljo,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih
dejavnosti,
– tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke,
– kosovne odpadke,
– odpadke iz vrtov in druge biološko razgradljive odpadke,
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne
glede na vrsto odpadka.
64. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo na dan prevzema preostalih odpadkov zagotoviti, da so posode in vrečke, ki so namenjene prepuščanju preostalih odpadkov, postavljene na prevzemno mesto še pred začetkom delovnega
časa za prevzemanje teh odpadkov.
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo na dan prevzema biološko razgradljivih odpadkov zagotoviti, da so zabojniki, ki so namenjeni prepuščanju biološko razgradljivih
odpadkov, postavljeni na prevzemno mesto preostalih odpadkov še pred začetkom delovnega časa za prevzemanje
biološko razgradljivih odpadkov.
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti,
da se posode za preostale odpadke in zabojniki za biološko
razgradljive odpadke po praznjenju namestijo nazaj na zbirno mesto.
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti,
da so pokrovi posod in zabojnikov zaprti, ne glede na to ali
se nahajajo na prevzemnem ali na zbirnem mestu.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo odlagati
preostalih odpadkov ob posodah ali na posodah ali prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju
preostalih odpadkov.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo odlagati
biološko razgradljivih odpadkov ob posodah in zabojnikih ali
na posodah in zabojnikih, ki niso namenjeni prepuščanju
biološko razgradljivih odpadkov.
Uporabniki objekta, kjer nastajajo komunalni odpadki,
morajo izvajalcem javne službe zagotoviti dostop do prevzemnega mesta tudi v zimskem času tako, da zagotovijo
redno odstranjevanje snega ob posodah ter na njihovih pokrovih.
Če izpade redni prevzem preostalih odpadkov, ali v
času praznikov, ali če so zaradi drugih razlogov posode za
prepuščanje preostalih odpadkov polne, mora povzročitelj
komunalnih odpadkov prepuščati odpadke v vrečkah, ki so
namenjene prepuščanju preostalih odpadkov.
V času prevzema preostalih odpadkov mora povzročitelj komunalnih odpadkov v primerih iz prejšnjega odstavka
zagotoviti, da so vrečke, ki so namenjene prepuščanju preostalih odpadkov, na prevzemnem mestu zaprte in zložene
ob posodah.
65. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost
je trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo,
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predelava hrane in podobno, ne smejo biološko razgradljivih odpadkov prepuščati v posodah ali vrečkah, ki so namenjene prepuščanju preostalih odpadkov.
66. člen
Uporabnik nove ali obnovljene stavbe mora prijaviti izvajalcu javne službe začetek uporabe stavbe zato, da se
dogovorita o kraju prevzemnega mesta, številu posod in o
njihovi dobavi ter o drugih pogojih za začetek izvajanja storitev javne službe.
Uporabnik iz prejšnjega odstavka mora prijaviti začetek
uporabe objekta najkasneje 15 dni pred začetkom uporabe
objekta.
Lastniki, ki oddajajo v najem stanovanjske in druge
prostore, so dolžni v najemni pogodbi določiti uporabnika
storitev javne službe za vsa dela javne službe določena s
tem odlokom, in ob prijavi ali spremembi najemnika, podatke o uporabniku storitev javne službe, predpisane s tem
odlokom, posredovati izvajalcu javne službe. V nasprotnem
se šteje za uporabnika storitev javne službe lastnik stanovanjskega ali drugega prostora. V primeru, da uporabnika
storitev javne službe ni mogoče ugotoviti, se šteje za uporabnika storitev javne službe lastnik zemljišča ali nepremičnine.
Uporabniku storitev javne službe iz prejšnjih odstavkov
tega člena mora, pred začetkom uporabe stavbe, izvajalec
javne službe potrditi vpis prevzemnega mesta preostalih odpadkov v register prevzemnih mest.
67. člen
Kosovne odpadke mora odložiti povzročitelj komunalnih odpadkov na prevzemno mesto za komunalne odpadke
do 6. ure na dan prevzema, vendar ne prej kot 24 ur pred
dnevom prevzema.
Odpadke, ki niso kosovni komunalni odpadki, ni dovoljeno prepuščati kot kosovne odpadke.
Če odpadkov, ki niso kosovni komunalni odpadki, izvajalec javne službe ne prevzame, mora uporabnik stavbe
zagotoviti odstranitev teh odpadkov s prevzemnega mesta
neposredno po končanem prevzemanju kosovnih odpadkov.
68. člen
Opustitev uporabe storitev javne službe, kot je kopičenje komunalnih odpadkov in odlaganje v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov, je prepovedano.
Povzročitelj komunalnih odpadkov, ki komunalne odpadke kopiči ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno
odlaganju komunalnih odpadkov, je dolžan na svoje stroške
zagotoviti predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s
predpisi o ravnanju z odpadki.
Če povzročitelj komunalnih odpadkov iz prejšnjega odstavka ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih odpadkov, to na njegove stroške izvede izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov na podlagi odločbe pristojnega
inšpektorja.
Če povzročitelja komunalnih odpadkov iz drugega odstavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo
ali odstranitev komunalnih odpadkov izvajalec javne službe
na stroške Občine Videm in na podlagi odločbe pristojnega
inšpektorja.
Če se povzročitelj komunalnih odpadkov ugotovi kasneje, ima Občina Videm pravico in dolžnost od njega izterjati stroške predelave in odstranitve komunalnih odpadkov.
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69. člen
Sežiganje komunalnih odpadkov, vključno s sežiganjem
odpadkov iz vrtov, na prostem, na mestu nastanka, v gospodinjskih kuriščih, v kotlovnicah in podobno, je prepovedano. Sežiganje komunalnih odpadkov je dovoljeno le, če je
za to izdano ustrezno upravno dovoljenje v skladu s predpisi
o ravnanju z odpadki in predpisi o sežiganju odpadkov.
70. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev morajo za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem javne službe zagotoviti, da se prireditveni prostor opremi z zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij in posodami za
prepuščanje preostalih odpadkov.
Najkasneje 6 ur po končani prireditvi pa morajo organizatorji prireditve na svoje stroške zagotoviti, da izvajalec
javne službe prevzame zbrane odpadke.
Organizatorji čistilnih akcij morajo akcijo prijaviti izvajalcu javne službe najmanj 10 dni pred datumom njene izvedbe. Organizatorji se morajo z izvajalce javne službe dogovoriti o lokacijah prevzemnih mest v akciji zbranih odpadkov, ki
morajo biti določena tako, da bodo dostopna vozilom za
prevoz odpadkov, in o načinu pokrivanja stroškov.
6. VIRI FINANCIRANJA IN OBLIKOVANJE CEN STORITEV
JAVNE SLUŽBE
71. člen
Izvajalec javne službe lahko pridobiva sredstva:
– iz plačila uporabnikov za storitve javne službe,
– od prodaje ločenih frakcij kot sekundarnih surovin
obratom za predelavo ločenih frakcij,
– od prodaje produktov predelave odpadkov, ki jo vrši
sam,
– iz proračuna Občine Videm,
– iz drugih virov.
72. člen
Cene storitev javne službe se oblikujejo za izvajanje del
iz 8. člena tega odloka v skladu z navodilom za oblikovanje
cen storitev obveznih lokalnih javnih služb (Uradni list RS,
št. 56/01).
73. člen
Cena storitev javne službe se diferencira s tarifnim sistemom.
Tarifni sistem za obračun storitev javne službe sprejme
na predlog župana Občinski svet občine Videm.
Cenik storitev javne službe pripravi izvajalec javne službe, potrdi pa ga Občinski svet občine Videm.
7. OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE
74. člen
Obračun storitev javne službe so dolžni, v skladu z
določili tega odloka, plačevati vsi povzročitelji komunalnih
odpadkov za katere je organizirano ravnanje z odpadki in so
uporabniki storitev javne službe na območju Občine Videm
ter imetniki odpadkov, katerih odpadke je dovoljeno odlagati na odlagališču za nenevarne odpadke.
Obveznost plačila obračuna storitev javne službe nastane z dnem, ko začne izvajalec javne službe opravljati
storitve na njihovem območju oziroma, ko začnejo uporabniki storitev javne službe uporabljati stanovanjske ali poslovne prostore.
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Uporabniki storitev javne službe, ki na območju Občine Videm opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost, so
dolžni izvajalcu javne službe prijaviti začetek opravljanja
dejavnosti in z njim skleniti pogodbo o ravnanju z odpadki,
ki se obvezno nanaša na zbiranje in odvoz preostalih odpadkov, neobvezno pa tudi na zbiranje in odvoz vseh ostalih vrst odpadkov, za katere je s tem odlokom predpisano
ustrezno ravnanje. Navedene osebe morajo pogodbo skleniti v roku 30 dni od začetka opravljanja dejavnosti oziroma od dneva uveljavitve tega odloka, v nasprotnem primeru pogodbo na predlog izvajalca nadomesti odločba
pristojne uprave.
Uporabniki storitev javne službe iz prejšnjega odstavka
tega člena, pri katerih v zvezi z opravljanjem dejavnosti nastajajo odpadki, ki je zanje s tem odlokom predpisano ustrezno ravnanje, jih lahko, razen preostalih odpadkov, ki jih
obvezno odvaža izvajalec javne službe, pripeljejo na regijski
center tudi sami, kjer jih predajo izvajalcu javne službe. Za
pripeljane odpadke se jim obračuna storitev javne službe po
ceni, ki je določena v veljavnem ceniku storitev izvajalca
javne službe.
Obračun storitev javne službe izvaja uporabnikom storitev javne službe izvajalec javne službe, ki opravlja storitve
zbiranja in odvoza preostalih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: izvajalec obračuna storitev).
75. člen
Storitev javne službe se za posamezno stavbo obračuna za dejansko izvedena dela v skladu veljavnimi predpisi in
določili tega odloka obračunana na osnovi veljavnega cenika in tarifnega sistema.
76. člen
Določitev potrebne prostornine posode za preostale
odpadke za posamezno stavbo je odvisna od:
– števila oseb v gospodinjstvu,
– števila zaposlenih in vrste dejavnosti,
– uspešnosti ločevanja odpadkov,
– količine preostalih odpadkov.
Prostornino dejansko prevzetih količin preostalih odpadkov se izračuna na podlagi prostornine posod, ki so
namenjene za prepuščanje preostalih odpadkov in števila
prevzemov.
V primeru prepuščanja komunalnih odpadkov v vrečkah, se strošek storitve javne službe vključi v ceno vrečke.
77. člen
V primeru, ko več gospodinjstev, ki so zavezanci za
plačilo storitev javne službe uporablja isto posodo, se za
razdelitev obračuna storitev javne službe med posamezne
zavezance za plačilo uporablja število članov gospodinjstva.
78. člen
Uporabnik storitev javne službe mora o spremembah,
ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe, kot je
število prebivalcev v stavbi ali število zaposlenih v njej, sprememba dejavnosti oziroma namembnosti stavbe, pisno sporočiti izvajalcu obračuna storitev na posebnem obrazcu najkasneje 8 dni po nastali spremembi.
Obrazec za sporočanje sprememb iz prejšnjega odstavka zagotovi izvajalec obračuna storitev.
Spremembo iz prvega odstavka tega člena se upošteva pri obračunu za storitve javne službe, ki so opravljene v
naslednjem mesecu od dneva sprejema pisnega sporočila
o spremembi.
V primeru, ko uporabnik storitev javne službe ne posreduje podatkov za obračun storitev javne službe ali v prijavi
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navede napačne podatke, izvajalec obračuna storitev za
obračun storitev javne službe uporabi uradne podatke o
številu prebivalcev s stalnim prebivališčem v stavbi.
Če se v stavbi, za katero uporabnik storitev javne službe ni posredoval podatkov za obračun storitev javne službe
ali je v prijavi navedel napačne podatke, izvaja dejavnost,
uporabi izvajalec obračuna storitev za obračun storitev javne
službe podatke iz evidenc o zaposlenih v posamezni dejavnosti.
79. člen
Če izvajalec javne službe ob spremembi prostornine ali
števila posod zaradi pomanjkanja posameznih posod ne
more zagotoviti ustrezne zamenjave posod, se do takrat, ko
so posode na razpolago, obračunava storitev javne službe
na podlagi spremenjene prostornine posod.
80. člen
Za stanovanje, ki ni vseljeno ali je izpraznjeno, je lastnik ali uporabnik stanovanja oproščen plačila storitev javne službe, ko mu izvajalec obračuna storitev potrdi vnos
spremembe v register uporabnikov storitev javne službe.
Oprostitev plačila storitev javne službe velja samo za stanovanja, ki so prazna.
Za stanovanje, katerega lastnik ali uporabnik je na
začasnem delu v tujini oziroma za stanovanje katerega
lastnik ali uporabnik začasno prebiva izven Občine Videm
in je stanovanje v uporabi le občasno, je lastnik ali uporabnik oproščen plačila storitev javne službe za čas odsotnosti.
Za stavbe ali poslovne prostore v stavbah, v katerih se
ne izvaja poslovna dejavnost, je lastnik poslovnih prostorov
ali njihov uporabnik oproščen plačila storitev javne službe,
ko mu izvajalec obračuna storitev potrdi vnos spremembe v
register uporabnikov storitev javne službe. Oprostitev plačila
storitev javne službe velja samo za poslovne prostore, ki so
prazni.
81. člen
Za stavbo, v kateri ni prebivalcev s stalnim ali začasnim
prebivališčem in je počitniška hiša, se obračuna storitev
javne službe samo za storitve prevzemanja preostalih odpadkov in izločanje ločenih frakcij in biološko razgradljivih
odpadkov iz zbranih preostalih odpadkov v sortirnici regijskega centra.
82. člen
Za obračun storitev javne službe uporabnikom storitev
javne službe pridobiva izvajalec obračuna storitev od pristojne uprave podatke o prebivalcih iz Centralnega registra
prebivalstva v obsegu, kot ga določa zakon, ter podatke o
številu zaposlenih iz evidenc o dejavnostih, pri izvajanju katerih nastajajo komunalni odpadki.
8. VRSTE OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
83. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebni za izvajanje
javne službe, ki niso v lasti izvajalca javne službe, so:
– objekti in naprave zbirnih centrov brez zabojnikov in
opreme za prepuščanje in začasno hranjenje posameznih
vrst odpadkov,
– objekti zbiralnic ločenih frakcij brez zabojnikov,
– objekti in oprema sortirnic regijskega centra,
– objekti in oprema stiskalnice in balirnice odpadkov
regijskega centra,
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– oprema in objekti kompostarne regijskega centra,
razen sejalnika za kompost,
– odlagališče nenevarnih odpadkov regijskega centra.
Naprave, ki so potrebne za izvajanje javne službe in so
v lasti izvajalcev javne službe so:
– zabojniki za prepuščanje in začasno hranjenje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij v zbirnih
centrih,
– zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij v zbiralnicah
ločenih frakcij,
– zabojniki za prepuščanje biološko razgradljivih odpadkov,
– oprema premičnih zbiralnic za občasno prevzemanje
nevarnih frakcij,
– oprema za občasno prevzemanje kosovnih odpadkov,
– vozila za prevoz vseh vrst odpadkov,
– oprema za začasno hranjenje in obdelavo nevarnih
frakcij pred njihovo oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– oprema za obdelavo kosovnih odpadkov pred njihovo oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– sejalnik za kompost,
– posode za prepuščanje preostalih odpadkov,
– oprema in vozila za pranje in vzdrževanje posod za
prepuščanje preostalih odpadkov,
– specialna vozila za prevoz baliranih odpadkov.
9. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
84. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
pristojna inšpekcija ter občinska in pristojna uprava v skladu
s svojimi pooblastili.
Pri izvajanju nadzora lahko izdaja pristojna inšpekcija
odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
85. člen
Pooblaščeni delavci občinske in pristojne uprave imajo
pravico kadarkoli upogledati v evidence, ki jih je dolžan v
skladu z veljavnimi predpisi in tem odlokom voditi izvajalec
javne službe, pri tem pa so dolžni spoštovati varstvo osebnih
podatkov.
86. člen
Izvajalec javne službe in uporabniki storitev javne službe so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v
skladu z določili tega odloka. Ugotovljeno nepravilnost so
dolžni sporočiti pristojni inšpekciji.
10. KAZENSKE DOLOČBE
87. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če:
1. ne zagotovi pogojev za prevzem odpadkov za vse
uporabnike storitev javne službe na celotnem območju Občine Videm na način tako kot to določa 7. člen,
2. ne prevzema in prevaža komunalnih odpadkov s posebnimi vozili tako kot to določa 19. člen,
3. ne namešča posod za prevzemanje preostalih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov tako kot to določajo 17., 27. in 42.,
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4. ne vodi in hrani evidence, ne pridobiva potrdil, nima
evidenčnih listov ali ne tehta odpadkov tako kot to določa
20. člen,
5. ne obvešča povzročiteljev komunalnih odpadkov tako kot to določa 21. člen,
6. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v
zbirnem centru in zbiralnicah ločenih frakcij v obsegu iz
11. člena,
7. ne uredi zbirnega centra tako kot to določa 11. člen,
8. ne zagotovi enakega tipa in ustrezne označenosti
zabojnikov tako kot to določa 22. člen,
9. ne izpolnjuje zahtev iz 23. člena,
10. ne ravna z ločenimi frakcijami skladno z letnim
programom iz 25. člena,
11. ne pripravi letnega programa v roku iz 25. člena,
12. ne zagotovi pogojev za ločeno zbiranje biološko
razgradljivih odpadkov tako kot to določa 27. člen,
13. ne zagotavlja pranja zabojnikov za prepuščanje biološko razgradljivih odpadkov tako kot to določa 28. člen,
14. ne izpolnjuje zahtev iz 29. člena,
15. ne ravna z biološko razgradljivimi odpadki skladno
z letnim programom iz 30. člena,
16. ne pripravi letnega programa v roku iz 30. člena,
17. ne prevzema kosovnih odpadkov tako kot to določa
14. člen,
18. ne ravna s kosovnimi odpadki skladno z letnim
programom iz 31. člena,
19. ne pripravi letnega programa v roku iz 31. člena,
20. ne zagotovi pogojev za prevzemanje oziroma oddajanje nevarnih frakcij tako kot to določa 15. člen,
21. ne ravna z nevarnimi frakcijami skladno z letnim
programom iz 32. člena,
22. ne pripravi letnega programa v roku iz 32. člena,
23. ne zagotovi prevzemanja preostalih odpadov in posode različnih velikosti tako kot to določa 17. člen,
24. ne očisti prevzemnih mest in njihove okolice, če ju
je pri prevzemanju preostalih odpadkov onesnažil tako kot
to določa 33. člen,
25. ne zagotavlja pranja posod tako kot to določa
34. člen,
26. ne zagotovi predpisanega tipa, velikosti, barve in
označenosti posod in vrečk za prepuščanje preostalih odpadkov tako kot to določa 35. člen,
27. ne izpolnjuje zahtev iz 36. člena,
28. ne izdela registra prevzemnih mest iz 39. člena,
29. ne upošteva vseh sprememb, ki jih sporoči uporabnik storitev javne službe tako kot to določa 40. člen,
30. ne ravna s preostalimi odpadki skladno z letnim
programom iz 46. člena,
31. ne pripravi letnega programa v roku iz 46. člena,
32. ne obvesti o izpadu prevzema komunalnih odpadkov zaradi višje sile tako kot to določa 47. člen,
33. ne ugotavlja in ne evidentira sestave in količine
prevzetih komunalnih odpadkov ali ne obvesti pristojne inšpekcije tako kot to določa 48. člen,
34. ne obdela ostankov komunalnih odpadkov tako
kot to določa 49. člen,
35. ne izpolnjuje zahtev iz 50. člena,
36. ne vodi evidence o količini baliranih ostankov komunalnih odpadkov iz 51 člena,
37. ravna v nasprotju z 52. členom,
38. ne odlaga odpadkov tako kot to določata 53. in
54. člen,
39. ne ravna tako kot to določa 55. člen,
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40. ne pripravi poročila iz 56. člena,
41. ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih
odpadkov tako kot to določa 68. člen.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
88. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek upravljalec javne površine, zelenice ali pokopališča,
če ravna v nasprotju z 52. členom.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba upravljalca javne površine, zelenice
ali pokopališča, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
89. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba
in:
1. ne uporablja storitve javne službe tako kot to določata 9. in 16. člen,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah ali v
vrečkah tako kot to določata 17. in 18. člen,
3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 60., 61., 62. in 63. člena,
4. piše in lepi plakate na posode za prepuščanje preostalih odpadkov ali zabojnike za prepuščanje ločenih frakcij (61. člen),
5. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja
dostopa do zbirnega mesta v zimskem času in ravna v nasprotju z drugimi določbami 64. člena,
6. prepušča biološko razgradljive odpadke, ki nastajajo zaradi dejavnosti iz 65. člena v posodah ali vrečkah za
prepuščanje preostalih odpadkov,
7. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki
vplivajo na obračun storitev javne službe (66. člen),
8. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke oziroma jih odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov (68. člen),
9. sežiga odpadke v nasprotju z 69. členom,
10. pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih
prireditev in čistilnih akcij ravna v nasprotju z določbami
70. člena.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
90. člen
Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni oseba iz prejšnjega člena in:
1. ne uporablja storitve javne službe tako kot to določata 9. in 16. člen,
2. ne prepušča preostalih odpadkov v posodah ali v
vrečkah tako kot to določata 17. in 18. člen,
3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 60., 61., 62. in 63. člena,
4. piše in lepi plakate na posode za prepuščanje preostalih odpadkov ali na zabojnike za prepuščanje ločenih
frakcij (61. člen),
5. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja
dostopa do zbirnega mesta v zimskem času in ravna v nasprotju z drugimi določbami 64. člena,

Št.
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6. ne obvešča javnega podjetja o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe (66. člen),
7. ravna v nasprotju s 67. členom,
8. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke oziroma jih odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov (68. člen),
9. sežiga odpadke (69. člen).
11. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
91. člen
Za uporabnike storitev javne službe, ki so uporabljali
storitev javne službe na dan uveljavitve tega odloka (v nadaljevanju: obstoječi uporabniki storitev javne službe) se do
vpisa sprememb v register prevzemnih mest uporabljajo podatki iz registra prevzemnih mest, ki ga je za izvajanje storitev javne službe do uveljavitve tega odloka vodil izvajalec
javne službe.
92. člen
Za obstoječe uporabnike storitev javne službe se še
osemnajst mesecev po uveljavitvi tega odloka kot merilo za
razdelitev stroškov storitev javne službe med posameznimi
stanovanji v stavbi ali v več stavbah s skupnim zbirnim mestom za prepuščanje komunalnih odpadkov uporabljajo podatki o številu gospodinjstev.
Če izvajalcu javne službe lastniki stavbe ali njen upravitelj ali plačniki računov storitev javne službe, ki so obstoječi
uporabniki storitev javne službe, posredujejo pisne podatke
in dokazila o številu prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v posameznih stanovanjih, se uporabi kot merilo za
razdelitev stroškov storitev javne službe po posameznih stanovanjih število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v posameznem stanovanju.
93. člen
Izvajalec javne službe pripravi letne programe iz 25.,
30., 31., 32. in 46. člena prvič za leto 2003.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena
se v programu iz 46. člena tega odloka določijo začetek,
dinamika ter obseg izločanja ločenih frakcij in biološko razgradljivih odpadkov iz zbranih preostalih odpadkov v sortirnici regijskega centra, prvič za leto 2004.
94. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati odlok
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Videm (Uradne objave občine Videm, številka 2, letnik 1) in
pravilnik o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Videm (Uradne objave občine Videm, številka 1, letnik 2) ter pravilnik o cenah in povračilih za zbiranje, transport in odlaganje komunalnih odpadkov v Občini
Videm (Uradne objave občine Videm, številka 1, letnik 2).
95. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 656/03
Videm, dne 10. marca 2003.
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l. r.
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2085.

Sklep o izvzetju iz javnega dobra

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, in 14/95 ter odl. US Uradni
list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99,
70/00 in 100/00, 18. člena statuta Občine Videm (Uradni
list RS, št. 18/99, 117/00, 109/01 in 13/03) je Občinski
svet občine Videm na 3. redni seji dne 25. 2. 2003 sprejel
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4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
načinu financiranja strank v Občini Videm.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03/887-13
Videm pri Ptuju, dne 16. aprila 2003.

SKLEP
Župan
Občine Videm
Bračič Friderik l. r.

I
Iz javnega dobra se izvzamejo parcelne številke 337/2,
337/3 in 337/4, vrsta rabe pot v izmeri 1,26 ar, k.o. Trdobojci ZKV SEZ 2.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z
dnem objave.
Št. 655/03
Videm, dne 11. marca 2003.
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l. r.

2086.

Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Videm

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US 1/99, 24/99 – odl.
US, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Videm
(Uradni list RS, št. 18/99, 117/00, 109/01 in 13/03) je
Občinski svet občine Videm na 4. redni seji dne 25. 3.
2003 sprejel

SKLEP
o načinu financiranja političnih strank v Občini
Videm
1. člen
Politična stranka (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki je
kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah
v občinski svet, dobi sredstva iz proračuna Občine Videm,
sorazmerno številu glasov volilcev, ki jih je dobila na volitvah.
Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna Občine
Videm (v nadaljnjem besedilu: proračuna), če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta
Občine Videm.
2. člen
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih
strank iz 1. člena tega sklepa, se določi v višini 30 SIT na
glas volilca mesečno, ki je veljavno glasoval za te stranke.
Skupna višina sredstev ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima Občina Videm opredeljene po predpisih, ki
urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba) za to leto.
3. člen
Sredstva se strankam nakazujejo trimesečno po četrtinah na njihove transakcijske račune.

2087.

Spremembe in dopolnitve pravilnika o
dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Videm

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Videm (Uradni
list RS, št. 18/99, 117/00, 109/01 in 13/03) je Občinski
svet občine Videm na 3. redni seji sveta z dne 25. 2. 2003
sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Videm
1. člen
V pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Videm
se doda 4.a člen in se glasi:
“4.a člen
Upravičenci do sredstev, ki se ukvarjajo izključno s
kmetijsko dejavnostjo in imajo urejeno pokojninsko in invalidsko zavarovanje so upravičeni do 20% višjega izplačila.”
2. člen
V 7. členu se beseda “komisija” nadomesti z “odbor za
gospodarstvo”.
3. člen
Pri točki 5.3 se v prvem odstavku za besedo “mreže”
doda “in zračne obrambe proti toči”.
4. člen
V 12. členu se v celoti spremeni četrta alinea in se
glasi:
“Jamstvo za vračilo kredita določi banka.”
5. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03/892-13
Videm, dne 16. aprila 2003.
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l. r.

Uradni list Republike Slovenije

2088.

Spremembe in dopolnitve pravilnika o namenih
in pogojih za dodeljevanje občinskih-državnih
pomoči namenjenih za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Videm

Na podlagi uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 59/00) in 16. člena statuta Občine Videm (Uradni
list RS, št. 18/99, 117/00, 109/01 in 13/03) je Občinski
svet občine Videm na 3. redni seji sveta dne 25. 2. 2003
sprejel

Št.

5. člen
Dosedanji 15. člen se spremeni v 16. člen in dosedanji 16. člen se spremeni v 17. člen.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03/891-13
Videm, dne 16. aprila 2003.
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l. r.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA
o namenih in pogojih za dodeljevanje občinskihdržavnih pomoči namenjenih za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Videm
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 8. člena in se glasi:
“Sredstva za razvoj se dodeljujejo na podlagi javnega
razpisa, kot nepovratna sredstva ali subvencioniranje obrestne mere pri kreditih.”
Spremeni se drugi odstavek 8. člena in se glasi:
“Občinski svet na predlog odbora za gospodarstvo
sprejme sklep o razpisu za pridobivanje sredstev za razvoj in
ga objavi v sredstvih javnega obveščanja.”
2. člen
V 9. členu se v prvi alinei beseda “župan” zamenja z
besedama “občinski svet”.

Popravek
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvu virov pitne vode (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/89,
Uradni list RS, št. 34/90, 20/91, 20/94, 47/98 in 48/00),
katerega sestavni del je popis parcel v varstvenih pasovih
vodnih virov – zajetja: se pod zap. št. 24, popravi tako, da
se k.o. Stara Loka zamenja s k.o. Pevno ter I. varstveni pas
zamenja z II. varstveni pas.

3. člen
V celoti se spremeni 11. člen in se glasi:
“11. člen
Prijave na javni razpis obravnava odbor za gospodarstvo in jih predlaga občinskemu svetu v potrditev.
Občinska uprava izda sklep o dodelitvi sredstev najkasneje v 30 dneh po potrditvi na občinskem svetu.”
4. člen
Doda se nov 15. člen in glasi:
“15. člen
Krediti:
– doba odplačevanja kredita je odvisna od višine kredita, pri čemer je do višine kredita 1,5 mio SIT doba odplačevanja 3 leta, od višine kredita 1,5 mio SIT do 5 mio SIT je
doba odplačevanja 5 let ter nad 5 mio SIT doba odplačevanja 10 let;
– prosilci lahko pridobijo kredit z bonificirano obrestno
mero do tiste višine vrednosti investicije, kot jo za posamezno proračunsko obdobje določi občinski svet;
– najvišja vrednost kredita z bonificirano obrestno mero, ki ga investitor lahko pridobi je 15 mio SIT;
– jamstvo za vračilo kredita določi banka;
– enoletni moratorij odplačevanja kredita pripada prejemnikom sredstev, ki pridobijo kredit, višji od 3 mio SIT z
dobo odplačevanja, daljšo od 5 let. V tem obdobju se kreditojemalec subvencionira celotna obrestna mera;
– doba za odplačevanje kreditov za nakup premičnin je
največ 5 let, za nakup oziroma za nakup oziroma izgradnjo
nepremičnin (stavbe, zemljišča) za 10 let;
– potrebno dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v obdobju, ki ga natančneje določa javni razpis.”
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Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

–

Popravek
Občine
Štore
pri aktih od številke 1532. do 1535.

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 35/03 z dne 11. 4. 2003, je
pri aktih od številke 1532. do 1535. na koncu akta pravilen
kraj pri datumu in podpisu župana: Štore.
Uredništvo

–

Popravekstavbnih
uporabo
Konjice
spremembe
zemljišč
odloka
v Občini
o nadomestilu
Slovenskeza

Popravek
V odloku o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Slovenske Konjice, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 33-1430/03 z dne 4. 4. 2003
se 1. člen pravilno glasi:
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 46/86,
13/89 in 13/90, v nadaljevanju: odlok) se 2. člen spremeni, in sicer tako, da se za besedo “plačuje” črta dosedanje
besedilo, ki se nadomesti z besedilom “za celotno območje
Občine Zreče”.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.
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Popravek strani 4561
Popravek

V Uradnem listu RS, št. 38/03 z dne 25. 4. 2003 je
tehnična napaka, in se stran 4561 pravilno glasi:
Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 900-29/03
Veržej, dne 25. marca 2003.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

1885.

Pravilnik o merilih za sofinanciranje in izvajanje
letnega programa športa v Občini Veržej

Na podlagi 3., 7. in 9. člena zakona o športu (Uradni
list RS, št. 22/98), nacionalnega programa športa v RS
(Uradni list RS, št. 24/00), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 70/97, 10/98 in
74/98), 16. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št.
37/99, 65/00 in 11/01) in na podlagi mnenja skupščine
Športne zveze Ljutomer, ki povezuje športna društva v občini z dne 14. 3. 2003 je Občinski svet občine Veržej na
4. seji dne 25. 3. 2003 sprejel

PRAVILNIK
o merilih za sofinanciranje in izvajanje letnega
programa športa v Občini Veržej
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom občinski svet določa pogoje, merila
in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa in vzdrževanje športnih objektov v občini.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po
sprejetih programskih nalogah zagotavlja država in sredstev, ki jih po dogovorjenih programskih nalogah zagotavlja občina.
Občina v okviru danih možnosti uresničuje javni interes
v športu. To realizira predvsem tako, da:
– zagotavlja sredstva za realizacijo letnega programa
športa v občini,
– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte, na katerih je možno izvajati in razvijati posamezne športne dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo občani,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj
športnih dejavnosti.

Št.
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Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
4. člen
(pravica do sofinanciranja)
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in registriranih
tekmovalcih (velja za športna društva),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da izvajajo organizirano redno dejavnost, za katero
so registrirani, najmanj 30 tednov v letu.
III. VSEBINA IN OBSEG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
5. člen
Z namenom, da bodo izvajalci lahko vedeli, s kakšno
podporo lahko računajo pri izvajanju svojih letnih programov, so v tem dokumentu opredeljena naslednja določila:
I. Vsebina in obseg programov športa
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
2. športna rekreacija,
3. kakovostni šport,
4. vrhunski šport,
5. šport invalidov.
II. Razvojne in strokovne naloge v športu
2.1. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov,
2.2. znanstvenoraziskovalna dejavnost,
2.3. založniška dejavnost,
2.4. športne prireditve (velike mednarodne, državne,
medobčinske, občinske in druge),
2.5. gradnja, vzdrževanje in koriščenje športnih objektov,
2.6. informacijski sistem na področju športa,
2.7. zavarovanje javnih športnih površin, odgovornosti
strokovnega kadra in udeležencev športnih programov,
2.8. priznanja in nagrade športnikom in športnim delavcem,
2.9. delovanje športnih društev in športne zveze.
III. Prednostne naloge letnega programa športa v občini.
1. Vsebina in obseg letnega programa športa
v lokalni skupnosti
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se
prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega
izobraževalnega programa

II. IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
3. člen
Izvajalci letnega programa športa:
– športna društva, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oziroma športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva
do sprejema v šolo. Programi, ki se sofinancirajo na lokalni
ravni:
– Zlati sonček (sofinancira se material: knjižice, medalje in diplome),
– Naučimo se plavati (sofinancira se strokovni kader in
najem objekta za izvedbo 10-urnega plavalnega tečaja na
skupino, v kateri je največ 10 in najmanj 5 otrok),
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Pojasnilo
Za odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2003,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 40-2004/03 z dne
30. 4. 2003 in v Uradnem listu RS, št. 41-2009/03 z dne
5. 5. 2003, velja objava v Uradnem listu RS, št. 40/03.

VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR
2010. Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr)
2011. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-A)
2012. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2013. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

4793
4799
4800
4800

VLADA
2014. Uredba o načinu opravljanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda
2015. Uredba o koncesiji za opravljanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja
voda
2016. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Korenitka–Pluska

4800
4802
4805

MINISTRSTVA
2017. Pravilnik o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe
2018. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
varstvu pri delu v Carinski upravi Republike Slovenije
2019. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za
javna plačila na področju plačevanja in razporejanja
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
2020. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev
in drugih javnofinančnih prihodkov
2021. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2003
2022. Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu
2023. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
seznamu oznak geografskega porekla za vina in
druge proizvode iz grozdja in vina
2024. Pravilnik o spremembah pravilnika o kakovosti rib,
ribiških proizvodov in izdelkov, ki so v prometu
2025. Pravilnik o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi
snovmi
2026. Pravilnik o postopku in pogojih za vpis posameznikov v register zasebnih raziskovalcev
2027. Pravilnik o vsebnosti histamina v določenih vrstah
rib
2028. Pravilnik o spremembah pravilnika o spremembah
in dopolnitvah pravilnika o označevanju hranilne
vrednosti živil
2029. Pravilnik o spremembi pravilnika o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o živilih za posebne prehranske namene
2030. Pravilnik o spremembi pravilnika o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o formulah za dojenčke
2031. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o žitnih kašicah
in živilih, namenjenih dojenčkom in malim otrokom
2032. Navodilo o spremembi navodila o pripravljanju in
izdajanju tehničnih specifikacij za motorna vozila

4812
4814

4814
4814
4816
4816
4820
4820
4821
4836
4840
4840
4842
4842

2033. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 53,
o izračunu cene za enoto storitve za Avstrijo, Hrvaško, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in Slovaško republiko
2034. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 54,
o izračunu cene za enoto storitve za Turčijo
2035. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 56,
o dopolnitvi finančnega pravilnika, ki velja za sistem
pristojbin na zračnih poteh
2036. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 60,
o izračunu cene za enoto storitve za Slovaško republiko
2037. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 63,
o dopolnitvi finančnega pravilnika, ki velja za sistem
pristojbin na zračnih poteh
2038. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 67,
o dopolnitvi finančnega pravilnika, ki velja za sistem
pristojbin na zračnih poteh
2039. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 68,
o dopolnitvi pogojev uporabe sistema pristojbin na
zračnih poteh in plačilnih pogojev
2040. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 70,
o izračunu cene za enoto storitve za obdobje z
začetkom veljavnosti 1. januarja 2003
2041. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 71,
o določitvi zamudnih obresti za pristojbine na zračnih poteh za obdobje z začetkom veljavnosti 1.
januarja 2003
2042. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 72,
o izračunu cene za enoto storitve za Norveško, z
začetkom veljavnosti 1. marca 2003

4843
4843
4844
4845
4845
4845
4846
4847

4848
4849

USTAVNO SODIŠČE
2043. Sklep o zadržanju izvršbe 4. člena uredbe o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega
parka v Občini Bohinj do končne odločitve ustavnega sodišča
2044. Odločba o razveljavitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje ŠS 14/1 (II. faza) del –
Vodice
2045. Odločba o ugotovitvi skladnosti drugega odstavka
106., 107. ter tretjega odstavka 114. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih z ustavo
in o ugotovitvi neskladnosti prvega odstavka 105.
člena ter prvega in drugega odstavka 114. člena
zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter
o razveljavitvi prvega odstavka 106. in četrtega odstavka 114. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

4849
4850

4851

BANKA SLOVENIJE
2046. Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih
bankovcev za 1000, 500 in 100 tolarjev
2047. Sklep o dajanju bankovcev za 1000 in 100 tolarjev
v obtok

4856
4856

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4842
4843

2048. Navodilo o načinu, postopkih in udeležencih za
izvajanje statističnega raziskovanja o prejemkih na
račune in o izdatkih z računov poslovnih subjektov

4857

Stran

4944 / Št. 42 / 9. 5. 2003

Uradni list Republike Slovenije

OBČINE

2071. Sklep o ceni storitve osebna pomoč in cenah pomoči družini na domu

BLED
2049. Pravilnik o sredstvih za delo list in samostojnih članov Občinskega sveta občine Bled
2050. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov

4874

4874

BREŽICE
2051. Odlok o razveljavitvi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje
od 1986 do leta 2000 – dopolnitev 1999/2

4875

4875
4876

CERKNO
2054. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2002
2055. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2003

4876
4877

DOLENJSKE TOPLICE
2056. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za
leto 2003
2057. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Dolenjske Toplice
2058. Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve
pomoč družini na domu

4879

4890
4890

MAJŠPERK
2074. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoči družini na domu
2075. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Markovci za obrtno
cono Novi Jork

4892

4882

4882

4892

MEDVODE
2076. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju in izvajanju pomoči družini na domu in
pomoči na daljavo in merilih za določanje plačil
storitev
2077. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Zdravstveni dom Medvode

4895
4896

RIBNICA
2078. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Ribnica za
obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega plana
Občine Ribnica za obdobje 1986 do 1990

4881

GROSUPLJE
2059. Sklep o izdaji javnega pooblastila Javnemu komunalnemu podjetju Grosuplje d.o.o.

2072. Odlok o območju predkupne pravice Občine Ljubno
2073. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Ljubno

MARKOVCI

CANKOVA
2052. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2002
2053. Odlok o predkupni pravici Občine Cankova na nepremičninah

4889

LJUBNO

4897

ŠTORE
2079. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2003
2080. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko
odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču

4925

4926

TURNIŠČE

JESENICE
2060. Sklep o sprejemu programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje J3/01 – centralna čistilna naprava
2061. Sklep o sprejemu programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje naselja Koroška Bela – zgornji
del

4882
4882

KAMNIK
2062. Program priprave lokacijskega načrta območja B
20 Stol

4883

KOČEVJE
2063. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto
2002
2064. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kočevje

4885
4886

KRANJ
2065. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj

2081. Odlok o financiranju političnih strank v Občini Turnišče
2082. Odlok o javnem glasilu Občine Turnišče
2083. Sklep o imenovanju podžupanov Občine Turnišče

VIDEM
2084. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
2085. Sklep o izvzetju iz javnega dobra
2086. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Videm
2087. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Videm
2088. Spremembe in dopolnitve pravilnika o namenih in
pogojih za dodeljevanje občinskih-državnih pomoči
namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Videm

4886

2066. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2002
2067. Odlok o tržnem redu tržnice v Laškem
2068. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Glasbena šola Radeče
2069. Sklep o ukinitvi javnega dobra

4887
4887
4888
4888

–
–
–

LITIJA
2070. Sklep o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu v Občini Litija

–
4888

4928
4940
4940
4940

4941

POPRAVKI
–

LAŠKO

4926
4926
4928

Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o varstvu virov pitne vode
Popravek pri aktih od številke 1532. do 1535.
Občine Štore
Popravek spremembe odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Slovenske Konjice
Popravek strani 4561 iz Uradnega lista RS, št.
38/03
Pojasnilo odloka o proračunu Občine Žužemberk
za leto 2003

4941
4941
4941
4942
4943

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni list RS d.o.o. – Direktorica in
odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o. – Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine za leto 2003 je
24.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 66.000 SIT –
Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379 –
Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici
425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99
– Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767 –
Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

