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2089. Uredba o programih kmetijske strukturne
politike in kmetijske politike razvoja podeželja
za leti 2003 in 2004

Na podlagi 5. in 7. člena v zvezi s 126. členom zakona
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 in 58/02)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o programih kmetijske strukturne politike in

kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003
in 2004

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa:
– programe kmetijske strukturne politike in kmetijske

politike razvoja podeželja, skladno s proračunom Republike
Slovenije za leto 2003 in proračunom Republike Slovenije
za leto 2004, in druge ukrepe, ki se financirajo iz sredstev
za programe kmetijske strukturne politike in kmetijske politi-
ke razvoja podeželja,

– upravičence, pogoje, kriterije in postopke za uvedbo
in izvajanje posameznih ukrepov in namenov kmetijske struk-
turne politike,

– nadzor nad izvajanjem ukrepov po tej uredbi.

2. člen
(sredstva)

(1) Sredstva za posamezne ukrepe so v proračunu
Republike Slovenije za leto 2003 in v proračunu Republike
Slovenije za leto 2004 namenjena za plačilo že sprejetih
obveznosti iz preteklih let za izvajanje programov ukrepov, ki
jih določa ta uredba, in za realizacijo zahtevkov, prispelih na
javne razpise za zbiranje zahtevkov za dodelitev nepovratnih
sredstev iz naslova programov kmetijske strukturne politike
in kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2003 in 2004.
Sredstva za programe kmetijske strukturne politike in kme-
tijske politike razvoja podeželja se namenijo tudi za izvajanje
naslednjih ukrepov: sanacijo malih namakalnih sistemov in
dokončanje nezaključenih malih namakalnih sistemov in sa-
nacijo nedokončanih komasacij.

(2) Na predlog ministra, pristojnega za kmetijstvo (v
nadaljnjem besedilu: minister), Vlada Republike Slovenije

VLADA

določi višino sredstev za posamezne namene in obdobje
izvajanja obveznosti plačil.

II. UKREPI KMETIJSKE STRUKTURNE POLITIKE
IN KMETIJSKE POLITIKE RAZVOJA PODEŽELJA

1. Ukrepi

3. člen
(vrste ukrepov)

(1) Za uresničevanje ciljev kmetijske strukturne politike
se sredstva za programe kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja namenijo za naslednje
ukrepe:

– proračunska postavka 1491 – ukrep: Agromelioracije,
– proračunska postavka 2436 – ukrep: Vzdrževanje

akumulacije Vogršček,
– proračunska postavka 8227 – ukrep: Vzdrževanje

melioracijskih sistemov,
– proračunska postavka 1494 – ukrep: Hidromeliora-

cije kmetijskih zemljišč,
– proračunska postavka 2430 – ukrep: Komasacije in

sanacija nedokončanih komasacij,
– proračunska postavka 2438 – ukrep: Obnova in ure-

janje pašnikov,
– proračunska postavka 5538 – ukrep: Program pod-

por za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje,
– proračunska postavka 5853 – ukrep: Programi pod-

por za prestrukturiranje živilstva,
– proračunska postavka 1458 – ukrep: Obnova vasi,
– proračunska postavka 2429 – ukrep: Inovativni pro-

grami za razvoj podeželskih ekonomij,
– proračunska postavka 2470 – ukrep: Podpore eko-

nomski diverzifikaciji podeželja – alternativni dohodkovni
viri,

– proračunska postavka 3804 – ukrep: Razvoj in-
frastrukture, povezane z razvojem kmetijstva,

– proračunska postavka 2556 – ukrep: Podpora stro-
kovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu povezova-
nju,

– proračunska postavka 1457 – ukrep: Kmetijstvo: Vrt-
narski centri – podpora,

– proračunska postavka 2551 – ukrep: Kmetijstvo:
Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo – podpora,

– proračunska postavka 1473 – Skupni nameni: Po-
speševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil.
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(2) Pri izboru vlog v okviru izvajanja programov kmetij-
ske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeže-
lja se upošteva regionalni vidik lokacije investiranja.

2. Proračunska postavka 1491 – ukrep:
Agromelioracije

4. člen
(izvedba agromelioracijskih del)

(1) Predmet podpore je sofinanciranje agromelioracij-
skih del. V okviru agromelioracijskih del imajo prednost
vloge, ki izkazujejo ureditev poljskih poti, predvsem na ob-
močjih izvedbe komasacij, uvedenih od leta 2000 naprej.

(2) Upravičljivi stroški za namene iz tega člena so:
– stroški del, ki so vključeni v poseg preoblikovanja

terena, posega v globino tal, posega na površini tal, posega v
kakovost tal, stroški ureditve poljskih poti, vključno z zemelj-
skimi deli, in ureditve drenaž ter lokalnih hidromelioracij,

– pri posameznih gradbenih delih stroški dobave goto-
vih elementov (material, prevoz) in njihove montaže ali stro-
ški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in
opravljenih del),

– nepredvideni stroški, ki ne nastanejo po krivdi inve-
stitorja in so nujni za zaključek investicije do 10% upravičlji-
vih stroškov,

– stroški za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in dru-
gih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upraviče-
nosti, do 12% priznanih upravičljivih stroškov.

(3) Upravičenci do sredstev iz tega člena so pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

(4) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena so:
– predložitev dokončne odločbe o uvedbi agromeliora-

cije,
– predložitev pravnomočne odločbe o priglasitvi del

oziroma gradbeno dovoljenje za poseg, ki se glasi na upra-
vičenca,

– predložitev investicijsko-tehnične dokumentacije za
izvedbo del (PGD, PZI oziroma program agromelioracijskih
del),

– predložitev finančne konstrukcije pokrivanja stroškov
s terminskim planom izvajanja agromelioracijskih del po fa-
zah ter navedbo roka realizacije naložbe,

– predložitev dokazila, da so dela bila ponujena v iz-
vedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila,

– izjavo upravičenca, da za to naložbo še ni prejel
finančnih sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,

– mnenje kmetijske svetovalne službe o predlagani na-
ložbi,

– navedbo širšega razvojnega programa oziroma pro-
jekta, če je naložba vključena vanj.

(5) Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša do
35% upravičljivih stroškov.

(6) Skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh
javnih virov za izvedbo agromelioracijskih del ne sme prese-
gati 50% upravičljivih stroškov na območjih z omejenimi mož-
nostmi za kmetijsko dejavnost ter 40% na ostalih območjih.

3. Proračunska postavka 1494 – ukrep:
Hidromelioracije kmetijskih zemljišč

5. člen
(hidromelioracije kmetijskih zemljišč – investicije v

izgradnjo velikih namakalnih sistemov)
(1) Predmet podpore so investicije v dokončanje iz-

gradnje velikih namakalnih sistemov v državni lasti Ormož –
Osluševci in Kalce – Naklo.

(2) Upravičljivi stroški za namene iz tega člena so:
– vsi stroški za pripravo dokumentacije, odškodnine,

inženiringa in zunanjega nadzora, sodni in upravni stroški,
strokovne recenzije in potrebna strokovna mnenja,

– stroški del, potrebnih za pripravo izgradnje, za geo-
detska dela ter za izvedbo izgradnje.

(3) Upravičenci do sredstev iz tega člena so fizične ali
pravne osebe, ki jih lastniki zemljišč bodočega namakalne-
ga sistema pooblastijo za vodenje investicije.

(4) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena so:
1. predložitev predpisa o uvedbi namakanja;
2. predložitev podpisanih izjav lastnikov oziroma dolgo-

letnih zakupnikov vsaj 80% zemljišč, na katerih se izvaja
namakalni sistem, s katerimi se zavezujejo, da bodo v roku
največ enega leta po pridobitvi uporabnega dovoljenja za
namakalni sistem začeli z uporabo le – tega ter da bodo
plačevali nadomestila za kritje stroškov za redno delovanje
in vzdrževanje namakalnega sistema;

3. predložitev programov o vzpostavitvi sistema trženja
in skladiščenja proizvodov intenzivne pridelave (upravičenci
jih dokazujejo s pisno obliko predpogodb ali pisnih dogovo-
rov ter s podrobno analizo trženja na področju namakalnega
sistema);

4. predložitev investicijskega programa, iz katerega iz-
haja interna stopnja donosnosti investicije, ki mora biti naj-
manj 11,5%;

5. predložitev pisnega predloga institucionalnih okvir-
jev za izvedbo projekta (s predlogi za organizacijo izvedbe
namakalnega sistema, organizacijo informiranja in usposab-
ljanja kmetov za namakalno proizvodnjo, načini usklajevanja
kmetov pri pridelavi in trženju);

6. predložitev programa poteka investicije;
7. predložitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja

za izgradnjo namakalnega sistema;
8. predložitev dokazila, da so bila dela ponujena v

izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.
(5) Upravičenci predložijo vlogo na Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu:
MKGP) najpozneje do 1. junija 2003.

(6) Minister na podlagi vloge potrdi investicijski pro-
gram. O dodelitvi sredstev po tem členu odloči minister.

(7) Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša do
100% vrednosti investicije.

6. člen
(sanacija malih namakalnih sistemov in dokončanje

nezaključenih malih namakalnih sistemov)
(1) V okviru proračunske postavke 1494 – ukrep: Hi-

dromelioracije kmetijskih zemljišč so predmet podpore:
1. dokončanje nezaključenih malih namakalnih siste-

mov na podlagi pravnomočnih odločb sodišča;
2. investicije v sanacijo oziroma dokončanje malih na-

makalnih sistemov, ki so bili nepopolno izgrajeni v obdobju
od leta 1998 do 2003 in jih je financiralo oziroma sofinanci-
ralo MKGP, ter vključujejo tudi inženiring izvedbe, izdelavo
projektne dokumentacije ter strokovni nadzor nad izvedbo.

(2) Upravičenci do podpor iz tega člena so fizične in
pravne osebe, ki so jim bila za ta namen odobrena sredstva
v okviru proračunskih postavk 1494 namakanje kmetijskih
zemljišč in proračunske postavke 1497 Akumulacije, v jav-
nih razpisih v obdobju med leti 1998 in 2000.

(3) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena so:
1. podatki vlagatelja oziroma njegovega zastopnika

(ime, naslov, telefonska številka, matična številka in poslov-
ni račun oziroma tekoči račun);

2. številka pogodbe o izvedbi malega namakalnega
sistema oziroma akumulacije, sklenjene med upravičencem
in MKGP na podlagi razpisa;
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3. računi oziroma druge oblike potrdil o opravljenih
delih za izvedbo pogodbenih obveznosti v obdobju po skle-
nitvi pogodbe (kopija gradbene knjige z ustreznim uradnim
podpisom);

4. skupni popis vrednosti opravljenih del;
5. zapisniki ogledov objekta raznih strokovnih služb,

inšpekcij in morebitna ekspertna mnenja o problemu izved-
be, če obstajajo;

6. evidentiranje morebitnih preostalih dokumentov, ki
so odločilni za razjasnitev problematike nerealiziranosti pro-
jekta, oziroma slabe realizacije (npr. odločba upravnega so-
dišča itd.);

7. predviden program in predračunska vrednost potre-
bnih del za zaključitev investicije – za sanacijo oziroma do-
končanje;

8. investicija ne sme biti začeta pred letom 1998.
(4) Sredstva iz tega člena se dodelijo:
1. na podlagi pravnomočnih odločb sodišča,
2. na podlagi javnega razpisa, kjer bodo vloge obrav-

navane po vrstnem redu prispetja vlog, do porabe sredstev.
(5) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena znaša do

100% vrednosti investicije oziroma v revaloriziranih deležih
sredstev po osnovnih pogodbah med upravičenci in MKGP.

4. Proračunska postavka 2430 – ukrep: Komasacije in
sanacija nedokončanih komasacij

7. člen
(komasacije)

(1) Predmet podpore so komasacije na podlagi predpi-
sa, ki ureja kmetijska zemljišča:

1. ki so posledica izgradnje infrastrukturnih objektov
(železniške proge, gradnja avtocest, vodni zadrževalniki itd.),
za tisti del, ki presega obveznosti investitorja gradnje in-
frastrukturnih objektov, vendar predstavlja smiselno zaklju-
čeno celoto tega območja,

2. ki so na območju izgradnje namakalnih sistemov
oziroma drugih agrarnih operacij,

3. ki se na določenem območju uvajajo prvič,
4. na območjih, kjer so pravnomočno zaključeni po-

stopki denacionalizacije, ali
5. na območjih z izrazito neugodno posestno strukturo

(več kot štiri parcele na ha).
(2) Upravičljivi stroški za ukrep komasacije so geodet-

ska dela, sodni in upravni stroški.
(3) Upravičenci do podpor po tem členu so občine, v

katerih se bodo izvajale komasacije.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev so:
1. predložitev kopije zemljiško-katastrskega načrta z

izrisanimi predvidenimi mejami komasacijskega območja in
prikazom obstoječega lastninskega stanja;

2. predložitev izvlečka iz planskega akta lokalne skup-
nosti, ki se nanaša na komasacijsko območje;

3. predložitev predloga idejne zasnove ureditve koma-
sacijskega območja, ki ga sestavljata tekstualni del in grafič-
ni del;

4. predložitev primerjalne analize komasacije;
5. predložitev izjave upravičenca, da prevzema pravi-

ce, obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz investitorstva
komasacije;

6. predložitev izjave upravičenca o zagotovitvi sredstev
za posledično nastalo infrastrukturo, predvideno v idejni
zasnovi komasacije;

7. predložitev dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila;

8. predložitev dokazila, da bodo operativna in geodet-
ska dela na komasacijskih območjih izvajala geodetska po-

djetja, ki so vpisana v imenik geodetskih podjetij v skladu s
predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, državne meje
in prostorskih enot;

9. predložitev finančne konstrukcije pokrivanja stroškov;
10. predložitev pravnomočne odločbe o uvedbi koma-

sacijskega postopka.
(5) Delež dodeljenih sredstev znaša 100% upravičljivih

stroškov do porabe sredstev.

8. člen
(sanacija nedokončanih komasacij)

(1) V okviru proračunske postavke 2430 – Komasacije
in sanacija nedokončanih komasacij se v okviru programa
sanacije nedokončanih komasacij podpirajo dela, ki sledijo
kot rešitev na pritožbe komasacijskih udeležencev. Financi-
rajo se:

1. hidromelioracije, agromelioracije in geodetska ter
gradbena dela;

2. pravna dela (priprava predlogov za vpis v zemljiško
knjigo);

3. izvedeniška dela, cenitve in vrednotenje zemljišč;
4. odškodnine komasacijskim upravičencem na podla-

gi pravnomočnih odločb;
5. investicijski inženiring (priprava oddaje javnega na-

ročila gradbenih del ter nadzor nad izvedbo del), na koma-
sacijskih območjih iz priloge, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Upravičenci do sredstev iz tega člena so:
– fizične ali pravne osebe, ki so usposobljene za de-

javnosti svetovanja, priprave predlogov za vpis v zemljiško
knjigo, projektiranja ter geodetske ali gradbene dejavnosti
za potrebe kmetijske dejavnosti in imajo stalno prebivališče
oziroma sedež v Republiki Sloveniji,

– komasacijski udeleženci, upravičeni do odškodnine
na podlagi pravnomočnih komasacijskih odločb.

(3) Pogoj za pridobitev sredstev iz tega člena je v pri-
meru iz prve alinee prejšnjega odstavka predložitev ponud-
be, iz katere mora biti razvidna usposobljenost.

(4) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena znaša 100%
vrednosti del oziroma odškodnin na podlagi pravnomočnih
odločb.

5. Proračunska postavka 2438 – ukrep: Obnova
in urejanje pašnikov

9. člen
(urejanje pašnikov)

(1) Predmet podpore je ureditev pašnikov za nadzoro-
vano pašo.

(2) Sredstva se dodeljujejo za:
– ureditev ograd in obor,
– ureditev solnikov in
– ureditev oskrbe z vodo za napajanje živali.
(3) Upravičljivi stroški za namene iz tega člena so stro-

ški nabavne vrednosti materiala za napravo ograd in obor z
vso pripadajočo opremo ali lastnega materiala posamezne-
ga upravičenca. Upravičljivi stroški se priznajo največ do
zgornje višine priznane investicijske vrednosti za posamez-
no vrsto investicije, ki se objavijo v javnem razpisu.

(4) Upravičenci do sredstev iz tega člena so fizične in
pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo
stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji, ter
pašne skupnosti in agrarne skupnosti po predpisih, ki ureja-
jo kmetijska zemljišča.

(5) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena so:
1. predložitev načrta investicije,
2. predložitev plačanih računov, izdanih po 20. juliju

2002,
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3. predložitev fotokopije izpiska iz zemljiške knjige,
starega največ 2 leti.

(6) V primeru obnove in urejanja pašnikov z oborami za
gojene živali je potrebno predložiti tudi projekt gojitve živali v
obori za vsaj petletno obdobje, ki vključuje naslednje podatke:

– površino (parcelne številke, katastrske kulture),
– kopijo katastrskega načrta 1:5000 oziroma 1:2880

z izrisom obore,
– dokazilo o lastništvu oziroma dolgoročnem najemu,
– namen gojitve (opis),
– zavarovanje obore (vrsta ograje, lega vhodov v oboro

in odlovnih mest),
– potrdilo o izvedenem veterinarskem nadzoru o ustrez-

nosti naložbe v skladu s predpisi o zaščiti živali,
– evidenco gojitve divjadi (vrsta, število, struktura po

spolu),
– soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, če izgradnja

obore pomeni poseg v gozd in gozdni prostor,
– tehnični dokument v skladu s predpisi o ohranjanju

narave,
– soglasje lokalne skupnosti.
(7) Najmanjša površina obore mora znašati vsaj 2 ha, z

vključenim enim odlovnim mestom za odlov živali.
(8) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena je do 40%

upravičljivih stroškov.
(9) Skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh

javnih virov za urejanje pašnikov ne sme presegati 50%
upravičljivih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost ter 40% na ostalih območjih.

6. Proračunska postavka 5538 – ukrep: Programi
podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske

proizvodnje

10. člen
(financiranje projektov v primarno kmetijsko pridelavo)

(1) Predmet podpore so naslednje investicije primarne
kmetijske proizvodnje:

1. v novogradnjo ali adaptacijo hlevov in drugih objek-
tov s pripadajočo opremo za:

– rejo govedi, drobnice, prašičev,
– rejo perutnine in rejo konj za meso,
– predelavo mleka na skupnih planšarijah,
– pridelavo, skladiščenje, dodelavo in pripravo kmetij-

skih pridelkov iz lastne primarne proizvodnje za trg;
2. v pridelavo medu in ostalih čebeljih proizvodov ter

vzrejo čebeljih matic:
– adaptacija objektov oziroma prostorov, namenjenih

skladiščenju, dodelavi in pripravi medu in ostalih čebeljih
proizvodov za trg ter vzreji čebeljih matic,

– novogradnja oziroma adaptacija stacionarnih objek-
tov (čebelnjakov),

– nakup novih čebeljih panjev z najmanj 210 dm2 povr-
šine satov na panj, vendar največ do števila kupljenih čebe-
ljih družin,

– nakup kontejnerjev za prevoz čebeljih panjev,
– prvi nakup čebeljih matic in čebeljih družin;
3. v prvi nakup ali dokup osnovne plemenske črede za

povečano število stojišč, ki so predmet naložbe, razen za
plemenske živali, za katere lahko rejec uveljavlja podporo
na podlagi drugih predpisov;

4. v postavitev zavarovanih prostorov s pripadajočo
mehanizacijo in opremo za moderno vrtnarsko proizvodnjo,
za pridelavo jagod in jagodičevja (steklenjaki, rastlinjaki, pla-
stenjaki, tuneli in tople grede);

5. v nakup kmetijske mehanizacije (specialne, hribov-
ske in dvoriščne);

6. v nakup kmetijskih zemljišč;
7. v nakup kmetije: nakup kmetijskih zemljišč in gospo-

darskih objektov;
8. v ureditev prostorov s pripadajočo opremo, name-

njenih neposredni prodaji kmetijskih pridelkov iz lastne pri-
marne proizvodnje oziroma kmetijskih proizvodov iz dopol-
nilne dejavnosti na kmetijah: prodajni prostor, skladiščni
prostor in razstavni prostor;

9. v adaptacijo gospodarskih objektov in nakup pripa-
dajoče opreme za zagotavljanje pogojev o delovnem okolju
v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu na
kmetijah.

(2) Upravičljivi stroški za investicije iz prejšnjega od-
stavka vključujejo:

– stroške nakupa nepremičnin (gospodarskih objek-
tov, čebelnjakov in zavarovanih prostorov);

– stroške novogradnje ali adaptacije nepremičnin (go-
spodarskih objektov, čebelnjakov in zavarovanih prostorov),
ki vključujejo eno ali več od naštetih gradbenih in obrtniških
del: rušitvena, zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, fa-
saderska dela, kanalizacijo, krovska, kleparska, keramičar-
ska, mizarska, parketarska, pleskarska, ključavničarska de-
la, vodovodna in inštalaterska dela, dodatna dela;

– pri posameznih gradbenih in obrtniških delih ter na-
kupu opreme so upoštevani stroški dobave gotovih elemen-
tov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe
del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih
del);

– nepredvidene stroške, ki ne nastanejo po krivdi inve-
stitorja in so nujni za zaključek investicije do 10% upravičlji-
vih stroškov;

– stroške nakupa, prevoza in montaže opreme gospo-
darskih poslopij vključno z računalniško programsko opre-
mo;

– stroške nakupa kmetijske mehanizacije in opreme,
kmetijskih zemljišč in osnovne plemenske črede;

– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in dru-
gih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upraviče-
nosti, izdelave poslovnih načrtov oziroma investicijskih pro-
gramov, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno
povezani z izvajanjem projekta in ne presegajo 12% upravi-
čljivih stroškov.

(3) Upravičljivi stroški se priznajo največ do zgornje
višine priznane investicijske vrednosti za posamezno vrsto
investicije, ki se objavijo v javnem razpisu (ne velja za nakup
kmetijske mehanizacije in strojne opreme).

(4) Podpore iz tega člena se ne dodelijo za:
– investicije, ki se podpirajo v okviru potrjenih progra-

mov organizacij pridelovalcev,
– nakup stavbnih zemljišč in obstoječih zgradb, razen

gospodarskih poslopij v primeru nakupa kmetije,
– nakup rabljene opreme in kmetijske mehanizacije,
– investicije za dejavnost trgovine,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške poslovanja pri opravljanju dejavnosti vključno

s stroški vzdrževanja in najema,
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije,
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in dru-

gih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upraviče-
nosti, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani
z izvajanjem projekta in presegajo 12% upravičljivih stro-
škov.

(5) Upravičenci do podpor po tem členu so kmetijska
gospodarstva (fizične in pravne osebe), razen kmetijskih
zadrug, ter pašne skupnosti po predpisih, ki urejajo kmetij-
ska zemljišča, in imajo naslov oziroma sedež v Republiki
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Sloveniji ter opravljajo kmetijsko dejavnost v skladu z načeli
dobre kmetijske prakse.

(6) Pogoji za pridobitev sredstev za investicije iz prvega
odstavka tega člena so:

1. kmetijska gospodarstva morajo biti vpisana v regi-
ster kmetijskih gospodarstev;

2. kmetijsko gospodarstvo, ki je fizična oseba, mora
predložiti poslovni načrt, izdelan v skladu z metodologijo
Kmetijske svetovalne službe Slovenije (poslovni načrt mora
biti izdelan najmanj za čas izvajanja investicije in za obdobje
vračanja posojila);

3. kmetijsko gospodarstvo, ki je pravna oseba, mora
predložiti investicijski program v skladu s predpisi, ki urejajo
enotno metodologijo za izdelavo programov za javna naroči-
la investicijskega značaja (investicijski program mora biti
izdelan najmanj za čas izvajanja investicije in za obdobje
vračanja posojila);

4. kadar je upravičenec kmetija, mora imeti nosilec
kmetijskega gospodarstva stalno prebivališče na naslovu
kmetije;

5. kadar je upravičenec kmetija, mora biti nosilec kme-
tijskega gospodarstva lastnik ali solastnik oziroma mora imeti
kmetijo zakonito v najemu;

6. kadar je upravičenec kmetija, mora nosilec kmetij-
skega gospodarstva priložiti pooblastilo morebitnih solastni-
kov kmetije, da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge;

7. predložiti morajo gradbeno dokumentacijo in ustrez-
na dovoljenja, kolikor gre za gradbena dela;

8. investicija mora biti ekonomsko upravičena in mora
prispevati k izboljšanju konkurenčnosti pridelave;

9. v primeru, da gre za investicijo v hleve in ostale
gospodarske objekte na kmetijah, morajo nosilci kmetijskih
gospodarstev k vlogi priložiti pooblastilo morebitnih solastni-
kov kmetij, da se strinjajo z investicijo;

10. v primeru, da je kmetijsko gospodarstvo pašna
skupnost, mora pašna skupnost pridobiti pooblastilo lastni-
ka oziroma lastnikov gospodarskih objektov na planinah, ki
so predmet naložbe;

11. v primeru, da je kmetijsko gospodarstvo samostojni
podjetnik posameznik ali pravna oseba, mora predložiti doka-
zilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti;

12. v primeru fizičnih oseb mora biti nosilec kmetijske-
ga gospodarstva ustrezno usposobljen za opravljanje kme-
tijske dejavnosti, in sicer mora imeti:

– najmanj poklicno kmetijsko ali sorodno agroživilsko
izobrazbo,

– katerokoli drugo poklicno izobrazbo in triletne delov-
ne izkušnje na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti,

– opravljen preizkus znanja iz kmetijske dejavnosti po
programu kmetijskih poklicnih ali srednjih šol s posebnim
poudarkom na kmetijski dejavnosti, ki jo opravlja, ali

– končano osnovno šolo in vsaj 5 let delovnih izkušenj
na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti;

13. kmetijska gospodarstva morajo imeti v uporabi (v
lasti, najemu ali v zakupu) vsaj 3 ha primerljivih kmetijskih
zemljišč, veljavnost zakupne ali najemne pogodbe mora biti
najmanj do konca ekonomske dobe projekta; za potrebe
tega člena se za 1 ha primerljivih kmetijskih površin šteje:

– 1 ha njiv ali vrtov,
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov,
– 4 ha pašnikov,
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov oziro-

ma hmeljišč,
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin,
– 8 ha gozdov,
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin;

14. investicija mora ustrezati predpisanim veterinarsko-
sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam;

15. gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s pred-
pisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;

16. investicija je lahko začeta največ eno leto pred
objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z
določili javnega razpisa;

17. kot začetek izvedbe investicije se šteje prevzem
katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih do-
deljenih sredstev;

18. kot zaključek investicije se šteje tehnični prevzem
oziroma vključitev nove opreme in kmetijske mehanizacije v
proizvodni proces, če tehnični prevzem ni obvezen;

19. v primeru fazne gradnje mora biti delovna faza, ki
je predmet podpore iz tega člena, začeta največ eno leto
pred objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu
z določili javnega razpisa, predhodna delovna faza, ki ni
predmet podpore iz tega člena, pa mora biti zaključena
najpozneje eno leto pred objavo javnega razpisa;

20. kmetijska gospodarstva morajo predložiti dokazila
o svojem finančnem stanju;

21. kmetijsko gospodarstvo ne sme biti v finančnih
težavah, v stečajnem postopku, v postopku prisilne porav-
nave ali v postopku likvidacije (velja za pravne osebe in
s.p.);

22. sredstva se dodelijo na podlagi predračunov, izpla-
čajo pa se le na podlagi plačanih računov ali potrjenih in
plačanih situacij. Upoštevajo se računi in situacije, plačani
največ eno leto pred objavo javnega razpisa;

23. po končani investiciji mora upravičenec dostaviti
kopije računov oziroma situacij, za del investicije, ki je bila
financirana iz drugih virov;

24. kmetijsko gospodarstvo mora zagotoviti razliko
sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo
investicije;

25. v prilogi javnega razpisa bodo določeni upravičljivi
stroški in priznane investicijske vrednosti za posamezno vr-
sto investicije;

26. skupna vrednost investicij, načrtovanih v okviru
poslovnega načrta oziroma investicijskega programa, mora
znašati vsaj 5,000.000 SIT;

27. kmetije, ki pridobijo več kot 8,000.000 SIT sred-
stev po tem členu, morajo voditi knjigovodstvo in spremljati
rezultate gospodarjenja po FADN metodologiji vsaj še 5 let
po končani investiciji.

(7) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo upra-
vičenci za posamezne namene izpolnjevati še naslednje po-
goje:

1. v primeru investicije v novogradnjo ali adaptacijo
hlevov in drugih objektov s pripadajočo opremo:

– na področju reje govedi, drobnice in prašičev ter na
področju pridelave vrtnin se podpirajo samo že začete inve-
sticije, za kar nosilec predloži izjavo oziroma delno plačane
račune. Izjemoma se lahko na področju reje govedi, drobni-
ce in prašičev podpirajo tudi nove investicije, vendar le v
primerih, ko obsegi živinorejske proizvodnje na kmetijskih
gospodarstvih po končani investiciji ne presegajo nasled-
njih vrednosti:

a) govedoreja (na celotnem območju Republike Slove-
nije) – na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost reja krav molznic oziroma reja krav dojilj ne sme
presegati 19 stojišč, reja govejih pitancev pa 39 stojišč, na
ostalih območjih reja krav molznic oziroma reja krav dojilj ne
sme presegati 39 stojišč, reja govejih pitancev pa 79 sto-
jišč,

b) reja drobnice (samo območja z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost) – reja drobnice za proizvodnjo mle-
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ka ne sme presegati 39 stojišč, za proizvodnjo mesa pa 79
stojišč,

c) prašičereja (na celotnem območju Republike Slove-
nije) – reja plemenskih svinj ne sme presegati 39 stojišč za
plemenske svinje, kombinirana reja 29 stojišč za plemen-
ske svinje in 149 za prašiče pitance, reja prašičev pitancev
pa 249 stojišč;

– stojišča se nanašajo na odrasle živali, pri obsegu
reje iz prejšnje alinee pa je potrebno dodatno upoštevati še
25% letni remont črede;

– za živinorejsko proizvodnjo mora kmetijsko gospo-
darstvo ob dokončanju investicije zagotoviti dovolj kmetij-
skih površin za porabo živalskih izločkov, in sicer za rejo
prašičev in perutnine največ 2 glavi velike živine/ha (v na-
daljnjem besedilu: GVŽ/ha) in za rejo govedi, drobnice in
konjev največ 2,5 GVŽ/ha;

– za preračun posameznih vrst in kategorij živali v GVŽ
se upošteva količnik iz obrazca “B-Osnovni podatki o kme-
tijskem gospodarstvu za leto 2003-stalež živali“;

– če kmetijsko gospodarstvo nima urejenih zadostnih
zmogljivosti za hrambo živalskih gnojil in s programom pre-
strukturiranja tega problema ne rešuje, ni upravičeno do
podpor iz tega člena;

– investicije v rejo drobnice se podpirajo le na obmo-
čjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko proizvodnjo;

– investicije v rejo prašičev se podpirajo le, če upravi-
čenec lahko zagotavlja vsaj 35% doma pridelane krme;

– v primeru investicij za prirejo perutnine se spodbuja-
jo izključno investicije na kmetijah;

2. v primeru investicij v pridelavo medu in ostalih čebe-
ljih proizvodov na kmetijah ter vzrejo čebeljih matic:

– do investicij iz tega naslova so lahko upravičene le
kmetije, ki pridelujejo med blagovne znamke “Slovenski med
kontrolirane kakovosti“,

– kmetije morajo imeti ob predložitvi vloge v uporabi
vsaj 40 proizvodnih čebeljih družin,

– v primeru investicije v vzrejo čebeljih matic mora
imeti pridelovalec na kmetiji registracijo za vzrejevalca čebe-
ljih matic avtohtone čiste kranjske čebele v predhodnem
letu in imeti ob koncu investicije letno proizvodnjo najmanj
1500 čebeljih matic,

– podpira se le prvi nakup čebeljih matic in čebeljih
družin avtohtone čiste kranjske čebele, ki so vpisane v regi-
ster pri Nacionalnem veterinarskem inštitutu Veterinarske
fakultete Univerze v Ljubljani;

3. v primeru investicij v objekte za predelavo mleka na
skupnih planšarijah:

– planina mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni v
predpisu, ki ureja slovenski kmetijsko okoljski program, in
se nanašajo na izvajanje planinske paše,

– pašna skupnost mora priložiti kopije zapisnika o pri-
gonu živali na planinsko pašo in predvidenem datumu odgo-
na s planinske paše na obrazcu, ki ga ureja predpis o
slovenskem kmetijsko okoljskem programu,

– pašna skupnost mora predložiti potrjen pašni red za
tekoče leto;

4. v primeru nakupa kmetijske mehanizacije:
– kot upravičljiv strošek se prizna le 30% vrednost na-

kupa kmetijske mehanizacije,
– seznam kmetijske mehanizacije se navede v javnem

razpisu;
5. v primeru prvega nakupa oziroma dokupa osnovne

plemenske črede za povečano število stojišč:
– prvi nakup oziroma dokup osnovne plemenske čre-

de je pogojen z investicijo v hlev, ki še traja ali pa je že
zaključena, vendar ne kasneje kot eno leto od objave javne-
ga razpisa,

– plemenske živali morajo biti vpisane v rodovniško
knjigo, ki jo vodijo izvajalci javne službe strokovnih nalog v
živinoreji,

– pri reji krav molznic se podpira le nakup brejih ple-
menskih telic,

– pri reji krav dojilj se ne podpira nakupa krav ali brejih
telic črnobele pasme (ČB), rdeči holštajn pasme (RH) ali
kombinirane črnobele in rdeče holštajn pasme (ČB/RH),

– pri reji konj se podpira le nakup plemenskih kobil
hladnokrvnih pasem;

6. v primeru investicij v pridelavo vrtnin – za potrebe te
uredbe pridelovanje vrtnin obsega dejavnosti, ki so v pred-
pisih o standardni klasifikaciji dejavnosti navedene pod
“01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sa-
dik“, razen gojenja travne ruše za presajanje in pridobivanje
sadik sadnega drevja in trsnih cepljenk;

7. v primeru investicij v pridelavo vina – do investicij v
novogradnjo ali adaptacijo vinogradniške kleti, vključno z
nakupom pripadajoče opreme, so upravičene le kmetije;

8. v primeru investicij v hladilnice za sveže sadje – do
investicij v novogradnjo ali adaptacijo hladilnic za sveže sa-
dje so upravičena tista kmetijska gospodarstva, ki imajo
dovolj lastne primarne pridelave za racionalno rabo hladilni-
ce ter na gravitacijskem območju nameravane investicije ni
zadostnih hladilnih kapacitet;

9. v primeru nakupa kmetije:
– do nakupa so upravičene le kmetije,
– kmetija mora najpozneje ob zaključku investicije ime-

ti v lasti vsaj 5 ha primerljivih kmetijskih zemljišč;
10. v primeru nakupa kmetijskih zemljišč:
– do nakupa kmetijskih zemljišč so upravičene le fizič-

ne osebe;
– izjemoma so do nakupa kmetijskih zemljišč upraviče-

na tudi podjetja, registrirana za kmetijsko dejavnost, vendar
morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

a) podpira se le nakup kmetijskih zemljišč, na katerih
so končani postopki denacionalizacije,

b) podjetja, registrirana za kmetijsko dejavnost, morajo
imeti na teh zemljiščih lastno kmetijsko proizvodnjo;

– nakup kmetijskih zemljišč mora prispevati k zaokroži-
tvi kmetijskega gospodarstva;

– kmetijsko gospodarstvo mora najpozneje ob zaključ-
ku investicije imeti v lasti vsaj 5 ha primerljivih kmetijskih
zemljišč;

11. v primeru investicij v neposredno prodajo:
– do investicij v ureditev prostorov namenjenih nepo-

sredni prodaji, so upravičene le kmetije in pašne oziroma
agrarne skupnosti;

12. v primeru dodatne pomoči iz naslova mladega kme-
ta:

– mladi kmet mora biti nosilec kmetijskega gospodar-
stva, kar mora biti razvidno iz obrazca “A -Osnovni podatki o
kmetijskem gospodarstvu“ za tekoče leto,

– biti mora mlajši od 40 let in gre za njegov prvi pre-
vzem,

– kmetija je upravičena do pomoči le v prvih petih letih
po prevzemu in vzpostavitvi mladega kmeta kot nosilca kme-
tijskega gospodarstva.

(8) Kriteriji za izbor vlog:
– regionalni vidik lokacije investiranja (območje s po-

sebnimi razvojnimi problemi, območje z omejenimi dejavniki
za kmetijsko pridelavo, vključenost projekta v širše celovite
programe, mnenje kmetijske svetovalne službe Slovenije),

– tržni in ekonomski elementi projekta (konkurenčna
sposobnost proizvodov in storitev, ocena finančne uspe-
šnosti projekta, interna stopnja donosnosti projekta),
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– izvedljivost investicije (kreditna sposobnost investi-
torja, ekološka ustreznost investicije, organizacijske sposo-
bnosti investitorja, že izvršena dela na projektu, profesional-
nost kmetovanja, velikost kmetijskega gospodarstva,
izobrazba vlagatelja).

(9) Izberejo se projekti, ki dosežejo večje število točk
znotraj razpoložljivih sredstev.

(10) Delež sredstev za investicije iz prvega odstavka
tega člena (nepovratna sredstva) lahko znaša do 25% upra-
vičljivih stroškov. Skupni delež dodeljenih sredstev (nepo-
vratna in povratna sredstva) lahko znaša do 50% upravičlji-
vih stroškov, in sicer:

– 25% nepovratnih sredstev in 25% povratnih sredstev
na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
in

– 20% nepovratnih sredstev in 20% povratnih sredstev
na ostalih območjih.

V primeru pomoči mladim kmetom znaša delež sred-
stev za investicije iz prvega odstavka tega člena (nepovratna
sredstva) do 30% upravičljivih stroškov, skupni delež dode-
ljenih sredstev (nepovratna in povratna sredstva) pa lahko
znaša do 60% upravičljivih stroškov, in sicer:

– 30% nepovratnih sredstev in 30% povratnih sredstev
na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
in

– 25% nepovratnih sredstev in 25% povratnih sredstev
na ostalih območjih.

(11) Kmetijsko gospodarstvo lahko pridobi za investici-
je po tem členu vsaj 2,000.000 SIT, od tega 1,000.000
SIT nepovratnih in 1,000.000 SIT povratnih sredstev in naj-
več 60,000.000 SIT, od tega 30,000.000 SIT nepovratnih
in 30,000.000 SIT povratnih sredstev.

(12) Če je kmetijsko gospodarstvo za isti namen, za
katerega uveljavlja pridobitev sredstev po tem členu, že pri-
dobilo državno pomoč iz naslova ostalih javnih sredstev
Republike Slovenije, potem skupna višina dodeljenih držav-
nih pomoči ne sme presegati 50% upravičljivih stroškov na
območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
oziroma 40% upravičljivih stroškov na ostalih območjih. Če
gre za investicije mladih kmetov, potem skupna višina dode-
ljenih državnih pomoči ne sme presegati 55% upravičljivih
stroškov na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost oziroma 45% upravičljivih stroškov na ostalih ob-
močjih. V primeru povratnih sredstev državno pomoč pred-
stavlja razlika med obrestmi po referenčni obrestni meri in
dejansko plačanimi obrestmi.

11. člen
(financiranje projektov dopolnilnih dejavnosti na kmetijah)

(1) Predmet podpore so naslednje investicije v dopol-
nilne dejavnosti na kmetijah:

1. v novogradnjo ali adaptacijo objektov s pripadajoči-
mi napravami in opremo za predelavo kmetijskih proizvodov,
ki se na kmetijah izvaja kot dopolnilna dejavnost, vključno z
njihovim skladiščenjem, pripravo za trg in neposredno pro-
dajo:

– predelava mleka (obdelava mleka in proizvodnja
mlečnih izdelkov), mesa (klanje, razkosanje mesa in proiz-
vodnja mesnih izdelkov) in vrtnin,

– predelava ostalih kmetijskih proizvodov, zelišč in goz-
dnih sadežev,

– predelava lesnih gozdnih sortimentov;
2. v novogradnjo in adaptacijo objektov s pripadajoči-

mi napravami in opremo za opravljanje ostalih dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah, razen turizma na kmetijah in domače
obrti;

3. v nakup dodatne strojne opreme za opravljanje sto-
ritev s kmetijsko mehanizacijo, ki se na kmetijah izvaja kot
dopolnilna dejavnost;

4. v ureditev prostorov s pripadajočo opremo, name-
njenih neposredni prodaji kmetijskih pridelkov iz lastne pri-
marne proizvodnje oziroma kmetijskih proizvodov iz dopol-
nilne dejavnosti na kmetijah: prodajni prostor, skladiščni
prostor in razstavni prostor;

5. v adaptacijo gospodarskih objektov in nakup pripa-
dajoče opreme za zagotavljanje pogojev o delovnem okolju
v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu na
kmetijah.

(2) Upravičljivi stroški za investicije iz prejšnjega od-
stavka vključujejo:

– stroške novogradnje ali adaptacije gospodarskih ob-
jektov, ki vključujejo eno ali več od naštetih gradbenih in
obrtniških del: rušitvena, zemeljska, betonska, zidarska,
tesarska, fasaderska dela, kanalizacijo, krovska, kleparska,
keramičarska, mizarska, parketarska, pleskarska, ključavni-
čarska, vodovodna in inštalaterska dela ter dodatna dela;

– pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so pov-
sod upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup in
prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na licu
mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);

– nepredvidene stroške, ki ne nastanejo po krivdi inve-
stitorja in so nujni za zaključek investicije do 10% priznanih
stroškov investicije oziroma programa;

– stroške nakupa, prevoza in montaže opreme gospo-
darskih poslopij vključno z računalniško programsko opre-
mo;

– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in dru-
gih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upraviče-
nosti, izdelave poslovnih načrtov oziroma investicijskih pro-
gramov, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno
povezani z izvajanjem projekta in ne presegajo 12% upravi-
čljivih stroškov.

(3) Upravičljivi stroški se priznajo največ do zgornje
višine priznane investicijske vrednosti za posamezno vrsto
investicije, ki se objavijo v javnem razpisu (ne velja za nakup
strojne opreme).

(4) Podpore iz prvega odstavka tega člena se ne dode-
lijo za:

– nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb;
– nakup rabljene opreme;
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– stroške poslovanja (tudi stroški vzdrževanja in naje-

ma);
– bančne stroške, stroške garancij;
– stroške promocije;
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in dru-

gih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upraviče-
nosti, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani
z izvajanjem projekta, ki presegajo 12% upravičljivih stro-
škov.

(5) Upravičenci do podpor iz tega člena so kmetije z
naslovom v Republiki Sloveniji, ki opravljajo kmetijsko dejav-
nost v skladu z načeli dobre kmetijske prakse.

(6) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena:
1. kmetije morajo biti vpisane v register kmetijskih go-

spodarstev;
2. predložiti morajo izdelan poslovni načrt investicije v

skladu z metodologijo Kmetijske svetovalne službe, poslov-
ni načrt mora biti izdelan najmanj za čas izvajanja investicije
in za obdobje vračanja posojila (v poslovnem načrtu mora
biti zajeta tudi osnovna dejavnost);

3. predložiti morajo dokazila o finančnem stanju upra-
vičenca;
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4. registrirano morajo imeti dopolnilno dejavnost oziro-
ma morajo zagotoviti, da bodo najpozneje ob zaključku in-
vesticije registrirali dopolnilno dejavnost pri ustreznem uprav-
nem organu;

5. predložiti morajo gradbeno dokumentacijo in ustrez-
na dovoljenja, kolikor gre za gradbene ukrepe;

6. kmetija mora imeti v uporabi (v lasti, najemu ali v
zakupu) vsaj 3 ha primerljivih kmetijskih zemljišč, veljavnost
zakupne ali najemne pogodbe mora biti najmanj do konca
ekonomske dobe projekta;

7. za potrebe tega člena se za 1 ha primerljivih kmetij-
skih površin šteje:

– 1 ha njiv ali vrtov,
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov,
– 4 ha pašnikov,
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov oziro-

ma hmeljišč,
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin,
– 8 ha gozdov,
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin;
8. v javnem razpisu se določijo upravičljivi stroški in

priznane investicijske vrednosti za posamezno vrsto investi-
cije;

9. kadar gre za investicije v gospodarske objekte, mo-
ra nosilec kmetijskega gospodarstva priložiti soglasje osta-
lih solastnikov;

10. gradbeni ukrepi morajo biti izvedeni v skladu s
predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu oko-
lja;

11. investicija mora ustrezati predpisanim veterinarsko-
sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam;

12. investicija je lahko začeta največ eno leto pred
objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z
določili javnega razpisa;

13. kot začetek izvedbe investicije se šteje prevzem
katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih do-
deljenih sredstev;

14. kot zaključek investicije se šteje tehnični prevzem
oziroma vključitev nove opreme in kmetijske mehanizacije v
proizvodni proces, če tehnični prevzem ni obvezen;

15. v primeru fazne gradnje mora biti delovna faza, ki
je predmet podpore iz tega člena, začeta največ eno leto
pred objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu
z določili javnega razpisa, predhodna delovna faza, ki ni
predmet podpore iz tega člena, pa mora biti zaključena
najpozneje eno leto pred objavo javnega razpisa;

16. sredstva se dodelijo na podlagi predračunov, izpla-
čajo pa se le na podlagi plačanih računov ali potrjenih in
plačanih situacijah za celotno investicijo. Upoštevani bodo
računi in situacije, plačani največ eno leto pred objavo jav-
nega razpisa;

17. kmetija mora zagotoviti razliko sredstev med dode-
ljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije;

18. skupna vrednost investicij, načrtovanih v okviru
poslovnega načrta, mora znašati vsaj 5,000.000 SIT.

(7) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo biti
izpolnjeni še naslednji pogoji:

1. glede vlagatelja zahtevka:
– biti mora nosilec kmetijskega gospodarstva, kar mo-

ra biti razvidno iz obrazca “A – Osnovni podatki o kmetij-
skem gospodarstvu“,

– nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti stalno
prebivališče na naslovu kmetije,

– nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti lastnik
ali solastnik, oziroma mora imeti kmetijo zakonito v najemu,

– priložiti mora pooblastilo morebitnih solastnikov kme-
tije, da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge,

– nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti najmanj
poklicno kmetijsko ali sorodno agroživilsko izobrazbo, kate-
rokoli drugo poklicno izobrazbo in triletne delovne izkušnje
na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti, opravljen
preizkus znanja iz kmetijske dejavnosti po programu kmetij-
skih poklicnih ali srednjih šol s posebnim poudarkom na
kmetijski dejavnosti, ki jo opravlja ali končano osnovno šolo
in vsaj 5 let delovnih izkušenj na kmetiji ali v posamezni
kmetijski dejavnosti;

2. v primeru dodatne pomoči iz naslova mladega kme-
ta:

– mladi kmet mora biti nosilec kmetijskega gospodar-
stva, biti mora mlajši od 40 let in gre za njegov prvi prevzem,

– kmetija je upravičena do pomoči le v prvih petih letih
po prevzemu in vzpostavitvi mladega kmeta kot nosilca kme-
tijskega gospodarstva;

3. za potrebe te uredbe pridelovanje vrtnin obsega
dejavnosti, ki so v predpisu o standardni klasifikaciji dejav-
nosti navedene pod “01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih
rastlin, semen in sadik“, razen gojenja travne ruše za presa-
janje in pridobivanje sadik sadnega drevja in trsnih cepljenk;

4. v primeru investicije v objekte oziroma prostore,
namenjene predelavi mleka, mesa in vrtnin, se podpirajo
samo investicije, na katerih so ob vložitvi vloge že pričeli z
deli, za kar nosilec predloži izjavo oziroma delno plačane
račune;

5. v primeru nakupa dodatne strojne opreme se kot
upravičljiv strošek prizna le 30% vrednost nakupa strojne
opreme.

(8) Kriteriji za izbor vlog:
– regionalni vidik lokacije investiranja (območje s po-

sebnimi razvojnimi problemi, območje z omejenimi dejavniki
za kmetijsko pridelavo, vključenost projekta v širše celovite
programe, mnenje kmetijske svetovalne službe Slovenije);

– tržni in ekonomski elementi projekta (konkurenčna
sposobnost proizvodov in storitev, ocena finančne uspe-
šnosti projekta, interna stopnja donosnosti projekta);

– izvedljivost investicije (kreditna sposobnost investi-
torja, ekološka ustreznost investicije, organizacijske sposo-
bnosti investitorja, že izvršena dela na projektu, profesional-
nost kmetovanja, velikost kmetijskega gospodarstva,
izobrazba vlagatelja).

(9) Izberejo se projekti, ki dosežejo večje število točk
znotraj razpoložljivih sredstev.

(10) Delež sredstev za investicije iz prvega odstavka
tega člena (nepovratna sredstva) lahko znaša do 25% upra-
vičljivih stroškov. Skupni delež dodeljenih sredstev (nepo-
vratna in povratna sredstva) lahko znaša do 50% upravičlji-
vih stroškov, in sicer:

– 25% nepovratnih sredstev in 25% povratnih sredstev
na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
in

– 20% nepovratnih sredstev in 20% povratnih sredstev
na ostalih območjih.

(11) V primeru dodatne pomoči mladim kmetom znaša
delež sredstev za investicije iz prvega odstavka tega člena
(nepovratna sredstva) do 30% upravičljivih stroškov, skupni
delež dodeljenih sredstev (nepovratna in povratna sredstva)
pa lahko znaša do 60% upravičljivih stroškov, in sicer:

– 30% nepovratnih sredstev in 30% povratnih sredstev
na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
in

– 25% nepovratnih sredstev in 25% povratnih sredstev
na ostalih območjih.
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(12) Kmetija lahko pridobi za investicije po tem členu
vsaj 2,000.000 SIT, od tega 1,000.000 SIT nepovratnih in
1,000.000 SIT povratnih sredstev in največ 30,000.000
SIT, od tega 15,000.000 SIT nepovratnih in 15,000.000
SIT povratnih sredstev.

(13) Če je kmetijsko gospodarstvo za isti namen, za
katerega uveljavlja pridobitev sredstev po tem členu, že pri-
dobilo državno pomoč iz naslova ostalih javnih sredstev
Republike Slovenije, skupna višina dodeljenih državnih po-
moči ne sme presegati 50% upravičljivih stroškov na obmo-
čjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost oziroma
40% upravičljivih stroškov na ostalih območjih. Če gre za
investicije mladih kmetov, skupna višina dodeljenih državnih
pomoči ne sme presegati 55% upravičljivih stroškov na ob-
močjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost oziro-
ma 45% upravičljivih stroškov na ostalih območjih. V prime-
ru povratnih sredstev državno pomoč predstavlja razlika med
obrestmi po referenčni obrestni meri in dejansko plačanimi
obrestmi.

12. člen
(pomoč za nadomestilo škode, ki so jo povzročile naravne

nesreče ali izjemni pojavi)
(1) Predmet podpore je reševanje težkega socialnega

položaja kmetij v primeru naslednjih škodnih dogodkov:
a) smrt, nad 80% invalidnost ali več kot 6-mesečna

nesposobnost za delo nosilca ali člana kmetijskega gospo-
darstva, ki predstavlja polno delovno moč na kmetiji;

b) nastanek škode na kmetiji, ki je nastala zaradi narav-
ne nesreče ali izjemnega pojava. Kot naravno nesrečo ali
izjemen pojav se šteje nepredviden dogodek, povzročen s
strani narave in ga ni mogoče preprečiti. Prav tako se šteje
za izjemen pojav izbruh bolezni, rastlinske ali živalske, v
primerih ko povračilo škode ni urejeno z drugimi predpisi ali
ko je zaradi pojava bolezni na kmetiji prepovedan promet z
živalmi oziroma je dovoljen le zakol živali.

(2) Pomoč iz tega člena se dodeli v dveh oblikah:
– kot enkratna pomoč v primeru smrti, v primeru invali-

dnosti ali več kot 6-mesečne nesposobnosti za delo na
kmetiji, kjer gre za osebo, ki predstavlja polno delovno moč
na kmetiji in to pomeni hud poseg v delovni proces na
kmetiji,

– kot pomoč za premostitev težav, ki so nastale zaradi
naravnih nesreč ali izjemnih pojavov.

(3) Upravičljivi stroški za namene iz tega člena so:
– enkratna finančna pomoč, ki predstavlja izpad delov-

ne sile za čas enega leta,
– stroški storitev ter materiala, ki so potrebni za vzpo-

stavitev stanja pred nastankom škodnega dogodka ali preu-
smeritev kmetije.

(4) Upravičenci do podpor iz tega člena so kmetije na
območju Republike Slovenije.

(5) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena so:
1. predložitev ustreznega poročila o škodnem dogod-

ku (kot škodni dogodek se smatra dogodek pod a) ali b) iz
prvega odstavka tega člena,

2. predložitev sanacijskega načrta kmetije in poročilo
o že dobljenih pomočeh,

3. nastanek škodnega dogodka po 1. januarju 2002,
4. stavbe in pridelki morajo biti zavarovani,
5. upravičenci morajo večino dohodka pridobiti iz kme-

tijske dejavnosti.
(6) Podpore iz tega člena se ne dodelijo za pokrivanje

škod po drugih predpisih. Prav tako se ne pokriva izgube
dohodka.

(7) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena znaša:
– v primerih iz točke a) prvega odstavka tega člena

največ 1,000.000 SIT. Sredstva so nepovratna in se upravi-
čencu dodelijo in izplačajo na podlagi ustreznih dokumen-
tov;

– v primerih iz točke b) prvega odstavka tega člena do
35% ocenjene škode (do 50% nepovratnih in do 50% po-
vratnih sredstev), razen v primeru bolezni BSE, kjer znaša
delež dodeljenih sredstev do 100% ocenjene škode (nepo-
vratna sredstva) in se sredstva lahko namenijo za zamenjavo
črede ali preusmeritev kmetije. Sredstva se dodelijo na osno-
vi predloženih dokumentov in izplačajo na osnovi predlože-
nih računov.

(8) Višina vseh prejetih sredstev ne sme presegati viši-
ne ugotovljene škode.

13. člen
(program prestrukturiranja kmetijskih zadrug)

(1) Predmet podpore so naslednje naložbe v posodo-
bitev poslovanja kmetijskih zadrug:

1. novogradnja ali adaptacija hlevov za rejo govedi,
prašičev, drobnice, perutnine in konjev za rejo mesa;

2. novogradnja ali adaptacija zavarovanih prostorov s
pripadajočo tehnološko opremo in mehanizacijo. Za zavaro-
vane prostore se štejejo steklenjaki, rastlinjaki, plastenjaki,
tuneli in tople grede;

3. nakup, novogradnja ali adaptacija proizvodno skla-
diščnih kapacitet s pripadajočo tehnološko opremo in me-
hanizacijo za prevzem, pripravo, dodelavo in predelavo kme-
tijskih proizvodov (vino, sadje, zelenjava, krompir, žito ter
kmetijskih proizvodov iz mesa in mleka) iz primarne lastne
proizvodnje in primarne proizvodnje svojih članov;

4. nakup, novogradnja ali posodobitev:
– klavnih in predelovalnih obratov s pripadajočo tehno-

loško opremo za meso,
– predelovalnih obratov s pripadajočo tehnološko opre-

mo za mleko;
5. nakup specialne kmetijske mehanizacije in opreme;
6. nakup kmetijskih zemljišč, kjer so pravnomočno

zaključeni postopki denacionalizacije.
(2) Predmet podpore je tudi dolgoročno proizvodno in

poslovno združevanje kmetijskih zadrug in njihovih združenj
na državni ali regionalni ravni z namenom:

1. izboljšanja splošnih storitev, kjer je predmet podpo-
re:

– sofinanciranje programov za vzpostavitev novih so-
dobnih pridelovalnih tehnologij kmetijske proizvodnje oziro-
ma predelave ter priprave kmetijskih proizvodov in izdelkov
za trg,

– sofinanciranje sistemov za zagotavljanje proizvodnje
proizvodov višje kakovosti s specifičnimi lastnostmi,

– sofinanciranje v programe sledljivosti porekla kmetij-
skih pridelkov in izdelkov;

2. izboljšanja organiziranosti medsebojnega poslovne-
ga sodelovanja:

– nakup računalniške strojne in programske opreme,
– investicije v nakup ali adaptacijo poslovnih prostorov

s pripadajočo opremo.
(3) Upravičljivi stroški za namene iz prvega odstavka

tega člena vključujejo:
– stroške nakupa nepremičnin (velja za točki 3 in 4

prvega odstavka tega člena),
– stroške novogradnje ali adaptacije nepremičnin, ki

vključujejo eno ali več od naštetih gradbenih in obrtniških
del: rušitvena, zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, fa-
saderska dela, kanalizacijo, krovska, kleparska, keramičar-
ska, mizarska, parketarska, pleskarska, ključavničarska, vo-
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dovodna in inštalaterska dela, dodatna dela (velja za točke
1, 2, 3 in 4 prvega odstavka tega člena),

– pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so pov-
sod upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup in
prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na licu
mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del) (velja za
točke 1, 2, 3 in 4 prvega odstavka tega člena),

– nepredvideni stroški, ki ne nastanejo po krivdi inve-
stitorja in so nujni za zaključek investicije do 10% upravičlji-
vih stroškov (velja za točke 1, 2, 3 in 4 prvega odstavka tega
člena),

– stroške nakupa, prevoza in montaže opreme gospo-
darskih poslopij, vključno z računalniško programsko opre-
mo (velja za točke 1, 2 in 3 prvega odstavka tega člena),

– stroške nakupa, prevoza in montaže opreme in stro-
jev predelovalnega traku za dodelavo, predelavo, obdelavo,
konzerviranje in pripravo proizvodov ter ureditve skladiščnih
prostorov s pripadajočo opremo in stroji za klavne obrate za
meso (velja za točko 4 prvega odstavka tega člena),

– stroške nakupa, prevoza in montaže opreme, strojev
in predelovalnih linij za dodelavo, predelavo, obdelavo, kon-
zerviranje in pripravo kmetijskih proizvodov in izdelkov ter za
pakiranje in embaliranje za predelovalne obrate za mleko in
meso (velja za točko 4 prvega odstavka tega člena),

– stroške nakupa kmetijske mehanizacije in opreme
(velja za točko 5 prvega odstavka tega člena),

– stroške nakupa kmetijskih zemljišč (velja za točko 6
prvega odstavka tega člena);

– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in dru-
gih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upraviče-
nosti, izdelave poslovnih načrtov oziroma investicijskih pro-
gramov, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno
povezani z izvajanjem projekta in ne presegajo 12% upravi-
čljivih stroškov.

(4) Upravičljivi stroški za namene iz drugega odstavka
tega člena vključujejo:

– stroške izobraževanja, svetovanja in uvajanj novih pro-
izvodnih programov ter tehnologij,

– stroške pridobitve priznanih standardov,
– stroške vzpostavitve programov sledljivosti kmetijskih

proizvodov,
– stroške za nakup in adaptacijo poslovnih prostorov,

vključno s pripadajočo pisarniško opremo, računalniško
strojno in programsko opremo,

– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in dru-
gih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upraviče-
nosti, izdelave poslovnih načrtov oziroma investicijskih pro-
gramov, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno
povezani z izvajanjem projekta in ne presegajo 12% upravi-
čljivih stroškov.

(5) Podpore iz tega člena se ne dodelijo za:
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– investicije v povečevanje kapitalskega in solastniške-

ga deleža v podjetjih,
– investicije v nakup, novogradnjo ali adaptacijo pred-

elovalnih obratov za predelavo žit in proizvodnjo žitnih izdel-
kov, proizvodnjo rastlinskih in živalskih olj in maščob, prede-
lavo jajc in proizvodnjo drugih živil, razen sladkorja,
proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko ali mlečne
izdelke,

– investicije v vzpostavitev zavarovanih prostorov za pro-
izvodnjo okrasnih rastlin in rezanega cvetja,

– investicije na ravni trgovine,
– investicije v nakup ali zakup gradbenih zemljišč,
– investicije v napravo in obnovo namakalnih sistemov,
– investicije v nakup, najem in adaptacijo skladiščnih

prostorov za repromaterial,

– sofinanciranje v usposabljanje oseb za zagotavljanje
strokovno tehnične pomoči,

– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in dru-
gih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upraviče-
nosti, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani
z izvajanjem projekta in presegajo 12% upravičljivih stro-
škov.

(6) Upravičenci do podpor iz tega člena so kmetijske
zadruge, registrirane za kmetijsko dejavnost s sedežem v
Republiki Sloveniji, in pravne osebe, ki so v večinski zadruž-
ni lasti, s sedežem v Republiki Sloveniji, registrirane za
kmetijsko dejavnost, prodajo kmetijskih proizvodov na do-
mačem in tujem trgu ter za oskrbo kmetijskih zadrug.

(7) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena so:
1. predložitev investicijskega programa v skladu s pred-

pisi, ki urejajo enotno metodologijo za izdelavo programov
za javna naročila investicijskega značaja, oziroma investicij-
ski program poslovnega in kapitalskega povezovanja, ki mo-
ra izkazovati ekonomsko upravičenost oziroma konkuren-
čnost pridelave;

2. pri naložbah, za katere presoja vplivov na okolje
(PVO) ni obvezna, mora vlagatelj predložiti strokovno oce-
no, pripravljeno v skladu s predpisi, ki obravnavajo posa-
mezne oblike obremenjevanja okolja (iz strokovne ocene
mora biti razvidno, ali investicija in na kakšen način povzro-
ča obremenitev okolja; v primeru, da investicija predstavlja
obremenitev okolja, mora strokovna ocena vsebovati tudi
ukrepe za njeno preprečevanje ali zmanjšanje);

3. predložitev zadnjega revizijskega mnenja in letnega
poročila predhodnega poslovnega leta;

4. predložitev gradbene dokumentacije oziroma ustrez-
na dovoljenja, v kolikor gre za gradbene ukrepe;

5. upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljeni-
mi sredstvi in dejansko vrednostjo naložbe;

6. upravičenec ni v stečajnem postopku, postopku
likvidacije ali prisilni poravnavi;

7. po zaključeni naložbi mora investicija ustrezati veteri-
narsko-sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam;

8. sredstva se dodelijo na podlagi predračunov, potrje-
nih programov, notarsko overjene kupoprodajne pogodbe,
izplačajo pa se na podlagi plačanih računov ali potrjenih in
plačanih situacijah za celotno naložbo. Upoštevajo se raču-
ni in situacije, plačani največ 2 leti pred objavo javnega
razpisa.

(8) V primeru namenov prvega odstavka tega člena mo-
ra upravičenec še dodatno izpolnjevati naslednje pogoje:

1. za naložbe v hleve:
– za živinorejsko proizvodnjo mora kmetijsko gospo-

darstvo po končanju naložbe zagotoviti dovolj kmetijskih
površin za porabo živalskih izločkov, in sicer za rejo prašičev
in perutnine največ 2 glavi velike živine/ha (v nadaljnjem
besedilu: GVŽ/ha) ter za rejo govedi, drobnice in konjev
največ 2,5 GVŽ/ha;

– za preračun posameznih vrst in kategorij živali v GVŽ
se upošteva količnik iz obrazca “B-Osnovni podatki o kme-
tijskem gospodarstvu za leto 2002-stalež živali“;

– če kmetijsko gospodarstvo nima urejenih zadostnih
zmogljivosti za hrambo živalskih gnojil in s programom pre-
strukturiranja tega problema ne rešuje, ni upravičeno do
podpor iz tega člena;

– investicije v rejo drobnice se podpirajo le na obmo-
čjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko proizvodnjo;

– investicije v rejo govedi, prašičev, perutnine in konj
za rejo mesa se podpirajo na celotnem območju Republike
Slovenije;

2. za naložbe v vzpostavitev zavarovanih prostorov (ste-
klenjaki, rastlinjaki, plastenjaki, tuneli in tople grede) s pri-



Uradni list Republike Slovenije Št. 43 / 9. 5. 2003 / Stran 4955

padajočo tehnološko opremo in mehanizacijo, mora upravi-
čenec zagotoviti, da ima v lasti, oziroma v dolgoročnem
zakupu (nad 10 let), minimalno 5 ha primerljivih kmetijskih
zemljišč in da bo izvajal proizvodnjo pridelavo vrtnin v okviru
standardne klasifikacije dejavnosti št. 01.12.; za potrebe
tega člena se za 1 ha primerljivih kmetijskih zemljišč šteje:

– 1 ha njiv ali vrtov,
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov,
– 4 ha pašnikov,
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov oziro-

ma hmeljišč,
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin,
– 8 ha gozdov,
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin;
3. za nakup proizvodno skladiščnih kapacitet za vino,

sadje, zelenjavo, krompir, žito, meso in mleko s pripadajočo
opremo se dodelijo sredstva samo v primeru, ko ima proiz-
vodno skladiščni objekt pravnomočno zaključen postopek
denacionalizacije in je predmet prodaje;

4. za nakup klavnih in predelovalnih obratov s pripada-
jočo tehnološko opremo za meso in predelovalnih obratov
za mleko mora upravičenec predložiti dokazilo, da je obrat
vpisan v register, ki ga vodi veterinarska uprava. Upraviče-
nec se z nakupom obrata s pripadajočo opremo pogodbe-
no zavezuje, da bo objekt ostajal v lastništvu upravičenca še
nadaljnjih 5 let po zaključeni naložbi;

5. za nakup specialne kmetijske mehanizacije in opre-
me, vrednost le-te ne sme presegati 35% upravičljivih stro-
škov, seznam specialne kmetijske mehanizacije in opreme
za sadjarstvo, vinogradništvo, hmeljarstvo, vrtnarstvo, polje-
delstvo se navede v javnem razpisu;

6. za nakup kmetijskih zemljišč morajo upravičenci
imeti lastno kmetijsko proizvodnjo na zemljiščih, kjer so
končani postopki denacionalizacije in so ta zemljišča pred-
met prodaje; vrednost nakupa ne sme presegati 30% upra-
vičljivih stroškov.

(9) V primeru namenov iz drugega odstavka tega člena
mora upravičenec še dodatno predložiti:

– program, ki opredeljuje izboljšanje splošnih storitev
za obdobje 5 let, oziroma mora naložba izkazovati racional-
no rabo,

– dolgoročno pogodbo (za obdobje najmanj 5 let), ki
zavezuje podpisane stranke k poslovno – proizvodnemu
povezovanju in sodelovanju na trgu oziroma po spojitvi za-
drug,

– program, iz katerega je razvidno, da upravičenec
vzpostavlja novo tehnologijo proizvodnje, oziroma predelavo
in pripravo kmetijskih proizvodov in izdelkov za trg,

– potrdila oziroma pogodbe za zagotavljanje prodajnih
možnosti kmetijskih pridelkov in izdelkov,

– dokazilo, da je postopek denacionalizacije pravno-
močno zaključen, v primeru ko gre za nakup poslovnih pro-
storov s pripadajočo opremo in so poslovni prostori pred-
met prodaje.

(10) Upravičenec lahko pridobi vsaj 6,000.000 SIT za
naložbe v posodobitev poslovanja kmetijskih zadrug oziro-
ma vsaj 4,000.000 SIT za naložbe v okviru dolgoročno
proizvodno – poslovnega združevanja kmetijskih zadrug in
njihovih združenj na državni ali regionalni ravni.

(11) Delež dodeljenih sredstev (nepovratna sredstva)
za namene iz točke 1, 2, 3, 5 in 6, prvega odstavka tega
člena znaša največ do 35% upravičljivih stroškov. Skupni
delež sredstev (nepovratna in povratna sredstva) lahko zna-
ša do 60% upravičljivih stroškov na območjih z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost oziroma do 50% upravi-
čljivih stroškov na ostalih območjih.

(12) Delež dodeljenih sredstev (nepovratna sredstva)
za namen iz točke 4. prvega odstavka tega člena znaša
največ do 35% upravičljivih stroškov. Skupni delež sredstev
(nepovratna in povratna sredstva) lahko znaša do 60% upra-
vičljivih stroškov.

(13) V primeru dolgoročnega poslovno-proizvodnega
povezovanja in združevanja kmetijskih zadrug ter njihovih
združenj na državni ali regionalni ravni znaša delež dodelje-
nih sredstev (nepovratna sredstva) največ do 40% upravičlji-
vih stroškov. Skupni delež sredstev (nepovratna in povratna
sredstva) v primeru dolgoročnega povezovanja in združeva-
nja kmetijskih zadrug ter njihovih združenj na državni ali
regionalni ravni pa lahko znaša do 60% upravičljivih stro-
škov.

(14) Če je upravičenec za isti namen, za katerega uve-
ljavlja pridobitev sredstev po tem členu, že pridobil državno
pomoč iz naslova ostalih javnih sredstev Republike Sloveni-
je, potem skupna višina dodeljenih državnih pomoči ne sme
presegati:

– 50% upravičljivih stroškov za naložbe v primarno kme-
tijsko pridelavo na območjih z omejenimi možnostmi za kme-
tijsko dejavnost oziroma 40% upravičljivih stroškov na osta-
lih območjih,

– 50% upravičljivih stroškov za naložbe v nakup, novo-
gradnjo ali posodobitev klavnih obratov ali predelovalnih
obratov za mleko ali meso.

(15) V primeru povratnih sredstev državno pomoč pred-
stavlja razlika med obrestmi po referenčni obrestni meri in
dejansko plačanimi obrestmi.

(16) Če višina uveljavljenih sredstev iz vlog, ki izpolnju-
jejo pogoje in kriterije javnega razpisa, presega višino raz-
položljivih sredstev, ki so za ta namen predvidena v proraču-
nu za leto 2003 in leto 2004, se lahko delež dodeljenih
sredstev sorazmerno zmanjša.

7. Proračunska postavka 5853 – ukrep: Programi
podpor za prestrukturiranje živilstva

14. člen
(programi podpor za prestrukturiranje živilstva)

(1) Predmet podpore so naložbe v novo tehnološko
opremo, vključno z računalniško opremo (strojno in pro-
gramsko), ki je neposredno vezana na posodobitev proizvo-
dnega procesa in naložbe v obnovo nepremičnin, zaradi
vgradnje nove tehnološke opreme, na naslednjih področjih:

– klanje živali ter proizvodnja, predelava in konzervira-
nje mesa in mesnih izdelkov,

– predelava mleka ter proizvodnja mlečnih izdelkov,
– predelava žit in proizvodnja žitnih izdelkov,
– proizvodnja vina,
– predelava in konzerviranje sadja, vrtnin in krompirja,
– proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob,
– predelava jajc in
– proizvodnja drugih živil, razen sladkorja.
(2) Upravičljivi stroški za namene iz tega člena so:
– oprema (oprema za sprejem surovin, oprema za pred-

elavo in proizvodnjo izdelkov (obdelava, priprava, dodelava,
konzerviranje…), oprema za pakiranje in embaliranje, opre-
ma za nadzor in obvladovanje kakovosti, oprema za skladi-
ščenje, oprema za odpremo, laboratorijska oprema, raču-
nalniška oprema s programi, oprema za predelavo in
skladiščenje odpadkov ter druge naprave za zmanjšanje
obremenjenosti okolja s proizvodnjo). Pri opremi se upošte-
vajo stroški nakupa opreme ter stroški prevoza in montaže
opreme;

– gradbena in obrtniška dela (rušitvena dela za potre-
be adaptacije objekta, zemeljska, betonska, zidarska, te-
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sarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mi-
zarska, pleskarska, ključavničarska, kamnoseška, elektro-
inštalaterska, vodovodna in druga inštalaterska dela, uredi-
tev kanalizacije). Pri posameznih gradbenih in obrtniških
delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (na-
kup in prevoz) in njihova montaža ali stroški izvedbe del na
licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);

– ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani s
projektom (honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem,
študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup pa-
tentov in licenc) do višine 12% upravičljivih stroškov.

(3) Podpore se ne dodelijo za:
– naložbe, katerih rezultat je povečanje proizvodnje,

brez zagotovljenih prodajnih možnosti,
– nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb,
– naložbe v novogradnje objektov,
– naložbe na ravni trgovine,
– naložbe v proizvodnjo pijač in sokov,
– naložbe v proizvodnjo izdelkov, ki posnemajo ali nad-

omeščajo mleko ali mlečne izdelke,
– nakup rabljene opreme,
– za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške poslovanja (tudi stroški vzdrževanja in naje-

ma),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške konverzije in tečajne izgube,
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in sve-

tovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, na-
kupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvaja-
njem projekta in presegajo 12% upravičljivih stroškov,

– izdatke pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin za
uporabo kotizacij pred dokončanjem projekta, pa ti zneski
niso bili odšteti od priznanih stroškov,

– stroške promocije.
(4) Upravičenci do sredstev iz tega člena so pravne

osebe in samostojni podjetniki posamezniki s prebivališčem
ali sedežem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane za oprav-
ljanje predelovalne dejavnosti za naslednje proizvode: me-
so, mleko, žita, vino, sadje in vrtnine, olje, jajca ter druga
živila, razen sladkorja. Do podpore v okviru tega ukrepa niso
upravičene zadruge.

(5) Pogoji za pridobitev sredstev za investicije iz tega
člena so:

1. v primeru proizvodnje živil živalskega izvora mora
vlagatelj predložiti soglasje veterinarskih organov o skladno-
sti s predpisanimi zahtevami na veterinarsko sanitarnem po-
dročju;

2. pri naložbah, za katere presoja vplivov na okolje
(PVO) ni obvezna, mora vlagatelj predložiti strokovno oce-
no, pripravljeno v skladu z določili predpisov, ki obravnavajo
posamezne oblike obremenjevanja okolja (iz strokovne oce-
ne mora biti razvidno, ali investicija in na kakšen način
povzroča obremenitev okolja; v primeru, da investicija pred-
stavlja obremenitev okolja, mora strokovna ocena vsebovati
tudi ukrepe za njeno preprečevanje ali zmanjšanje);

3. predložitev investicijskega programa, izdelanega v
skladu s predpisi o enotni metodologiji za izdelavo progra-
mov za javna naročila investicijskega značaja, iz katerega
mora biti razvidno, da je investicija ekonomsko upravičena
in da pomembno prispeva k izboljšanju konkurenčnosti (in-
terna stopnja donosnosti mora biti več kot 12%);

4. vlagatelj mora predložiti dokazila o svojem finan-
čnem stanju;

5. vlagatelj mora izkazati dolgoročno povezanost s pri-
marno proizvodnjo;

6. vlagatelj mora predložiti dokazilo o registraciji;

7. vlagatelj mora predložiti izjavo, da mu za isto naložbo
še niso bila dodeljena sredstva iz proračuna Republike Slo-
venije ali sredstva Evropske unije;

8. vlagatelj mora predložiti gradbeno dokumentacijo in
ustrezna dovoljenja;

9. ob zaključku investicije mora živilski obrat izpolnje-
vati minimalne zahteve na področju veterinarstva, higiene,
varovanja okolja in zaščite živali;

10. vlagatelj mora zagotoviti razliko med dodeljenimi
sredstvi in dejansko vrednostjo investicije;

11. vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah, v stečaj-
nem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije;

12. investicija je lahko začeta največ eno leto pred
objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z
določbami javnega razpisa (kot začetek izvedbe investicije
se šteje prevzem katerekoli obveznosti vlagatelja na račun
morebitnih dodeljenih sredstev; kot zaključek investicije se
šteje tehnični prevzem oziroma vključitev nove opreme v
proizvodni proces, če tehnični prevzem ni obvezen);

13. podpora v okviru tega ukrepa se izplača na podlagi
predloženih plačanih računov za celotno vrednost investici-
je.

(6) Kriteriji za izbor vlog:
– uresničevanje strateških prioritet,
– ekonomska učinkovitost,
– izkoriščenost obstoječih resursov,
– vpliv na stanje primarne kmetijske proizvodnje,
– inovativnost naložbe,
– strateško povezovanje podjetij in skupna vlaganja.
(7) Skupni delež dodeljenih sredstev za ta namen (ne-

povratna in povratna sredstva) znaša do 70% upravičljivih
stroškov. Delež dodeljenih nepovratnih sredstev znaša do
35% upravičljivih stroškov.

(8) V primeru naložb v klavne obrate, ki omogočajo
odpravljanje neenakomerne razporeditve klavnih obratov v
državi, znaša delež nepovratnih sredstev do 50% upravičlji-
vih stroškov.

(9) Delež povratnih sredstev, dodeljenih za ta namen,
ne sme biti manjši od deleža nepovratnih sredstev, razen v
primeru naložb v klavne obrate, ki omogočajo odpravljanje
neenakomerne razporeditve klavnih obratov v državi.

(10) Skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh
javnih virov, v obliki nepovratnih in povratnih sredstev, ne
sme presegati 50% upravičljivih stroškov, pri čemer pred-
stavlja državno pomoč v primeru povratnih sredstev razlika
med obrestmi po referenčni obrestni meri in dejansko pla-
čanimi obrestmi.

(11) Če višina uveljavljenih sredstev iz vlog, ki izpolnju-
jejo pogoje in kriterije javnega razpisa, presega višino raz-
položljivih sredstev, ki so za ta namen predvidena v proraču-
nu za leto 2003 in leto 2004, se lahko delež dodeljenih
nepovratnih sredstev sorazmerno zmanjša.

8. Proračunska postavka 1458 – ukrep: Obnova vasi

15. člen
(obnova vasi)

(1) Predmet podpore so investicije:
1. v novogradnjo ali obnovo objektov, ki spadajo med

naložbe v javnem interesu, in sicer obnavljanje in urejanje
zgradb skupnega pomena (npr. večnamenski vaški objekti,
prostori za trženje lokalnih izdelkov, info centri, spominske
sobe, vaški muzeji);

2. v ureditev javnih površin:
– urbanistično urejanje vaških središč,
– prostorska preureditev vasi in ostalih pomembnih ob-

jektov v vasi,
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– urejanje površin, ki so skupnega pomena (npr. avto-
busna postajališča, manjša igrišča, večnamenske plošča-
di);

3. v obnovo stanovanjskih hiš in gospodarskih objek-
tov v smislu obnove stavbne dediščine, vendar investicija ne
sme povzročiti povečanja proizvodnih zmogljivosti.

(2) Upravičljivi stroški za investicije iz prejšnjega od-
stavka vključujejo:

– stroške novogradnje ali adaptacije nepremičnin, ki
vključujejo eno ali več od naštetih gradbenih in obrtniških
del: rušitvena, zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, fa-
saderska dela, kanalizacijo, krovska, kleparska, keramičar-
ska, mizarska, parketarska, pleskarska, ključavničarska, vo-
dovodna in inštalaterska dela, dodatna dela,

– pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so pov-
sod upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup in
prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na licu
mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del),

– nepredvideni stroški, ki ne nastanejo po krivdi inve-
stitorja in so nujni za zaključek investicije do 10% upravičlji-
vih stroškov,

– ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani s
projektom (honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem,
študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup pa-
tentov in licenc) do višine 12% upravičljivih stroškov.

(3) Podpore iz tega člena se ne dodelijo za:
– nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške poslovanja (npr. tudi stroški vzdrževanja in

najema itd.),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in sve-

tovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, na-
kup patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvaja-
njem projekta in presegajo 12% upravičljivih stroškov,

– stroške promocije.
(4) Upravičenci do podpor iz 1. in 2. točke prvega

odstavka tega člena so občine, iz 3. točke prvega odstavka
tega člena pa kmetije na območju Republike Slovenije.

(5) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena za obči-
ne so:

1. vas oziroma objekt mora biti vključen v program
celostnega razvoja podeželja in obnovo vasi (v nadaljnjem
besedilu: CRPOV), v program vinskih turističnih cest (v na-
daljnjem besedilu: VTC) ali v druge razvojne programe po-
deželja;

2. investicija mora biti v skladu s prioriteto v programu
CRPOV, VTC ali drugih razvojnih programih podeželja;

3. investicija se izvaja izven naselja s statusom mesta,
razen kolikor gre za povezavo s kmetijsko dejavnostjo;

4. predložena mora biti ustrezna dokumentacija oziro-
ma dovoljenja;

5. predloženo mora biti mnenje projektnega sveta CR-
POV, VTC ali drugih razvojnih programov podeželja;

6. predložen mora biti investicijski program v skladu s
predpisi o enotni metodologiji za izdelavo programov za
javna naročila investicijskega značaja;

7. predložen mora biti finančni načrt s terminskim pla-
nom koriščenja sredstev;

8. predloženo mora biti dokazilo o zagotovitvi lastnega
deleža sredstev (predvideni viri: občinski proračun, drugo);

9. soglasje ministrstva, pristojnega za finance.
(6) Sredstva iz tega člena se občinam izplačajo na

podlagi zahtevka za izplačilo, katerega podlaga so gradbe-
ne situacije, potrjene s strani nadzornega organa in upravi-
čencev, oziroma računov, potrjenih s strani upravičencev.

(7) Pogoji za pridobitev podpor iz tega člena za kmeti-
je so:

1. vpisane morajo biti v register kmetijskih gospodar-
stev;

2. nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma družinski
član nosilca kmetije mora biti pokojninsko invalidsko zavaro-
van kot kmet;

3. nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti stalno
prebivališče na naslovu kmetije;

4. vas oziroma objekt mora biti vključen v program
CRPOV ali VTC ali drugih razvojnih programov podeželja;

5. investicija mora biti v skladu s prioriteto v programu
CRPOV, VTC ali drugih razvojnih programih podeželja, v
katerih je izvajanje teh programov že v teku;

6. investicija se izvaja izven naselja s statusom mesta,
kolikor ne gre za povezavo s kmetijsko dejavnostjo;

7. predložena mora biti ustrezna dokumentacija oziro-
ma dovoljenja;

8. predloženo mora biti mnenje projektnega sveta CR-
POV, VTC ali drugih razvojnih programov podeželja;

9. upravičenec mora priložiti soglasje lastnika oziroma
morebitnih solastnikov kmetije za izvedbo investicije;

10. predložiti morajo izdelan poslovni načrt kmetije v
skladu z metodologijo Kmetijske svetovalne službe, in sicer
za čas izvajanja investicije (v poslovnem načrtu mora biti
zajeta tudi osnovna dejavnost);

11. predložen mora biti finančni načrt s terminskim
planom koriščenja sredstev;

12. predloženo mora biti dokazilo o zagotovitvi lastne-
ga deleža sredstev;

13. investicija se lahko začne največ eno leto pred
objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z
določili javnega razpisa.

(8) Sredstva iz tega člena se kmetijam izplačajo na
podlagi plačanih računov ali plačanih in s strani nadzornega
organa potrjenih gradbenih situacij.

(9) Višina podpore iz tega člena znaša do 50% upravi-
čljivih stroškov. Za namene iz 1. in 2. točke prvega odstavka
tega člena znaša največ 20,000.000 SIT in največ
6,000.000 SIT za namene iz 3. točke prvega odstavka tega
člena. Najnižja priznana vrednost investicije mora presegati
2,000.000 SIT.

(10) V primeru, da so upravičenci kmetije, skupna viši-
na dodeljenih državnih pomoči iz vseh javnih virov za ohra-
njanje negospodarskih objektov sme znašati do 100% upra-
vičljivih stroškov, v primeru ohranjanja gospodarskih objektov
v smislu stavbne dediščine, ki ne povečujejo proizvodne
zmogljivosti, ne sme presegati 60% upravičljivih stroškov
oziroma 75% upravičljivih stroškov na območjih z omejenimi
dejavniki za kmetijstvo.

9. Proračunska postavka 2429 – ukrep: Inovativni
programi za razvoj podeželskih ekonomij

16. člen
(razvojni programi podeželja)

(1) Predmet podpore je sofinanciranje izdelave razvoj-
nega programa podeželja, ki zajema oblikovanje skupne
razvojne vizije obravnavanega območja, izdelave razvojnega
programa in opredelitev projektov ter aktivnosti za izvedbo,
s ciljem ekonomske diverzifikacije podeželskega prostora in
iskanjem novih delovnih mest na obravnavanem območju.

(2) Upravičljivi stroški za namene iz prejšnjega odstav-
ka so:

– stroški izvedbe delavnic (najem prostora in opreme –
le v primeru, da posamezna občina nima na voljo ustrezne-
ga prostora in opreme za izvedbo večje delavnice; stroški
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vodenja in organizacije delavnice – vabila, obvestila; izdela-
va strokovnega gradiva za udeležence delavnic in plačilo
stroškov predavatelja, če to delo opravi po pogodbi in ne v
okviru svojih rednih delovnih in strokovnih zadolžitev),

– stroški izdelave elaborata: zbiranje podatkov, anali-
za, priprava poročil, komuniciranje s partnerji, usklajevanje
podatkov in teksta, zbiranje slikovnega materiala, končna
izdelava elaborata,

– končna predstavitev vsebine razvojnega programa
podeželja vsem vključenim partnerjem in lokalnemu prebi-
valstvu – mediji, spletne strani, brošura, javna predstavitev,

– stroški javne predstavitve celotnega programa.
(3) Upravičljivi stroški se priznajo največ do zgornje

višine priznane vrednosti za posamezne aktivnosti, ki se
objavijo v javnem razpisu.

(4) Upravičenci iz tega člena so v imenu občin ena od
občin, vključenih v območje predlaganega razvojnega pro-
grama podeželja.

(5) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena so:
1. ustrezna velikost območja, na podlagi predpisa, ki

določa enotno metodologijo izdelave razvojnega programa
podeželja (velikost območja, za katerega se pripravlja raz-
vojni program podeželja, mora biti prostorsko zaključena
celota najmanj treh geografsko, ekonomsko, zgodovinsko,
kulturno in razvojno povezanih občin);

2. predložitev dokazila o zagotovitvi najmanj 50% la-
stnega deleža sredstev občin;

3. predložen pregled dosedanjih razvojnih aktivnosti;
4. dokončana preveritvena faza za izdelavo razvojnega

programa podeželja, ki mora odgovoriti na naslednja vpra-
šanja:

– ali so občine pripravljene sodelovati v obliki partner-
stva v projektnem območju,

– ali imajo skupne razvojne interese,
– ali je lokalno prebivalstvo predlaganega območja pri-

pravljeno sodelovati v procesu priprave razvojnega programa,
– ali je podporno okolje pripravljeno sodelovati pri ure-

sničevanju razvojnega programa;
5. preveritvena faza mora biti uspešno zaključena, o

čemer mora biti predloženo poročilo.
(6) O dodelitvi sredstev iz tega člena odloči minister na

osnovi javnega razpisa.
(7) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena znaša do

50% upravičljivih stroškov.

17. člen
(promocija, pomembna za razvoj podeželja)

(1) Predmet podpore je izdelava promocijskega in in-
formacijskega materiala, pomembnega za razvoj podeželja
na celotnem območju Republike Slovenije.

(2) Upravičljivi stroški iz prejšnjega odstavka so:
– priprava, oblikovanje in tiskanje gradiv;
– priprava, oblikovanje in postavitev internetnih strani.
(3) Upravičljivi stroški se priznajo največ do zgornje

višine priznane vrednosti za posamezno vrsto promocije, ki
se objavi v javnem razpisu.

(4) Upravičenci do podpor iz tega člena so:
– pravne osebe, ki za potrebe svojih članov ali svoje

dejavnosti opravljajo promocijo, pomembno za kmetijstvo ali
razvoj podeželja, ter imajo sedež oziroma naslov na obmo-
čju Republike Slovenije,

– občine, vključene v CRPOV, VTC ali druge razvojne
programe podeželja, v katerih je izvajanje teh programov že
v teku.

(5) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena so:
1. projekt mora biti pomemben za razvoj kmetijstva in

podeželja na nacionalnem oziroma regionalnem nivoju, v

smislu podpore trženju kmetijskih pridelkov na domu, turi-
stični dejavnosti na kmetiji itd. ali

2. projekt mora biti v skladu s prioriteto v programu
CRPOV, VTC ali drugih razvojnih programov podeželja, ki so
že v teku;

3. v primeru promocije dejavnosti na območju CRPOV,
VTC ali drugih razvojnih programov podeželja mora projekt
zajemati celo območje,

4. predložitev dokazila o zagotovitvi lastnega deleža
sredstev v primeru promocije tržnih izdelkov,

5. promocijski in informacijski material ne sme biti pred-
met prodaje.

(6) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena znaša do
50% upravičljivih stroškov.

(7) Skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh
javnih virov za promocijo ne sme presegati 50% upravičljivih
stroškov.

10. Proračunska postavka 2470 – ukrep: Podpore
ekonomski diverzifikaciji podeželja – alternativni

dohodkovni viri

18. člen
(investicije v turistično ponudbo na kmetiji)

(1) Predmet podpore je:
1. sofinanciranje turistične ponudbe na kmetiji:
– izgradnja ali obnova osnovnih in spremljajočih pro-

storov ter nakup opreme za opravljanje turistične dejavnosti
na kmetijah z nastanitvijo,

– izgradnja ali obnova osnovnih prostorov in nakup
opreme za opravljanje turistične dejavnosti na kmetijah brez
nastanitve;

2. sofinanciranje domače obrti na kmetiji:
– ureditev oziroma preureditev delavnic v obstoječih ali

novih objektih,
– nakup opreme, potrebne za opravljanje domače obr-

ti,
– ureditev in oprema razstavnega in prodajnega pro-

stora ter skladiščnih prostorov.
(2) Upravičljivi stroški za investicije iz prejšnjega od-

stavka vključujejo:
– stroške novogradnje ali adaptacije nepremičnin, ki

vključujejo eno ali več od naštetih gradbenih in obrtniških
del: rušitvena, zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, fa-
saderska dela, kanalizacijo, krovska, kleparska, keramičar-
ska, mizarska, parketarska, pleskarska, ključavničarska, vo-
dovodna in inštalaterska dela, dodatna dela,

– pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so pov-
sod upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup in
prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na kraju
samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del),

– nepredvideni stroški, ki ne nastanejo po krivdi inve-
stitorja in so nujni za zaključek investicije do 10% upravičlji-
vih stroškov,

– ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani s
projektom (honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem,
študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup pa-
tentov in licenc) do višine 12% upravičljivih stroškov,

– stroške nakupa, prevoza in montaže opreme za ob-
jekte za opravljanje turizma na kmetiji in domače obrti.

(3) Podpore iz tega člena se ne dodelijo za:
– nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb,
– ureditev prostorov za predelavo živil,
– nakup rabljene opreme,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške poslovanja (npr. tudi stroški vzdrževanja in

najema itd.),
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– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in sve-

tovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, na-
kup patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvaja-
njem projekta in presegajo 12% upravičljivih stroškov,

– stroške promocije.
(4) Upravičenci do podpor iz tega člena so kmetije na

območju Republike Slovenije.
(5) Skupni pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena

so:
1. upravičenci morajo biti vpisani v evidenco kmetijskih

gospodarstev;
2. kmetija mora imeti v lasti vsaj 1 ha primerljivih kme-

tijskih zemljišč, po predpisih, ki urejajo dedovanje kmetij-
skih gospodarstev;

3. predložen mora biti izdelan poslovni načrt investicije
v skladu z metodologijo Kmetijske svetovalne službe, in
sicer za čas izvajanja investicije (v poslovnem načrtu mora
biti zajeta tudi osnovna dejavnost);

4. predloženo mora biti mnenje kmetijske svetovalne
službe;

5. upravičenci morajo biti zunaj območja, kjer so v
teku programi VTC ali drugih razvojnih programov podeže-
lja;

6. predloženo mora biti dokazilo o finančnem stanju
upravičenca;

7. registrirano morajo imeti dopolnilno dejavnost oziro-
ma morajo zagotoviti, da bodo najpozneje eno leto po za-
ključku investicije registrirali dopolnilno dejavnost pri pristoj-
nem upravnem organu;

8. predložena mora biti ustrezna dokumentacija oziro-
ma dovoljenja, kolikor gre za gradbene ukrepe;

9. skupna vrednost investicij mora znašati vsaj
2,000.000 SIT;

10. investicija se lahko začne največ eno leto pred
objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z
določili javnega razpisa;

11. v primeru fazne gradnje se mora delovna faza, ki je
predmet podpore iz tega člena, začeti največ eno leto pred
objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z
določili javnega razpisa (kot začetek izvedbe investicije se
šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun
morebitnih dodeljenih sredstev);

12. biti mora nosilec kmetijskega gospodarstva;
13. imeti mora stalno prebivališče na naslovu kmetije;
14. priložiti mora pooblastilo lastnika oziroma morebit-

nih solastnikov kmetije, kolikor gre za novogradnjo ali obno-
vo objekta.

(6) Sredstva po tem členu se izplačajo na podlagi pla-
čanih računov ali plačanih in s strani nadzornega organa
potrjenih gradbenih situacij.

(7) V primeru turistične ponudbe na kmetiji morajo biti
poleg pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjeni še naslednji
pogoji:

1. z investicijo lahko upravičenci zagotovijo skupno
največji fizični obseg, določen s predpisi o dopolnilni dejav-
nosti na kmetiji;

2. v primeru iz prve alinee 1. točke prvega odstavka
tega člena morajo imeti upravičenci pri investicijah v uredi-
tev prostorov za rekreacijo in prosti čas gostov (savna, fit-
ness, bazen in teniško igrišče) zagotovljenih vsaj 10 ležišč.

(8) V primeru domače obrti na kmetiji morajo upravi-
čenci poleg pogojev iz petega odstavka tega člena predloži-
ti potrdilo Obrtne zbornice Slovenije, da gre za izdelek do-
mače obrti.

(9) Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša do
50% upravičljivih stroškov za območje osrednje Slovenije ter

do 55% upravičljivih stroškov za ostala območja v skladu s
potrjeno regionalno karto Republike Slovenije oziroma največ
15,000.000 SIT v primeru turistične ponudbe na kmetiji in
največ 5,000.000 SIT v primeru domače obrti na kmetiji.

(10) Skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh
javnih virov za turizem na kmetiji in domačo obrt ne sme
presegati 50% upravičljivih stroškov za območje osrednje
Slovenije ter 55% upravičljivih stroškov za ostala območja, v
skladu s potrjeno regionalno karto Republike Slovenije.

19. člen
(programi usposabljanja in svetovanja)

(1) Predmet podpore je priprava in izvajanje progra-
mov, ki pomenijo osnovo za izboljšanje konkurenčne spo-
sobnosti ciljnih skupin kmetov, mladih, žensk in podzapo-
slenih na kmetijah.

(2) Programi so:
– vavčerski sistem svetovanja,
– program spodbujanja poklicnega uveljavljanja žensk,
– program podjetniške prenove podeželja,
– program podjetnost in ustvarjalnost mladih.
(3) Upravičljivi stroški iz tega člena so:
– stroški ureditve ustrezne infrastrukture (adaptacija

prostora, oprema skupne infrastrukture, tehnološka poso-
dobitev skupne infrastrukture),

– stroški dela strokovnega osebja v podjetniških raz-
vojnih jedrih,

– stroški usposabljanja,svetovanja, animacije in druge
storitve,

– stroški razvoja novih programov, storitev in produk-
tov,

– dodatni skupni stroški, ki nastanejo neposredno kot
rezultat razvojne dejavnosti,

– ostali stroški delovanja, ki nastanejo neposredno kot
rezultat razvojne dejavnosti,

– stroški promocije, vodenja in spremljanja programov.
(4) Upravičenec do podpore iz tega člena je Pospeše-

valni center za malo gospodarstvo.
(5) Pogoja za pridobitev sredstev iz tega člena sta:
1. predložitev programa,
2. predložitev finančnega načrta, potrjenega s strani

Vlade Republike Slovenije.
(6) O dodelitvi sredstev iz tega člena odloči minister.
(7) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena znaša do

100% upravičljivih stroškov programov, ki jih potrdi minister.

11. Proračunska postavka 3804 – ukrep: Razvoj
infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva

20. člen
(razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva)

(1) Predmet podpore so:
1. novogradnje in rekonstrukcija nekategoriziranih cest

(dovozne ceste in pristopi do objektov ter zemljišč, ceste v
zasebni lasti) in javnih poti;

2. izgradnja, ureditev in oprema tematskih poti za iz-
boljšanje turistične infrastrukture (učne, gozdne, jahalne,
kolesarske, pohodniške poti in druge v javni rabi);

3. oprema, ureditev in označitev območij VTC;
4. ureditev vodne infrastrukture na podeželju za pre-

skrbo s pitno vodo:
– iskanje novih vodnih virov,
– posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov,
– novogradnja vodovodnih sistemov;
5. izvedba projekta Vodooskrba Bele krajine.
(2) Upravičljivi stroški za investicije iz prejšnjega od-

stavka vključujejo:
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– v primeru 1. točke prejšnjega odstavka so vključeni
stroški izvedbe ene ali več od naštetih gradbenih in obrtni-
ških del: preddela, zemeljska dela, zgornji ustroj, odvodnja-
vanje, betonska, zidarska, tesarska ter dodatna dela; pri
posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upošte-
vani stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in
njihove montaže ali stroški izvedbe del na licu mesta (stroški
materiala, prevoza in opravljenih del),

– v primeru 2. točke prejšnjega odstavka so vključeni
stroški izvedbe ene ali več od naštetih gradbenih in obrtni-
ških del: preddela, zemeljska dela, zgornji ustroj, odvodnja-
vanje, betonska, zidarska, tesarska ter dodatna dela; pri
posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upošte-
vani stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in
njihove montaže ali stroški izvedbe del na licu mesta (stroški
materiala, prevoza in opravljenih del); nakup, izdelava, pre-
voz in montaža signalizacijske opreme (informacijske, usmer-
jevalne in druge oznake) ter ostale opreme za razgledišča,
izhodiščne in informacijske točke, prostorov za počitek –
klopi, sanitarije, koši za smeti in drugo,

– v primeru 3. točke prejšnjega odstavka so vključeni
stroški nakupa, izdelave, prevoza in montaže signalizacijske
opreme (informacijske, usmerjevalne in druge oznake) ter
ostale opreme za razgledišča, izhodiščne in informacijske
točke, prostorov za počitek – klopi, sanitarije, koši za smeti
in drugo,

– v primeru 4. točke prejšnjega odstavka ter izvedbe
projekta Vodooskrbe Bele krajine so vključeni stroški izved-
be ene ali več od naštetih gradbenih in obrtniških del: pred-
dela, zemeljska, tesarska, betonska in armirano betonska
dela, zidarska, kanalizacijska, ključavničarska, kleparska,
pleskarska, keramična dela in nakup, prevoz in montaža
elektro in strojne opreme za vodohram, vodovod, črpališče
ter naprav za pripravo pitne vode; pri posameznih gradbenih
in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški dobave
gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali
stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza
in opravljenih del),

– ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani s
projektom (honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem,
študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup pa-
tentov in licenc) do višine 12% upravičljivih stroškov,

– nepredvideni stroški, ki ne nastanejo po krivdi inve-
stitorja in so nujni za zaključek investicije do 10% upravičlji-
vih stroškov.

(3) Podpore iz tega člena se ne dodelijo za:
– nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb;
– stroške poslovanja (npr. tudi stroški vzdrževanja in

najema itd.);
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– bančne stroške in stroške garancij;
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in sve-

tovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, na-
kupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvaja-
njem projekta in presegajo 12% upravičljivih stroškov;

– stroške promocije.
(4) Upravičenci do podpor iz tega člena so občine, za

točki 1 in 4 prvega odstavka tega člena pa tudi kmetijska
gospodarstva.

(5) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena za obči-
ne so:

a) v primeru iz 1., 2. in 4. točke prvega odstavka tega
člena:

1. upravičenci morajo biti na območjih CRPOV,
2. upravičenci morajo biti zunaj območja, kjer so v

teku programi VTC ali drugi razvojni programi podeželja,

3. investicija mora biti v skladu s prioriteto v razvojnem
programu CRPOV,

4. predloženo mora biti mnenje projektnega sveta CR-
POV,

5. investicija se izvaja izven naselja s statusom mesta,
6. v primeru oskrbe z vodo je potrebno priložiti potrdilo

o ustreznosti kvalitete pitne vode,
7. predložen mora biti investicijski program v skladu s

predpisi o enotni metodologiji za izdelavo programov za
javna naročila investicijskega značaja,

8. predložena mora biti ustrezna dokumentacija oziro-
ma dovoljenja,

9. predloženo mora biti dokazilo o zagotovitvi lastnega
deleža sredstev,

10. soglasje ministrstva, pristojnega za finance,
11. skupna vrednost investicij mora znašati vsaj

2,000.000 SIT,
12. sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka za izpla-

čilo, katerega podlaga so gradbene situacije, potrjene s
strani nadzornega organa in upravičencev, oziroma raču-
nov, potrjenih s strani upravičencev;

b) v primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena:
1. vlogo za pridobitev sredstev predloži ena od občin v

imenu ostalih občin na območju VTC,
2. predložen mora biti program označitve z detajli za

celotno območje VTC oziroma elaborat s popisom del za
izvedbo opreme ter ureditve,

3. predložena mora biti ustrezna dokumentacija oziro-
ma dovoljenja,

4. predložena finančna konstrukcija razdelitve stroškov
po posameznih občinah,

5. soglasje ministrstva, pristojnega za finance,
6. predloženo mora biti dokazilo o zagotovitvi lastnega

deleža sredstev,
7. predloženo mora biti soglasje projektnega sveta VTC,
8. sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka za izplači-

lo, katerega podlaga so gradbene situacije, potrjene s strani
nadzornega organa in upravičencev oziroma računov, potr-
jenih s strani upravičencev;

c) v primeru iz 5. točke prvega odstavka tega člena:
1. izvedba mora biti v skladu z izdelano predstavitveno

študijo Vodooskrbe Bele krajine, ki je na vpogled na MKGP,
2. izkazati mora zaključek investicije v letu 2004,
3. predložen mora biti investicijski program,
4. predloženo mora biti poročilo o že izvršenih delih

naložbe po posameznih proračunskih obdobjih in objektih,
5. predložena mora biti finančna konstrukcija za izved-

bo del za leti 2003 in 2004,
6. predložena mora biti pisna izjava investitorja o zago-

tovitvi ostalih finančnih sredstev,
7. predložena mora biti ustrezna dokumentacija oziro-

ma dovoljenja,
8. sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka za izplači-

lo, katerega podlaga so gradbene situacije potrjene s strani
nadzornega organa in upravičencev, oziroma računov, potr-
jenih s strani upravičencev.

(6) Upravičenci iz 5. točke prvega odstavka tega člena
predložijo vlogo na Agencijo Republike Slovenije za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja najpozneje do 1. junija 2003.

(7) Pogoji za pridobitev sredstev po tem členu za kme-
tijska gospodarstva so:

1. upravičenci morajo biti na območjih CRPOV, VTC ali
drugih razvojnih programih podeželja;

2. investicija mora biti v skladu s prioriteto v CRPOV,
VTC ali drugih razvojnih programov podeželja;

3. predloženo mora biti mnenje projektnega sveta CR-
POV, VTC ali drugih razvojnih programov podeželja;
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4. investicija se izvaja izven naselja s statusom mesta;
5. v primeru oskrbe z vodo je potrebno priložiti potrdilo

o ustreznosti kvalitete pitne vode;
6. kmetijsko gospodarstvo, ki je fizična oseba, mora

predložiti poslovni načrt (poslovni načrt mora biti izdelan
najmanj za čas izvajanja investicije);

7. kmetijsko gospodarstvo, ki je pravna oseba, mora
predložiti investicijski program v skladu s predpisi, ki urejajo
enotno metodologijo za izdelavo programov za javna naroči-
la investicijskega značaja (investicijski program mora biti
izdelan najmanj za čas izvajanja investicije);

8. predložena mora biti ustrezna dokumentacija oziro-
ma dovoljenja;

9. kmetijsko gospodarstvo ne sme biti v stečajnem
postopku ali v postopku prisilne poravnave (velja za pravne
osebe in s.p.);

10. predloženo mora biti dokazilo o zagotovitvi lastne-
ga deleža sredstev;

11. skupna vrednost investicij mora znašati vsaj
2,000.000 SIT;

12. sredstva iz tega člena se izplačajo na podlagi pla-
čanih računov ali plačanih in s strani nadzornega organa
potrjenih gradbenih situacij.

(8) Delež dodeljenih sredstev znaša do 25% upravičlji-
vih stroškov oziroma v primeru 1. točke prvega odstavka
tega člena največ 12,000.000 SIT, v primeru 2. točke prve-
ga odstavka tega člena največ 2,000.000 SIT, in največ
24,000.000 SIT v primeru 4. točke prvega odstavka tega
člena. V primeru 3. točke prvega odstavka tega člena znaša
delež dodeljenih sredstev do 50% priznanih stroškov inve-
sticije. V primeru Vodooskrbe Bele krajine znaša delež do-
deljenih sredstev do 100% upravičljivih stroškov.

(9) V primeru, da je upravičenec kmetijsko gospodar-
stvo, skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh jav-
nih virov za razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kme-
tijstva, ne sme presegati 50% upravičljivih stroškov na
območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ter
40% na ostalih območjih.

12. Proračunska postavka 2556 – ukrep: Podpora
strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu

združevanju

21. člen
(podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in

interesnemu združevanju)
(1) Predmet podpore je financiranje delovanja različnih

neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih
združenj za pomoč pri izvajanju strokovnih prireditev, infor-
miranju na terenu in drugemu usposabljanju kmetov, ki so
registrirana na območju Republike Slovenije.

(2) Upravičljivi stroški iz tega člena so:
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov,
– stroški izvedbe aktivnosti planiranih v letnem progra-

mu dela,
– stroški mednarodnih aktivnosti.
(3) Upravičenci so pravne osebe, registrirane v skladu

s predpisi, ki urejajo društva in predstavljajo različne oblike
združevanja kmetov ali pospešujejo dejavnost kmetijstva in
delujejo na območju Republike Slovenije (društva, združe-
nja, zveze društev) ter Sindikat kmetov Slovenije.

(4) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena so:
1. predložitev dokazil o zastopanosti čim večjega števi-

la aktivnega članstva;
2. predložitev dokazil o zagotavljanju čim širše pred-

stavitve kmetijskim uporabnikom in javnosti;

3. predložitev dokazil o zagotavljanju pomoči kmetij-
skim gospodarstvom na področju izobraževanja;

4. predložitev kakovostnega programa dela za tekoče
leto;

5. delovati morajo na področju kmetijstva in s kmetij-
stvom povezanimi dejavnostmi.

(5) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena znaša do
50% upravičljivih stroškov.

(6) Delež dodeljenih državnih pomoči iz vseh javnih
virov za namene iz tega člena znaša do 100% upravičljivih
stroškov kot so stroški organizacije izobraževanja in uspo-
sabljanja, organizacijo tekmovanj, razstav in sejmov.

13. Proračunska postavka 1457 Kmetijstvo: Vrtnarski
centri – podpora

22. člen
(vrtnarski centri)

(1) Predmet podpore je sofinanciranje vrtnarskih cen-
trov in vrtnarskih postaj s ciljem pospeševanja razvoja pride-
lave vrtnin za trg s preizkušanjem in uvajanjem novih, tržno
zanimivih sort vrtnin ter preizkušanjem novih tehnologij pri-
delave glede na različne klimatske in geografske značilnosti
območij, kjer so locirani posamezni centri oziroma postaje
in glede predvidene usmeritve v vrtnarski pridelavi na dolo-
čenem območju (pridelava za porabo, pridelava za predela-
vo).

(2) Na podlagi sprejetega triletnega programa dela vrt-
narskih centrov in postaj (odločba ministra, št. 321-05-
14/01) so upravičenci do sredstev iz tega člena:

– Vrtnarski center pri Kmetijskem Inštitutu Slovenije,
– Vrtnarski center pri Biotehniški fakulteti,
– Vrtnarska postaja Logarovci pri Ljutomeru,
– Vrtnarska postaja pri Srednji kmetijski šoli Grm, No-

vo mesto,
– Vrtnarska postaja Srednje kmetijske šole Celje,
– Vrtnarska postaja pri Poklicni in tehniški kmetijsko-

živilski šoli Nova Gorica,
– Vrtnarska postaja Kmetijske zadruge Agraria Koper.
(3) Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi letnega

programa, ki ga do 1. junija tekočega leta potrdi minister, in
predložitve zahtevkov, ki morajo vsebovati poročilo o oprav-
ljenem delu s specifikacijo priznanih stroškov.

(4) Upravičljivi stroški iz tega člena so: delo v posku-
sih, delo v izobraževanju pridelovalcev v regiji, preučevanje
tehnologij pridelovanja na prostem in v zavarovanem prosto-
ru, preskus kultivarjev; stroški analiz, vodenje in vrednotenje
preizkušanja različnih kultivarjev (glede na rodnost, rast,
razvoj, zdravstveno stanje, itd.), zasnova nasadov, oskrba
posevkov, materialni stroški (gnojila, zaščitna sredstva, upo-
raba različnih folij itd.), izdelava načrtov za poskuse, izvedba
degustacij, obdelava podatkov in priprava letne publikacije,
ki je za uporabnike brezplačna, kjer so zbrani rezultati po-
skusov centrov in postaj.

(5) O dodelitvi sredstev iz tega člena odloča minister.
(6) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena znaša do

100% upravičljivih stroškov.

14. Proračunska postavka 2551 – ukrep: Kmetijsko
znanstveno raziskovalno delo – podpora

23. člen
(1) Predmet podpor je raziskovalno delo na naslednjih

strateško pomembnih vprašanjih in področjih:
a) podpora projektom v okviru ciljnega raziskovalnega

programa s področja kmetijstva, razvoja podeželja in varne
hrane;
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b) podpora aplikativnim projektom s področja kmetij-
stva in razvoja podeželja;

c) podpora izdelavi krajših ekspertiz, analiz, znanstve-
no-strokovnih preglednih študij, kot podpora ukrepom kme-
tijske politike;

d) podpora znanstveni periodiki, izvedbi znanstveno
strokovnih prireditev, simpozijev, kongresov, sofinanciranje
aktivne udeležbe na mednarodnih strokovnih in znanstvenih
zasedanjih in kongresih, pomembnih za kmetijstvo.

(2) Upravičenci do podpor iz tega člena so:
– v primeru iz točk a), b) in c) prejšnjega odstavka

pravne in fizične osebe, ki so registrirane za raziskovalno
dejavnost in vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij
ministrstva, pristojnega za znanost, oziroma ki imajo status
zasebnih raziskovalcev,

– v primeru iz točke d) prejšnjega odstavka pravne
osebe, ki se ukvarjajo z izdajanjem znanstveno strokovnih
publikacij s področja kmetijstva.

(3) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena:
– za namene iz točk a) in b) prvega odstavka tega

člena se pogoji za pridobitev sredstev določijo z javnim
razpisom, ki ga izvede ministrstvo, pristojno za znanost, na
podlagi predpisa o pogojih in postopkih izbora in financira-
nja mrežnih raziskovalno-razvojnih programov v okviru
Ciljnega raziskovalnega programa za podporo strateškega
razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa
in predpisa o pogojih in metodologiji izbora in financiranja
projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja; sredstva
se upravičencem lahko dodelijo za raziskave, ki so splošne-
ga interesa za področje kmetijstva, razvoja podeželja in var-
ne hrane. Rezultati raziskav so nacionalnega pomena in
nimajo neposrednega vpliva na komercialne aktivnosti ter so
javno objavljeni oziroma dostopni vsem interesentom;

– za namene iz točk c) in d) prvega odstavka tega
člena morajo upravičenci predložiti vloge na MKGP do
10. septembra tekočega leta (iz vloge morajo biti razvidni:
podatki o upravičencu, namen s kratko vsebino, cilji, ter-
minski načrt in finančna konstrukcija z opredeljenimi viri
financiranja). Rezultati raziskovalnega dela pod c) prvega
odstavka tega člena so namenjeni naročniku (MKGP) za
potrebe kreiranja kmetijske politike in so v njegovi lasti.

(4) O dodelitvi sredstev za namene tega člena odloča
minister.

(5) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena znaša:
– za namene iz točk a) in b) prvega odstavka tega

člena do 75% upravičljivih stroškov raziskovanja; raziskave
pod točkama a) in b) prvega odstavka tega člena so name-
njene doseganju napredka na področju kmetijstva, razvoja
podeželja in varne hrane,

– za namene iz točke c) prvega odstavka tega člena do
100% upravičljivih stroškov (stroški izdelave ekspertiz, ana-
liz, znanstveno-strokovnih preglednih študij),

– za namene iz točke d) prvega odstavka tega člena
do 50% upravičljivih stroškov (stroški izdaje periodike, stro-
ški izvedbe znanstveno strokovnih prireditev, simpozijev, kon-
gresov, stroški aktivne udeležbe na mednarodnih strokovnih
in znanstvenih zasedanjih in kongresih) oziroma skupni zne-
sek pomoči istemu upravičencu ne sme preseči zneska
100.000 evrov v tolarski protivrednosti v obdobju treh let od
zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali
namen pomoči.

(6) Upravičljivi stroški iz tega člena za namen razisko-
vanja so:

– stroški dela zaposlenih na projektu (število razisko-
valnih ur),

– materialni stroški (stroški instrumentov, opreme, zem-
ljišč, poslopij, ki se uporabljajo za raziskovalne aktivnosti),

– stroški za svetovanje in podobne storitve,
– dodatni stroški, ki nastajajo neposredno kot posledi-

ca raziskave,
– drugi operativni stroški, ki nastajajo neposredno kot

posledica raziskave.

15. proračunska postavka 1473 – Skupni nameni:
Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma

živil

24. člen
(pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil)

(1) Predmet podpore so:
1. podpora organizaciji 40. svetovnega kongresa vin-

skih redov in bratovščin v Republiki Sloveniji,
2. sofinanciranje strokovnih programov na mednaro-

dnih kmetijsko živilskih sejmih v Republiki Sloveniji,
3. sofinanciranje organizacije neprofitnih specializira-

nih sejmov s področja kmetijske mehanizacije in strokovnih
programov na teh sejmih v Republiki Sloveniji,

4. sofinanciranje predstavitve slovenskega ekološkega
kmetijstva in slovenskih EKO izdelkov na sejmu BIOFACH
2003 v Nurnbergu, Nemčija.

(2) Upravičenci do sredstev iz tega člena so:
– za namen iz 1. točke prejšnjega odstavka: Društvo

Združenje evropskega reda vitezov vina, Konzulat za Slove-
nijo, Cesta Bratov Milavcev 1, 8250 Brežice;

– za namene 2. in 3. točke prejšnjega odstavka: prav-
ne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane
za organizacijo sejmov;

– za namen iz 4. točke prejšnjega odstavka: nevladne,
neprofitne organizacije, registrirane v skladu s predpisom,
ki ureja društva.

(3) Upravičljivi stroški za namen iz 1. točke prvega
odstavka tega člena so stroški, ki nastanejo z organizacijo
in izvedbo 40. svetovnega kongresa vinskih redov in bratov-
ščin v Republiki Sloveniji, pri čemer se upošteva priprava
strokovnih materialov, plačilo predavateljev, najem prostora
za pripravo kongresa ter stroški, ki nastanejo z gostitvijo
udeležencev kongresa.

(4) Upravičljivi stroški za namen iz 2. točke prvega
odstavka tega člena so stroški, ki nastanejo pri organizaciji
in izvedbi strokovnih posvetov, predavanj, okroglih miz, stro-
kovnih razstav, predstavitev ali tekmovanj, pri čemer se kot
upravičljiv strošek upošteva izdelava strokovnih materialov
(tiskani, video materiali, panoji), ureditev ali najem prosto-
rov, stroški predavateljev, stroški, ki so vezani na razstavne
eksponate (transport, ureditev pogojev za postavitev raz-
stavnih eksponatov).

(5) Upravičljivi stroški za namen iz 3. točke prvega
odstavka tega člena so stroški, ki nastanejo pri organizaciji
in izvedbi sejmov ter strokovnih posvetov, razstav, tekmo-
vanj, predstavitev, pri čemer se kot upravičljiv strošek upošte-
va ureditev ali najem prostorov za sejemsko dejavnost in za
predavanja, tekmovanja, strokovne razstave, stroški preda-
vateljev, stroški, ki so vezani na razstavne eksponate (pre-
voz, ureditev pogojev za postavitev razstavnih eksponatov)
in stroški, ki nastanejo z oglaševanjem strokovnih posvetov
ali strokovnih razstav, če organizator ne pridobi sredstev
z najemninami razstavljalcev za razstavni prostor in ne z
vstopninami.

(6) Upravičljivi stroški za namen iz 4. točke prvega
odstavka tega člena so stroški, ki nastanejo pri najemu,
ureditvi ter uporabi razstavnega prostora za svojo predstavi-
tev na sejmu, potni stroški in stroški bivanja v času sejma,
priprava in tisk promocijskega materiala, kot so plakati, ti-
skani materiali; stroški ki nastanejo z udeležbo na strokov-
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nih konferencah v okviru sejma, kot so kotizacije, priprave
predstavitvenih gradiv.

(7) Pogoji za pridobitev sredstev po tem členu:
– za namen iz 1. točke prvega odstavka tega člena

mora upravičenec najkasneje do 20. junija 2003 predložiti
na MKGP zahtevke, ki morajo vsebovati poročilo o opravlje-
nem delu s specifikacijo stroškov;

– za namene iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka tega
člena se pogoji za dodelitev sredstev in natančnejši kriteriji
za izbor določijo z javnim razpisom, ki ga izvede MKGP.

(8) O dodelitvi sredstev iz tega člena odloča minister.
(9) MKGP ukrepe iz tega člena sofinancira največ do

50% upravičljivih stroškov. Podpore se dodeljujejo do pora-
be za ta namen razpoložljivih sredstev.

(10) Skupna višina dovoljene državne pomoči iz vseh
javnih virov za pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov
oziroma živil znaša do 50%.

III. DRUGI UKREPI

25. člen
(spremljajoči ukrepi – storitve)

(1) Za uresničevanje ciljev kmetijske strukturne politike
in kmetijske politike razvoja podeželja bo MKGP financiralo
storitve priprave strokovnih podlag in ocen za pripravo in
spremljanje strateških dokumentov in predpisov, analize,
študije ter evalvacije, vodenje evidenc in registrov ter sprem-
ljajočih postopkov za njihovo pripravo; plačilo komisij, stro-
škov izvedbe javnih razpisov, informiranje o programih v
nacionalnem interesu, priprave in organizacije okroglih miz
in simpozijev ter priprave in tisk informacijskih materialov s
področja kmetijske strukturne politike in politike razvoja po-
deželja, v okviru proračunskih postavk:

– proračunska postavka 1491 – ukrep: Agromeliora-
cije;

– proračunska postavka 1494 – ukrep: Hidromeliora-
cije kmetijskih zemljišč;

– proračunska postavka 2430 – ukrep: Komasacije in
sanacija nedokončanih komasacij;

– proračunska postavka 2438 – ukrep: Obnova in ure-
janje pašnikov;

– proračunska postavka 5538 – ukrep: Program pod-
por za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje;

– proračunska postavka 5853 – ukrep: Programi pod-
por za prestrukturiranje živilstva;

– proračunska postavka 1458 – ukrep: Obnova vasi;
– proračunska postavka 2429 – ukrep: Inovativni pro-

grami za razvoj podeželskih ekonomij;
– proračunska postavka 2470 – ukrep: Podpore eko-

nomski diverzifikaciji podeželja – alternativni dohodkovni
viri;

– proračunska postavka 3804 – ukrep: Razvoj in-
frastrukture, povezane z razvojem kmetijstva.

(2) Za uresničevanje ciljev kmetijske strukturne politike
in kmetijske politike razvoja podeželja bo MKGP v okviru
proračunske postavke 2436 – ukrep: Vzdrževanje akumula-
cije Vogršček, financiralo vzdrževanje objekta akumulacije
Vogršček v deležu odškodnine, ki služi namakanju kmetij-
skih zemljišč, vzdrževanju glavnega razvoda namakalnega
sistema (primar in sekundar), črpališč, razdelilnih postaj ter
dveh mostov, ki premoščata reko ter nadzor nad izvedbo
vzdrževalnih del.

(3) Za uresničevanje ciljev kmetijske strukturne politike
in kmetijske politike razvoja podeželja bo MKGP v okviru
proračunske postavke 8227 – ukrep: Vzdrževanje meliora-
cijskih sistemov financiralo vzdrževanje hidromelioracijskih

sistemov v skladu s prilivi sredstev na podlagi odmere sred-
stev za vzdrževanje.

(4) Vsebine se določijo s programom dela, ki ga potrdi
minister.

(5) Izvajalci se izberejo v skladu zakonom, ki ureja
javna naročila.

(6) Ukrep izvaja MKGP.

IV. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

26. člen
(postopek in dodelitev sredstev)

(1) Sredstva po tej uredbi se dodelijo na podlagi izve-
denega javnega razpisa, na podlagi zbiranja ponudb ali na
podlagi neposrednih vlog za dodelitev sredstev.

(2) Razen v primerih iz šestega odstavka tega člena, o
dodelitvi sredstev po tej uredbi odloča predstojnik Agencije
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: AKTRP). AKTRP izvede javni razpis in
v njem podrobneje določi pogoje, kriterije ter način uveljav-
ljanja in koriščenja sredstev. V primeru ukrepa iz 5. točke
prvega odstavka 20. člena predstojnik AKTRP izda odločbo
o dodelitvi sredstev neposredno na podlagi vloge.

Vloge je potrebno poslati priporočeno na naslov AK-
TRP, Dunajska 160, Ljubljana.

(3) V primerih ukrepov iz 10., 11., 12., 13. in 14. člena
se sredstva dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga skup-
no objavita in izvedeta AKTRP in Javni sklad Republike
Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slo-
venskega podeželja (v nadaljnjem besedilu: javni sklad). V
tem primeru morajo vlagatelji vloge na javni razpis predložiti
v dveh izvodih.

(4) AKTRP in javni sklad morata pridobiti soglasje
MKGP na vsebino javnih razpisov in razpisne dokumentacije
najmanj en teden pred oddajo v objavo v Uradni list Republi-
ke Slovenije.

(5) Poročilo o izvajanju javnih razpisov, višini dodelje-
nih sredstev po upravičencih ter namenih je AKTRP dolžna
dostaviti na MKGP sedem dni po izdaji odločb o dodelitvi
sredstev ter sedem dni po realizaciji izplačila upravičencem.

(6) Če ta uredba določa, da o dodelitvi sredstev odloča
minister (5., 16., 19., 22., 23., 24. in 25. člen) je treba
vloge poslati priporočeno na naslov Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana. V
primerih ukrepov iz 16. člena ter 2., 3. in 4. točke prvega
odstavka 24. člena MKGP izvede javni razpis, v katerem se
podrobneje določijo pogoji, merila in kriteriji ter način uve-
ljavljanja in koriščenja sredstev. V primerih ukrepov iz 5.,
19. in 22. člena, točke c) in d) prvega odstavka 23. člena in
1. točke prvega odstavka 24. člena, minister izda odločbo o
dodelitvi sredstev neposredno na podlagi vloge.

27. člen
(imenovanje komisije s strani AKTRP)

(1) Vloge, prispele na AKTRP, pregleda in oceni komi-
sija, ki jo za ta namen imenuje predstojnik AKTRP v soglasju
z ministrom. Komisijo sestavljajo najmanj dva predstavnika
MKGP, predstavnik AKTRP in eden ali več zunanjih strokov-
njakov.

(2) V komisiji za pregled in ocenitev vlog iz 7. člena te
uredbe mora biti tudi zunanji strokovnjak z Geodetske upra-
ve Republike Slovenije.

(3) V primeru iz tretjega odstavka prejšnjega člena ko-
misijo imenujeta predstojnik AKTRP in predsednik uprave
javnega sklada, v soglasju z ministrom. Komisijo sestavljajo
najmanj dva predstavnika MKGP, predstavnik AKTRP, pred-
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stavnik javnega sklada in eden ali več zunanjih strokovnja-
kov.

(4) O pregledu in oceni vlog sestavi komisija zapisnik,
ki mora vsebovati zlasti:

– kraj, datum in uro pregleda in ocene vlog,
– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih vlog,
– seznam vlagateljev, katerih vloge so prispele prepoz-

no,
– oceno vloge zunanjega strokovnjaka,
– primerjalno analizo prispelih vlog,
– seznam vlagateljev nepopolnih in neutemeljenih vlog,

z navedbo pomanjkljivosti,
– predlog upravičencev do sredstev po tej uredbi in

predlagane višine sredstev, ki se naj dodelijo posameznemu
upravičencu,

– pripombe.
(5) Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Po končanem

delu komisija o predlogu seznani AKTRP in MKGP. Komisija
iz tretjega odstavka tega člena o predlogu seznani predstoj-
nika AKTRP, MKGP ter javni sklad.

(6) Zunanji člani komisije so upravičeni do potnih stro-
škov in sejnine, v primeru priprave strokovnega mnenja pa
tudi do plačila za opravljeno delo. Višino sejnine ter višino
plačila za opravljeno delo določi predstojnik AKTRP.

28. člen
(odločitev o vlogah, prispelih na AKTRP)

(1) Prepozno prispele vloge se zavržejo. Vlagatelje ne-
popolnih vlog se pozove, da vloge dopolnijo v roku, ki je
določen v javnem razpisu. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v
navedenem roku ne dopolni ali ne odpravi pomanjkljivosti,
se zavržejo.

(2) Na podlagi zapisnika komisije iz prvega in tretjega
odstavka prejšnjega člena, odloči o vloženih zahtevkih pred-
stojnik AKTRP v roku 60 dni po izteku razpisnega roka.

(3) O dodelitvi sredstev, ki jih dodeli javni sklad, odloči
Uprava Javnega sklada v roku 60 dni po izteku razpisnega
roka.

(4) V primerih iz prejšnjega odstavka mora biti odloči-
tev o dodelitvi sredstev za posamezno vlogo usklajena med
AKTRP in javnim skladom, pri čemer Javni sklad za vsak
odobren kredit zagotavlja, da z njim ni bila presežena sku-
pna dovoljena višina državnih pomoči.

(5) Zoper odločbo AKTRP je dopustna pritožba v roku
15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo je potrebno
poslati priporočeno po pošti na AKTRP. O pritožbi odloči
minister. Zoper odločbo ministra ni pritožbe, možen pa je
upravni spor.

29. člen
(imenovanje komisije s strani MKGP)

(1) Vloge iz šestega odstavka 26. člena pregleda komi-
sija, ki jo imenuje minister.

(2) O pregledu in oceni vlog sestavi komisija zapisnik,
ki mora vsebovati zlasti:

– kraj, datum in uro pregleda in ocene vlog ali progra-
mov,

– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih vlog ali programov,
– predlog upravičencev do sredstev po tej uredbi in

predlagane višine sredstev, ki se naj dodelijo posameznemu
upravičencu,

– pripombe.
(3) Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Po končanem

delu komisija o predlogu upravičencev do sredstev in višine
sredstev seznani ministra.

(4) Zunanji člani komisije so upravičeni do potnih stro-
škov in sejnine, v primeru priprave strokovnega mnenja pa
tudi do plačila za opravljeno delo. Višino sejnine ter višino
plačila za opravljeno delo določi minister.

30. člen
(sklenitev pogodb)

(1) Na podlagi odločb o dodeljenih sredstvih iz druge-
ga odstavka 28. člena te uredbe AKTRP sklene z upravi-
čenci pogodbe, s katerimi se natančneje uredijo način in
pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.

(2) Na podlagi odločb o dodeljenih sredstvih iz tretjega
odstavka 28. člena te uredbe Javni sklad sklene z upravi-
čenci pogodbe, s katerimi se natančneje uredijo način in
pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.

(3) Na podlagi odločb o dodeljenih sredstvih iz šestega
odstavka 26. člena te uredbe MKGP sklene z upravičenci
pogodbe, s katerimi se natančneje uredijo način in pogoji
koriščenja dodeljenih sredstev.

31. člen
(oblika dodeljenih sredstev)

(1) Sredstva po tej uredbi se dodelijo v obliki nepovrat-
nih sredstev.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se sredstva za name-
ne iz 10., 11., 12., 13. in 14. člena dodelijo kot nepovratna
sredstva MKGP in povratna sredstva javnega sklada.

32. člen
(vlagatelji v imenu upravičencev)

(1) Vlagatelji, ki sredstva pridobijo v imenu upravičen-
cev, morajo ta sredstva prenakazati upravičencem najpozne-
je v petih delovnih dneh po njihovem prejemu.

(2) Vlagatelj ne sme pogojevati uveljavljanja ali izplačila
sredstev upravičencu z obsegom proizvodnega ali pogod-
benega sodelovanja ali nakupom kateregakoli blaga iz svoje
trgovske mreže.

(3) Za uveljavljanje sredstev sme vlagatelj upravičencu
zaračunati stroške poslovanja največ v višini 1% od pridob-
ljenih sredstev.

33. člen
(omejitev sredstev)

(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto investi-
cijo samo iz enega ukrepa po tej uredbi.

(2) Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti
namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tej
uredbi, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sred-
stva Evropske unije.

Skupna višina dodeljenih javnih sredstev Republike Slo-
venije ne sme presegati višine dovoljene državne pomoči za
posamezen ukrep, navedene v tej uredbi.

(3) Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja
Republike Slovenije.

34. člen
(obveznosti upravičenca)

(1) Upravičenec, ki po tej uredbi prejme sredstva za
investicijo, mora opravljati dejavnost, za katero so mu bila
sredstva dodeljena, še vsaj naslednjih pet let po zadnjem
izplačilu sredstev in v tem obdobju ne sme uvajati bistvenih
sprememb oziroma odtujiti investicije, razen v primeru inve-
sticij v infrastrukturo na podeželju, investicije pa ne sme
uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev.

(2) Kot bistvene spremembe se štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo investicije ali pogoje izva-

janja ali ki dajejo gospodarski družbi ali javni instituciji neu-
pravičeno prednost;
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– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastruk-
turnega objekta ali prenehanja oziroma spremembe kraja
sofinanciranja proizvodne dejavnosti.

(3) Določbe prvega odstavka tega člena ne veljajo v
primeru višje sile. Za višjo silo se šteje, če nastanejo in
dokler trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti in
katerih posledic ni mogoče odvrniti (smrt, nad 80% invali-
dnost, potres, udar strele, samovžig, plaz, poplava).

(4) O bistvenih spremembah ali nastopu višje sile mora
upravičenec nemudoma oziroma najpozneje v tridesetih
dneh obvestiti organ, ki je vodil postopek.

35. člen
(vrnitev sredstev)

(1) Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva
pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko oziroma del
ni izvršil v skladu z investicijskim programom, je dolžan vrniti
vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.

(2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka ne more prido-
biti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za
dobo dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektor-
ja ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.

36. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem ukrepov po tej uredbi opravljajo
kmetijski inšpektorji.

37. člen
(obrazci)

Za obrazce iz te uredbe štejejo obrazci iz predpisa, ki
ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, če
ta uredba ne določa drugače.

38. člen
(hramba dokumentacije)

Upravičenci, ki so pridobili sredstva na podlagi te ured-
be, so dolžni vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za prido-
bitev sredstev, hraniti še najmanj štiri leta od dneva pridobi-
tve sredstev.

V. KONČNE DOLOČBE

39. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike
razvoja podeželja za leti 2002 in 2003 (Uradni list RS, št.
34/02, 48/02, 61/02 in 88/02).

39. člen
(uveljavitev)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-21/2001-13
Ljubljana, dne 30. aprila 2003.
EVA 2003-2311-0050

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

Priloga: Seznam komasacijskih območjih vključenih v pro-
gram sanacije nedokončanih komasacij:

Upravna enota Komasacijsko območje

1. AJDOVŠČINA Log-Zemono
Ajdovsko polje
Slap I, II
Dolenje-Ustje
Lozice
Brje-Žablje
Lokavec
Vrtovin
Manče-Podnanos
Selo
Vipavski križ-Male Žablje

2. DOMŽALE Radomlja II, III, IV

3. CERKNICA Otok I-del

4. ČRNOMELJ Podturenščica
Griblje

5. ILIRSKA BISTRICA Vrbovo

6. KOPER Malinska
Gračiška vala
Movraška vala
Abrami

7. KRANJ Visoko,Tupaliče,Luže
Britof-Primskovo

8. KRŠKO Račna
Muzga-Mraševo
Krško polje I, II

9. LENDAVA Strehovci-Dobrovnik
Turnišče I
Turnišče II
Renkovci

10. LJUTOMER Kozarica-Virje I
Kozarica-Virje  II
Logarovci II

11. MARIBOR Ješenca, Fram, Rače

12. METLIKA Rosalnice

13. MURSKA SOBOTA Ledava nad jezerom
Markovci
Domanjševci-Križevci
Domajinci
Gerlinci -Fikšinci
Šalovci V

14. NOVA GORICA Okroglica I, II, Podvogrsko
Bukovica
Šempaske gmajne
Šempasko polje
Črniče-Dolenje
Renče-Merljaki-Podkraj
Lepenje
Bilje Orehovlje

15. NOVO MESTO Šentjernejsko polje
Globodol

16. ORMOŽ Lešniška dolina
Trgovišče-Cvetkovci

17. POSTOJNA Šmihel
Slavina-Ribnica-Selšček
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Upravna enota Komasacijsko območje

18. PTUJ Lovrenc Apače MO 17 del
Strejaci MO 12
Hvaletinci MO 4
Grlinci-Gradiščak MO 5, 8
Čreta MO 10
Apače MO 17
Gajevci-Placerovci MO 30
Sestrže MO 28
Zamušani, Formin, Tibolci MO 31
Mihovce-Sp. Jablane del MO 21, 22, 24
Šturmovec MO 29
Pacinje MO 32
Pongrce – Gaj MO 25

19. SEVNICA Čolnišček-Bučka
Šmarčna-Kompolje
Hinje-Podboršt

20. SEŽANA Rasa

21. SLOV.  BISTRICA Ob Devini
Oplotniško polje

22. ŠENTJUR PRI CELJU Nova vas - Črnolica

23. ŠMARJE PRI JELŠAH Podčetrtek-Olimje

24. TREBNJE Rakovniško polje

25. VRHNIKA Podlipska dolina II, III

26. ŽALEC Konjščica I,II,III
Virte

2090. Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih
storitev

Na podlagi 8. člena in 1. ter 8. točke 9. člena zakona
o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2.
členom uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporab-
ljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o predhodni prijavi cen komunalnih storitev

1. člen
Pravna ali fizična oseba, ki opravlja storitve, razvrščene

v uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 2/02) v podrazredih:

– 41.000 zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
– 90.010 ravnanje z odplakami,
– 90.021 zbiranje in odvoz odpadkov,
– 90.022 dejavnosti deponij, sežiganje in drugi načini

odstranjevanja trdnih odpadkov
(v nadaljnjem besedilu: zavezanec), mora predhodno

prijaviti povišanje cen svojih storitev Ministrstvu za gospo-
darstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. člen
Zavezanec mora oblikovati cene svojih storitev na na-

čin, kot to določa navodilo za oblikovanje cen storitev ob-
veznih lokalnih javnih služb (Uradni list RS, št. 56/01, v
nadaljnjem besedilu: navodilo).

3. člen
Zavezanec lahko poviša osnovno ceno svoje storitve,

ki ne vključuje taks in drugih dajatev, le ob predhodni prijavi,

pri čemer povišanje v času od januarja 2002 do meseca
vložitve predhodne prijave ne sme presegati odstotka kumu-
lativnega povišanja cen industrijskih proizvodov pri proizva-
jalcih v času od januarja 2002 do meseca vložitve predho-
dne prijave.

4. člen
Zavezanec, ki opravlja storitve na področju ravnanja z

odpadki, lahko poviša cene za višji odstotek kot to določa
prejšnji člen v primerih:

– ko so se njegovi stroški povečali zaradi doseganja
predpisanih standardov v skladu z odredbo o ravnanju z
ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe rav-
nanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01);

– ko so se njegovi stroški povečali, ker je prenehal
sam opravljati storitve dejavnosti deponij, sežiganja in dru-
gih načinov odstranjevanja trdnih odpadkov in jih zanj oprav-
lja drug izvajalec.

Zavezanec lahko oblikuje novo ceno storitve ob upošte-
vanju višjih stroškov iz prejšnjega odstavka, pri čemer
upoštevana cena storitve drugega izvajalca dejavnosti depo-
nij, sežiganja in drugih načinov odstranjevanja trdnih odpad-
kov ne sme biti višja od cene, ki jo ta izvajalec uveljavlja na
svojem območju.

Zavezanec iz prve alinee prvega odstavka tega člena
mora predhodni prijavi priložiti kopijo dovoljenja za predela-
vo ali odstranjevanje odpadkov ali kopijo potrdila vpisa v
evidenco zbiralcev odpadkov, izdanih v skladu s predpisi, ki
urejajo ravnanje z odpadki.

5. člen
Zavezanec mora predhodno prijaviti ceno tudi v prime-

ru uvedbe nove storitve (npr. predelava in obdelava odpad-
kov, storitev odvajanja ali storitev čiščenja odpadnih in pada-
vinskih voda). Predhodna prijava mora smiselno vsebovati
podatke iz 7. člena te uredbe.

V primeru določitve nove cene na področju ravnanja z
odpadki mora zavezanec priložiti prijavi tudi kopijo dovolje-
nja iz tretjega odstavka prejšnjega člena.

6. člen
V primerih iz prvega odstavka 4. člena in prvega od-

stavka 5. člena te uredbe mora ministrstvo o predhodni
prijavi pridobiti strokovno mnenje Ministrstva za okolje, pro-
stor in energijo.

7. člen
Spremenjeno ceno lahko začne zavezanec uporabljati

po preteku enega meseca od vložitve njene popolne pred-
hodne prijave ministrstvu. Če zavezanec ne uveljavi cene v
roku 60 dni od vložitve popolne predhodne prijave, mora
ceno ponovno predhodno prijaviti.

8. člen
Predhodna prijava cen mora vsebovati naslednje po-

datke:
1. ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti za

katero je zavezanec registriran, matično številko iz poslov-
nega registra ter navedbo vseh storitev, ki jih podjetje oprav-
lja kot gospodarska javna služba;

2. koncesijsko pogodbo v primeru, da je zavezanec
koncesionar;

3. navedbo občin, na območju katerih zavezanec
opravlja posamezno storitev;

4. navedbo dejavnosti in občin, na območju katerih bo
prišlo do spremembe cen;
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5. občinski odlok, v katerem je opredeljeno izvajanje
javne službe;

6. opis obstoječega načina in obsega opravljanja stori-
tev navedenih dejavnosti ter navedba glavnih razlogov za
spremembo cen (pri dejavnosti delovanja čistilnih naprav je
potrebno navesti tudi parametre onesnaženosti voda, zmo-
gljivosti in učinek čiščenja);

7. cene po vrstah storitev in vrstah uporabnikov ter
skupno povprečno ceno za posamezno storitev (ta je rezul-
tat vsote zmnožka cen in količin za različne uporabnike,
deljene s celotno količino), izraženo v m3 

(ali v kg za storitev
zbiranja in odvoza odpadkov, predelavo in obdelavo odpad-
kov ter za storitev odlaganja odpadkov), po posameznih
občinah v primeru, da so cene po občinah različne:

– ki so bile v uporabi do dneva predložitve predhodne
prijave cen (pri storitvi zbiranja in odvoza odpadkov je treba
navesti katere vrste odpadkov so zajete v ceni),

– predlagane cene in stopnjo spremembe cen, za ka-
tere se pošilja predhodna prijava cen,

– veljavne povprečne cene od januarja 2001 dalje, ter
stopnje, datume in razloge za spremembe cen storitev;

8. končno ceno in elemente te cene, ki jo plačajo
posamezne vrste porabnikov za posamezno storitev, to je
ceno, ki vključuje tudi razne prispevke in takse;

9. izračun in podrobnejšo obrazložitev kalkulativnih ele-
mentov lastne cene (po posameznih občinah v primeru, da
so cene različne) na način, kot ga določata 4. in 5. člen
navodila, za leta 2000, 2001 in 2002 ter planirano kalkula-
cijo za leto 2003, kalkulacije cen morajo vsebovati tudi
delež posameznih stroškov v skupnih stroških za posamez-
no leto ter povišanja posameznih stroškov glede na prejšnje
leto;

10. podrobnejšo opredelitev stroška amortizacije (de-
lež osnovnih sredstev v upravljanju, amortizacijske stopnje
za posamezno osnovno sredstvo);

11. pregled fizičnega obsega opravljene storitve po
vrstah porabnikov za leta 2000, 2001 in 2002;

12. izkaz poslovnega izida in bilanco stanja za leta
2000, 2001 in 2002 za podjetje kot celoto in po poslovno
izidnih mestih;

13. soglasje pristojne lokalne skupnosti.

9. člen
Predhodne prijave cen oziroma vloge za določitev višje

stopnje povišanja cen, ki so bile vložene pred uveljavitvijo te
uredbe, se obravnavajo po dosedanjih predpisih.

10. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št.
41/02 in 106/02).

11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 383-10/2001-6
Ljubljana, dne 8. maja 2003.
EVA 2003-2111-0038

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

2091. Uredba o lokacijskem načrtu za mednarodni
mejni prehod Jelšane

Na podlagi petega odstavka 10. člena zakona o uredi-
tvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih
prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 110/02 – ZGO-1)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o lokacijskem načrtu za mednarodni mejni

prehod Jelšane

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga za lokacijski načrt)

S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega  družbenega plana Repu-
blike Slovenije sprejme lokacijski načrt za mednarodni mej-
ni prehod Jelšane (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt).

Lokacijski načrt je izdelal Razvojni center Planiranje, d.
o. o., Celje, pod številko projekta 641/02-C, v aprilu 2003.

2. člen
(vsebina lokacijskega načrta)

Lokacijski načrt določa mejo območja urejanja, funkci-
jo območja, lego, potek, zmogljivost ter velikost objektov in
naprav, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno
oblikovanje objektov, naprav in ureditev, pogoje za promet-
no in komunalno urejanje območja, okoljevarstvene ukrepe,
dinamiko izvajanja posegov, obveznosti investitorja in izvajal-
cev, tolerance in nadzor nad izvajanjem uredbe.

3. člen
(sestava lokacijskega načrta)

Lokacijski načrt iz 1. člena te uredbe vsebuje tekstual-
ni in grafični del.

Tekstualni del lokacijskega načrta obsega:
a) uredbo o lokacijskem načrtu;
b) obrazložitev lokacijskega načrta z naslednjo vsebi-

no:
– opis prostorskih pogojev za realizacijo,
– opis prometno tehničnih rešitev,
– pogoji za urbanistično, arhitekturno in krajinsko obli-

kovanje,
– ureditev komunalne in energetske infrastrukture,
– seznam objektov, predvidenih za rušitev ali odkup,
– opis prostorskih rešitev v zvezi z varovanjem narav-

nega in bivalnega okolja,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi ter drugimi

nesrečami,
– seznam parcel,
– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
– etape izvajanja lokacijskega načrta;
c) soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij;
d) seznam koordinat lomnih točk meje.
Grafični del lokacijskega načrta obsega:
– pregledno situacijo v merilu 1:25000,
– pregledno situacijo v merilu 1:5000,
– izrez iz prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-

njeročnega plana Republike Slovenije v merilu 1:250000,
– izrez iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana Ob-

čine Ilirska Bistrica v merilu 1:5000,
– situacijo obstoječega stanja v merilu 1:500,
– katastrski načrt v merilu 1:1250,
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– obodno parcelacijo in načrt gradbenih parcel v meri-
lu 1:500,

– ureditveno situacijo v merilu 1:500,
– situacijo komunalne in energetske infrastrukture v

merilu 1:500,
– karakteristični vzdolžni profil v merilu 1:1000/100,
– karakteristični prečni profil v merilu 1:250,
– tehnične elemente za zakoličenje v merilu 1:500.

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

4. člen
(ureditveno območje po parcelah)

Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega par-
cele oziroma dele parcel v naslednji katastrski občini:

a) območje mednarodnega mejnega prehoda z vsemi
spremljajočimi objekti in ureditvami:

k.o. Jelšane:
461/9, 465/1, 465/3, 467, 468, 469, 470, 471,

472/2, 473/1, 474/1, 475/1, 476/1, 482/2, 483/2,
484/1, 485/1, 485/2, 485/3, 486, 487, 489/1, 489/2,
490/1, 491/3, 501/3, 502/1, 504, 506/1, 506/2,
506/3, 507/1, 507/2, 508/1, 508/2, 508/3, 512/1,
512/3, 513/1, 513/4, 513/5, 514/1, 514/4, 515/1,
515/3, 516/1, 516/2, 517/2, 518/1, 528/1, 528/7,
528/8, 3294/3, 3294/4, 3302/2, 3302/3, 3302/4,
3303/2, 3303/4, 3304/3, 3304/4, 3311/2, 3312/1,
3312/3, 3312/4, 3312/5, 3312/6, 3312/7, 3317,
3318/1, 3319, 3320, 3321/1, 3321/2, 3322/1, 3322/2,
3322/3, 3322/4, 3323/1, 3324/2, 3324/3, 3326,
3328/1, 3328/2, 3329, 3330/1, 3330/2, 3331, 3332/1,
3332/2, 3333/1, 3333/2, 3334, 3336/1, 3336/2,
3336/3, 3336/4, 3336/5, 3337/1, 3338/1, 3338/2,
3341/3, 3342/1, 3342/2, 3342/3, 3342/4, 3346/2,
3348/2, 3352/2, 3354/2, 3354/3, 3355/1, 3356/1,
3356/3, 3358/1, 3358/2, 3359/1, 3359/2, 3360/1,
3360/2, 3360/3, 3360/4, 3360/5, 3360/6, 3360/7,
3360/8, 3361/1, 3362/1, 3363/1, 3363/2, 3364/3,
3366/3, 3366/5, 3367/2, 3368, 3369, 3370/2,
3370/3, 3371/2, 3372/3, 3373/2, 3524/3, 3524/11,
3525/3;

b) območje prestavitve, novogradnje, rekonstrukcije
komunalne, energetske in teleprenosne infrastrukture, ki ga
zahteva gradnja mednarodnega mejnega prehoda:

k.o. Jelšane:
528/2 (priključitev na obstoječi vodovod),
3346/1, 3348/1, 3402, 3404 (za elektro priključek –

zemeljska kanalizacija).

III. FUNKCIJA OBMOČJA

5. člen
(funkcija območja)

Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
– območje izstopnega in vstopnega platoja za potniški

in blagovni promet,
– območje za objekte policije, carine, inšpekcij (veteri-

na, fitosanitarna, zdravstvena), špedicije in spremljajoče ob-
jekte,

– območje ureditve prometnih površin,
– območje ureditve obcestnega prostora, vključno z

rekultivacijo zemljišč,
– območja prestavitev komunalnih, energetskih, tele-

prenosnih in ostalih infrastrukturnih naprav in napeljav.

6. člen
(objekti in njihov namen)

Objekti v sklopu mejnega prehoda so namenjeni kon-
troli in pregledu oseb in blaga potniškega in blagovnega
prometa v in iz države in spremljajočim dejavnostim. To so
objekt policije, carine, veterinarske, fitosanitarne in zdrav-
stvene inšpekcije, špedicije, sanitarni objekt in menjalnica.

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vse-
bovati tudi krajinski načrt, predvsem pa oblikovalske rešitve
v zvezi z oblikovanjem reliefa, urejanjem in ozelenjevanjem
prostih površin v obcestnem prostoru.

IV. PROMETNO TEHNIČNI POGOJI UREJANJA

7. člen
(prometne površine)

Vstopni in izstopni plato za potniški in blagovni promet
je razširitev obstoječe glavne ceste G6/0343 na ca. 45 m
na severni oziroma na ca. 28 m na južni strani. Na severni
strani mejnega prehoda je na platoju predviden srednji, dvig-
njeni ločilni otok dolžine ca. 85 m, širine 1,25 m.

Vstopni plato za potniški promet obsega tri steze. Prva
steza (ob objektu J1) je širine 6,35 m, ostali dve pa širine
3 m. Med stezami so prometni otoki s kabinami dimenzije
2 × 2 m.

Vstopni plato za blagovni promet obsega dve stezi za
kamione širine 3,50 m, vmesni ter stranski (ob objektu J1)
prometni otok višine 0,90 m s kabinama za carinsko in
policijsko kontrolo. Na začetku steze je portal za ugotavlja-
nje morebitne radiacije, na vzhodni stezi pa je vgrajena
tehtnica za kontrolo teže vozil. Za stezama je predvidena
steza za vračanje vozil, za njo pa plato za parkiranje kamio-
nov (36 parkirnih mest) ter ločen plato z 2 m visokim
zidom za parkiranje kamionov (6 parkirnih mest) z nevarni-
mi snovmi.

Izstopni plato za potniški promet obsega štiri steze, od
katerih je skrajno desna namenjena avtobusom in je širine
3,50 m, ostale tri so širine 3 m. Med stezami so prometni
otoki s kabinami dimenzije 2 × 2 m.

Izstopni plato za blagovni promet obsega 19 parkirnih
mest za kamione z obojestransko cesto in direktno stezo
širine 3,50 m za prevoz kamionov do kontrole carine in
cesto za vračanje kamionov, izvozno stezo za kamione širi-
ne 3,50 m, prometni otok višine 0,90 m s kabinami za
carinsko in policijsko kontrolo ter parking za službena vozi-
la. Južno od platoja je parkirišče za osebna vozila zaposle-
nih (41 parkirnih mest).

V sklopu objekta za veterinarsko službo so 3 parkirišča
za vzvratno parkiranje kamionov hladilnikov in dva pasova za
vzdolžno ustavljanje kamionov. Pred izvozom iz platoja je
objekt carine, fitosanitarne in zdravstvene inšpekcije s 7
čelnimi parkirnimi mesti za službena vozila in objekt za de-
tajlni pregled vozil. Med objektoma je nadstrešnica s tremi
stezami za kamione širine 3,50 m z vmesnim prometnim
otokom višine 0,90 m s kabino za carinsko kontrolo. Na
vstopnem platoju je predvidenih tudi 6 vzdolžnih parkirnih
mest za potrebe carine in policije.

Izven ograjenega območja platoja je na severovzhodni
strani ob obodni cesti, ki hkrati služi dovozu in dostopu na
sosednje parcele, predvidenih 10 čelnih parkirnih mest ob
objektu J20 ter 27 vzdolžnih parkirnih mest za zaposlene
(skupaj 37 parkirnih mest).

Vse prometne steze so ustrezno varovane z rampami
ter opremljene z ustrezno vertikalno in horizontalno signali-
zacijo.



Uradni list Republike Slovenije Št. 43 / 9. 5. 2003 / Stran 4969

8. člen
(oprema prometnih površin)

Odbojne ograje na cestah, priključnih rampah in ob
platojih so v kovinski izvedbi višine 0,75 m. Izjemoma je
dopustna izvedba betonskih odbojnih ograj.

Cestni objekti (prepusti), cestna oprema in protihrupni
objekti morajo biti arhitekturno in krajinsko oblikovani v skla-
du s sodobnimi principi oblikovanja ter v sozvočju z urbano
in krajinsko podobo prostora. Protihrupne ograje je mesto-
ma predvideno ozeleniti s popenjavkami.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

9. člen
(oblikovanje objektov)

Objekti so zasnovani samostojno ali skupaj z nadstre-
šnicami preko prometnih površin. Etažnost objektov je pritli-
čje (P) ali pritličje in nadstropje (P+1). Kota pritličja objektov
je na koti ca. 0,12 m nad koto vozišča.

Konstrukcija objektov je jeklena (vertikalni stebri in ho-
rizontalni nosilci, jekleni okvirji), sidrana v armirano beton-
ske temelje. Medetažna konstrukcija je Hi bond plošča.
Ostrešje je iz jeklenih nosilcev s podkonstrukcijo za kritino.
Streha je kovinska (Fe barvna trapezasta pločevina).

Fasada je toplotno izolirana, prekrita s prefabriciranimi
kovinskimi ali drugačnimi (PVC, umetni kamen) ploščami
(paneli). Zunanja okna in vrata so kovinska (Fe prašno bar-
vani profili) s termopan zasteklitvijo.

Nadstrešnice so konstrukcijsko samostojni objekti s
stebri na otokih med voznimi pasovi. Svetli profil nadstrešnic
je 4,70 m nad koto vozišča. Streha je ravna oziroma dvo ali
večkapnica z minimalnim naklonom.

Objekti, namenjeni policiji, carini, fitosanitarni in zdrav-
stveni inšpekciji:

– Objekt z oznako J1 – v objektu bodo delovni, skladi-
ščni in pomožni prostori carine in policije, prostori za pre-
gled, zaslišanje in deportacijo potnikov, garaža za pregled
vozil, skupni, sanitarni in pomožni prostori. Tlorisne dimen-
zije objekta so 56,90 × 12,60 m. Etažnost objekta je pritli-
čje in nadstropje (P+1). Višina objekta je ca. 8,90 m;

– Nadstrešnica z oznako JN1 – tlorisna dimenzija nad-
strešnice je 51,50 × 37,80 m. Na vzhodni strani nadstrešni-
ca sega do objekta J1, sicer pa jo podpirajo tri vrste s po 5
stebri, na razdalji (rastru) 12,25-12,50-12,50-9,25 m med
stebri in 15,00 m med vrstami. Pod nadstrešnico je šest
otokov med prometnimi pasovi, izmenično širine 4 in
2,50 m. Otoki imajo dvignjene zaokrožene končne dele v
dolžini 5,50 m, na vmesnem delu na nivoju cestišča pa sta
po dve kabini za policijo in carino v razmaku 12 m. Sedmi
otok širine 2,50 m ob prometnem pasu za tovornjake širine
3,50 m je dvignjen 0,90 m, na njem pa so ena kabina za
carino in dve za policijo;

– Nadstrešnica z oznako JN10 – tlorisna dimenzija
nadstrešnice je 14,60 × 37,50 m. Podpira jo 6 stebrov na
razdalji (rastru) 15 m in v dveh vrstah na razmaku 6 m. Pod
nadstrešnico sta dva dvignjena otoka (+0,90 m) ob dveh
prometnih pasovih s po dvema kabinama za policijo in cari-
no. Na desnem prometnem pasu sta mostna in osna cestna
tehtnica;

– Objekt z oznako J4 – namenjen je kontroli blagovne-
ga prometa pri izstopu. V objektu bodo delovni, skladiščni in
pomožni prostori carine z direktnim zunanjim dostopom, pro-
stori kontrolorjev in inšpektorjev, skupni, sanitarni in pomožni
prostori. Tlorisne dimenzije objekta so 12,40 × 24,30 m.

Etažnost objekta je pritličje (P). Višina objekta je ca. 5,30 m.
Na severni strani se objekt stika z objektom J17;

– Nadstrešnica z oznako JN4 – tlorisna dimenzija nad-
strešnice je 16 × 24,40 m. Podpirajo jo tri vrste s po 3
stebri, na razdalji (rastru) 6,60-9,15 m. Pod nadstrešnico je
dvignjen otok (+0,90 m) med prometnima pasovoma z eno
kabino za carino. Nadstrešnica leži ob vzhodni strani objek-
ta J4;

– Objekt z oznako J14 – namenjen je kontroli blagov-
nega prometa pri vstopu. V objektu bodo delovni, skladiščni
in pomožni prostori carine, fitosanitarne in zdravstvene in-
špekcije, prostori kontrolorjev in inšpektorjev, skupni, sani-
tarni in pomožni prostori. Tlorisne dimenzije objekta so
12,50 × 24,50 m. Etažnost objekta je pritličje (P+1). Višina
objekta je ca. 9 m;

– Objekt z oznako J20 – namenjen je kontroli – detaj-
lni pregled blagovnega prometa pri vstopu. V objektu bodo
delovni, skladiščni in pomožni prostori carine in delavnica
(garaža) za pregled vozil ter prostori za stranke v postopku.
Prostor je namenjen tudi za detajlne fitosanitarne inšpekcij-
ske preglede. Tlorisne dimenzije objekta so 15,50 × 24,50
m. Etažnost objekta je pritličje (P). Višina objekta je ca.
7,40 m;

– Nadstrešnica z oznako JN18 – tlorisna dimenzija
nadstrešnice je 16,50 × 24,50m. Podpira jo 9 stebrov, v
treh vrstah na razdalji (rastru) 9,80-6,30 m med stebri in
9,50 m med vrstami. Pod nadstrešnico je en dvignjen otok
(+0,90 m) med prometnimi pasovi z eno kabino za carino.

Objekt veterinarske inšpekcije:
– Objekt z oznako J15 – namenjen je kontroli blagov-

nega prometa pri vstopu. V objektu bodo delovni, skladiščni
in pomožni prostori veterinarske inšpekcije, skupni, sanitar-
ni in pomožni prostori. Prostori so razdeljeni v štiri funkcio-
nalne sklope: pisarniško administrativni del, pregledni pro-
stor in hlajena skladišče – čisti del, pregledni prostor in
hlajena skladišča – nečisti del in pregledni prostor – male
živali. Na zahodni strani bosta dva prizidka namenjena raz-
kladanju blaga. Vhodi v objekt bodo z vzhodne in zahodne
strani, na severni strani in ob prizidkih bodo rampe za razla-
ganje/nalaganje kamionov. Tlorisne dimenzije objekta so
47,80 × 14,20 m (glavni objekt) ter 8,60 × 5,70 in
12,20 × 4,60 m (dodana objekta – prizidek) ter pokriti zu-
nanji del na vzhodni, zahodni in severni strani objekta –
nadstrešek širine ca. 1,70 m. Etažnost objekta je pritličje
(P). Višina objekta je cca 6,80 m, prizidkov pa 4,50 m.

Objekta špedicijskih služb:
– Objekt z oznako J16 – Namenjen je špedicijskim

službam pri vstopu v državo. V objektu bodo delovni, sku-
pni, sanitarni in pomožni prostori za potrebe špedicijskih
služb. Vhoda v objekt sta z južne in severne strani. Tlorisne
dimenzije objekta so 18,50 × 10 m. Etažnost objekta je
pritličje in nadstropje (P+1). Višina objekta je ca. 9 m;

– Objekt z oznako J17 – Namenjen je špedicijskim
službam pri izstopu iz države. V objektu bodo delovni, sku-
pni, sanitarni in pomožni prostori za potrebe špedicijskih
služb. Vhod v objekt je z vzhodne strani. Tlorisne dimenzije
objekta so 18 × 7,40 m. Etažnost objekta je pritličje (P).
Višina objekta je ca. 4,80 m. Objekt se na južni strani stika z
objektom J4.

Ostali objekti:
– Sanitarni objekt – objekt z oznako J13 – namenjen

je za ureditve sanitarij za obiskovalce. Objekt ima ločen
sanitarni sklop za moške in ženske. Vhodi v objekt bodo z
vzhodne in zahodne strani. Tlorisne dimenzije objekta so
16 × 7,60 m. Etažnost objekta je pritličje (P). Višina objekta
je ca. 4,80 m;
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– Menjalnica – objekt z oznako J19 – objekt je name-
njen za ureditve menjalnice in javnih sanitarij za obiskoval-
ce. Objekt ima delovne in pomožne prostore menjalnice ter
ločen sanitarni sklop za moške, ženske in invalide. Vhodi v
objekt bodo z jugozahodne strani (v menjalnico) in iz jugo-
vzhodne strani (v sanitarije). Tlorisne dimenzije objekta so
16,00 × 7,20 m, na jugovzhodni strani objekta je nadstre-
šek širine ca. 1,50 m. Etažnost objekta je pritličje (P). Višina
objekta je ca. 4,50 m.

10. člen
(oblikovanje ostalih prostih površin in obcestnega prostora)

Relief bo oblikovan v skladu z naravnimi reliefnimi obli-
kami. Nasipne in vkopne brežine se izvedejo v nagibu 1:1,5
ali položneje z zaokroženim iztekom v okoliški teren. Na
mestih, kjer so vkopi v kamnit (skalnat) teren, so brežine
bolj strme, robovi (spodnji, gornji) pa ostri. Brežine so za-
travljene, zasajene z grmovnicami ali drevjem.

Prometne površine (ceste, plato, parkirne površine,
deviacije obstoječih lokalnih cest in pot) in ostale proste
površine mednarodnega mejnega prehoda se mora obliko-
vati skladno z obstoječim stanjem oziroma v skladu s sodo-
bnimi principi oblikovanja ter v sozvočju z urbano in krajin-
sko podobo prostora. Vse odseke obstoječih cest in poti
oziroma drugih rab, ki po izgradnji in drugih ureditvah osta-
nejo brez funkcije, se mora rekultivirati v skladu z rabo
sosednjih zemljišč (kmetijska zemljišča, vegetacijski sestoji)
oziroma v nadomestne biotope.

Med gradnjo se vegetacija odstrani samo tam, kjer je
to nujno potrebno. Osnovna izhodišča nove zasaditve so
zagotovitev čim večje vpetosti posega v prostor, vzpostavitev
vozniku prijetnega obcestnega prostora. Zasaditve morajo
temeljiti na obstoječem krajinskem vzorcu, vrstni sestavi in v
prostoru značilnih oblikah vegetacije (gozd, živice, posa-
mezne skupine dreves, kmetijske površine). Gozdni robovi
morajo biti sanirani s primerno višinsko in vrstno strukturo
avtohtone vegetacije s predčasno premeno drevesnih vrst
in načrtnim preoblikovanjem pasu širine 6–8 m.

VI. VODNOGOSPODARSKE UREDITVE

11. člen
(vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi)

Zaradi gradnje mednarodnega mejnega prehoda se
vodni režim na vplivnem območju ne bo poslabšal. Na obrav-
navanem območju ni večjih površinskih odvodnikov. Obmo-
čje se nahaja na kraškem terenu, kjer je prepustnost terena
za vodo zelo velika.

Investitor bo na obravnavanem in kontaktnem območju
izvedel potrebne ukrepe za spremljanje vplivov gradnje in
obratovanja na kraške vode:

– preučevanje kraškega površja, ki se razkrije med
gradnjo,

– preučevanje epikraškega dela vodonosnika,
– preučevanje zgodovine izrabe kraškega površja,
– preučevanje kraških voda.
V povirju eventuelno odkritega vodnega vira je potre-

bna preučitev s sledilnim preizkusom.

VII. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE

12. člen
(vodovod in hidrantno omrežje)

Za potrebe objektov in hidrantnega omrežja se mora
zgraditi novo vodovodno mrežo, ki se v severovzhodu in jugo-

zahodu navezuje na obstoječi vodovod ∅  100, ki v smeri
severovzhod-jugozahod prečka obravnavano območje.

Vodovod V1 se navezuje na obstoječi vodovod na za-
hodu in na jugu območja. Na njega sta priključena objekta
J4 in J17. Skupna dolžina je ca. 354 m. Od njega se odcepi
v obliki zanke vodovod V1.1 dolžine ca. 205 m, na katerega
sta priključena objekta J13 in J14.

Vodovod V2 se navezuje na V1 oziroma V 1.1 ter na
obstoječi vodovod na severovzhodu območja. Na njega
sta priključena objekta J20 in J19. Skupna dolžina je ca.
185 m.

Vodovod V3 se navezuje na V2. Na njega se navezuje-
jo objekti J1, J15 in J16. Skupna dolžina je ca. 300 m.

Razvod zunanje hidrantne mreže je izdelan iz NL cevi
DN 100, predvideni zunanji razvod za potrebe objektov pa iz
NL cevi DN 80.

13. člen
(kanalizacija)

Za odvod odpadnih vod in odvodnjavanje je treba zgra-
diti ločen kanalizacijski sistem za odpadne (fekalne) vode,
meteorne vode iz streh objektov in iz utrjenih prometnih
površin.

Meteorne vode iz utrjenih površin bodo speljane preko
požiralnikov in vodotesnih PVC cevi ali preko vodotesnih
odvodnih jarkov v ustrezno dimenzionirane koalescentne
oljne lovilce in peskolove ter dalje v ponikovalnico.

Meteorne vode iz streh objektov bodo speljane v mete-
orno kanalizacijo. Ta bo skupaj z zalednimi meteornimi vo-
dami speljana v ponikovalnico.

Za odvodnjavanje odpadnih komunalnih (sanitarno-fe-
kalnih) vod bo zgrajen ločen sistem kanalizacije iz ustrezno
dimenzioniranih, vodotesnih PVC cevi s tesnjenimi stiki in
biološko čistilno napravo z oznako 23, tipa B280, kapacite-
te 140 EE. Nastalo blato bo črpano 2- do 3-krat letno ter
odpeljano oziroma deponirano na ustrezni deponiji.

Pri spuščanju neonesnaženih in prečiščenih meteor-
nih in fekalnih voda je treba upoštevati uredbo, ki ureja
emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaženja in pravilnik, ki določa minimalne tehnične in
druge pogoje za parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil.

14. člen
(odvodnjavanje cestnega telesa)

Na mednarodnem mejnem prehodu se v okolje spušča
le čista padavinska voda oziroma voda, ki po kvaliteti ustre-
za določilom uredbe, ki določa emisije snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja in pravilni-
ka, ki določa minimalne tehnične in druge pogoje za parkiri-
šča in mesta za vzdrževanje vozil.

Za odvodnjavanje meteorne vode s prometnih površin
bodo zgrajeni trije ločeni sistemi kanalizacije iz ustrezno
dimenzioniranih, vodotesnih PVC cevi s tesnjenimi stiki ter
lovilci olj velikosti ca. 4,60 × 2,50 m, kapacitete 96 l/sek
oziroma velikosti ∅  200 kapacitete 15 l/sek. Opremljeni
bodo s koalescentnim vložkom, ki ustreza predpisom.

Pri iztoku iz lovilca olj bo nameščen kontrolni jašek za
odvzem vzorcev. Po končani gradnji ter pred obratovanjem
bo izveden preizkus vodotesnosti.

Meteorna kanalizacija na delu parkirišča tovornih vozil
za prevoz nevarnega blaga mora biti izvedena vodotesno,
preko 25 m3 lovilne sklede, ki mora biti iz materialov odpor-
nih na delovanje kemičnih snovi oziroma na nevarne snovi v
parkiranih tovornih vozilih. Lovilna posoda s parkirišča za
vozila z nevarnimi snovmi mora biti povezana s kanalizacijo
preko lovilca olj in mora imeti zasun za hitro zapiranje v
primeru izlitja nevarne snovi.
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Na sistem odvodnjavanja niso priključeni niti iztoki sa-
nitarno – fekalnih niti drugih onesnaženih (tehnoloških) vod.

Skladno s pravilnikom, ki določa prve meritve in obra-
tovalni monitoring odpadnih voda ter pogoje za njegovo
izvajanje je obvezno določiti smernice (navodila) za izvedbo
prvih meritev odpadnih vod oziroma monitoringa za potenci-
alno onesnažene meteorne vode na iztoku iz koalescentnih
lovilcev olj kakor za odpadne komunalne (fekalne) vode na
iztoku iz biološke čistilne naprave.

15. člen
(elektroenergetsko omrežje)

Visokonapetostni vodi – za potrebe oskrbe obravnava-
nega območja z električno energijo se zgradi srednjenape-
tostni elektro priključek iz obstoječega 20 kV daljnovoda na
zahodu. Od tega daljnovoda se mora zgraditi zemeljska
kanalizacija, v skupni dolžini ca. 150 m, do nove transfor-
matorske postaje.

Predvidena transformatorska postaja z oznako 22 bo
severno ob objektu J1, moči 400 kVA z možnostjo poveča-
ve na 630 kVA. Vgrajen bo suhi transformator ustrezne
moči.

Ob transformatorski postaji bo, za primer izpada omrež-
ne napetosti, zgrajen dizelsko-generatorski agregat, dimen-
zioniran za priključitev nujnih porabnikov. Ocenjena moč je
80 kVA. Vgrajen bo rezervoar za gorivo s kapaciteto za 8
urno obratovanje ter ustrezna ostala oprema.

Investitor mora zagotoviti, da se v času gradnje v
vplivnem območju daljnovoda izvajajo varnostni ukrepi za-
radi preprečitve dotika delovnih naprav s faznimi vodniki,
da ne pride do faznih preskokov med vodniki in delovnimi
napravami in da dovoljen doseg delovnih naprav ne prese-
ga 5,5 m ter da je zagotovljena minimalna varnostna razda-
lja 3 m.

Nizkonapetostni vodi – od predvidene transformator-
ske postaje je predvidena gradnja NN razvoda do posamez-
nih objektov. Ta bo izvedena v ustrezni kabelski kanalizaciji
do glavnih elektro omar na objektih.

16. člen
(javna razsvetljava)

Na mednarodnem mejnem prehodu se s sistemom
javne razsvetljave ustrezno razsvetli izstopni in vstopni plato
za potniški in tovorni promet, ceste, parkirišča ter ostale
proste površine:

– vstopni plato za blagovni promet oziroma parkirišče
za tovornjake bo osvetljeno z dvema svetilkama višine
15-20 m;

– izstopni plato za blagovni promet oziroma parkirišče
za tovorna vozila bo osvetljeno z dvema svetilkama višine
15-20 m;

– vstopno/izstopni plato za potniški promet bo osvet-
ljen s 6 svetilkami na severni strani objekta J1, postavljenimi
v sredinsko zelenico in 2 svetilkama na južni strani objekta
J1;

– prometne površine na vzhodnem robu obravnavane-
ga območja (cesta za tovorni promet na vstopnem delu,
parkirišča za osebna vozila) bodo osvetljene z 20 svetilka-
mi;

– prometne površine na zahodnem robu obravnavane-
ga območja (cesta za tovorni promet na izstopnem delu,
parkirišča za osebna vozila) bodo osvetljene s 13 svetilkami.

Napajališče razsvetljave bo iz predvidenega nizkona-
petostnega omrežja.

17. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

Na območju mednarodnega mejnega prehoda bo zgra-
jen optični telekomunikacijski kabel, na katerega se bodo
navezali predvideni objekti. Kabel bo potekal v projektira-
nem jašku do objekta J1, od tu pa do ostalih objektov ter do
meje z Republiko Hrvaško.

Predvideno je telekomunikacijsko omrežje (IKS – inte-
grirani komunikacijski sistem), ki bo povezovalo vse objekte
na lokaciji in bo omogočalo prenos različnih signalov za
potrebe računalniških mrež, telefonije, tehničnega varova-
nja, vodenja in nadzora kontrole prometa, upravljanja stavb,
strojev in naprav.

Strukturo komunikacijskega sistema sestavljajo komu-
nikacijska vozlišča po objektih in njihove medsebojne optič-
ne, parične in koaksialne hrbtenične kabelske povezave.
Predvidena tehnična rešitev omogoča implementacijo raz-
ličnih omrežij, njihovo povezovanje, integracijo in nadzor.

Zasnova sistema predvideva avtonomnost posameznih
pravnih subjektov ne glede na njihovo lokacijo oziroma raz-
pršenost po objektih. Torej predvidena je popolna fizična
ločitev komunikacijske opreme in možnost direktne priklju-
čitve vsakega prej omenjenega pravnega subjekta na javno
TK omrežje.

18. člen
(plinovod)

Na mednarodnem mejnem prehodu ni obstoječega pli-
novodnega omrežja. Za energetsko oskrbo objektov (ogre-
vanje, prezračevanje, priprava sanitarne tople vode) se mo-
ra zgraditi interno plinsko omrežje.

Predvidena je gradnja vkopanih plinskih kontejnerskih
postaj za vsak objekt posebej. Od postaje do objekta bo
podzemna instalacija izvedena iz PE cevi. Zunanja plinska
instalacija ter plinski priključki bodo zaključeni z glavno po-
žarno pipo v omarici na fasadi objekta.

VIII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI

19. člen
(tla)

Posegi v tla se izvajajo tako, da bodo prizadete čim
manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene po-
vršine naj se uporabljajo infrastrukturne površine in površi-
ne, na katerih so tla manj kvalitetna. Pri gradnji naj se upo-
rabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično
brezhibni ter materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi
neškodljivosti za okolje. S prometnih in gradbenih površin
se mora preprečiti emisije prahu in gradbenih materialov ter
odtekanje vod na kmetijske obdelovalne površine ter v pod-
talnico. Mora se predvideti nujne ukrepe za odstranitev in
odlaganje materialov, ki vsebujejo nevarne in škodljive sno-
vi, zaradi možnih nezgod na tehnoloških površinah.

Odstranjena prst se mora odstraniti in deponirati ter
uporabiti za humusiranje brežin nasipov in vkopov, poško-
dovanih in manjvrednih tal. S sanacijo se mora pričeti že
med gradnjo. Prst se mora odstraniti in premeščati na dru-
go lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja z nevarnimi in
škodljivimi snovmi ter do mešanja z manj kvalitetnim materi-
alom.

Med gradnjo je obvezno voditi evidenco o mestih in
količinah odstranjene prsti, o začasnih deponijah ter o na-
daljnji uporabi. Z viški rodovitne zemlje razpolaga lokalna
skupnost v skladu z veljavnimi občinskimi odloki.
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20. člen
(ureditve na območjih kmetijskih zemljišč)

Investitor mora zagotoviti dostop na kmetijska zemlji-
šča v času gradnje in v času obratovanja. V ta namen je po
vzhodnem in zahodnem robu mednarodnega mejnega pre-
hoda predvidena gradnja poljske poti širine do 4 m v maka-
damski izvedbi.

Investitor mora v času gradnje zagotavljati čim manjše
poseganje na kmetijske površine ter ravnati z rodovitno prstjo
skladno s prejšnjim členom.

Po končani gradnji mora investitor zagotoviti izvedbo
kmetijsko prostorskih in ureditvenih operacij na prizadetih
kmetijskih zemljiščih, s katerimi bodo ponovno vzpostavlje-
ne možnosti za kmetijsko rabo.

21. člen
(ureditve na območjih gozdnih zemljišč)

Na obravnavanem območju ni evidentiranih gozdnih
zemljišč. V obrobju je več zaraščenih zemljišč, ki so predvi-
dena za sečnjo oziroma čiščenje.

Preprečiti se mora vsako nepotrebno zasipavanje in
odstranjevanje podrasti. Zemeljska dela se morajo izvajati v
največji meri v času mirovanja vegetacije. Odstranjen, uni-
čen ali kako drugače prizadet rob in na novo ustvarjene
preseke se mora pričeti sanirati že v času gradnje.

Robove zarasti je treba čimprej sanirati z novo obliko-
vanim gozdnim robom s predčasno premeno drevesnih vrst
širine 6 do 8 m. Za obnovo robov in nadomestne zasaditve
se mora izdelati podrobni izvedbeni načrt, ki mora vsebovati
izbiro in razpored vrst, velikost sadilnega materiala in načine
vzdrževanja teh površin.

Obstoječe poti in gozdne vlake je treba ustrezno pre-
staviti in povezati z obstoječim prometnim omrežjem.

22. člen
(varovanje objektov in območij naravnih vrednot)

Zaradi vpliva mednarodnega mejnega prehoda na na-
ravne vrednote mora investitor med gradnjo in v času obra-
tovanja mednarodnega mejnega prehoda zagotoviti ukrepe
za zavarovanje flore in vegetacije, favne in biotopov, in si-
cer:

– kartiranje habitatnih tipov na območju predvidenih
posegov,

– izvedbo zemeljskih del znotraj načrtovanih gabaritov
mednarodnega mejnega prehoda in uporaba obstoječih cest
in poti za prevozna sredstva v času gradnje,

– zasaditev avtohtonih in za rastišče značilnih rastlin,
tako po rastlinskih vrstah kot po obsegu,

– občasen geološki nadzor in krasoslovno spremljavo
gradnje,

– v primerih, če se odkrijejo objekti geološke naravne
vrednote (paleontološke, strukturne, mineraloške), občasen
geološki nadzor na celotnem območju gradnje. V primeru
najdb, je o tem treba obvestiti strokovno službo za ohranja-
nje narave, ki poda smernice glede ohranjanja naravne vre-
dnote. Dokumentacijo se mora posredovati Agenciji Repu-
blike Slovenije za okolje.

23. člen
(varovanje flore in vegetacije, favne in biotopov)

Za zmanjšanje vpliva mednarodnega mejnega prehoda
na naravne in sonaravne habitate mora investitor med grad-
njo in v času obratovanja zagotoviti:

– izvedbo zemeljskih in vseh ostalih del znotraj načrto-
vanih gabaritov mednarodnega mejnega prehoda, tako da
ne bo dodatnih posegov, dodatnih transportnih poti in de-
ponij v naravo,

– uporabo obstoječih cest in poti na naravovarstveno
vrednejših območjih, za transportne poti v času gradnje,

– izvedbo zemeljskih in vseh ostalih del bo po možno-
sti izven življenjsko pomembnih obdobij živali, v spomladan-
skem času razmnoževanja, v času gnezdenja ptic in migracij
živali,

– ponovno vzpostavitev strukturno in vrstno pestrih ve-
getacijskih sestojev z zasaditvijo avtohtonih vrst,

– izvedbo ukrepov, s katerimi bo vnaprej preprečen
odtok strupenih, nevarnih ali kako drugače škodljivih snovi s
prometnih površin v okolje,

– zaradi uničenja submediteransko-ilirskih suhih travni-
kov, v sodelovanju s pristojno naravovarstveno službo ter v
skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave, nadomestno
površino (travnik istega tipa) ter zagotoviti njeno primerno
rabo.

24. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
Za varovanje objektov in območij kulturne dediščine

mora investitor zagotoviti izvedbo predhodnih arheoloških
raziskav na območju mednarodnega mejnega prehoda, ozi-
roma na vseh lokacijah, kjer so predvidena kakršna koli
zemeljska dela.

V primeru arheoloških najdb se mora zagotoviti izved-
bo zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih najdišč, vključ-
no z vsemi poizkopovalnimi postopki. V primeru izjemnih
arheoloških najdb se morajo, skladno s predpisi, ki urejajo
varstvo arheološke dediščine, prilagoditi tehnične rešitve
predvidenih posegov, oziroma spremeniti tisti del prostor-
ske ali tehnične rešitve, ki bi utegnila škoditi arheološki
dediščini.

Med gradnjo mednarodnega mejnega prehoda mora
investitor zagotoviti stalen arheološki nadzor.

Mednarodni mejni prehod se mora urediti tako, da:
– se ohranja oblikovanost brežin, ki zagotavlja ustrez-

no vključitev platoja v teren,
– se ohranja niveleta glavne ceste,
– se ohranjajo značilni elementi urbane in krajinske

strukture,
– se ohranja obstoječa zarast,
– se po posegu v prostor območje sanira s krajinskimi

prvinami, značilnimi za obravnavani prostor.

25. člen
(varstvo pred hrupom)

Območje mednarodnega mejnega prehoda se razvrsti
v območje III. stopnje varstva pred hrupom. Mejna dnevna
raven hrupa je 85 dB, mejna nočna raven hrupa pa 70 dB,
oziroma 64 dB dnevna in 54 dB nočna raven hrupa, po
uredbi, ki ureja hrup zaradi cestnega ali železniškega pro-
meta.

Na osnovi prometnih obremenitev za obdobje do leta
2014, skladno z uredbo, ki ureja hrup v naravnem in življenj-
skem okolju, in z uredbo, ki ureja hrup zaradi cestnega in
železniškega prometa, ter na osnovi opravljenih meritev pri-
čakujemo, da dnevna raven hrupa ne bo presegla mejnih
ravni hrupa. V primeru presežene ravni nočnega hrupa se
mora ščititi obstoječi stanovanjski objekt s primerno proti-
hrupno zaščito (nasip, protihrupna ograja).

Po končani gradnji ni predvidenih aktivnih in pasivnih
ukrepov za varovanje objektov in območij pred čezmernim
hrupom, razen za objekte služb mednarodnega mejnega
prehoda.

Navedeni objekti morajo biti izvedeni v skladu s pravil-
nikom, ki določa tehnične ukrepe in pogoje zvočne zaščite
stavb.
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26. člen
(varstvo zraka)

Za preprečitev prekomernega onesnaževanja zraka
med gradnjo, se mora upoštevati primerna razporeditev in
ureditev začasnih in drugih dovoznih poti na gradbišče (asfal-
tiranje, močenje makadama, omejitve hitrosti).

Zavezanec za izvajanje ukrepov v času gradnje je izva-
jalec gradbenih del, ki mora z ukrepi zagotoviti, da na ob-
močjih v okolici gradbišča ne bodo presežene mejne vre-
dnosti prašnih usedlin v zraku.

Ukrepi za varstvo zraka v času gradnje morajo biti po-
drobno opredeljeni v projektu ekološke ureditve gradbišča,
ki se izdela v okviru projektne dokumentacije in predloži v
potrditev inšpekcijski službi pred začetkom gradnje.

27. člen
(varstvo pred sevanjem)

Načrtovana transformatorska postaja mora biti izvedena
v skladu z uredbo, ki ureja elektromagnetno sevanje v narav-
nem in življenjskem okolju, kjer so določene mejne efektivne
vrednosti električne poljske jakosti kot posledica obratovanja
ali uporabe nizkofrekvenčnih in visokofrekvenčnih virov seva-
nja za I. in II. območje stopnje varstva pred sevanjem.

28. člen
(zaščita pred požarom in drugimi nesrečami)

Zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja (kra-
ško okolje) mora izvajalec med gradnjo upoštevati določbe
uredbe, ki ureja varstvo pred požarom v naravnem okolju.

Požarna varnost objektov na mednarodnem mejnem
prehodu je zagotovljena z dovozi za interventna vozila po
obstoječem omrežju cest, izgradnja vodovoda in hidrantne-
ga omrežja pa zagotavlja, da preskrba s požarno vodo ne bo
okrnjena.

Vsi objekti in naprave se opremijo z napravami za od-
krivanje in javljanje požara ter z napravami in sredstvi za
začetno gašenje požara.

V primeru požara in drugih nesreč so zagotovljene po-
vršine za varen umik ljudi in živali na utrjene površine ter na
površine v okolici.

Na mednarodnem mejnem prehodu se označijo poti za
evakuacijo v primeru požara ali druge nesreče.

Za primer razlitja večjih količin goriv, olj ali drugih za
vodotoke škodljivih tekočin, suspenzij in drugih materialov,
se mora pred začetkom obratovanja mednarodnega mejne-
ga prehoda pripraviti načrt za preprečevanje vdora teh snovi
v vodotoke in podtalnico ter za njihovo odstranitev.

Lovilna posoda s parkirišča za vozila z nevarnimi snov-
mi mora biti povezana s kanalizacijo preko lovilca olj in mora
imeti zaporni organ za hitro zapiranje v primeru izlitja nevar-
ne snovi.

Poleg tega so ob prometnih površinah načrtovane od-
bojne ograje, ki preprečujejo razlitje nevarnih snovi izven
območja prometnih površin oziroma izven območja kontroli-
rane odvodne.

29. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)

Komunalni odpadki na mednarodnem mejnem preho-
du se zbirajo v tipskih zabojnikih, ki se redno praznijo,
odpadki pa organizirano odvažajo na za to določeno depo-
nijo komunalnih odpadkov.

Odpadki iz fitosanitarnega in veterinarskega objekta se
obravnavajo kot posebni odpadki ter se zbirajo ločeno. Od-

važajo se v skladu s pravilnikom, ki določa ravnanje z od-
padki.

Blato iz čistilne naprave se mora odvažati na ustrezno
čistilno napravo oziroma deponijo.

IX. RUŠITVE IN DRUGE UREDITVE

30. člen
(rušenje obstoječih objektov)

Zaradi gradnje mednarodnega mejnega prehoda se
ruši naslednje objekte:

– stanovanjsko poslovni objekt (gostišče) na parceli št.
3341/3, k.o. Jelšane,

– sedemnajst objektov mednarodnega mejnega pre-
hoda, obstoječa nadstrešnica in obstoječa TP na parcelah
št.: 470, 476/1, 482, 483, 484/1, 485/1, 485/3, 489/1,
3361, 3362, 3363/2, 3364/1, 3366/3 in 3369, k.o.
Jelšane.

Za odlaganje odpadkov, nastalih pri rušitvah in odstra-
nitvi obstoječih objektov in naprav, mora investitor pridobiti
dovoljenje za odlaganje gradbenih odpadkov na komunalni
deponiji oziroma pridobiti dovoljenje za odlaganje gradbe-
nih odpadkov na drugi ustrezni deponiji.

31. člen
(odvzemi in deponije viškov materiala)

Predvideni material, ki bo potreben za gradnjo medna-
rodnega mejnega prehoda, bo pridobljen iz izkopa na delu
ureditvenega območja. Dodatni potrebni material, cca 5700
m˛ bo pridobljen iz stranskega odvzema iz bližnjih kamnolo-
mov.

Nenosilni material bo deponiran kot prekrivni material
na delih ureditvenega območja.

X. ETAPNOST IZVEDBE

32. člen
(etape izvajanja lokacijskega načrta)

Gradnja mednarodnega mejnega prehoda je možna v
več etapah ali v celoti. Posamezna etapa gradnje mora pred-
stavljati funkcionalno zaključeno celoto.

Etape gradnje mednarodnega mejnega prehoda se do-
ločijo skladno s predvideno tehnologijo gradnje, v skladu z
okoljevarstnenimi določili te uredbe ter skladno s potrebami
obratovanja mednarodnega mejnega prehoda.

XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

33. člen
(splošne obveznosti)

Poleg obveznosti, navedenih v tej uredbi, so obvezno-
sti investitorja tudi:

– da zagotovi odvijanje prometa v času gradnje,
– da zagotovi nemotene dovoze in dostope do vseh

zemljišč in objektov v času gradnje in po izgradnji,
– da zgradi dostope, ki v lokacijskem načrtu niso

opredeljeni, bodo pa utemeljeni in zahtevani v postopku
zaslišanja prizadetih strank,

– da obnovi oziroma sanira infrastrukturne objekte, če
bo pri gradnji ali po njej prišlo do poškodb,
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– da v skladu z veljavnimi predpisi v najkrajšem mož-
nem času odpravi morebitne negativne posledice, ki bi na-
stale zaradi graditve in obratovanja,

– da zagotovi nemoteno komunalno in energetsko oskr-
bo vseh objektov preko obstoječih ali nadomestnih naprav,

– da v času gradnje zagotovi vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno one-
snaževanje okolja,

– da zagotovi vzdrževanje varovalne ograje ter vegeta-
cijo ob mednarodnem mejnem prehodu,

– da zagotovi reševanje odkupov zemljišč v sodelova-
nju z vsemi prizadetimi.

34. člen
(organizacija gradbišča)

Organizacija gradbišča se čimbolj omeji na ureditveno
območje mednarodnega mejnega prehoda. Za potrebe
gradbišča se uporablja že obstoječe komunikacije, uredi se
čim manj novih dovoznih poti.

Poleg obveznosti, navedenih v tej uredbi, so obvezno-
sti investitorja in izvajalca v času gradnje tudi:

– da zagotovi ustrezno odvijanje motornega in peš pro-
meta po obstoječem omrežju cest in poti,

– da vse ceste, ki bodo služile obvozu ali transportu
med gradnjo, pred začetkom del ustrezno uredi, po končani
gradnji pa nastale poškodbe sanira,

– da infrastrukturne objekte, naprave ter ostale objekte
ustrezno zaščiti, po končani gradnji pa morebitne poškodbe
sanira,

– da zagotovi zavarovanje gradbišča tako, da bosta
zagotovljena varnost in nemotena raba sosednjih objektov in
zemljišč,

– da v skladu z veljavnimi predpisi odpravi v najkrajšem
možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi graditve in obratovanja,

– da zagotovi nemoteno komunalno oskrbo objektov in
naprav preko vseh komunalnih, energetskih, telekomunika-
cijskih in drugih naprav,

– da z upravljavci komunalnih, energetskih, telekomu-
nikacijskih in drugih naprav uskladi posege na območje
naprav in napeljav, ki so v njihovi pristojnosti,

– da v času gradnje zagotovi vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno one-
snaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih
snovi oziroma v primeru nezgode,

– da v primeru nezgode zagotovi takojšnje ukrepanje
za to usposobljenih delavcev.

35. člen
(monitoring)

Investitor mora zagotoviti celosten načrt monitoringa za
posamezne sestavine okolja. Pri določitvi monitoringa se
smiselno upošteva točke že izvedenih meritev ničelnega
stanja. V delih, kjer je to mogoče, je treba monitoring prila-
goditi in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi in lokalni-
mi spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah
stanja sestavin okolja (tla, površinske in podzemne vode,
zrak, hrup, živali in rastline) je treba zagotoviti vsaj tolikšno
število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o
stanju posamezne sestavine okolja. Točke spremljanja sta-

nja se mora zasnovati tako, da omogočajo kontinuirano
pridobivanje podatkov. Monitoring je treba izvajati v skladu z
veljavnimi predpisi in usmeritvami ocene o vplivih na okolje.
Rezultati monitoringa so javni, investitor mora poskrbeti za
dostopnost podatkov.

Monitoring v času gradnje obsega:
– kvaliteten geološki nadzor, ki se mora izvajati s pre-

verjanjem ustreznosti geotehničnih rešitev in kvalitetno izve-
denimi deli ter določati ukrepe glede na dejansko stanje ob
sami gradnji ter izvajati občasen geološki nadzor in kraso-
slovno spremljavo gradnje. V primeru odkritja objektov geo-
loške naravne dediščine (paleontološke, strukturne, mine-
raloške) je treba o tem obvestiti strokovno službo za
ohranjanje narave, ki poda smernice glede ohranjanja nara-
ve. Dokumentacijo je treba posredovati Ministrstvu za oko-
lje, prostor in energijo – Agenciji Republike Slovenije za
okolje;

– monitoring prašnih usedlin na eni lokaciji;
– opazovanje vpliva na podzemne vode, ki vključuje

nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehani-
zacije, nadzor nad uporabo goriv ter motornih in strojnih olj,
nadzor nad ravnanjem z odpadnimi materiali in odpadno
embalažo.

Monitoring v času obratovanja obsega:
– v okviru vzdrževalnih del spremljanje pojavljanja mo-

rebitnih posedkov;
– obratovalni monitoring vključuje monitoring biološke

čistilne naprave in spremljanje delovanja lovilca olj z obmo-
čja parkirnih površin tovornih vozil za prevoz nevarnih snovi
po uredbi, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaženja in pravilniku, ki ureja
minimalne tehnične in druge pogoje za parkirišča in mesta
za vzdrževanje vozil. Spremljanje delovanja čistilne naprave
se izvaja po pravilniku, ki določa prve meritve in obratovalni
monitoring odpadnih vod ter pogoje za njegovo izvajanje.

Monitoring emisije odpadnih voda iz čistilne naprave v
času obratovanja obsega:

– prve meritve takoj po začetku rednega obratovanja,
– obratovalni emisijski monitoring.
Prve meritve in obratovalni monitoring izvaja neodvisni

s strani ministrstva za okolje, prostor in energijo pooblašče-
ni izvajalec. Za obratovalni monitoring se mora izvajati meri-
tve na iztoku iz čistilne naprave.

Monitoring hrupa:
– po začetku obratovanja mejnega prehoda se mora

izvesti zakonsko predpisane prve meritve hrupa v okolju
poleg najbližjega stanovanjskega objekta. Na osnovi meri-
tev hrupa se mora ugotoviti potrebnost dodatne protihrupne
zaščite. Meritve se izvedejo po pravilniku, ki določa prve
meritve in obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa ter
pogoje za njegovo izvajanje ter po uredbi, ki določa hrup v
naravnem in življenjskem okolju.

Monitoring elektromagnetnega sevanja:
– po začetku obratovanja transformatorske postaje je

treba opraviti zakonsko predpisane prve meritve elektro-
magnetnega sevanja.

Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih mora investitor
zagotoviti na osnovi podatkov, pridobljenih iz monitoringa:

– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih

prostorskih sestavin,
– povečanje ali izgradnjo naprav,
– spremembo rabe prostora in druge ustrezne ukrepe.
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XII. TOLERANCE

36. člen
Vse stacionaže in dimenzije prometnih površin in ob-

jektov ter njihova oblika v tej uredbi se morajo natančneje
določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega
dovoljenja.

Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odsto-
panja od tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim na-
črtom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pro-
metnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih
razmer ali zaradi spremembe programskih rešitev najdejo
tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, pro-
metno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa
se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.

V grafičnih prilogah so določeni okvirni tlorisni gabariti,
ki upoštevajo odmike med objekti in objekti ter prometnica-
mi. V skladu s potrebami in tehnološkimi postopki so možne
spremembe dimenzij na podlagi predhodne prostorske pre-
veritve. Tlorisne in višinske gabarite je v okviru toleranc
dovoljeno večati ali manjšati do 10% za objekte ter do 20%
za objekte zunanje ureditve.

Odstopanja od tehničnih rešitev, navedenih v tej ured-
bi, ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in z njimi
morajo soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja
zadevajo.

XIII. NADZOR

37. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za okolje in prostor.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

38. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno obmo-

čje lokacijskega načrta te uredbe šteje, da so spremenje-
ne in dopolnjene prostorske sestavine dolgoročnega pla-
na Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in  družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za ob-
dobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjen 2001 (Urad-
ni list RS, št. 93/02), v delu in za območje, ki ga določa
lokacijski načrt.

39. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za okolje,

prostor in energijo – Uradu Republike Slovenije za prostor-
sko planiranje, na Upravni enoti Ilirska Bistrica ter na Občini
Ilirska Bistrica.

40. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 350-29/2001-9
Ljubljana, dne 8. maja 2003.
EVA 2003-2511-0065

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

2092. Uredba o lokacijskem načrtu za mednarodni
mejni prehod Gruškovje

Na podlagi petega odstavka 10. člena zakona o uredi-
tvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih
prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 110/02 – ZGO-1)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o lokacijskem načrtu za mednarodni mejni

prehod Gruškovje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga za lokacijski načrt)

S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Repu-
blike Slovenije sprejme lokacijski načrt za mednarodni mej-
ni prehod Gruškovje (v nadaljnjem besedilu: lokacijski na-
črt).

Lokacijski načrt je izdelalo podjetje Projektivni atelje –
Prostor, d. o. o., Ljubljana, pod št. projekta 1218/02 v
aprilu 2003.

2. člen
(vsebina lokacijskega načrta)

Lokacijski načrt določa mejo območja urejanja, funkci-
jo območja, lego, potek, zmogljivost ter velikost objektov in
naprav, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno
oblikovanje objektov, naprav in ureditev, pogoje za promet-
no in komunalno urejanje območja, okoljevarstvene ukrepe,
dinamiko izvajanja posegov, obveznosti investitorja in izvajal-
cev, tolerance in nadzor nad izvajanjem te uredbe.

3. člen
(sestava lokacijskega načrta)

Lokacijski načrt iz 1. člena te uredbe vsebuje tekstual-
ni in grafični del.

Tekstualni del lokacijskega načrta vsebuje:
a) uredbo o lokacijskem načrtu;
b) obrazložitev lokacijskega načrta:
– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov Re-

publike Slovenije,
– opis prostorskih pogojev za realizacijo mejnega pre-

hoda,
– opis prostorske, urbanistične, arhitekturne in krajin-

sko arhitekturne rešitve mejnega prehoda, vključno z opi-
som namembnosti objektov, naprav in odprtih površin ter
določitvijo njihove velikosti (površine, gabariti in kapacitete)
ter njihov vpliv na obstoječe objekte in naprave,

– komunalno urejanje območja,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– seznam objektov predvidenih za rušitev ali odkup,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravna-

vanega območja,
– oceno stroškov,
– etape izvajanja,
c) soglasja in mnenja organov in organizacij;
d) tehnične elemente za zakoličenje s koordinatami

točk.
Grafični del lokacijskega načrta vsebuje:
– pregledna situacija v merilu 1:25 000,
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-

njeročnega družbenega plana Republike Slovenije v merilu
1:250 000,
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– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-
njeročnega plana Občine Žetale v merilu 1:5000,

– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-
njeročnega plana Občine Podlehnik v merilu 1:5000,

– ureditvena situacija v merilu 1:500,
– zbirni prikaz komunalnih in energetskih ureditev v

merilu 1:500,
– karakteristične prečne profile v merilu 1:250,
– pregledni vzdolžni prerez v merilu 1:1000/100,
– načrt gradbenih parcel v merilu 1:1000,
– tehnične elemente za zakoličbo objektov, naprav in

elementi za zakoličenje gradbenih parcel v merilu 1:1000.

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

4. člen
(ureditveno območje po parcelah)

Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega par-
cele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:

1. Območje MMP Guškovje z vsemi spremljajočimi
objekti in ureditvami:

– k.o. Gruškovje:
1606/4, 1606/5, 1609/1, 1606/1, 1738, 1739,

1696, 1590, 1730/8, 1591/4, 1730/4, 1591/2, 1591/1,
1593/1, 131/1, 1600, 1689/1, 1597/1, 1597/2, 1597/3,
1598;

– k.o. Žetale:
1586, 1587/1, 1587/2, 1588, 1589, 1590/2,

1592/1, 1592/2, 1650/3, 1594/1, 1675, 1670/1, 1596,
1598/1, 1598/2, 1673, 1597/2, 1597/3, 1575.

2. Območje prestavitve, odstranitev, novogradnje in
ureditve komunalnih naprav, energetskih naprav ter omrežja
zvez in drugih ureditev, ki jih zahteva gradnja mednarodnega
mejnega prehoda (v nadaljnjem besedilu: MMP Gruškovje):

a) vodovod:
– k.o. Žetale:
1670/2;
b) meteorna kanalizacija:
– k.o. Gruškovje:
1592/2;
– k.o. Žetale:
1597/8, 1670/2;
c) fekalna kanalizacija:
– k.o. Žetale:
1670/2;
d) telekomunikacijski vodi:
– k.o. Žetale:
1670/2;
e) električno omrežje:
Visoka napetost:
– k.o. Gruškovje:
648, 714/2, 1582, 1584/3, 1588/1, 1588/4,

1730/3, 1730/7;
Nizka napetost:
– k.o. Žetale:
1670/2;
Javna razsvetljava
– k.o. Žetale:
1594/1.
3. Območje začasnih ureditev (deponija odvečnega

materiala):
– k.o. Žetale:
1587/2, 1588, 1689, 1586, 1575.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

5. člen
(funkcija območja)

Ureditveno območje iz prejšnjega člena te uredbe ob-
sega:

– območje MMP Gruškovje z vsemi spremljajočimi ob-
jekti,

– območja izključne rabe novih deviacij nadomestnih
cest in poti,

– območje ureditev vodne infrastrukture in zavarova-
nja,

– območje prestavitev infrastrukturnih objektov in na-
prav,

– območje deponije viškov materiala.

IV. PROMETNO–TEHNIČNI POGOJI UREJANJA
OBMOČJA

6. člen
(prometne površine)

MMP Gruškovje je lociran na glavni cesti G9, odsek
0433, Hajdina–Gruškovje (v nadaljnjem besedilu: glavna
cesta), ob sotočju dveh potokov, v dolini potoka Maceljčice
in Mašinčove grabe, po kateri teče potok Trivode. Glavna
cesta se pred državno mejo razširi v mejni plato, na katerem
se odvija potniški in blagovni promet, ob izstopu in vstopu v
državo, z objekti za mejni nadzor.

MMP Gruškovje je razdeljen na tri dele oziroma tri
ploščadi:

– ploščad za pretok potnikov – vstop in izstop iz drža-
ve,

– ploščad za blagovni promet – izstop iz države,
– ploščad za blagovni promet – vstop v državo.
Obstoječa glavna cesta, širine 7,0 m se v območju

ploščadi MMP razširi na širino 51,5 m. Trasa se razširi do
obstoječe lokalne ceste LC 457030 – Kozminci – Zg. Gru-
škovje – Trivode – Ložina (v nadaljnjem besedilu: lokalna
cesta).

Od km 10,1 + 92,45 m do km 10,3 + 70,45 m, je
med voznimi pasovi, v dolžini 178 m predviden srednji ločil-
ni otok na izstopu iz države.

Elementi platoja MMP Gruškovje so projektirani z upoš-
tevanjem računske hitrosti 40 km/h. Niveleta je dvignjena
nad niveleto obstoječe glavne ceste za 20 cm, vzdolžni
nagib platoja je 0,6%.

7. člen
(ploščad za pretok potnikov – vstop in izstop iz države)

Na ploščadi so naslednji objekti:
– ploščad za pretok potnikov pod nadstrešnico,
– prometni otoki s kabinami policije in carine za nadzor

potniškega in blagovnega prometa,
– objekt policije in carine (1),
– prometna ureditev za vračanje vozil,
– parkirišče z 10 parkirnimi mesti (v nadaljnjem bese-

dilu: PM),
– parkirišče s 4 PM in 6 PM za službena vozila,
– odstavni pas za začasno ustavljanje vozil.

8. člen
(ploščad za blagovni promet – izstop iz države)

Na ploščadi so naslednje ureditve in objekti za kontro-
lo pretoka blaga s tovornimi vozili:

– čakalni pas za kamione,
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– parkirišče za kamione z 22 PM,
– prometni otok s kontrolno kabino carine,
– objekt carine (4) in špedicije (17),
– vozni pasovi in rampa za pregled vozil nadkriti z nad-

strešnico,
– prometna ureditev za zavračanje vozil,
– parkirišče za zaposlene s 24 PM,
– parkirišče za obiskovalce 4 PM.

9. člen
(ploščad za blagovni promet – vstop v državo)

Na ploščadi so naslednji objekti in ureditve za kontrolo
pretoka blaga s tovornimi vozili:

– čakalni pas za kamione,
– osna tehtnica,
– kamionska mostna tehtnica z nadstreškom,
– portal za ugotavljanje radiacije,
– prometna otoka s kontrolno kabino policije in carine,
– parkirišče za kamione 55 PM,
– parkirišče za 4 kamione, ki prevažajo nevarne snovi,
– objekt sanitarij (13), namenjen potnikom potniškega

in blagovnega prometa,
– objekt veterine (15) s 4 PM za vzvratno parkiranje

kamionov hladilnikov,
– objekt carine, fitosanitarne in zdravstvene inšpekcije

(14),
– objekt za detajlni pregled vozil (20),
– prometna otoka s kontrolno kabino carine pod nad-

strešnico,
– parkirišče z 8 PM,
– objekt transformatorska postaja in generator (21),
– objekt špedicije (16),
– prometna ureditev za zavračanje vozil,
– parkirišče z 68 PM ob deviaciji lokalne ceste.

10. člen
(priključek)

V km 10,1 + 79,7 m je priključek izvozne ceste, na
glavno cesto. V km 10,3 + 60 m se na izvozno cesto
priključi javna pot JP 741700 Jamiče–Gruškovje (v nadalj-
njem besedilu: javna pot), ki služi za dostop do stanovanj-
skih objektov.

11. člen
(servisne komunikacije – lokalni promet)

Cesta, ki poteka ob ploščadi za blagovni promet –
vstop v državo, predstavlja deviacijo lokalne ceste v dolžini
ca. 540 m, izvedba v asfaltu. Promet po cesti poteka dvo-
smerno, z nje pa so urejeni dostopi do parkirnih površin.

Na zahodni strani se javna pot priključi na izvozno
cesto s platoja za blagovni promet. Promet na izvozni cesti
poteka dvosmerno.

12. člen
(deviacija gozdne poti)

Na glavno cesto je v km 10,0 + 3,8 m priključek
deviacije gozdne poti v dolžini ca. 180 m, za dostop do
gozdnih površin, izvedba v makadamu.

13. člen
(prečni prerezi cest)

Prečni prerez deviacije lokalne ceste je 7,70 m, in
sicer:

– vozni pas 2 x 2,75 m 5,50 m
– robni pas 4 x 0,30 m 1,20 m
– bankina ali berma 2 x 0.50 m 1,00 m.

Prečni prerez izvozne ceste je 8,60 m, in sicer:
– vozni pas 2 x 3,30 m 6,60 m
– bankina 2 x 1,00 m 2,00 m.
Prečni prerez deviacije gozdne ceste je 5,40 m, in

sicer:
– vozni pas 1 x 3,00 m 3,00 m
– bankina ali berma 2 x 1,20 m 2,40 m.

14. člen
(kolesarski in peš promet)

Kolesarski in peš promet se odvija po lokalni in devia-
ciji lokalne ceste na vhodni strani in po izvozni cesti in javni
poti na zahodni strani glavne ceste in MMP.

V območju MMP Gruškovje so hodniki za pešce ob
objektih in med objektom menjalnice (19) in objektom špe-
dicije (16) ter policije in carine (1). Hodnik za pešce je širine
1,50 m.

15. člen
(prepusti)

V območju MMP Gruškovje je škatlast prepust, profila
6,0 m x 2,50 m, od km 10,5 + 7 m, v dolžini 320 m,
nizvodno. Od km 10,2 + 33 m do km 10,2 + 54 m in od km
10,3 + 26 m do km 10,5 + 7 m, v dolžini 202 m, je korito
prekrito.

16. člen
(oporni in podporni zidovi)

Del brežine potoka Trivode se uredi z opornima zidovo-
ma, in sicer:

– oporni zid od km 0,0 + 52,6 m do km 0,0 + 72,6 m,
dolžine 20,0 m, višine 2,0 m,

– oporni zid od km 0,1 + 48,2 m do km 0,1 + 58,2 m,
dolžine 10,0 m, višine 2,0 m.

V. SPREMLJAJOČI OBJEKTI

17. člen
(začasni objekti)

Ob vstopu v območje MMP Gruškovje so spremljajoči
objekti, in sicer:

– menjalnica in sanitarije (19),
– začasna objekta (špedicije, menjalnice, prostocarin-

ske prodajalne in podobno) potrebna za smotrno in varno
odvijanje prometa.

V območju MMP je objekt menjalnice (19), lociran v
km 10,2 + 42 m. V sklopu objekta so javne sanitarije. Ob
objektu je urejen parkirni prostor s 4 parkirnimi mesti za
zaposlene, dostopen z deviacije lokalne ceste.

Za izhodom iz države, je v km 10,5 + 24 m lociran
začasni objekt (26), vkopan v Cimparski breg. Ob njem je
parkirišče z 29 PM. Pred vstopom v državo, v km 10,5 + 75 m,
je lociran začasni objekt (25) s parkiriščem, 18 PM.

VI. UREDITVE VODNE INFRASTRUKTURE

18. člen
(ureditve in zaščitni ukrepi vodne infrastrukture)

Potok Maceljčica se v območju platoja mejnega preho-
da kanalizira od km 0,0 + 19 m (10,5 + 7 m), v dolžini 320
m, nizvodno. Kanaliziranje se izvede s škatlastim prepustom
širine 6,0 m in višine 2,50 m. Odprti profil se izvede na
območju od premostitve za deviacijo lokalne ceste (km 10,1
+ 79,7 m), južno od čistilne naprave, do objekta 19 (menjal-
nica) in od objekta 19 do izvozne ceste s platoja za blagovni
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promet. V nadaljevanju, do vtoka v škatlasti profil na sotočju
s potokom Trivode, je korito pokrito. V območju prekritja se
dno potoka zavaruje s tlakom iz lomljenca tonalita še 10 m
izven območja prekritja. Presek škatlastega prepusta mora
zagotavljati nemoten odtok vod s stoletno povratno dobo,
Q100 = 31,10 m3/s in 0,50 m varnostne višine.

Zaradi gradnje MMP Gruškovje se vodni režim, pose-
bej pa režim odtoka visokih voda na vplivnem območju, ne
sme poslabšati, zato mora investitor izvesti potrebne uredi-
tve na vodotokih določene s to uredbo. Obstoječi potok,
tangiran z deponijo se uredi sonaravno ob južni strani depo-
nije, v dolžini ca. 90 m.

Vse posege v površinske vodotoke je treba načrtovati
tako, da se:

– preveri možnost sproščanja materiala v višjih legah,
ki bi ga lahko vodotoki odlagali na prehodu v dolino in z njim
zasuli korito ter predvidi ustrezne ukrepe,

– preveri in po potrebi novelira osnovne hidrološke
podatke,

– v prehodnem delu pred prepustom in pod samim
prepustom se uporabi kamenje, skale in v samem prepustu
beton, dno pod prepustom mora biti grobo, neporavnano in
mora omogočiti formiranje posteljice naravnega dna – na-
nosa,

– kamnometi v območju prepusta in v prehodnem ob-
močju morajo biti v neporavnani obliki in z vmesnimi prostori,

– oporne zidove v območju vodotokov se obloži z na-
ravnimi materiali v neporavnani obliki.

Ostali pogoji glede vodnogospodarskih ureditev varo-
vanja vodnih virov in podtalnice:

– med gradnjo ni dovoljeno zasipavanje strug odvodni-
kov s kakršnim koli materialom ali preusmerjanje vode iz
ustaljenih strug brez soglasja upravljalca vodotokov,

– preprečevanje onesnaževanja strug vodotokov s ce-
mentnim mlekom, naftnimi derivati in drugimi strupenimi
snovmi,

– vse ureditve vodne infrastrukture se načrtujejo in iz-
vajajo tako, da se ne poslabšajo življenjski pogoji za rastlin-
ske in živalske združbe rečnega dna, pomembne za prehra-
no ter za samočistilno sposobnost vodotokov,

– pri načrtovanju prepustov, sistema odvodnjavanja ce-
stišča, regulacij in ureditev vodotokov je treba upoštevati
hidrološke podatke in dinamične značilnosti vodotokov,

– vse regulacije in ureditve vodotokov se izvedejo so-
naravno, z obsaditvijo vodotoka.

Vsi prepusti morajo omogočati pretok 100 letne visoke
vode (cevni prepust pri 75% polnjenja) oziroma ustrezne
vode nalivov.

VII. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE

19. člen
(odvodnjavanje cestnega telesa)

Na celotnem območju MMP Gruškovje se v strugo
naravnih odvodnikov ali podtalje spušča le čista meteorna
voda oziroma voda, ki po kvaliteti ustreza predpisom, ki
urejajo emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
iz virov onesnaževanja.

Padavinska voda s platojev se zbira v odtočnih jarkih,
pred izlivom v odvodnike se izvedejo tipski zadrževalniki
vode z zbiralci olj in usedalniki.

20. člen
(kanalizacija)

Odvodnjavanje meteornih voda z mejnega platoja ne
sme poslabšati naravnega vodovja in je predvideno z vodo-

tesno meteorno kanalizacijo v potoka Maceljčico in Trivode,
meteorne vode s prometnih in utrjenih površin pa se pred-
hodno očisti v peskolovih in lovilcih olj.

Del potoka Maceljčica je kanaliziran, zato je meteorna
kanalizacija zasnovana ločeno za vzhodni in zahodni del
platoja mejnega prehoda.

Odvodnjavanje meteorne in zaledne vode z deponije
viškov materiala je predvideno v potok Maceljčico preko
odprtega jarka in obstoječega prepusta.

Odvajanje fekalnih vod je predvideno z vodotesno gra-
vitacijsko kanalizacijo v čistilno napravo B280, locirano v
km 10,2 + 18 m.

21. člen
(vodovod)

Za zagotavljanje potrebe po oskrbi z vodo objektov in
ureditev na MMP Gruškovje so potrebne naslednje ureditve:

– prestavitev obstoječega vodovoda ∅  140 med profi-
lom PP6 in profilom PP8 v dolžini ca. 77 m, se izvede s
cevmi DN 150,

– ureditev vodohrana s prečrpalnico v Podlehniku,
– del trase projektiranega vodovoda Sedlaše–Ložina v

Občini Podlehnik, ki ga je izdelalo podjetje TMP Ptuj, v
decembru 2000, pod št. proj. 7179-00-K/AB, se prestavi
ob deviacijo lokalne ceste,

– odcep za potrebe 5 gospodinjstev v Občini Žetale je
predviden od vodomernega jaška lociranega na parc. št.
1594/1, k.o. Žetale.

Trasa vodovoda mora potekati v horizontalnem odmiku
min 3,0 m od fekalne kanalizacije in pri križanjih min. 0,5 m
nad temenom ostalih cevovodov. Če predpisanih odmikov
ni možno zagotoviti je potrebno predvideti dodatno zaščito.
Vsa prečkanja se izvede z zaščitnimi betonskimi cevmi.

22. člen
(elektroenergetsko omrežje)

Zaradi gradnje MMP Gruškovje in drugih ureditev, do-
ločenih s to uredbo, je treba prestaviti ali prilagoditi nasled-
nje elektroenergetske vode:

– obstoječo transformatorsko postajo 50 kVA na dro-
gu, v km 10,3 + 88 m porušiti in nadomestiti z novo transfor-
matorsko postajo 630 kVA, locirano v objektu (21),

– ob transformatorski postaji, v objektu (21), je predvi-
den disel generatorski agregat za primer izpada omrežne
napetosti,

– demontaža obstoječega NN zračnega voda od dro-
ga, lociranega na parc. št. 1592/2, k.o. Žetale, do droga
lociranega na parc. št. 1600, k.o. Gruškovje, v dolžini ca.
380 m in nadomestitev z zemeljskim kablom,

– poleg določb iz prejšnjih alinei se demontira vse
vode za napajanje tistih objektov, ki se rušijo.

Na območju MMP Gruškovje se izvede osvetlitev kami-
onskih platojev s svetilkami višine 10 m–12 m in platoja za
potniški promet s svetilkami višine 10 m–15 m. Locirane so
v srednjem ločilnem otoku, na razdalji ca. 30 m.

Razsvetljava deviacije lokalne ceste in izvozne ceste se
izvede s svetilkami višine 10 m–12 m, na razdalji 30 m–40
m. V območju začasnih objektov pa so predvidene svetilke
višine 6 m–8 m.

23. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

Projektiran je telekomunikacijski optični kabel in kra-
jevni kabel do meje z Republiko Hrvaško. MMP Gruškovje
se na njega naveže v projektiranem jašku ob lokalni cesti.
Obstoječi zračni vod krajevnega telefonskega omrežja se
demontira in nadomesti z zemeljskim kablom.
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24. člen
(plin)

Ogrevanje objektov je predvideno z utekočinjenim
naftnim plinom, ki se hrani v rezervoarjih prostornine 5 m3.

VIII. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE

25. člen
(oblikovanje objektov)

Funkcionalna ureditev območja MMP Gruškovje je do-
ločena s tem lokacijskim načrtom in je prikazana v ureditve-
ni situaciji v M 1:500 in M 1:1000. Dimenzije objektov
prikazanih v situaciji zakoličbe objektov, naprav in zakoliče-
nja gradbenih parcel v M 1:1000 so optimalne glede na
usklajene programe izvajanja dejavnosti vseh obmejnih služb
in razpoložljivi prostor v območju MMP Gruškovje.

Objekti MMP Gruškovje:
– objekt policije in carine, tlorisnih dimenzij 56,40 m x

12,0 m, toleranca ± 1,0 m, pritličje in nadstropje (1),
– objekt carine, tlorisnih dimenzij 24,00 m x 12,00 m,

toleranca ± 1,0 m, pritličje (4),
– objekt sanitarij, tlorisnih dimenzij 15,60 m x 7,20 m,

toleranca ± 1,0 m, pritličje (13),
– objekt carine, fitosanitarne in zdravstvene inšpekci-

je, tlorisnih dimenzij 24,00 m x 12,0 m, toleranca ± 1,0 m,
pritličje in nadstropje (14),

– objekt veterine, tlorisnih dimenzij 53,00 m x 15,00 m
in rampa, toleranca ± 10%, pritličje in nadstropje (15),

– objekt špedicije, tlorisnih dimenzij 30 m x 10 m,
toleranca ± 1,0 m, pritličje (16),

– objekt špedicije, tlorisnih dimenzij 18,00 m x 7,50 m,
toleranca ± 1,0 m, pritličje (17),

– objekt za detajlni pregled vozil, tlorisnih dimenzij
24,00 m x 15,00 m, toleranca ± 1,0 m, pritličje (20),

– objekt menjalnice in sanitarij, tlorisnih dimenzij
16,00 m x 7,00 m, toleranca ± 1,0 m, pritličje (19),

– objekt transformatorska postaja in generator, tlori-
snih dimenzij 8,00 m x 4,00 m, toleranca ± 1,0 m, pritličje
(21),

– začasni objekt, tlorisnih dimenzij 17,00 m x 11,00 m,
toleranca ± 1,0 m, pritličje (25),

– začasni objekt, tlorisnih dimenzij 21,30 m x 6,50 m
+ 18,1 m x 6,5 m, toleranca ± 1,0 m, pritličje (26).

Nadstrešnice:
– tlorisnih dimenzij 37,50 m x 52,00 m, toleranca

± 1,0 m (N1),
– tlorisnih dimenzij 24,00 m x 16,00 m, toleranca ± 1,0

m (N4),
– tlorisnih dimenzij 24,00 m x 13,50 m, toleranca

± 1,0 m (N10),
– tlorisnih dimenzij 24,00 m x 23,00 m, toleranca

± 1,0 m (N18).
Za zaščitno ograjo za preprečitev nekontroliranega do-

stopa v območje platoja za blagovni promet se izvedejo
varovalne žične ograje višine 2,0 m. Ograja mora biti prila-
gojena poteku prometnih poti in prometnemu režimu na
MMP Gruškovje.

Zapornice v območju MMP Gruškovje se izvedejo enos-
transke oziroma dvostranske dvižne zapornice za urejanje
prometnega režima na prometnih površinah.

Številke v oklepajih, navedene v 7., 8., 9., 14., 17.,
22, v tem in 42. členu te uredbe, so oznake objektov in
ureditev iz grafičnega dela lokacijskega načrta.

26. člen
(oblikovanje ostalih prostih površin in obcestnega prostora)

Za ozelenjevanje se uporablja izključno avtohtona ve-
getacija, pri čemer se v največji možni meri upošteva vzorec
naravne in kulturne krajine in sedanja smer razraščanja dre-
vesnih in grmovnih vrst. Med gradnjo se vegetacijo odstrani
samo tam, kjer je to nujno potrebno.

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 us-
trezno vegetacijo.

Preoblikovanje reliefa na območju MMP Gruškovje vklju-
čuje izvedbo usekov v pobočje Koruzjekovega brega na zaho-
dni strani in Kolarije na severni strani obravnavanega območja.

Zagotoviti je potrebno:
– odkrivanje tal v čim manjšem obsegu,
– sprotno ozelenitev brežin in urejanje površinskega

odtoka ter ureditev končno oblikovanih brežin za prepreči-
tev erozije,

– oblikovanje zasaditev v skladu s krajinskim vzorcem
in avtohtono vegetacijo ob upoštevanju principa dosaditve.

Sestavni del projekta je načrt krajinske ureditve, ki
mora vsebovati detajlno oblikovanje reliefa in zasaditveni
načrt z upoštevanjem krajinske značilnosti prostora.

IX. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI

27. člen
(varstvo pred hrupom)

Investitor mora ob gradnji mednarodnega mejnega pre-
hoda izvesti zaščitne ukrepe pred hrupom v obsegu, ki se
jih določi na osnovi meritev, nato pa jih fazno dograjevati v
skladu s predpisi, ki urejajo področje o hrupu zaradi cestne-
ga in železniškega prometa in v skladu z monitoringom, ki je
določen v 43. členu te uredbe. Tip protihrupne zaščite je
treba prilagajati urbani in krajinski podobi prostora.

Ker bo mejni prehod zgrajen na meji med državama
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško in bodo vplivi na
okolje segali tudi preko državne meje, je potrebno upošte-
vati predpis, ki ureja presojo čezmejnih vplivov na okolje.

28. člen
(varstvo zraka)

Vsi protihrupni ukrepi imajo tudi funkcijo varovanja pred
emisijami plinov in prašnimi usedlinami, delno pa imajo to
funkcijo tudi zasaditve v obcestnem prostoru.

Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje
ukrepe za varstvo zraka:

– zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri
gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih,

– preprečevati prašenje gradbišča, vlaženje sipkih ma-
terialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa
materiala z gradbišča,

– sprotno rekultiviranje območij velikih posegov (vkopi,
nasipi).

29. člen
(varstvo voda)

Za zaščito hidrološkega režima je potrebno upoštevati
ničelno stanje podtalnice in površinskih voda.

Ker bo mejni prehod zgrajen na meji med državama
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško in bodo vplivi na
podtalnico in vodni režim segali tudi preko državne meje, je
potrebno upoštevati sporazum o urejanju vodnogospodar-
skih razmerij med Slovenijo in Hrvaško.
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Med gradnjo in med obratovanjem je potrebno more-
bitna razlitja nevarnih snovi takoj sanirati z odkopom one-
snažene zemljine. V času gradnje MMP Gruškovje morajo
biti upoštevane geotehnične zahteve in navodila za izvedbo.

Predvideni poseg se ne nahaja v območju varstva vo-
dnih virov.

30. člen
(varstvo pred sevanjem)

Naprave za ugotavljanje možne radiacije so vir sevanja.
Pri postavitvi naprav je potrebno upoštevati predpis, ki ureja
elektromagnetno sevanje v naravnem in življenjskem okolju,
kjer so določene mejne efektivne vrednosti električne polj-
ske jakosti kot posledica obratovanja ali uporabe nizkofre-
kvenčnih in visokofrekvenčnih virov sevanja za I. in II. obmo-
čje stopnje varstva pred sevanjem.

31. člen
(varstvo živali)

Pri posegih v vodni in obvodni svet je potrebno pred
začetkom pripravljalnih ali gradbenih del:

– Zavodu za ribištvo posredovati projekt za predvidena
gradbena in regulacijska dela ob in v vodotoku. Smernice
za izvedbo del in zavarovanje vodnega življa v času priprav-
ljalnih del, med gradnjo samo in po končanih delih, bodo
dane po pregledu projekta,

– pregledati sestavo ribjih vrst v obravnavanem vodoto-
ku in na osnovi ekoloških potreb posameznih vrst pripraviti
ustrezne naravovarstvene smernice,

– terminski plan izvajanja pripravljalnih del in gradbe-
nih posegov v bližini Maceljčice predložiti predstavnikom
Ribiške družine Ptuj,

– preprečiti vsakršno onesnaževanje vodotoka in nje-
gove okolice ter posledično uničenje vodnega življa, z izliva-
njem odpadnih in komunalnih odplak, stresanjem kamenin
nenaravnega izvora.

Med izvajanjem del je potrebno predstavnikom Ribiške
družine Ptuj zagotoviti nemoten pristop na gradbišče in jih
sproti seznanjati z vsako spremembo projektov, ki bi lahko
vplivale na stanje vodotoka.

32. člen
(varovanje tal in ravnanje z rodovitno zemljo)

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.

33. člen
(varovanje kmetijskih zemljišč)

Investitor je dolžan ohraniti oziroma nadomestiti dosto-
pne poti na kmetijska in gozdna zemljišča v času izgradnje
in po izgradnji MMP Gruškovje.

Vse opuščene vozne površine je treba zravnati na nivo
okoljnega terena, jih humuzirati in urediti kot sosednje ob-
delovalne površine.

34. člen
(varovanje gozdnih zemljišč)

V neposredni bližini MMP Gruškovje se v največji mož-
ni meri ohrani naravna oblika gozda.

Na območjih, kjer bodo posegi v območje gozda, je
potrebno:

– po končani gradnji urediti nov gozdni rob z zasaditvi-
jo ustreznih drevesnih in plodonosnih grmovnih vrst, kot so:
brogovita, dobrovita, glog, črni trn, trdoleska, liguster, skla-
dno z gozdno gojitvenim načrtom,

– preprečiti vsako nepotrebno zasipavanje in odstra-
njevanje podrasti,

– poseke gozda izvesti strokovno, na podlagi detajlne-
ga načrta,

– z gradnjo prizadeti gozdni prostor ustrezno sanirati v
smislu ekološke in funkcionalne skladnosti,

– med gradnjo in med obratovanjem nadzorovati novo-
nastale razmere v sodelovanju s pristojno gozdarsko službo,

– obstoječe gozdne ceste, vlake, in dostopi v gozd, ob
mejnem prehodu in deponiji materiala urediti tako, da go-
spodarjenje z gozdom ne bo ovirano.

35. člen
(varovanje objektov in območij naravne dediščine)
Za varovanje objektov in območij naravne dediščine je

potrebno upoštevati pogoje Ministrstva za okolje, prostor in
energijo, Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadalj-
njem besedilu: MOP ARSO), in sicer:

– vse ureditve vodotokov izvesti na sonaravni način z
uporabo naravnih materialov in zasaditev, ureditve naj bodo
oblikovalsko dovršene in naravi prijazne,

– ker se med zemeljskimi deli lahko odkrijejo geološke
naravne vrednote, je treba zagotoviti občasen geološki nad-
zor (paleontološki, strukturni, mineraloški idr.). Nadzor mo-
ra opravljati ustrezna geološka služba, ki v primeru geolo-
ških najdb obvesti strokovno organizacijo za ohranjanje
narave, ki poda smernice glede ohranjanja naravne vredno-
te oziroma nadaljnjega ukrepanja. Dokumentacijo, ki nasta-
ne je treba posredovati MOP ARSO,

– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba
predložiti MOP ARSO v pregled in potrditev.

Pri posegih v vodni in obvodni svet je potrebno:
– v maksimalni meri ohraniti obstoječe rastlinstvo in

tako ohraniti vsaj del živali na tej lokaciji,
– vse naravno ohranjene vodotoke med gradnjo varo-

vati z uporabo vegetativnih zavarovanj na posameznih me-
stih in s takim režimom vzdrževanja, da se obrežna vegetaci-
ja razraste in kasneje tudi ohranja in tako zagotovi primerne
življenjske pogoje za rastlinske in živalske združbe,

– regulirane vodotoke obsaditi z obvodno vegetacijo
ter tako omogočiti ponovno vzpostavitev obvodnih biotopov,

– ureditve reguliranih odsekov morajo omogočati po-
dobne življenjske pogoje vodnim živalim kot je to slučaj v
današnjem stanju.

36. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
Na območju predvidenega posega ni zavarovanih kul-

turnih spomenikov oziroma evidentirane kulturne dediščine.
Nad zemeljskimi deli na celotnem obravnavanem ob-

močju mora biti zagotovljen stalen arheološki nadzor.

37. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)

Komunalni odpadki na MMP Gruškovje se zbirajo v
tipskih zabojnikih, ki se redno praznijo, odpadki pa organizi-
rano odvažajo na komunalno deponijo.

Odpadki iz fitosanitarnega in veterinarskega objekta se
obravnavajo kot posebni odpadki oziroma se ločeno zbirajo
in odvažajo na deponijo skladno s predpisom o ravnanju z
odpadki.

Blato iz čistilne naprave na MMP Gruškovje je potre-
bno odvažati na ustrezno čistilno napravo.
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X. RUŠITVE IN DRUGE UREDITVE

38. člen
(rušitve in odkupi objektov)

Gradnja MMP Gruškovje zahteva rušitev:
– stare pritlične osnovne šole na parc. št. 131/1 S,

k.o. Gruškovje,
– objekta prostocarinske prodajalne na parc. št.

1597/3, k.o. Gruškovje,
– ograje v skupni dolžini 146 m, ki poteka delno po

parceli št. 1591/1, 1597/3, 1738 in 1696, vse k.o. Gru-
škovje.

Gradnja MMP Gruškovje zahteva odkup:
– stanovanjskega objekta na parc. št. 216.S, 217.S,

218.S, k.o. Žetale.
Za nadomestitev navedenih nepremičnin se ob upošte-

vanju zahtev njihovih lastnikov rešujejo z odškodninami ali
poiščejo ustrezne nadomestne nepremičnine v skladu z za-
konskimi predpisi in s pogoji opredeljenimi v občinskih pro-
storskih aktih.

Predvidena je rušitev mostu, širine 6,0 m in dolžine
10,0 m čez potok Maceljčica, parc. št. 1597/3, 1738.

39. člen
(deponija viškov materiala)

Stalna deponija je predvidena severozahodno od MMP
Gruškovje ob glavni cesti za odlaganje ca 60.000 m3 neno-
silnega materiala, odlaganje komunalnih odpadkov ni dovo-
ljeno. Deponiranje se izvede tako, da se rodovitna prst od-
grne, deponirajo se presežki, po končanem odlaganju se
deponija prekrije z najmanj 50 cm rodovitne prsti in vrne v
kmetijsko rabo.

155.000 m3 viškov materiala se deponira na območju
Centra za ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji, kot zasipni
material pred 100-letno podtalnico.

Območje deponije viškov materiala mora investitor ure-
diti najkasneje do konca gradnje MMP Gruškovje oziroma
pridobitve uporabnega dovoljenja.

XI. REŠITVE ZA ZAŠČITO PRED NESREČAMI

40. člen
(zaščita pred požarom)

Požarna varnost objektov in območij se z izgradnjo
MMP Gruškovje ne sme poslabšati. Zagotovljeni morajo biti
dovozi za intervencijska vozila do vseh objektov in območij.

Voda za potrebe gašenja požara se zagotavlja s hidran-
tno mrežo skladno s predpisom, ki ureja tehnične normative
za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje poža-
rov.

Med gradnjo mora izvajalec upoštevati določila prepi-
sa, ki ureja varstvo pred požarom v naravnem okolju.

41. člen
(zaščita pred razlitjem nevarnih snovi)

Parkirišče s 4 PM za kamione, ki prevažajo nevarne
snovi, je od platoja za blagovni promet ločeno z betonskim
zidom višine 2,0 m in dolžine 36,0 m in opremljeno z lovilno
posodo. Zgrajeno mora biti skladno s predpisom, ki določa
ceste po katerih smejo motorna vozila prevažati nevarne
snovi in parkirne prostore na katerih smejo ta vozila ustavljati
in parkirati.

XII. ETAPNOST IZVEDBE

42. člen
(etape izvajanja)

Gradnja MMP Gruškovje se bo izvajala v treh etapah,
in sicer:

I. etapa:
– gradnja ploščadi za pretok potnikov – vstop in izstop

iz države z objektom policije in carine (1) in parkiriščem za
zaposlene,

– gradnja ploščadi za blagovni promet – izstop iz drža-
ve, z objektom carine (4) in špedicije (17) in parkiriščem,
4 PM. Izvoz na ploščad preko čakalnega pasu za kamione,
dolžine 176 m in širine 3,50 m. Na ploščadi so urejeni
3 vozni pasovi širine 3,5 m za kamione. Dva pasova sta
namenjena čakajočim vozilom, eden pa za direktni prevoz
kamionov do kontrolne kabine carine,

– ploščad za blagovni promet – vstop v državo, s ča-
kalnim pasom za kamione v dolžini 100 m, osno in mostno
tehtnico, portalom za ugotavljanje radiacije, parkirišče
39 PM za kamione, parkiriščem 4 PM za kamione, ki preva-
žajo nevarne snovi in parkiriščem za zaposlene (8 PM),
objektom veterine (15), objektom za detajlni pregled vozil
(20), objektom carine, fitosanitarne in zdravstvene inšpekci-
je (14), objektom transformatorska postaja in generator (21),

– objekt špedicije (16) in objekt sanitarij (13),
– deviacija lokalne ceste in parkiriščem, 68 PM in

4 PM,
– menjalnica s sanitarijami (19),
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih

infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter ureditve vo-
dne infrastrukture in druge ureditve, ki so potrebne za reali-
zacijo predvidenih posegov,

– ureditev deponije viškov materiala.
II. etapa:
– ureditev parkirišča za kamione 22 PM na ploščadi za

blagovni promet – izstop iz države,
– prestavitev izvozne ceste za vračanje vozil v državo in

lokalni promet na zahodni strani območja MMP Gruškovje,
– razširitev parkirišča na ploščadi za blagovni promet –

vstop v državo proti vzhodu za 16 PM,
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih

infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter ureditve vo-
dne infrastrukture in druge ureditve, ki so potrebne za reali-
zacijo predvidenih posegov,

– ureditev deponije viškov materiala.
III. etapa:
– začasna objekta (25, 26) s parkiriščem 29 PM in

18 PM.
IV. etapa:
– odstranitev začasnih objektov (25, 26), vključno s

parkirnimi površinami in dostopnimi cestami,
– prometno-tehnične in druge preureditve platoja (na

vstopni in izstopni strani) MMP Gruškovje vključno s spre-
membami parkirnih površin in dostopnih cest,

– prilagoditev prometne ureditve bodoče AC Ptuj–Gru-
škovje,

– navezava bodoče AC Ptuj–Gruškovje na plato MMP
Gruškovje.

Vsaka etapa mora izvesti pripadajoče infrastrukturno
omrežje in naprave ter zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo
bivalnega in delovnega okolja.

Gradnja bo potekala pod prometom z občasnim usmer-
janjem prometa s semaforji. Posebni obvozi med gradnjo
niso predvideni.



Stran 4982 / Št. 43 / 9. 5. 2003 Uradni list Republike Slovenije

XIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

43. člen
(monitoring in drugi ukrepi)

Monitoring se izvaja zato, da se ugotovi ali so predvide-
ni ukrepi in izvedbe le-teh učinkoviti, zato mora investitor
MMP Gruškovje:

– zagotoviti celosten načrt monitoringa, kot sestavni
del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,

– zagotoviti izvedbo meritev pred izgradnjo MMP Gru-
škovje (onesnaženje zraka, tal, vode itd.),

– pri določitvi točk monitoringa zagotoviti tolikšno šte-
vilo točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o
stanju posamezne sestavine okolja oziroma naj se smiselno
upošteva merilna mesta meritev ničelnega stanja,

– merilna mesta za spremljanje stanja je treba zavaro-
vati tako, da je omogočeno kontinuirano pridobivanje podat-
kov.

Rezultati monitoringa so javni, investitor poskrbi za do-
stopnost podatkov.

Investitor gradnje MMP Gruškovje je dolžan pripraviti
načrt izvajanja monitoringa in ga izvajati v določenem časov-
nem obdobju med gradnjo in obratovanjem MMP Gruško-
vje.

Zrak – spremljanje vplivov na onesnaženost zraka med
gradnjo in med obratovanjem skladno s predpisom, ki ureja
mejne opozorilne in kritične imisijske vrednosti snovi v zrak
in predpisom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter
pogojih za njegovo izvajanje.

Hidrogeologija – v času gradnje se izvaja opazovalni
monitoring, in sicer dogajanje na gradbišču ter spremljanje
negativnih vplivov na podtalnico; to je stanje podtalnice pred
pričetkom del, v času odkrivanja krovnih plasti in izkopov.

Vode – spremljanje vplivov na onesnaženost vode med
gradnjo in med obratovanjem skladno s prepisom o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o
pogojih za njegovo izvajanje.

Tla – potrebno je izvesti meritve onesnaženja tal zaradi
vsebnosti težkih kovin (svinec, cink, baker, krom, nikelj)
pred pričetkom gradnje in obratovanjem MMP Gruškovje
skladno s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring pri
vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla.

Hrup – vrste veličin hrupa, ki so predmet prvih meritev
in obratovalnega monitoringa, metodologijo merjenja in izra-
čunavanja hrupa, vsebino poročila o prvih meritvah in obra-
tovalnem monitoringu ter način in obliko sporočanja podat-
kov ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, določa predpis
o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire
hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje. Med gradnjo je
potrebno območje posega ograditi z ustrezno zaščitno ogra-
jo, ki bo preprečevala širjenje hrupa v smeri proti stanovanj-
skim objektom.

Sevanje – ob začetku obratovanja naprav, ki so vir
sevanja je potrebno opraviti prve meritve in nato izvajati
reden obratovalni monitoring skladno s predpisom o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromag-
netnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Relief – dve leti po končani gradnji oziroma dokler
teren ne bo v celoti zaraščen, je potrebno opazovati spre-
membe reliefa (erozija) predvsem v obdobju večjih nalivov.

Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih je investitor
dolžan izvesti na podlagi rezultatov monitoringa so:

– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav,
– sprememba rabe prostora,
– drugi ustrezni ukrepi.

44. člen
(organizacija gradbišča)

Gradbišče se organizira tako, da gradbiščna baza ni
locirana v neposredni bližini naselja ter v območjih naravne
ali kulturne dediščine ali v drugih varovanih območjih. K
načrtu gradbišča mora investitor pridobiti soglasje lokalne
skupnosti in vsa druga soglasja pristojnih organov in organi-
zacij.

45. člen
(dodatne obveznosti)

Do pridobitve gradbenega dovoljenja mora investitor
pridobiti projektno dokumentacijo ustrezne ureditve vodne
infrastrukture, potoka Maceljčica in Trivode.

Poleg vseh obveznosti navedenih v tej uredbi, so ob-
veznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in po izgrad-
nji tudi:

– zagotoviti odvijanje prometa,
– zagotoviti nemotene dovoze in dostope do naselij,

zemljišč in objektov v času gradnje in po izgradnji,
– infrastrukturne vode in ostale objekte je potrebno

obnoviti oziroma sanirati, če bo na njih pri gradnji MMP
Gruškovje zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev prišlo
do poškodb,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta za-
gotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in
zemljišč,

– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi graditve MMP Gruškovje in obratovanja rekonstruira-
ne ceste,

– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov pre-
ko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno one-
snaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih
snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukre-
panje za to usposobljenih delavcev,

– neposredno pred gradbenimi posegi v vodo sprotno
obveščati Ribiško družino Ptuj,

– zagotoviti dovozno pot do domačije Plavčak, Zgornje
Gruškovje 9.

XIV. TOLERANCE

46. člen
Vse stacionaže in dimenzije navedene v tej uredbi, se

morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja.

Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odsto-
panja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim načr-
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tom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geolo-
ških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo
tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, pro-
metnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa
se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.

Odstopanja iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nas-
protju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in
organizacije v katerih delovno področje spadajo ta odstopa-
nja.

Za začasna objekta (do izgradnje avtoceste) iz III. eta-
pe so možna odstopanja glede dejavnosti, v skladu s kasne-
je izkazanimi dodatnimi potrebami mejnega prehoda, ki niso
v nasprotju z javnim interesom.

Navezava bodoče avtoceste Ptuj–Gruškovje na mejni
plato (IV. etapa) bo detaljno opredeljena v lokacijskem načr-
tu za avtocesto Ptuj–Gruškovje oziroma v drugem lokacij-
skem načrtu, vse potrebne prometno-tehnične in druge pre-
ureditve platoja in dostopnih cest zaradi navezave avtoceste
na MMP Gruškovje pa se štejejo kot dopustno odstopanje
od ureditev iz tega lokacijskega načrta.

XV. NADZOR

47. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za okolje in prostor.

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

48. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje

lokacijskega načrta, določenega v 4. členu te uredbe šteje,
da so spremenjene in dopolnjene prostorske sestavine:

– dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje
1986–2000 za območje Občine Majšperk, dopolnjene v
letu 1996, Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86,
20/88, 2/90, 12/93, 16/94, 20/97 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986 – 1990 za
območje Občine Majšperk, dopolnjene v letu 1996, Uradni
vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 2/90,
12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94, 20/97 in

– dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje
1986–2000 za območje Občine Videm, dopolnjene v letu
1996, Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86,
20/88, 2/90, 12/93, 16/94, 57/97 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986 – 1990 za
območje Občine Videm, dopolnjene v letu 1996, Uradni
vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 2/90,
12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94, 57/97,
21/03.

49. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati državni

in občinski prostorski izvedbeni akti:
– odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za

območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj, Uradni vestnik občin
Ormož in Ptuj, št. 20/92, 22/93, 26/94 in Uradni list RS,
št. 58/98, za območje Občine Videm,

– odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj, Uradni vestnik občin

2093. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
kriterijih za razporejanje državljanov na
obrambne dolžnosti

Na podlagi 10. in 12. člena zakona o obrambi (Uradni
list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odl. US, 33/00
– odl. US, 87/01, 47/02, 67/02 in 110/02) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o kriterijih

za razporejanje državljanov na obrambne
dolžnosti

1. člen
V uredbi o kriterijih za razporejanje državljanov na

obrambne dolžnosti (Uradni list RS, št. 6/97, 42/98 in
124/00) se 9. člen spremeni tako, da se glasi:

“9. člen
Vojaški obveznik se ne razporeja na vojaško dolžnost v

enote Slovenske vojske in enote za zveze, dokler opravlja
dolžnosti iz 6. in 8. člena te uredbe, razen izjemoma, če je
predlagan za razporeditev na vojaško evidenčno dolžnost,
za katero upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ne
more zagotoviti ustrezne zamenjave med nerazporejenimi
vojaškimi obvezniki.“.

2. člen
Za 9. členom se doda 9.a člen, ki se glasi:

Ormož in Ptuj, št. 20/92, 22/93, 26/94 in Uradni list RS,
št. 52/97, za območje Občine Majšperk,

za ureditveno območje tega lokacijskega načrta.

50. člen
Po končani ureditvi deponije odvečnega materiala iz

3. točke 4. člena te uredbe se območje začasnih ureditev
deponij ureja v skladu z občinskimi planskimi in izvedbenimi
akti. Šteje se, da so ureditve končane, ko je za poseg
pridobljeno uporabno dovoljenje, oziroma, ko to sporazum-
no ugotovita občina in investitor.

51. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za okolje,

prostor in energijo – Uradu Republike Slovenije za prostor-
sko planiranje in na Občini Žetale in Občini Podlehnik.

52. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-29/2001-8
Ljubljana, dne 8. maja 2003.
EVA 2003-2511-0064

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
2094. Pravilnik o spremembah navodila za izdelavo in

potrditev etažnega načrta

Na podlagi sedmega in devetnajstega odstavka 4. čle-
na zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na
posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (Uradni list RS,
št. 89/99, 97/01 in 15/03) izdaja minister za okolje, pro-
stor in energijo

P R A V I L N I K
o spremembah navodila za izdelavo in potrditev

etažnega načrta

1. člen
V navodilu za izdelavo in potrditev etažnega načrta

(Uradni list RS, št. 2/00) se v naslovu in besedilu beseda
»navodilo« v različnih sklonih nadomesti z besedo »pravil-
nik« v ustreznih sklonih.

2095. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec april 2003

Na podlagi šestega odstavka 298. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00, 81/00, 124/00, 52/01, 109/01) objavlja
minister za finance

M I N I M A L N O   Z A J A M Č E N O
D O N O S N O S T

na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec april 2003

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na pod-
lagi 298. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zava-
rovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 81/00, 124/00,
52/01 in 109/01) in pravilnika o izračunu povprečnega
donosa na državne vrednostne papirje (Uradni list RS, št.
21/01) za mesec april 2003 znaša 6,77% na letni ravni,
oziroma 0,54% na mesečni ravni.

Št. 57268/03
Ljubljana, dne 5. maja 2003.

dr. Dušan Mramor l. r.
Minister

za finance

2. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar izdela etažni načrt oseba, ki izpolnjuje pogoje

za opravljanje geodetskih storitev, določene z zakonom, ki
ureja geodetsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: geodet-
sko podjetje) ali pogoje za opravljanje dejavnosti projektira-
nja, določene z zakonom, ki ureja graditev objektov (v na-
daljnjem besedilu: projektant), se površina izračuna iz
merskih podatkov. Pri izračunu površine delov stavbe se
upošteva neto tlorisna površina delov stavbe.«

3. člen
Tretja alinea drugega odstavka 11. člena se spremeni

tako, da se glasi:
»– če etažnega načrta za posamezen del stavbe, ki je

sestavljen iz več gradbeno ločenih delov, katerih površina ni
razvidna iz listine, potrebne za vpis lastninske pravice na
posameznem delu stavbe, ni izdelalo geodetsko podjetje ali
projektant.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 453-00-7/99
Ljubljana, dne 14. aprila 2003.
EVA 2003-2511-0053

mag. Janez Kopač l. r.
Minister

za okolje, prostor
in energijo

“9.a člen
Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, zavrne

predlog za razporeditev na delovno dolžnost in na dolžnost
v Civilno zaščito in druge sile za zaščito, reševanje in pomoč
državljana, ki je vložil vlogo za opravljanje vojaške službe v
rezervni sestavi ali za zaposlitev v stalni sestavi Slovenske
vojske do zaključka postopka za sklenitev pogodbe za voja-
ško službo v rezervni ali stalni sestavi Slovenske vojske.

S sklenitvijo pogodbe o opravljanju vojaške službe v
rezervni sestavi oziroma o zaposlitvi v stalni sestavi Sloven-
ske vojske se državljanu ukine dosedanji razpored.“.

3. člen
V 14. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Predlagatelj razporeditve lahko vloži ugovor tudi v pri-

meru prerazporeditve z delovne dolžnosti ali dolžnosti v
silah za zaščito, reševanje in pomoč.“.

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in
četrti odstavek.

4. člen
V obrazcih EDD-1, EDD-2 in EDD-3, ki so sestavni del

uredbe o kriterijih za razporejanje državljanov na obrambne
dolžnosti (Uradni list RS, št. 6/97, 42/98 in 124/00), se
rubrika “datum rojstva“ nadomesti z rubriko “enotna matična
številka“.

5. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 822-00/2000-2
Ljubljana, dne 8. maja 2003.
EVA 2003-1911-0004

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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2096. Seznam zdravil, za katera je bilo od 26. 2. 2003
do 25. 4. 2003 izdano dovoljenje za promet

Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02,
13/02 – Zkrmi in 67/02) objavlja Urad Republike Slovenije
za zdravila

S E Z N A M
zdravil, za katera je bilo od 26. 2. 2003 do 25. 4.

2003 izdano dovoljenje za promet
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Št. 5363-6/03-189
Ljubljana, dne 25. aprila 2003.

Urad Republike Slovenije za zdravila
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.

Direktor

2097. Seznam zdravil, za katera je od 26. 2. 2003 do
25. 4. 2003 prenehalo veljati dovoljenje za
promet

Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02,
13/02 – Zkrmi in 67/02) objavlja Urad Republike Slovenije
za zdravila

S E Z N A M
zdravil, za katera je od 26. 2. 2003 do 25. 4.
2003 prenehalo veljati dovoljenje za promet
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OBČINE

CERKNO

2098. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine
Cerkno

Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84
in Uradni list RS, št. 26/90), 3. člena zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25.
člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93,
66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00, 24/01 in 7/03) ter
25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95)
je Občinski svet občine Cerkno na seji dne 24. 4. 2003
sprejel

O D L O K
o pokopališkem redu na območju Občine Cerkno

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se opredeljuje pokopališki in pogrebni

red na pokopališčih v Občini Cerkno.
Na območju Občine Cerkno so naslednja pokopali-

šča: Cerkno, Bukovo, Jagršče, Novaki, Orehek, Otalež,
Police, Ravne in Šebrelje.

Na posameznem pokopališču se praviloma pokopava-
jo umrli, ki spadajo v določeni pokopališki okoliš in najemni-
ki grobov oziroma njihovi svojci.

Območje pokopališča obsega prostor za grobove, mr-
liško vežico, parkirišča in druge površine in objekte, ki sodi-
jo k pokopališču.

2. člen
S pokopališči na območju Občine Cerkno upravljajo

krajevne skupnosti (v nadaljevanju: upravljavec).

II. NAČIN IN ČAS POKOPA

4. člen
Umrli se čuva v mrliški vežici. V krajih okoliša kjer na

pokopališču ni mrliške vežice, se umrle lahko čuva v drugi
mrliški vežici praviloma na območju občine, ali pa doma.
Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer se čuva, je dovo-
ljen samo s posebej prirejenimi vozili pooblaščenih organi-
zacij ali zasebnikov.

Prenos na pokopališče v mrliško vežico je dovoljen
potem, ko je ugotovljen nastop smrti po predpisih o mrliški
pregledni službi.

5. člen
Pokop umrlega se opravi na pokopališču v skladu s

krajevnimi običaji.
Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba opraviti

v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje,
odloči o tem oseba, ki je stalno živela z njim ali druga z
zakonom določena oseba oziroma za zadeve socialnega
skrbstva pristojni organ občine, v kateri je oseba umrla ali
bila najdena.

6. člen
Pokop odredi mrliški preglednik po ugotovljeni smrti in

določi okvirni čas pokopa. Od trenutka smrti mora preteči
najmanj 36 ur.

Točen čas pokopa določi upravljavec v dogovoru s
svojci umrlega in predstavnikom verske skupnosti, če gre za
verski pogreb.

Po ugotovljeni smrti se pokop prijavi upravljavcu, s
katerim se dogovori o vseh pokopaliških in pogrebnih stori-
tvah, ki so v njegovi pristojnosti.

7. člen
Za mesto novega groba se dogovorita pred pogrebom

upravljavec in naročnik pogreba.
Če bo pokop opravljen v že obstoječi grob, mora plač-

nik pogreba, če ni najemnik groba, predložiti tudi najemno
pogodbo s pisnim dovoljenjem najemnika, da dovoljuje po-
greb umrlega v ta grob, razen, če je umrli bil najemnik
groba.

8. člen
Če pokop in pogrebne svečanosti organizira lokalna

skupnost, društvo ali združenje, se umrli pred pokopom za
določen čas izjemoma lahko položi tudi na določen kraj
zunaj pokopališča.

Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim redom
položijo umrlega stanovskega predstavnika do pokopa v
objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.

9. člen
Umrli se položi v krsto in se pokoplje v grob za klasičen

pokop, žarni grob ali urejeno grobnico.
Pokop zunaj pokopališča je dovoljen samo v izjemnih

primerih na podlagi soglasja za notranje zadeve pristojnega
upravnega organa in po predhodnem soglasju za zadeve
zdravstvenega varstva pristojnega organa, kjer se pokop
opravi.

Upepeljeni ostanki umrlega se shranijo v žaro in poko-
pljejo v grob za klasičen pokop, v žarni grob ali se raztresejo
na posebej določenem prostoru na pokopališču oziroma
zunaj pokopališča na podlagi dovoljenja organa pristojnega
za notranje zadeve.

10. člen
Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziro-

ma oseba, ki je naročila pokop.
V primeru, ko poravna stroške pokopa občina, ima le-

ta pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine
umrlega.

11. člen
Pokopi so lahko vsak dan.
Mrliške vežice so v času ležanja pokojnika odprte:
– v letnem času, od 1. 4. do 30. 9., od 8. do 20. ure,
– v zimskem času, od 1. 10. do 30. 3., od 9. do

19. ure.

III. POGREBNE SVEČANOSTI

12. člen
Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba in ima

javni pietetni značaj.
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Naročnik (plačnik) pogreba lahko pri načinu poslovitve
izbira:

– poslovitev od umrlega in pokop kot civilni obred,
– poslovitev od umrlega in pokop kot verski obred,
– tihi pokop (pokop v družinskem krogu),
– anonimni pokop,
– razsip pepela.

13. člen
Pogrebna svečanost se opravi na pokopališču, kjer bo

pokop.
Ob pogrebni svečanosti in času verskega obreda je

upravljavec dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni
deski pokopališča ali na drug krajevno običajen način.

14. člen
Pogrebna svečanost se prične z dvigom in prenosom

pokojnika oziroma posmrtnih ostankov z mrliškega odra. Ta
opravila in odvoz krste oziroma žare v pogrebnem sprevodu
ter položitev krste oziroma žare v jamo opravijo pogrebniki.
Pogrebniki ostanejo v pogrebnem sprevodu ob krsti oziro-
ma žari ves čas pogrebne svečanosti.

Če pri pogrebu sodeluje godba ali pevci, zaigra godba
žalostinko, potem zapojejo pevci priložnostno pesem. Sle-
dijo govori govorcev in verski obred.

Pogrebna poslovitev se lahko izvede tudi na drug kra-
jevno običajen način oziroma drug primeren način, ki se
dogovori z upravljavcem.

15. člen
Pogrebni sprevod se odvija od mrliške vežice, s pokoj-

nikovega doma, ali z določenega mesta pred vhodom na
pokopališče do kraja pokopa. Hkrati se lahko izvaja igranje
žalostinke.

Na pokopališču kjer je mrliška vežica, mora biti pokoj-
nik pripeljan v mrliško vežico najmanj 4 ure pred pogrebom.

16. člen
Razpored v sprevodu je praviloma naslednji:
– v primeru civilnega pogrebnega obreda je na čelu

sprevoda zastavonoša z državno zastavo, sledijo zastavono-
še drugih zastav in praporov,

– v primeru cerkvenega pogrebnega obreda je na čelu
sprevoda zastavonoša z državno zastavo, nato sledi nosilec
verskega obeležja in za njim prapori,

– za nosilci praporov gredo nosilci pokojnikovih odli-
kovanj in priznanj, nosilci vencev, godba, pevci, pogrebni
voz ali nosilci krste oziroma žare s pokojnikom, najožji svojci
in za njimi drugi udeleženci pogreba.

V primeru cerkvenega pogrebnega obreda gre duhov-
nik pred krsto ali žaro s pokojnikom do groba. Razpored v
sprevodu se lahko izvede tudi na drug krajevno običajen
način oziroma drug primeren način, ki se dogovori z uprav-
ljavcem.

17. člen
Ob grobu se udeleženci pogrebnih svečanosti razvrsti-

jo tako, da so neposredno ob grobu svojci umrlega, nosilci
odlikovanj in priznanj, državne zastave ter prapor, v primeru
cerkvenega obreda pa tudi duhovnik in križ.

Krsta z umrlim oziroma žara se položi v grob. Temu
sledijo poslovilni govori. Nato se opravi del verskega obre-
da, če gre za cerkveni pogrebni obred, zapojejo pevci,
zaigra godba. S tem je pogrebna poslovitev končana.

Pogrebna poslovitev se lahko izvede tudi na drug kra-
jevno običajen način oziroma drug primeren način, ki se
dogovori z upravljavcem.

Po zaključku pogrebne poslovitve lahko sledi mimohod
udeležencev mimo grobne jame, pri čemer lahko posamez-
niki v grobno jamo spustijo grude zemlje, cvetico ali pokro-
pijo z blagoslovljeno vodo.

18. člen
Društva, ki imajo ob pogrebih svojih članov posebne

običaje (lovci, gasilci...), se lahko z njimi vključijo v pogre-
bne svečanosti.

Če pri pogrebni svečanosti sodeluje strelska enota, ki
izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti
zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, za kar
je odgovoren vodja enote.

Za oborožene sile Republike Slovenije, ki sodelujejo
pri pogrebnih slovesnostih, kakor tudi za organizacijo in
potek vojaških pogrebov in pogrebov delavcev Ministrstva
za notranje zadeve, veljajo njihova pravila.

19. člen
Tihi pogreb je, če se na željo pokojnika ali svojcev o

pogrebu ne obvesti javnosti.
Za tihi pogreb se smiselno uporabljajo določila tega

odloka, razen drugega odstavka 13. člena.
Upravljavec v zvezi s tihim pogrebom ne sme dajati

nobenih informacij.

20. člen
Anonimni pokop je, če se na željo pokojnika ali svoj-

cev, ne opravlja pogrebna svečanost. Anonimni pokop opravi
izvajalec javne službe ob prisotnosti najožjih svojcev ali brez
njihove prisotnosti, v skladu z dogovorom z naročnikom
pogreba.

21. člen
Pepel se lahko raztrosi na zato posebej določen pro-

stor. Upravljavec posebej vodi knjigo pokopanih za tako
določen prostor.

22. člen
Pred izkopom jame je oseba, s katero je dogovorjen

izkop, dolžna ustrezno zavarovati sosednje spomenike in
grobove ter paziti, da jih pri izkopu ne poškoduje.

Če nastane poškodba, pooblaščena oseba v soglasju
z upravljavcem ugotovi vzroke in oceni nastalo škodo ter
odredi, kdo jo je dolžan poravnati.

23. člen
Oseba, ki je zadolžena za izkop jame je dolžna zavaro-

vati vrednostne predmete, ki jih najde pri prekopu groba ter
jih shraniti.

Najdene predmete mora najditelj izročiti upravičencu,
če je ta znan, sicer pa ravnati v skladu z veljavnimi predpisi.

IV. UREJANJE POKOPALIŠČ

24. člen
Pokopališče se zgradi ali obstoječe razširi na območju,

ki je določeno s prostorskim planom občine na podlagi
ureditvenega načrta.

Za pokopališče je lahko določeno zemljišče, ki ni moč-
virnato in kjer podtalne vode ne vplivajo na studence, vod-
njake, ribnike, vodno rekreacijske površine in podobno.

Vsako pokopališče mora imeti ograjo (zid, živa meja
ipd.), shrambo za orodje, vodovodni priključek in urejen
prostor za odlaganje odpadkov.

Pokopališče mora biti praviloma odmaknjeno od dru-
gih objektov.
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25. člen
O ustanovitvi novih, razširitvi ali opustitvi obstoječih

pokopališč v skladu s prostorskimi akti odloča občinski svet.
Preden se sprejme odločitev o opustitvi pokopališča

morata podati svoje mnenje tudi pristojna zdravstvena in-
špekcija in zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.

26. člen
Za vsako pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve

različnih zvrsti grobov. V načrtu pokopališča so določene še
površina, kraj in oblika različnih zvrsti grobov.

Na pokopališčih v Občini Cerkno so naslednje zvrsti
grobov:

– enojni grob,
– dvojni grob,
– otroški grob,
– žarni grob in
– grobišča.

27. člen
Vsako pokopališče mora imeti načrt pokopališča z raz-

delitvijo na pokopališke oddelke in grobove, evidenco gro-
bov in pokopanih oseb v posameznem grobu, datum poko-
pa ter oznako groba.

Za izdelavo pokopališkega načrta mora skrbeti uprav-
ljavec.

28. člen
Grobovi so razporejeni drug ob drugem in so oblikova-

ni ter urejeni po enotnih kriterijih.
Oddajo se samo za določeno dobo, ki ni krajša od

10 let.

29. člen
V žarne grobove se shranjujejo žare s pepelom umrlih.
V en žarni grob je lahko shranjenih tudi več žar.
Žare s pepelom umrlih se shranjujejo v žarnih grobovih

ali obstoječih grobovih. Če se žara shrani v obstoječ enojni,
dvojni ali otroški grob, se tak grob ne pojmuje kot žarni
grob.

30. člen
Skupna grobišča so: kostnice, prostori za skupen po-

kop ob morebitnih naravnih nesrečah, v vojni in v izrednih
razmerah, ter skupna grobišča.

V skupna grobišča se prenesejo posmrtni ostanki iz
klasičnih in žarnih grobov, za katere ni podaljšana najemna
pogodba, in iz vrstnih grobov, po poteku določene dobe.

31. člen
Globina klasičnih grobov je najmanj 1,8 m in se lahko

poglobijo.
Širina enojnega groba je od 0,8 m do 0,9 m.
Širina dvojnega groba je od 0,9 do 1,8 m.
Širina otroškega groba je do 0,8 m.
Dolžina enojnih, dvojnih grobov je do 2,1 m, otroških

do 1,5 m.
Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj

0,5 m, razdalja med grobovi pa 0,3 m.
Na novih ali razširjenih delih pokopališča pa v skladu z

ureditvenim načrtom.
Na starih delih pokopališča se grobovi urejajo v okviru

obstoječih dimenzij, vse eventualne spremembe pa je mož-
no izvesti le na osnovi bolj racionalnega načrta razdelitve,
katerega izdela upravljavec v soglasju z najemniki grobov.

Spomeniki, nagrobne ograje in druga znamenja ne
smejo segati izven meje določenega grobnega prostora, v
višino pa smejo segati največ do 1,2 m.

Žarni grobovi so široki 0,7 in dolgi od 1 m do 1,3 m.
Na novih pokopališčih se pokop umrlih opravi po vr-

stnem redu grobov.

32. člen
Zaradi postavitve spomenika zemlje z groba ni dovolje-

no odstranjevati. Spomenik je dovoljeno postaviti takrat, ko
se zemlja na grobu posede toliko, da je z groba ni potrebo
odvažati. Spomenik se lahko postavi le v skladu z ureditvijo
obstoječega pokopališča in s pisnim soglasjem ter po navo-
dilih upravljavca.

33. člen
Prekop groba oziroma ponoven pokop v isti grob je

dovoljen po preteku mirovalne dobe. Mirovalna doba je čas,
ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu, in
istem grobu. Mirovalna doba ne sme biti krajša od 10 let, pri
čemer je potrebno upoštevati značilnosti zemljišča na kate-
rem je pokopališče. O tem odloča upravljavec.

Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le,
če to zahtevajo svojci ali druge fizične ali pravne osebe, ki
imajo za to interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo
pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču, po po-
prejšnjem soglasju najemnika groba, sicer pa le z dovolje-
njem za zadeve zdravstvenega varstva pristojnega upravne-
ga organa.

34. člen
Ekshumacije, ki so uradno dovoljene in ekshumacije

po želji strank, se opravljajo ob vsakem času.
Za izkop se uporabljajo predpisi o izkopu umrlih.
Določila 33. člena ne veljajo za žarne grobove.

V. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM

35. člen
Prostore za grobove daje v najem upravljavec. Najem-

na pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki ter v skladu s
tem odlokom.

Najemna pogodba mora določati:
– osebo najemnega razmerja,
– čas najema oziroma uporabe groba,
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba,
– višino najemnine in način plačevanja,
– obveznosti najemodajalca glede urejanja grobov,
– ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti iz po-

godbe.

36. člen
Prostor za grobove se daje v najem najmanj za dobo

10 let. Po preteku te dobe se pogodba podaljšuje z vsako-
kratnim plačilom najemnine.

Če pogodbena stranka po preteku dobe ne plača na-
jemnine, jo upravljavec opozori z opominom. Če najemnik v
nadaljnjih 30 dneh od prejema pisnega opomina ne porav-
na najemnine, je dolžan odstraniti opremo groba v 15 dneh
po prejetem opozorilu s strani upravljavca. Če tega ne stori,
stori to upravljavec na najemnikove stroške, grob oziroma
prostor za grob pa odda drugemu v najem.

Osnovno vzdrževanje opuščenega groba izvaja uprav-
ljavec na svoje stroške.

37. člen
Po razveljavitvi najemne pogodbe se grobni prostor

upošteva kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, na
kar se prekoplje in odda drugemu najemniku.
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38. člen
Najemnina za grobni prostor se plačuje dvakrat letno.

Ob prijavi pokopa oziroma sklenitvi najemne pogodbe se
dodeli grobni prostor, za katerega se plača pristojbina.

39. člen
Upravljavec razveljavi sklenjeno najemno pogodbo v

naslednjih primerih:
– če najemnik grobnega prostora, po predhodnem

opozorilu ne poravna najemnine za preteklo polletje,
– če najemnik ne vzdržuje groba, kljub posebnemu

opozorilu,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar tako zahteva načrt razdelitve pokopališča.

40. člen
Pokopališke storitve in pristojbine se zaračunavajo po

ceniku, ki ga v obliki sklepa sprejme občinski svet na pre-
dlog upravljavca.

Prihodki iz naslova najemnin za grobove v višini 70%
so namenjeni za pokritje stroškov rednega vzdrževanja po-
kopališč in spremljajočih objektov, preostanek sredstev v
višini 30% pa za investicijsko dejavnost.

Cene za najemnine grobov se določajo enkrat letno do
konca februarja.

Duhovniki, redovniki in redovnice imajo pravico biti po-
kopani brez plačila najemnine.

VI. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU
NA POKOPALIŠČIH

41. člen
V območjih pokopališča ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje,

razgrajanje, popivanje in hoja po grobovih oziroma prostorih
za grobove,

– odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega
prostora,

– druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora
in objektov v območju pokopališča,

– poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in dru-
gih naprav in predmetov v območju pokopališča,

– vodenje živali na pokopališče,
– vožnja s kolesom ali motornim vozilom in njih shra-

njevanje na pokopališču,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških

prostorov in iz objektov v območju pokopališča,
– v neposredni bližini območja pokopališča niso dovo-

ljene, v času pogrebnih svečanosti, dejavnosti, ki motijo
potek pogrebnih svečanosti.

Zidarska, kamnoseška, kovinostrugarska in druga de-
la, ki so namenjena urejanju pokopališč in s tem povezanimi
prevozi, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca.

42. člen
Upravljavec ima naslednje splošne pravice in obvezno-

sti:
– skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča,
– izdela in vodi načrt pokopališča,
– oddaja grobne prostore v najem in vodi register skle-

njenih pogodb,
– določa mesto, datum in uro pokopa, praviloma v

dogovoru z naročnikom, organizira in opravlja pogrebe,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– nadzira prekope grobov in razna dela na pokopali-

šču,

– skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi
neposredni okolici,

– skrbi za urejanje in vzdrževanje mrliške vežice in
njegovega funkcionalnega zemljišča,

– daje soglasje za postavitev novih in obnovo obstoje-
čih spomenikov,

– opozarja najemnike grobov o morebitni zapuščenosti
najetih grobov.

Za cerkvene objekte v sklopu pokopališča skrbi cerkev
sama.

43. člen
Upravljavec je dolžan zagotoviti redno tekoče vzdrževa-

nje. Investicijsko vzdrževanje vseh skupnih objektov in na-
prav na območju pokopališča ter komunalnih objektov ter
naprav in tehničnih ureditev, kot so:

– zbirno mesto za odlaganje odpadkov,
– ograje in klopi v območju pokopališča,
– zadrževalniki vode za zalivanje,
– osvetlitev pokopališča,
– ozvočenje na območju pokopališča.

44. člen
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vme-

sne prostore med grobovi.Če je grob tako zanemarjen, da
kvari videz sosednjih grobov in pokopališča kot celote, se
smatra, da je zapuščen.

Upravljavec je dolžan v takem primeru najemnika opo-
zoriti ter določiti rok za ureditev groba, kateri ne more biti
daljši od dveh mesecev. Po preteku tega roka postopa uprav-
ljavec skladno z določbami 39. člena.

VII. NADZOR

45. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska

uprava. Nadzor in ukrepanje se opravlja v okviru določene-
ga delovnega področja in zakonskih pooblastil.

VIII. KAZENSKA DOLOČBA

46. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje upravlja-

vec, če opusti predpisana ravnanja iz 39. člena in če ne
izpolnjuje dolžnosti iz 42. in 43. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo do 20.000 SIT se kaznuje za prekr-
šek kršitelj in najemnik groba, ki krši določila 41. člena tega
odloka.

IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

47. člen
Upravljavec uskladi svoje poslovanje s tem odlokom v

roku enega leta od njegove uveljavitve.

48. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 35207-01/2003
Cerkno, dne 24. aprila 2003.

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.
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2099. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju
Občine Cerkno

V skladu z določili 40. in 41. člena zakona o pospeševa-
nju turizma (Uradni list RS, št. 57/98 in 21/02) ter 25. člena
statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski
svet občine Cerkno na seji dne 24. 4. 2003 sprejel

O D L O K
o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine

Cerkno

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Občina Cerkno določa programe turi-

stičnega vodenja ter pogoje za opravljanje dejavnosti lokal-
nih turističnih vodnikov v Občini Cerkno.

II. OPREDELITEV TURISTIČNEGA VODNIKA

2. člen
Lokalni turistični vodnik po tem odloku je fizična ose-

ba, ki domačim in tujim obiskovalcem Občine Cerkno raz-
kazuje in strokovno pojasnjuje naravne in kulturne zanimivo-
sti, zgodovino, etnografske in kulinarične posebnosti ter
druge znamenitosti in te storitve zaračunava po sprejetem
ceniku.

Za lokalne turistične vodnike po tem odloku se ne
štejejo strokovni delavci v muzejih, galerijah ter šolah, delav-
ci v turistično informacijskih centrih ter lokalnih turističnih
organizacijah in planinski, gorski ter jamski vodniki, ki vode-
nja opravljajo v okviru svoje redne zaposlitve.

III. STROKOVNA USPOSOBLJENOST LOKALNEGA
TURISTIČNEGA VODNIKA

3. člen
Lokalno turistično vodniško službo lahko opravljajo ose-

be, ki imajo najmanj izobrazbo IV. stopnje in pasivno znanje
enega tujega jezika, ter opravijo preizkus strokovne uspo-
sobljenosti za lokalnega turističnega vodnika. Vodniško slu-
žbo izjemoma lahko opravljajo tudi lokalni prebivalci, ki do-
bro poznajo območje in določene zanimivosti ter so opravili
strokovni izpit. V tem primeru izobrazba IV. stopnje in znanje
tujega jezika nista potrebna.

Ob vpisu v register lokalnih turističnih vodnikov za
opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika, mora kan-
didat izkazati:

– da ima najmanj IV. stopnjo izobrazbe ter znanje ene-
ga tujega jezika,

– da ima posebno strokovno izobrazbo, kar dokazuje z
uspešno opravljenim strokovnim izpitom, opravljenem na
tečaju pri organizaciji, ki jo je za izvajanje tečaja pooblastila
Občina Cerkno,

– vodniško službo izjemoma lahko opravljajo tudi lokal-
ni prebivalci, ki dobro poznajo območje in določene zanimi-
vosti ter so opravili strokovni izpit. V tem primeru izobrazba
IV. stopnje in znanje tujega jezika nista potrebna.

4. člen
Tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje lokal-

nega turističnega vodenja organizira s strani Občine Cerkno
pooblaščen izvajalec, ko se pojavi potreba po strokovno

usposobljenem kadru oziroma po naročilu Lokalne turistič-
ne organizacije Laufar. Izvajalca izbere Lokalna turistična
organizacija Laufar v soglasju z županom Občine Cerkno.

Pooblaščeni izvajalec pripravi program izobraževanja,
ki ga potrdi pristojni odbor Občine Cerkno. Tečaj izvajalec
organizira tako, da razpiše termine za izvedbo tečaja in
pogoje za vpis na tečaj.

5. člen
Tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje lokal-

nega turističnega vodenja se deli na teoretični in praktični
del. Predmetnik tečaja za lokalne vodnike v Občini Cerkno
mora obsegati naslednje vsebine:

1. Osnove turizma in turističnega vodenja:
– osnove turizma in turističnega poslovanja,
– turistična zakonodaja,
– bonton in kodeks vodnikov,
– javno nastopanje in retorika,
– psihologija za vodnike,
– vrste, načini in tehnike vodenja,
– obvladovanje problematičnih situacij.
3. Strokovne vsebine:
– zgodovina lokalnega okolja,
– turistična geografija in orientacijsko poznavanje

občine,
– turistična podoba Občine Cerkno z okolico,
– kulturnozgodovinske, etnološke in arheološke zna-

čilnosti Cerkljanske.
4. Preizkus znanja in praktično vodenje:
– seminarska naloga,
– pisni preizkus znanja,
– praktično vodenje izbranega dela občine, za katere-

ga želi kandidat pridobiti potrdilo.

6. člen
Udeleženci izobraževanja za opravljanje dejavnosti turi-

stičnega vodenja v Občini Cerkno morajo za pridobitev potr-
dila o opravljenem tečaju opraviti preverjanje strokovne uspo-
sobljenosti pred strokovno komisijo, ki jo sestavljajo
predavatelji. 60% ocene pri preizkusu znanja predstavlja
praktični, 40% pa teoretični del izpita.

7. člen
Ko strokovna komisija ugotovi, da ima kandidat za lo-

kalnega turističnega vodnika potrebno teoretično in praktič-
no znanje ter da izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega odloka,
mu izda potrdilo o opravljenem tečaju. Kandidat, ki preizku-
sa znanja ni opravil uspešno, se lahko na preizkus ponovno
prijavi v 30 dneh od neuspelega preizkusa.

IV. REGISTER LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV

8. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni uspo-

sobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, se morajo
pred začetkom izvajanja dejavnosti vpisati v register lokalnih
turističnih vodnikov, ki ga vodi Občina Cerkno. S tem prido-
bijo naziv »lokalni turistični vodnik«. Register lokalnih turi-
stičnih vodnikov vsebuje naslednje podatke:

– zaporedno evidenčno številko,
– datum vpisa,
– ime in priimek vodnika,
– stalno prebivališče,
– telefonsko številko, e-mail,
– podatke o znanju tujega jezika,
– matična in davčna številka,
– podatke o številu ur vodenja za preteklo leto,
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– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti,
– podatke o pristojnostih lokalnega turističnega vodnika.

9. člen
Pri vpisu v register vodniki pridobijo licenco z veljav-

nostjo 3 leta. Po preteku 3 let se licenca lahko podaljša v
primeru, da je bilo v tem obdobju opravljeno najmanj 10 ur
vodenj ter na vodnikovo delo ni bilo večjih pripomb. V pri-
meru, da je vodnik v obdobju 3 let opravil manj kot 10 ur
vodenj, mora izpit opravljati ponovno.

10. člen
Dejavnost vodenja lahko opravljajo samo vodniki, ki

imajo veljavno licenco. Pri vodenju morajo obvezno v pri-
ponki nositi veljavno izkaznico, katere vsebino in obliko do-
loči Lokalna turistična organizacija Laufar.

11. člen
Za kakovostno vodenje se šteje, če v 30 dneh po

opravljenem vodenju ni pisnih pritožb s strani obiskovalcev.
Pritožba se vloži na Občinsko upravo občine Cerkno. Če
pisna pritožba prispe, se o njej obvesti lokalnega turistične-
ga vodnika, ki je vodenje opravljal. Ta se mora v 8 dneh
pisno odzvati na pritožbo. O utemeljenosti pritožbe odloča
župan Občine Cerkno.

V. PROGRAMI TURISTIČNEGA VODENJA

12. člen
S tem odlokom Občina Cerkno opredeljuje naslednje

programe turističnega vodenja:
– programi vodenja z ogledom in predstavitvijo cele

občine,
– programi vodenja šolskih skupin,
– programi vodenja z ogledi posameznih zanimivosti,
– programi vodenja z ogledi določenih skupin zanimi-

vosti,
– programi vodenja z ogledi posameznih zanimivosti

peš,
– programi vodenja za kolesarjenje,
– programi vodenja za pohodništvo,
– programi vodenja ob etnoloških in drugih prireditvah,
– kombinirani programi vodenja.

13. člen
Podatke za pripravo programov zagotavljajo:
– turistična in druga društva v Občini Cerkno,
– občinske turistične zveze in zveze društev,
– Lokalna turistična organizacija Laufar,
– ponudniki nastanitvenih kapacitet, hrane in storitev

povezanih s turizmom,
– druge zainteresirane pravne in fizične osebe ki živijo

na področju Občine Cerkno,
Podatke zbira, ureja in posreduje Lokalna turistična

organizacija Laufar.

VI. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA TURISTIČNIH
VODENJ

14. člen
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v sklopu rednih

in naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejemajo:
a) Lokalna turistična organizacija Laufar,
b) lokalni turistični vodniki, vendar ga morajo v roku 3

dni pred vodenjem uskladiti z lokalno turistično organizacijo

Laufar. Če tega ne stori se to šteje za kršitev tega odloka, ki
ima za posledico odvzem licence za lokalnega turističnega
vodnika.

15. člen
Turistična vodenja pri ogledih znamenitosti na območju

Občine Cerkno se zaračunava po ceniku, ki ga določi Lo-
kalna turistična organizacija Laufar in potrdi župan Občine
Cerkno.

16. člen
Lokalna turistična organizacija Laufar na podlagi prijav

turističnega vodnika vodi evidenco o opravljenih turističnih
vodenjih in o tem pošlje letno poročilo do 15. januarja za
preteklo leto županu Občine Cerkno.

Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– kdo je naročil vodenje,
– koliko obiskovalcev je bilo na posameznem vodenju,
– kraj oziroma država, odkoder so obiskovalci,
– utemeljene pripombe, ki se vpišejo dodatno v roku

15 dni po odločitvi komisije.

17. člen
Lokalnim turističnim vodnikom se za opravljeno vode-

nje zagotovi plačilo. Plačilo se opravi na podlagi števila
opravljenih ur vodenja. Vrednost urne postavke vsako leto
določi Lokalna turistična organizacija Laufar in potrdi župan
Občine Cerkno.

VII. NADZOR

18. člen
Nadzor nad izvajanjem dela lokalnih turističnih vodni-

kov opravlja občinski organ po pooblastilu župana.

19. člen
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za pre-

kršek posameznik, ki ravna v nasprotju z 2., 10. in 14.
členom tega odloka.

VII. KONČNA DOLOČBA

20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 33301-03/2003
Cerkno, dne 24. aprila 2003.

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

2100. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost na območju Občine Cerkno

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95, 40/99, 36/00 in 110/02), določil 4. člena
pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostin-
skih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska de-
javnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00) ter na podlagi
25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95)
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je Občinski svet občine Cerkno na seji dne 24. 4. 2003
sprejel

P R A V I L N I K
o merilih za določitev podaljšanega

obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost

na območju Občine Cerkno

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih

Občinska uprava občine Cerkno (v nadaljevanju: občinska
uprava) izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa go-
stinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost na območju Občine Cerkno.

2. člen
Gostinec oziroma kmet določi podaljšani obratovalni

čas gostinskega obrata samostojno, v skladu s svojimi po-
slovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika.

Če v okviru gostinskega obrata obratuje več enot, ki
samostojno opravljajo gostinsko dejavnost, je dolžan gosti-
nec prijaviti podaljšan obratovalni čas tudi za vsako enoto
posebej.

3. člen
Gostinec oziroma kmet mora razpored obratovalnega

časa za svoj gostinski obrat oziroma kmetijo prijaviti občin-
ski upravi v skladu z 11. in 12. členom pravilnika o merilih za
določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS,
št. 78/99 in 107/00).

Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu in na na-
čin, ki ga določa pravilnik o merilih za določitev obratovalne-
ga časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost.

II. PODALJŠAN OBRATOVALNI ČAS

4. člen
Podaljšan obratovalni čas je obratovanje gostinskega

obrata izven rednega obratovalnega časa, ki ga določata 3.
in 4. člen pravilnika o merilih za določitev obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost.

5. člen
Občinska uprava izda soglasje za obdobje koledarske-

ga leta. Po preteku obdobja mora gostinec oziroma kmet
vlogo obnoviti, sicer mu pravica do podaljšanega obratoval-
nega časa preneha.

6. člen
Kot merila za določitev obratovalnega časa gostinskih

obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem času se upoš-
teva naslednje značilnosti območja Občine Cerkno:

– možnosti, ki jih gostinski obrat nudi za spodbujanje
razvoja turizma v občini (kulturne, športne, turistične priredi-
tve in programi ter druge zabavne prireditve),

– potrebe gostov in značilnosti območja, kjer se naha-
ja gostinski lokal ali kmetija,

– interesi gostincev in kmetov,

– krajevni običaji ob praznikih in dela prostih dnevih,
– vrsto in lokacijo gostinskega obrata,
– število pritožb oziroma kršitev javnega reda in miru,

posredovanje policije in inšpekcijskih služb in
– mnenje krajevne skupnosti.

7. člen
V podaljšanem obratovalnem času lahko poslujejo go-

stinski obrati in kmetije v naslednjem obratovalnem času:
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije

od ponedeljka do četrtka in v nedeljo najdlje do 24. ure, ob
petkih in sobotah najdlje do 2. ure naslednjega dne,

– slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči od po-
nedeljka do četrtka in v nedeljo najdlje do 24. ure, ob
petkih in sobotah najdlje do 2. ure naslednjega dne,

– nočni bari in diskoteke ob petkih in sobotah najdlje
do 4. ure naslednjega dne,

– izven strnjenega stanovanjskega naselja brez omeji-
tev,

– gostinske terase in letni vrtovi smejo obratovati od
ponedeljka do četrtka in v nedeljo največ do 23. ure, v
petek in soboto največ do 24. ure,

– gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (tr-
govsko-poslovni objekti, kulturne ustanove, športni objekti)
obratujejo v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma pro-
gramom prireditev oziroma ne dlje, kot to določajo zgornje
alinee.

8. člen
Gostinskemu obratu, ki je v strnjenem stanovanjskem

naselju se dovoli obratovanje dlje kot je to določeno v 7. čle-
nu, če pridobi soglasje stanovalcev, ki prebivajo v neposre-
dni bližini gostinskega obrata (stanovanjski objekti ob lokalu
in čez cesto).

9. člen
V času večjih prireditev za katere je potrebno pridobiti

dovoljenje pristojnega organa po zakonu o javnih zbiranjih
(Uradni list RS, št. 59/02), lahko gostinski obrati in kmetije
v kraju prireditve obratujejo najdlje do 4. ure naslednjega
dne, oziroma do ure, ki je določena kot čas trajanja priredi-
tve v dovoljenju.

Prireditve za katere je potrebna prijava pristojnemu or-
ganu po zakonu o javnih zbiranjih, lahko trajajo najdlje do
4. ure naslednjega dne.

10. člen
Občinska uprava lahko posameznemu gostincu izda

odločbo za enodnevno izjemno podaljšanje obratovalnega
časa gostinskega lokala v primeru, kadar se v gostinskem
obratu odvijajo različne prireditve zaprtega tipa (poroke, pro-
slave, različna srečanja, degustacije in podobno). Gostinec
si mora za izjemno podaljšanje obratovalnega časa pridobiti
predhodno soglasje občinske uprave, za katero zaprosi naj-
manj 3 dni pred nameravano prireditvijo.

Soglasja so vezana na točno določene datume in ne
veljajo za druge dni.

11. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija lahko brez soglasja

občinske uprave obratuje dlje, kot traja njihov obratovalni
čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom ter ob
pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat).

Gostinec mora občinski upravi predhodno pisno spo-
ročiti datum pustovanja oziroma martinovanja, kadar bo iz-
koristil možnost iz prvega odstavka tega člena.
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12. člen
Ne glede na preostale določbe tega pravilnika lahko

občinska uprava izdajo soglasja k podaljšanemu obratoval-
nemu času gostinskega obrata oziroma kmetije veže na
zagotovitev pogojev (parkirišče, protihrupna zaščita, pro-
metna varnost, nemoten odhod gostov iz gostinskega loka-
la ...).

Dokler ti pogoji niso izpolnjeni, se soglasje k podaljša-
nemu obratovalnemu času ne izda.

III. PREKLIC SOGLASJA O OBRATOVANJU V
PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU

13. člen
Občinska uprava lahko v roku 15 dni od dneva, ko je

od organov nadzora izvedela za neizpolnjevanje pogojev, z
odločbo prekliče že izdano soglasje k podaljšanem obrato-
valnem času v naslednjih primerih:

– večkratne prekoračitve dovoljenega podaljšanja obra-
tovalnega časa,

– večkratna posredovanja s strani policije oziroma in-
špekcijskih organov v času podaljšanega obratovalnega
časa,

– utemeljene pritožbe občanov, ki jih zbere krajevna
skupnost in posreduje občini,

– neizpolnjevanje drugih pogojev, določenih s strani
občinske uprave.

V primeru odvzema soglasja, na podlagi prejšnjega
odstavka tega člena, je gostincu odvzeta možnost pridobi-
tve soglasja za najmanj 6 mesecev vnaprej.

IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

14. člen
Gostinec mora uskladiti obratovalni čas gostinskega

obrata oziroma kmetije, ki v času uveljavitve tega pravilnika
obratuje v podaljšanem obratovalnem času, s tem pravilni-
kom v roku 30 dni od uveljavitve tega pravilnika.

15. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzoruje pristoj-

na tržna inšpekcija in policija.

16. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 30600-01/2003
Cerkno, dne 24. aprila 2003.

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

2101. Pravilnik o vrednotenju športnih dejavnosti v
Občini Cerkno

Občinski svet občine Cerkno je na podlagi 9. člena
zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil 7. po-
glavja nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 24/00) in 25. člena statuta Občine
Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) na seji dne 24. 4. 2003
sprejel

P R A V I L N I K
o vrednotenju športnih dejavnosti

v Občini Cerkno

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Pravilnik določa pogoje, kriterije in postopke za vre-

dnotenje športnih dejavnosti in razdelitev proračunskih sred-
stev za sofinanciranje programov na področju športa, ki je v
javnem interesu Občine Cerkno in opredeljen v letnem pro-
gramu športa.

2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo

nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki se prijavijo na javni
razpis Občine Cerkno in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v občini,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo organizirano vadbo z odgovarjajočim števi-

lom športnikov,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, pro-

storske in organizacijske pogoje za realizacijo športnih ak-
tivnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za šport-
na društva in zveze),

– da redno vsako leto dostavijo občini poročilo o član-
stvu, realizaciji programov za preteklo leto z doseženimi
rezultati in plan aktivnosti za tekoče leto.

3. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za

posamezna območja oziroma panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge or-

ganizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na po-
dročju športa,

– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavno-
sti v športu in so splošno koristne in neprofitne,

– vrtec in osnovna šola.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enaki-

mi pogoji prednost pri izvajanju športnega programa.

II. LETNI PROGRAM ŠPORTA

4. člen
Letni program športa s prioritetami financiranja v po-

sameznem proračunskem letu pripravi občinska uprava v
sodelovanju s športnimi društvi, sprejme pa ga občinski
svet.

V letnem programu športa se določi naslednje:
– programe športa, ki se sofinancirajo v tekočem pro-

računskem letu,
– obseg in vrsto dejavnosti, ki se sofinancira pri posa-

meznih programih,
– delež sredstev za posamezne programe.
Finančni obseg letnega programa športa je odvisen od

razpoložljivih sredstev v proračunu za posamezno proračun-
sko leto.

5. člen
Občina zagotavlja sredstva za izbrane programe v okvi-

ru sprejetega proračuna za tekoče leto. Vrsta in obseg pro-
gramov, ki se sofinancirajo po tem pravilniku, je opredeljena
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v merilih za vrednotenje športnih programov v Občini Cer-
kno, ki so sestavni del tega pravilnika.

Če sredstva, ki so na razpolago za sofinanciranje let-
nega programa, ne zadoščajo za realizacijo letnega progra-
ma športa v posameznem letu, se v letnem programu upoš-
tevajo prednostne naloge, ki so pomembne za občino, pri
čemer se upošteva tradicijo, dosežke in posebnosti športa
v občini. Pri določanju letnih programov, ki opredeljujejo
financiranje letnega programa športa, je potrebno upošte-
vati prednostne naloge, ki so razvrščene v dve skupini.
Prednost pri sofinanciranju imajo naloge iz prve skupine:

Prva skupina:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kako-

vostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potre-

bami (z motnjami v razvoju),
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna dejavnost študentov,
– športna rekreacija,
– delovanje društev in občinskih športnih zvez,
– športne prireditve,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
Druga skupina:
– izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov,
– informatika v športu,
– propagandna dejavnost v športu,
– znanstveno raziskovalna dejavnost v športu,
– založniška dejavnost v športu.

6. člen
Občina Cerkno poleg sofinanciranja športnih progra-

mov zagotavlja tudi sredstva za vodenje športa v občini. To
delo opravlja strokovna služba ali posameznik s področja
športne dejavnosti. Medsebojne obveznosti se uredijo s
pogodbo.

III. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH STREDSTEV

7. člen
Na podlagi sprejetega letnega programa športa se do-

ločijo podrobnejši razpisni pogoji za izbor programov. Bese-
dilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave
javnega razpisa in razpisni rok določi župan.

Objava javnega razpisa mora vsebovati najmanj:
– ime, naziv in sedež razpisovalca,
– predmet javnega razpisa,
– rok do katerega morajo biti predložene vloge,
– kraj in čas ter osebo pri kateri lahko zainteresirani

dvignejo razpisno dokumentacijo.
Javni razpis se objavi v lokalnem časopisu in na ogla-

sni deski Občine Cerkno.

8. člen
Občinska uprava zbere, obdela in pripravi predlog iz-

bora programov ter predlog delitve razpoložljivih sredstev za
sofinanciranje športnih programov iz proračuna občine. Pre-
dlog obravnava in potrdi odbor za društvene dejavnosti.

9. člen
Po sprejemu proračuna Občine Cerkno župan sklene

pogodbe z izbranimi izvajalci športnih programov. Če izbrani
izvajalec ne podpiše pogodbe v roku petnajstih dni od pre-
jema pogodbe, se šteje da je odstopil od svoje zahteve za
sofinanciranje.

Pogodbe opredeljujejo vsebino in obseg programov,
obseg sredstev iz občinskega proračuna in druge medse-
bojne pravice in obveznosti. Izvajalci morajo po opravljenih
nalogah določenih s pogodbo, o izvedbi programov športa
predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti.

Če izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s po-
godbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva,
lahko pa se tudi zahteva vračilo danih sredstev z zakonsko
zamudno obrestno mero.

Izvajalec, ki krši določila iz prejšnjega odstavka tega
člena, ne morejo kandidirati za sredstva občine na nasled-
njem javnem razpisu.

10. člen
Nadzor nad namenskostjo porabe dodeljenih prora-

čunskih sredstev opravlja Nadzorni odbor občine Cerkno.

IV. KONČNE DOLOČBE

11. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po

enakem postopku kot sam pravilnik.

12. člen
Z začetkom veljavnosti tega pravilnika preneha veljati

pravilnik o vrednotenju športnih dejavnosti v Občini Cerkno
(Uradni list RS, št. 41/99) z merili za vrednotenje športnih
programov, ki so sestavni del tega pravilnika.

13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 65000-01/2003
Cerkno, dne 24. aprila 2003.

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

KOČEVJE

2102. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Kočevje

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razla-
ga, 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 – pop. sklepa US,
59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 –
ugotovitev US, 87/01, 16/02 – sklep US in 51/02), 27. in
99. 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

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
S T A T U T A

Občine Kočevje

1. člen
V statutu Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99,

53/99 – pop., 73/02 in 117/02) se v drugem stavku dru-
gega odstavka 3. člena za besedo »namen« doda besedi
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»ustanavlja zveze,«, za besedo »ustanove« pa se postavi
pika in se črta besedilo »ter se povezuje v skupnosti, zveze
in združenja«.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Občina se z drugimi občinami zaradi predstavljanja in

uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupne-
ga zagotavljanja svojih interesov povezuje v združenja.«

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

2. člen
V drugem stavku 16. člena se besedi »tajnik občine«

nadomestita z besedilom »direktor občinske uprave«.

3. člen
Črta se prvi odstavek 28. člena.

4. člen
Doda se nov 28.a člen, ki se glasi:
»Mandatna doba članov občinskega sveta se začne s

potekom mandatne dobe prejšnjih članov sveta, traja pa do
prve seje novoizvoljenega sveta.

Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja
tudi:

– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvo-
ljeni na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega občin-
skega sveta, ali odstopu večine članov občinskega sveta,

– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvo-
ljeni na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena
po opravljenih rednih volitvah,

– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvo-
ljeni na volitvah, ki so bile opravljene iz kakšnega drugega
razloga na podlagi zakona in so bile opravljene po rednih
volitvah v občinske svete.«

5. člen
V 29. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi

odstavek, ki se glasi:
»Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,

opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžu-
pana. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja man-
data župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne more
opravljati funkcije člana občinskega sveta.«

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

6. člen
V 36. členu se v prvem odstavku za peto alineo doda

nova šesta alinea, ki se glasi:
»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma

če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha oprav-
ljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na
podlagi določb 37.b člena zakona o lokalni samoupravi ni
združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana občinskega
sveta.«

Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.
Za prvim stavkom drugega odstavka se dodata nova

drugi in tretji stavek, ki se glasita:
»Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občin-

skega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od
prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej
odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodi-
šče v 30 dneh.«

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta, se

lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni
bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odlo-
čitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziro-
ma po pravnomočni odločitvi sodišča.«

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

7. člen
Za prvim stavkom drugega odstavka 48. člena se do-

da nov stavek, ki se glasi:
»Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smi-

selno uporablja prvi odstavek 28.a člena tega statuta«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta traja

tudi:
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadome-

stnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu
pred pretekom mandatne dobe,

– mandatna doba župana, ki je izvoljen na predčasnih
volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih
volitvah,

– mandatna doba župana, ki je izvoljen na predčasnih
volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih
volitvah,

– mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki
so bile iz kakršnega drugega razloga na podlagi zakona
opravljene po rednih volitvah v občinske svete«.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti od-
stavek, se besedilo »Župan je izvoljen na neposrednih voli-
tvah« nadomesti z besedilom »Župana volijo volivci, ki imajo
v občini stalno prebivališče na neposrednih in tajnih voli-
tvah«.

8. člen
49 člen se spremeni tako, da se glasi:
»Glede prenehanja mandata župana in podžupana se

primerno uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka
36. člena tega statuta.

Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se
glasijo:

»Postopki za izvolitev novega župana ali imenovanje
podžupana se lahko začno po preteku roka za vložitev to-
žbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev
pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni
bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.

Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nad-

zorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in stro-
kovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,

– za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje orga-
nizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je obči-
na,

– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v dr-
žavni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z
nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in
strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja.
O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in
občinsko volilno komisijo.

Če župan opravlja funkcijo ali dela iz prejšnjega od-
stavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne od-
stopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O
svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana ali še naprej
funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan
pisno obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo
najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu voli-
tev v občini.«

9. člen
Za 53. členom se doda nov 53.a člen, ki se glasi:
»Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na po-

dročju zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in

drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
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– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poveljnike za civilno zaščito,

– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito reševanja in pomoči,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziro-

ma naloge zaščite reševanja in pomoči ter organizacije, ki
morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,

– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,

– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se ob-
činski svet ne more sestati,

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogro-
ženih in prizadetih prebivalcev,

– predlaga pristojnemu organu razporeditev državlja-
nov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materi-
alno dolžnost.«

10. člen
Za 55. členom se doda nov 55.a člen, ki se glasi:
»Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu,

lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne orga-
ne občine.

Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa
kot strokovna in posvetovalna telesa za preučevanje posa-
meznih zadev iz svoje pristojnosti.«

11. člen
V 65. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Notranjo organizacijo in delovno področje občinske

uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.«
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek in be-

sedi »tajnika občine« se nadomestita z besedilom »direktor-
ja občinske uprave«.

12. člen
Prvi odstavek 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo ob-

činske uprave pa vodi direktor občinske uprave, ki ga ime-
nuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave je uradnik
po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.«

V drugem odstavku se beseda »tajnika« nadomesti z
besedilom »direktorja občinske uprave«.

13. člen
Črta se 67. člen.

14. člen
V 68. členu se beseda »tajnik« nadomesti z besedilom

»direktor občinske uprave«.

15. člen
Prvi odstavek 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravne naloge občine izvaja občinska uprava.«
V drugem odstavku se besedi »tajnika občine« nado-

mestita z besedilom »direktorja občinske uprave«.

16. člen
V prvem, četrtem in petem odstavku 70. člena se

besedi »del plače« oziroma »dela plače« nadomestita z be-
sedilom »plačila za opravljanje funkcije«.

V četrtem odstavku 70. člena se »80%« nadomesti s
»40%«.

V sedmem odstavku se beseda »tajnika« nadomesti z
besedilom »direktorja občinske uprave«.

Za dosedanjim sedmim odstavkom se dodata nova
odstavka, ki se glasita:

»Merila za določanje plač direktorjev javnih zavodov,
javnih podjetij, javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj
je občina ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov usta-
novitelja v njihovih organih, če z zakonom ni določeno dru-
gače določi s svojim aktom občinski svet.

Merila za določanje plač direktorjev skupnih javnih po-
djetij, javnih skladov in agencij določi skupni organ, ki ga za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v skladu z aktom o
ustanovitvi in statutom javnega zavoda ali javnega podjetja,
katerega zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zago-
tavljanja javnih služb ustanovijo dvoje ali več občin, ter za
usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih
služb ustanovijo občinski sveti udeleženih občin.«

17. člen
V prvem odstavku 72. člena se beseda »tajnik« nado-

mesti z besedilom »direktor občinske uprave«.

18. člen
V prvem odstavku 74. člena se beseda »tajnik« nado-

mesti z besedilom »direktor občinske uprave«.

19. člen
Doda se nov 74.a člen, ki se glasi:
»Organ skupne občinske uprave ali skupno službo ob-

čin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave usta-
novijo občinski sveti na podlagi aktov iz prvega odstavka
65. člena tega statuta.

Župani se lahko dogovorijo, da se naloge skupnega
organa občinske uprave ali skupne službe iz prejšnjega
odstavka opravljajo v eni od občinskih uprav.«

20. člen
V prvem odstavku 77. člena se besedi »tajnik občine«

nadomestita z besedilom »direktor občinske uprave«.
V drugem odstavku se besedi »tajnika občine« nado-

mestita z besedilom »direktorja občinske uprave«.

21. člen
85. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe občine morajo biti zajeti v proračunu občine.
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in

načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca pri-

hodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov. Odhodki so v tem delu proračuna raz-
porejeni po natančnejših namenih.

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziro-
ma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki
so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načr-
tovanja, s posebnimi zakoni in drugimi predpisi.«

22. člen
Drugi odstavek 86. člena se spremeni tako, da se

glasi:
»Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za name-

ne, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proraču-
nu predvidena za posamezne namene.«

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpol-

njeni vsi z zakonom in odlokom občinskega sveta predpisa-
ni pogoji za uporabo sredstev.«
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23. člen
88. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov

izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko obči-
na likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnje-
ga sprejetega proračuna.«

24. člen
89. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina oblikuje svoje rezerve v skladu z zakonom.

Višina sredstev izločenih za proračunsko rezervo se določi s
proračunom.«

25. člen
90. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za finan-

ciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot
so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg,
močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav na-
lezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge ne-
sreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.«

26. člen
V četrtem odstavku 94. člena se na koncu stavka doda

besedilo »v letu, v katerem se daje poroštvo«.

27. člen
V drugem odstavku 97. člena se beseda »tajnik« nado-

mesti z besedilom »direktor občinske uprave«.

28. člen
105. člen se spremeni tako, da se glasi:
»S proračunom se predvidijo prihodki in drugi prejemki

ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto.«

29. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 013-3/95-112
Kočevje, dne 18. aprila 2003.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

2103. Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Kočevje

Na podlagi 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 23/99, 53/99 – pop., 73/02 in 117/02) je
Občinski svet občine Kočevje na 4. redni seji dne 17. 4.
2003 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A

Občinskega sveta občine Kočevje

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Kočevje (Ura-

dni list RS, št. 68/99) se v tretjem odstavku 16. člena
besedi »tajniku občine« nadomestita z besedilom »direktor-
ju občinske uprave«.

2. člen
V prvem in drugem stavku šestega odstavka, v drugem

stavku sedmega odstavka in v prvem stavku osmega od-
stavka 17. člena se besedi »tajnik občine« nadomestita z
besedilom »direktor občinske uprave«.

3. člen
V 45. členu se v prvem stavku za besedo »večino«

doda beseda »opredeljenih«.

4. člen
V drugem stavku prvega odstavka 56. člena se besedi

»tajnik občine« nadomestita z besedilom »direktor občinske
uprave«.

5. člen
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kot stalna delovna telesa občinskega sveta so nasled-

nji odbori in komisije:
– odbor za finance in gospodarstvo,
– odbor za infrastrukturo in okolje,
– odbor za družbene dejavnosti,
– komisija za volitve, imenovanja in mandatna vpraša-

nja,
– statutarno-pravna komisija,
– komisija za prošnje in pritožbe.«

6. člen
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za finance in gospodarstvo obravnava vse pred-

loge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na po-
dročju financ (proračun in zaključni račun, izvrševanje pro-
računa, zadolževanje občine in javnih služb, poroštva,
uporabo sredstev rezerv idr.), gospodarstva (malega gospo-
darstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma), gospodar-
skih javnih služb in gospodarjenja z občinskim premože-
njem, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje
o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s
predlogom odločitve.«

7. člen
Črta se 62. člen.

8. člen
63. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za infrastrukturo in okolje obravnava vse pred-

loge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na po-
dročju infrastrukture in okolja, ki so občinskemu svetu pre-
dlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in
občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.«

9. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti obravnava vse predlo-

ge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na podro-
čju zdravstva, socialnega varstva, šolstva, otroškega var-
stva, kulture, športa in javnih služb s teh področij, ki so
občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svo-
je mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom
odločitve.«

10. člen
Črta se 65. člen

11. člen
Črta se 66. člen.
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12. člen
88. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračun je akt občine, s katerimi so predvideni pri-

hodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine
za eno leto.

Občinski svet mora sprejeti proračun v roku, ki omogo-
ča uveljavitev proračuna s 1. januarjem leta, za katero se
sprejema proračun.«

13. člen
89. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V postopku sprejema odloka o proračunu Občine Ko-

čevje (v nadaljevanju: proračun) oziroma odloka o spre-
membah proračuna Občine Kočevje (v nadaljevanju: spre-
membe proračuna oziroma rebalans) župan predloži
občinskemu svetu v obravnavo predlog proračuna oziroma
predlog sprememb proračuna za prihodnje leto najkasneje
v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna državnemu
zboru. Župan predloži občinskemu svetu:

– predlog občinskega proračuna z obrazložitvami;
– program prodaje občinskega finančnega in stvarne-

ga premoženja za prihodnje leto, ki je potrebna zaradi zago-
tavljanja prejemkov proračuna, z obrazložitvami;

– predloge finančnih načrtov za prihodnje leto javnih
skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina, z obrazloži-
tvami;

– predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvrši-
tev predloga občinskega proračuna.

Župan lahko občinskemu svetu skupaj z predlogom
proračuna za naslednje proračunsko leto predloži tudi pre-
dlog proračuna za leto, ki temu sledi, vendar samo znotraj
mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvo-
ljen.«

14. člen
V drugem odstavku 106. člena se za besedo »večino«

doda beseda »opredeljenih«.

15. člen
V drugem stavku prvega odstavka 110. člena se bese-

di »tajnik občine« nadomestita z besedilom »direktor občin-
ske uprave«.

16. člen
V drugem odstavku 111. člena se besedi »tajnik obči-

ne« nadomestita z besedilom »direktor občinske uprave«.

17. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 013-3/95-0112
Kočevje, dne 18. aprila 2003.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

2104. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju občinske
uprave ter o delavcih v upravi Občine Kočevje

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razla-

ga, 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 – pop. sklepa US,
59/99 – odl. US, 70/00 in 100/00 – sklep US, 28/01
sklep US, 16/02 – sklep US in 51/02) in 27. člena statuta
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – pop.,
73/02 in 117/02) je na predlog župana Občine Kočevje
Občinski svet občine Kočevje na 4. redni seji dne 17. 4.
2003 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

organizaciji in delovnem področju občinske
uprave ter o delavcih v upravi Občine Kočevje

1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju občinske

uprave ter o delavcih v upravi Občine Kočevje (Uradni list
RS, št. 48/95 in 36/02) se v 2. členu besedi »tajnik obči-
ne« nadomestita z besedilom »direktor občinske uprave«.

2. člen
4. člen se spremeni, tako da se glasi:
Občinska uprava ima naslednje organizacijske enote:
– oddelek za upravne in družbene dejavnosti,
– oddelek za proračun, finance in upravljanje premo-

ženja,
– oddelek za okolje, infrastrukturo in gospodarstvo.
Oddelek vodi vodja notranje organizacijske enote.«

3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Oddelek za upravne in družbene dejavnosti opravlja

naloge:
– opravlja pravne, upravne, strokovne in razvojne nalo-

ge,
– opravlja naloge strokovnega, organizacijskega in ser-

visnega značaja, pomembne za delovanje občinske uprave:
kadrovske zadeve, sistema plač zaposlenih v upravi, infor-
matika, pisarniškega opravila, tehnične naloge – vzdrževa-
nje in podobne naloge,

– opravlja strokovne, organizacijske in druge adminis-
trativno tehnične naloge za delovanje občinskega sveta,
njegovih delovnih teles, nadzornega odbora ter druge ob-
činske organe,

– opravlja strokovne in organizacijske naloge za župa-
na, podžupane in direktorja občinske uprave,

– opravlja strokovne naloge v zvezi z volitvami, referen-
dumi in ljudsko iniciativo,

– rešuje vloge in pritožbe v zvezi z delom občinske
uprave,

– vodi vložišče, skrbi za organizacijo delovanja arhiva,
– izvaja protokolarne zadeve za organe občine,
– opravlja strokovne naloge v zadevah vodenja in izva-

janja priprav za organiziranje in delovanje zaščite, reševanja
in požarnega varstva,

– izvaja in nudi pomoč ter opravlja koordinacijo s kra-
jevnimi skupnostmi,

– opravlja strokovne in organizacijske naloge na po-
dročju stikov z javnostjo,

– inšpekcijski nadzor nad izvajanjem občinskih predpi-
sov,

– opravlja upravne, strokovne in druge naloge iz pri-
stojnosti občine na področju družbenih dejavnosti, in sicer:
na področju vzgoje in izobraževanja, kulture in športa, zdrav-
stvenega in socialnega varstva,
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– pripravlja plane in razporeja sredstva namenjena dru-
žbenim dejavnostim,

– usklajuje in spremlja programe ter določa kriterije in
merila za vrednotenje programov na področju družbenih
dejavnosti,

– vodi postopke podeljevanja koncesij na področju
družbenih dejavnosti,

– koordinira delovanje subjektov na področju družbe-
nih dejavnosti in opravlja nadzor nad izvajanjem programov.

Oddelek za upravne in družbene dejavnosti opravlja
tudi druge naloge s področja upravnih in družbenih, ki sodi-
jo v pristojnost občinske uprave.«

4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Oddelek za proračun, finance in upravljanje premože-

nja opravlja naloge na naslednjih področjih:
– opravlja strokovne naloge pri pripravi in izvajanju pro-

računa (proračun, rebalans, zaključni račun, zadolževanje,
gospodarjenje z likvidnimi sredstvi itd.),

– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– opravlja naloge v zvezi s financiranjem proračunskih

porabnikov,
– opravlja naloge v zvezi z dolgoročnim razvojnim in

operativnim planiranjem,
– določa enotno metodologijo proračunskega planira-

nja in izvaja koordinacijo pri pripravi planskih aktov,
– opravlja analize planskih aktov in ugotavlja odstopa-

nja ter predlaga ukrepe,
– predlaga ukrepe za zagotavljanje sredstev za izvrše-

vanje proračuna in financiranje projektov,
– opravlja vsa finančna in računovodska opravila za

finančno in stvarno premoženje občine in krajevnih skupno-
sti,

– daje obvezno strokovno mnenje k finančnim elemen-
tom pri sklepanju pogodb in skladnosti investicijskih progra-
mov s finančnimi viri,

– spremlja poslovanje in realizacijo letnih programov in
finančnih načrtov gospodarskih družb s kapitalskim vlož-
kom občine,

– izvaja računovodski nadzor in nadzor nad izpolnjeva-
njem terjatev in plačilnih, obveznosti,

– izvaja strokovni nadzor nad finančnim poslovanjem
proračunskih porabnikov

– sodeluje pri oblikovanju cen iz pristojnosti občine,
– vodi centralno evidenco pravnih oseb in premoženja

v lasti občine,
– opravlja strokovne naloge v zvezi z upravljanjem in

gospodarjenjem s poslovnimi zgradbami, ki so v lasti obči-
ne,

– izvaja naloge v zvezi z oddajo poslovnih, stanovanj-
skih in drugih prostorov, ki so v lasti občine,

– skrbi za vzdrževanje poslovnih, stanovanjskih in dru-
gih prostorov,

– vodi zbirne evidence občinskih nepremičnin,
– vodi register stanovanjskih enot,
– spremlja predpise s področja javnih in drugih financ.
Oddelek za proračun, finance in upravljanje premože-

nja opravlja tudi druge naloge s področja proračuna, financ
in upravljanjem premoženja, ki sodijo v pristojnost občinske
uprave.«

5. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Oddelek za okolje, infrastrukturo in gospodarstvo

opravlja naloge z naslednjih področij:

– opravlja strokovne naloge pri pripravi in spremljanju
prostorskih sestavin planov in prostorskih izvedbenih aktov,

– pridobiva soglasja organov, organizacij in skupnosti
k prostorskim izvedbenim aktom,

– ugotavlja skladnost prostorskih izvedbenih aktov s
prostorskimi sestavinami planov,

– pripravlja lokacijske in gradbene zadeve v pristojno-
sti občine,

– daje informacije občanom v zvezi z urejanjem prosto-
ra, predvsem o možnosti gradnje,

– varstvo okolja (razen nalog na področju javnih služb
varstva okolja),

– pripravlja pogoje in strokovne podlage za razpis ur-
banistično arhitektonskih natečajev,

– pripravlja in vodi postopke pospeševanja podjetniš-
tva, turizma, gostinstva in trgovine, kmetijstva in razvoja po-
deželja,

– izvaja naloge upravljanja kmetijskih zemljišč in goz-
dov,

– naloge upravljanja stavbnih zemljišč,
– opravlja strokovne in organizacijske naloge na po-

dročju medmestnega, medobčinskega in mednarodnega so-
delovanja,

– usklajuje razvojne programe gospodarskih javnih
služb,

– predlaga način opravljanja obveznih in izbirnih go-
spodarskih javnih služb,

– vodi postopke podeljevanja koncesij in izbire konce-
sionarjev,

– vodi nadzor nad izvajanjem nalog in poslovanjem go-
spodarskih javnih služb,

– vodi nadzor nad izvajanjem nalog koncesionarjev,
– predlaga pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih

dobrin in storitev,
– opravlja naloge vodenja postopkov s področja ce-

stne in prometne infrastrukture,
– zagotavlja neprofitno stanovanjsko gradnjo in grad-

njo socialnih stanovanj,
– opravlja naloge premoženjsko pravne službe,
– opravlja strokovne, tehnične in organizacijske nalo-

ge v zvezi z investicijami.
Oddelek za okolje, infrastrukturo in gospodarstvo

opravlja tudi druge naloge s področja okolja, infrastrukture
in gospodarstva, ki sodijo v pristojnost občinske uprave.«

6. člen
Črta se 8. in 9. člen.

7. člen
V drugem odstavku 10. člena se besedi »županov urad«

nadomestita z besedilom »oddelek za upravne in družbene
dejavnosti«.

8. člen
V drugem stavku 11. člena se besedi »tajnik občine«

nadomestita z besedilom »direktor občinske uprave«.

9. člen
V prvem stavku 12. člena se besedi »tajnik občine«

nadomestita z besedilom »direktor občinske uprave«.
V drugem stavku se besedi »tajnika občine« nadome-

stita z besedilom »direktorja občinske uprave«.

10. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedi »tajnika občine«

nadomestita z besedilom »direktorja občinske uprave«.
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11. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za delavce v občinski upravi se primerno uporabljajo

določbe zakona o lokalni samoupravi, zakona o delavcih v
državnih organih, zakona o javnih uslužbencih, zakona o
temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, zakona o delovnih
razmerjih, zakona o razmerju plač v javnih zavodih, državnih
organih in organih lokalnih skupnosti, zakona o pripravniš-
tvu, strokovnih izpitih in izpolnjevanju strokovne izobrazbe
delavcev v državni upravi in pravosodju, zakon o upravnem
sporu, pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upra-
vi, pravilnika o programu in organizaciji pripravništva v dr-
žavni upravi, pravilnika o opravljanju strokovnih izpitov in
preizkusov znanja, kolektivna pogodba za negospodarske
dejavnosti, kakor tudi določbe uredbe o skupnih osnovah in
kriterijih za notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih
mest v organih državne uprave.

V drugem odstavku 14. člena se črta beseda »(načel-
nik)«.

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

slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 013-1/02-0112
Kočevje, dne 18. aprila 2003.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

2105. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen
vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00), 3. člena pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96,
1/98, 84/98, 44/00, 102/00 in 92/02) in 27. člena sta-
tuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 –
popravek in spremembe 73/02 in 117/02) je Občinski svet
občine Kočevje na predlog Vrtca Kočevje na 4. redni seji
dne 17. 4. 2003 sprejel

S K L E P
o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-

varstvenih programov v Vrtcu Kočevje

1
Cene vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje

po posameznih programih znašajo mesečno na otroka:

1. I. starostna skupina (1-3 let) 89.249 SIT
2. II. starostna skupina (3-7 let) 62.717 SIT

2
Staršem s stalnim prebivališčem na območju Občine

Kočevje se za otroke, vpisane v vrtec, na podlagi pravilnika
o plačilih staršev za programe v vrtcih ekonomska cena
zmanjša za 10% po posameznih vzgojno-varstvenih progra-
mih.

3
Cene iz 1. točke začnejo veljati s 1. dnem v mesecu, ki

sledi mesecu, v katerem je sklep sprejet.

4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in izobesi na

oglasnih deskah vseh enot Vrtca Kočevje.

Št. 602-7/99-151
Kočevje, dne 18. aprila 2003.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

2106. Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih
prostorov v najem in določanju najemnin

Na podlagi zakona o poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88 in 5/90, Uradni
list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93 in 32/00), uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premo-
ženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03), 27. člena
statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 –
pop., 73/02 in 117/02) in 74. člena poslovnika Občinskega
sveta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99) je Občinski
svet občine Kočevje na 4. redni seji dne 17. 4. 2003 sprejel

P R A V I L N I K
o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem

in določanju najemnin

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek za oddajanje

poslovnih prostorov, profitnega in neprofitnega značaja, po-
goje za sklenitev in prenehanje najemne pogodbe ter osnov-
na merila za določanje višine najemnin poslovnih prostorov,
ki so v lasti Občine Kočevje.

2. člen
Za poslovne prostore se šteje eden ali več prostorov,

namenjenih za poslovno dejavnost, ki so praviloma gradbe-
na celota in imajo poseben vhod ter so namenjeni za po-
slovno in drugo dejavnost.

Če nastane dvom, ali se šteje prostor za poslovni pro-
stor, odloča o tem občinska uprava.

3. člen
Poslovni prostor se odda v najem za opravljanje dejav-

nosti v skladu s prostorsko izvedbenimi akti.

II. POSTOPEK ODDAJANJA POSLOVNIH
PROSTOROV V NAJEM

4. člen
Poslovni prostori se oddajajo v najem praviloma na

podlagi javnega razpisa. Izjemoma se lahko oddajajo brez
javnega razpisa, neposredno s sklenitvijo najemne pogod-
be, pod pogoji kot jih določa ta pravilnik.

Javni razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja in
na oglasni deski v prostorih Občine Kočevje.
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5. člen
Poslovni prostori se oddajajo v najem praviloma za

določen čas – dobo desetih let. Izjemoma se pogodba
lahko sklene za določen čas za časovno obdobje manj kot
deset let, v naslednjih primerih:

– kadar se pričakuje, da se bodo morali poslovni pro-
stori odstraniti zaradi realizacije prostorsko izvedbenih ak-
tov,

– če je načrtovana prenova objekta, ki se daje v na-
jem,

– če se načrtuje uporaba poslovnega prostora za la-
stne potrebe,

– če je poslovni prostor v denacionalizacijskem po-
stopku, ki še ni zaključen.

Po preteku s pogodbo določenega časa najemno raz-
merje preneha, razen če ni v tem pravilniku ali najemni
pogodbi drugače določeno.

1. Oddajanje v najem z javnim razpisom

6. člen
Javni razpis vsebuje:
– naziv in sedež pravne osebe, ki razpisuje javni razpis

za oddajo poslovnega prostora v najem,
– lokacijo in velikost poslovnega prostora ter višino

najemnine,
– predvidene dejavnosti,
– čas, za katerega se poslovni prostor daje v najem,
– rok za zbiranje pisnih vlog, ki ne sme biti krajši od 15

dneh od objave,
– druge pogoje v zvezi s stanjem in ureditvijo poslov-

nega prostora,
– način, na podlagi katerega se bo poslovni prostor

oddal, če se za isti prostor prijavi več ponudnikov,
– določitev višine kavcije v višini dveh izhodiščnih na-

jemnin glede na namembnost poslovnega prostora,
– zahtevo o predložitvi dokazil ponudnika:
– zahtevo o dokazilu usposobljenosti za opravljanje de-

javnosti oziroma izpisek iz sodnega ali drugega registra,
– program dejavnosti, ki bo potekala v poslovnem pro-

storu,
– dokazilo o finančnem stanju,
– potrdilo o davčni številki,
– potrdilo o poravnanih obveznostih iz naslova davkov,

taks in drugih dajatev, določenih z zakonom, ki ne sme biti
starejše od 30 dni,

– potrdilo o poravnanih obveznostih do občine.
Vloge prosilcev morajo biti poslane priporočeno po

pošti ali osebno izročene na naslov, ki je naveden v javnem
razpisu.

7. člen
Vplačana kavcija je namenjena poplačilu nastalih po-

škodb v poslovnem prostoru, zaradi malomarne uporabe
najemnika, ne izvajanja tekočih popravil najemnika in drugih
podobnih primerih. V nasprotnem primeru se ob preneha-
nju najemnega razmerja vplačana kavcija najemniku povrne
in nakaže na njegov transakcijski račun, v višini zadnjih dveh
obračunanih najemnin pred prenehanjem najemnega ra-
zmerja.

V primeru, ko pogoje javnega razpisa v enaki meri
izpolnjujeta dva ali več prosilcev, se izvede ustna licitacija o
višini najemnine, o kateri se vse ponudnike obvesti. Poslov-
ni prostor pridobi v najem tisti ponudnik, ki na licitaciji izliciti-
ra najvišjo najemnino.

8. člen
Za vodenje postopkov oddaje poslovnih prostorov je

pooblaščena pristojna komisija, ki jo v ta namen imenuje
župan Občine Kočevje.

Sklep o izbiri ponudnika se izda najkasneje v tridesetih
dneh po izteku roka za oddajo vlog. Sklep se posreduje
vsem ponudnikom, ki so sodelovali na javnem razpisu.

Zoper odločitev o izbranem ponudniku lahko vsak, ki
se je udeležil javnega razpisa, vloži pri županu ugovor v roku
osmih dni od dneva prejema sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika. Odločitev župana je dokončna.

9. člen
Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov ni uspešen,

kadar:
– na razpis ne prispe nobena ponudba,
– prispe nepravočasna ponudba izven razpisnega ro-

ka, pravočasna in nepopolna ponudba,
– ponudba ne vsebuje vse objavljene elemente in vso

dokumentacijo, ki jo je bilo na podlagi razpisa priložiti po-
nudbi,

– nihče od ponudnikov ne izpolnjuje pogojev navede-
nih v razpisu,

– nihče ne pristopi k ustni licitaciji o višini najemnine.

2. Oddaja poslovnega prostora brez javnega razpisa

10. člen
Poslovni prostor se odda v najem brez javnega razpisa:
– če se mora najemnik izseliti iz poslovnih prostorov v

lasti Občine Kočevje zaradi rušenja ali drugih urbanističnih
razlogov,

– če gre za začasno preselitev najemnika zaradi pre-
nove ali rekonstrukcije poslovnih prostorov v lasti Občine
Kočevje,

– če najemnik želi zamenjati poslovni prostor z drugim
najemnikom poslovnega prostora, ki je v lasti Občine Ko-
čevje,

– če ožji družinski član nadaljuje z isto dejavnostjo
najemnika, ker se ta upokoji oziroma v primeru njegove
bolezni ali smrti,

– če gre za statusno spremembo najemnika v skladu z
veljavno zakonodajo za opravljanje iste dejavnosti,

– če najemnik v isti stavbi, kjer že ima v najemu poslov-
ni prostor, pridobi dodatne poslovne prostore (poslovni pro-
stor zaradi funkcionalnosti priključi k že oddanemu poslov-
nemu prostoru),

– najemniku, ki mu je bil poslovni prostor oddan za
določen čas, ki je potekel,

– če nadaljuje z dejavnostjo najemnika delavec, ki je
bil pri njem zaposlen vsaj dve leti,

– če je dosedanji najemnik v likvidaciji in prevzame
dejavnost poslovanja in delavce nov najemnik, ki izpolnjuje
vse pogoje tega pravilnika.

Poslovni prostor se brez javnega razpisa lahko dodeli v
najem tudi v naslednjih primerih:

– če se odda poslovni prostor izključno za potrebe
nevladnih humanitarnih organizacij ali organizacij oziroma
društev mladih, ki delujejo na področju šolstva, znanosti ali
športa, zdravstva ali sociale ter kulture ali človekovih pravic,

– če se poslovni prostor odda osebi javnega prava in
gre za oddajo za določen čas, ki ne sme biti daljši od deset
let v primerih, določenih v 5. členu tega pravilnika,

– če se poslovni prostor odda osebi, ki ji je podeljena
koncesija in gre za oddajo za določen čas, ki ne sme biti
daljši od trajanja koncesije, hkrati pa ne sme biti daljši od
dvajset let,
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– če je javni razpis za oddajo poslovnega prostora dva-
krat neuspešen.

Dvema ali več najemnikoma se lahko odda v najem isti
poslovni prostor. Lokacijo poslovnega prostora, ki bo temu
namenjen, bo na predlog Občinske uprave občine Kočevje,
določil župan. Najemnina bo določena v skladu z določili
tega pravilnika in v sorazmerju razdeljena med najemniki.

V tem primeru se lahko zniža najemnina za največ 25%
izhodiščne najemnine. Sklep o znižanju najemnine izda žu-
pan po predhodno pridobljenem mnenju komisije.

III. NASTANEK IN PRENEHANJE NAJEMNEGA
RAZMERJA

11. člen
Na podlagi dokončne odločitve skleneta Občina Ko-

čevje kot najemodajalec in izbrani ponudnik kot najemnik
pisno pogodbo o najemu poslovnega prostora. Pogodba se
sklene najkasneje v osmih dneh po dokončnosti sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.

Pred sklenitvijo pogodbe o najemu poslovnega prosto-
ra najemnik predloži dokazilo o vplačilu kavcije v višini dveh
najemnin po izhodiščni ceni za poslovni prostor. V primeru,
da izbrani ponudnik ne izpolni obveznosti plačila kavcije,
izgubi pravico do sklenitve pogodbe o najemu poslovnega
prostora in sodelovanje na javnih razpisih za oddajo prostih
poslovnih prostorov v obdobju enega leta.

12. člen
Pogodba o najemu poslovnega prostora mora vsebo-

vati:
– navedbo poslovnih prostorov (število, lokacija, veli-

kost, opremljenost),
– naslov stavbe s parcelno številko in katastrsko obči-

no, v kateri se poslovni prostori nahajajo,
– dejavnost, ki se bo opravljala v poslovnem prostoru,
– določila o uporabi skupnih naprav in prostorov v stavbi,
– določilo o času trajanja najemnega razmerja,
– določilo o višini najemnine in stroških vzdrževanja

skupnih delov in naprav stavbe, obratovalnih stroških in
drugih stroških, ki bremenijo najemnika,

– obveznosti in vzdrževanje poslovnega prostora,
– odpovedni rok ter odpovedni razlogi,
– druga določila, ki so pomembna za vsakokratno skle-

panje najemnega razmerja.
Pogodbe o najemu poslovnega prostora podpisuje žu-

pan ali oseba, ki jo pooblasti župan.

13. člen
Najemnik ne sme oddati poslovnega prostora v podna-

jem drugi pravni ali fizični osebi brez soglasja najemodajal-
ca. Če najemodajalec izda soglasje za podnajem, je dolžan
najemnik predložiti izvod sklenjene pogodbe o podnajemu.

14. člen
Najemniku se lahko odda tudi delno urejen poslovni

prostor.
V tem primeru se najemodajalec in najemnik pogodbe-

no dogovorita o obsegu, kvaliteti in obliki potrebnih del za
usposobitev poslovnega prostora. Na podlagi ocene potre-
bnih vlaganj, ki jo pridobi najemodajalec, se ugotovi potre-
bna višina investicije za usposobitev poslovnega prostora.
Kolikor najemnik preseže znesek potrebnih vlaganj se nave-
deni višek vloženih sredstev šteje kot nepovratni vložek na-
jemnika. Strokovni gradbeni nadzor nad izvajanjem dogo-
vorjenih del izvaja najemodajalec.

Priznana vlaganja najemnika se poravnajo z najemni-
no, kar se določi z dodatkom k najemni pogodbi.

15. člen
Med trajanjem najemnega razmerja najemnik ne sme

brez soglasja najemodajalca:
– spremeniti, zožiti ali razširiti dovoljene dejavnosti,
– izvesti statusne spremembe med trajanjem najemne-

ga razmerja.

16. člen
Najemno razmerje preneha:
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– z odpovedjo najemne pogodbe, zaradi kršenja kate-

rihkoli pogodbenih določil.
Odpovedni rok za izpraznitev poslovnega prostora je

od enega do treh mesecev. Odpovedni rok prične teči z
dnem prispetja pisne odpovedi najemnika v vložišče Občine
Kočevje.

17. člen
Najemodajalec lahko najemno pogodbo odpove in za-

hteva izpraznitev poslovnega prostora, ne glede na pogod-
bene določbe o trajanju najemnega razmerja in o odpove-
dnem roku, v naslednjih primerih:

– če najemnik odda poslovni prostor v podnajem brez
soglasja najemodajalca,

– če najemnik uporablja poslovni prostor na način, s
katerim druge najemnike ali stanovalce ovira ali moti pri
normalni uporabi njihovih poslovnih prostorov in stanovanj,

– če najemnik izvršuje ali izvrši v poslovnem prostoru
adaptacijo brez poprejšnjega soglasja najemodajalca,

– če najemnik na zahtevo najemodajalca v dogovorje-
nem roku ne opravi del, ki so potrebna za vzdrževanje po-
slovnega prostora in ki spadajo med njegove stroške,

– če najemnik v dogovorjenem roku ne prične oprav-
ljati dejavnosti, za katero mu je bil dodeljen poslovni prostor,

– če najemnik brez soglasja najemodajalca spremeni
predmet poslovanja ali opravi druge statusne spremembe,
ki neposredno vplivajo na dejavnost v poslovnem prostoru,

– če najemnik izgubi status, zaradi katerega je pridobil
poslovni prostor v najem,

– če najemnik dva meseca ne plača najemnine in obra-
tovalnih stroškov in če jih ne poravna niti v nadaljnjih šestde-
setih dneh po prejemu opomina,

– če najemnik na kakršenkoli način ovira prenovo po-
slovnega prostora in stavbe, v kateri se nahaja poslovni
prostor.

IV. VZDRŽEVANJE IN VLAGANJA V POSLOVNI PROSTOR

18. člen
Najemnik je dolžan najeti poslovni prostor vzdrževati v

zapisniško prevzetem stanju, upoštevajoč normalno obrabo
v skladu s standardi vzdrževanja. V primeru nujnega popra-
vila je najemnik dolžan to takoj sporočiti najemodajalcu ozi-
roma upravljalcu, vendar najkasneje v treh dneh. Najemnik
je dolžan na svoje stroške odpraviti škodo v poslovnem
prostoru oziroma stavbi, ki jo je povzročil sam.

Po prenehanju najema je najemnik dolžan poslovni pro-
stor s ključi vrniti v stanju, v kakršnem ga je prevzel. Ob
predaji izpraznjenega poslovnega prostora se sestavi primo-
predajni zapisnik.

Najemodajalec bo poslovni prostor, skupne prostore,
dele in naprave vzdrževal tako, da bo opravil vsa investicij-
sko vzdrževalna dela in s tem preprečil poslabšanje stanja
poslovnega prostora.
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V. NAČIN IN MERILA ZA DOLOČANJE NAJEMNIN

19. člen
Osnova za določitev najemnine je vrednost poslovnega

prostora, določena po metodologiji, določeni v pravilniku o
merilih in načinu ugotavljanja vrednosti stanovanj in stanova-
njih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81).

Vrednost točke za izračun najemnine v mesecu marcu
2003 znaša 474,93 SIT in se mesečno valorizira z rastjo
cen življenjskih potrebščin. Z dnem sprejema tega pravilni-
ka prične veljati valorizirana vrednost točke.

20. člen
Mesečna najemnina se izračuna na naslednji način:

VP x K
Nm = —————————————

12 x 100

pri čemer je:
Nm  mesečna najemnina
VP  revalorizirana vrednost poslovnega

prostora, izračunana na način iz
19. člena tega pravilnika

K letna stopnja najemnine, izražena v %
od vrednosti poslovnega prostora

Najemnikom, ki imajo v najemu poslovni prostor, kate-
rega velikost je večja od 100 m2, se najemnina zniža upoš-
tevajoč višino korekcijskega faktorja. Le-ta linearno pada od
vrednosti 1,000 za poslovne prostore velikosti 100 m2 do
vrednosti 0,900 za poslovne prostore velikosti 300 m2.
Vrednost faktorja 0,900 se z naraščanjem velikosti poslov-
nih prostorov ne spreminja več.

21. člen
Letna stopnja najemnine je odvisna od namembnosti

poslovnega prostora in območja, na katerem je poslovni
prostor (lokacijska ugodnost).

Letne stopnje najemnine (K) se določijo:
Namembnost Območje

A B C D

1. skupina 6% 6% 6% 6%
2. skupina 8% 8% 6% 6%
3. skupina 10% 10% 8% 6%
4. skupina 12% 10% 8% 6%
5. skupina 14% 12% 10% 10%

Skupine namembnosti so naslednje:
1. skupina: izobraževanje in raziskovalne dejavnosti,

zdravstveno in socialno varstvo, humanitarne organizacije;
2. skupina: javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Obči-

na Kočevje in koncesionirane javne službe, krajevne sku-
pnosti, politične stranke in druge neprofitne organizacije
(društva, klubi, ipd.);

3. skupina: obrtne delavnice, proizvodni prostori, pro-
stori za kmetijsko in pridelovalno dejavnost, garaže, skladi-
šča;

4. skupina: pisarne, gostinski lokali, trgovine, poslovni
prostori za ostale profitne poslovne dejavnosti;

5. skupina: banke, zavarovalnice.
V primeru spora glede namembnosti in določitve letne

stopnje najemnine za poslovni prostor, o tem odloči komisi-
ja s sklepom.

22. člen
Glede na lokacijo poslovnih prostorov se določijo štiri

območja, in sicer:

A območje:  del KS Kočevje mesto, ki zajema Trg zbo-
ra odposlancev, Ljubljansko cesto do kri-
žišča s Cankarjevo ulico, Cankarjevo uli-
co, Tomšičevo ulico od križišča s
Cankarjevo ulico do križišča z Roško ce-
sto, Roško cesto od križišča s Tomšičevo
ulico do mostu čez Rinžo vključno s po-
dročjem, ki ga omejujejo omenjene ceste
oziroma ulice.

B območje:  ostalo področje KS Kočevje mesto, ki ni
zajeto v I. območju.

C območje:  področje krajevnih skupnosti Šalka vas,
Ivan Omerza Livold in Stara Cerkev.

D območje:  področje krajevnih skupnosti Kočevska
Reka in Poljanska dolina.

23. člen
Ne glede na navedena merila za določitev višine na-

jemnine lahko najemnino za poslovni prostor v velikosti nad
100 m2, kjer se ne bo odvijala profitna dejavnost, določi
Občinski svet občine Kočevje po predhodno pridobljenem
mnenju komisije.

Prav tako se v primeru dvakrat neuspelega javnega
razpisa lahko najemnina zniža največ do 25%. Sklep o zni-
žanju najemnine za poslovne prostore izda župan Občine
Kočevje po predhodno pridobljenem mnenju komisije.

24. člen
Najemnina se mesečno usklajuje z rastjo cen življenj-

skih potrebščin.
25. člen

Najemnik poslovnega prostora plačuje najemnino za
tekoči mesec, mesečno, in sicer do 30. v mesecu, razen v
primerih, ko je to drugače opredeljeno v pogodbi o najemu
poslovnega prostora.

V primeru zamude plačila najemnine, se zaračunavajo
zakonite obresti.

Najemnik je dolžan plačevati vse skupne in individual-
ne stroške obratovanja poslovnega prostora, ki se plačujejo
poleg najemnine in jih neposredno obračunavajo poobla-
ščeni distributerji ali najemodajalec.

26. člen
Za določen čas se lahko zniža najemnina ali oprosti

plačevanja najemnine v naslednjih primerih:
– kadar najemnik ne more opravljati dejavnosti zaradi

bolezni, ki je daljša od 60 dni, če je najemnik sam in kot
edini zaposleni opravlja dejavnost v poslovnem prostoru,

– za čas adaptacije poslovnega prostora s predhodnim
pisnim soglasjem najemodajalca, v okviru terminskega pla-
na izvajanja del,

– za čas vzdrževalnih del pri odpravi posledic poško-
dovanja poslovnega prostora iz razlogov, ki niso na strani
najemnika.

Sklep o znižanju ali oprostitvi plačevanja najemnine za
poslovne prostore izda župan Občine Kočevje po predhod-
no pridobljenem mnenju komisije.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen
Dosedanjim najemnikom se določila pogodb iz skle-

njenih najemnih razmerij ne spreminjajo.

28. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati

pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni
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list RS, št. 48/95) in sklep o oblikovanju najvišje najemnine
za poslovne prostore v stanovanjskih hišah in druge poslov-
ne prostore, ki so družbena lastnina na področju Občine
Kočevje (Uradni list RS, št. 2/91).

29. člen
Vsi postopki oddaje poslovnih prostorov v najem, pri-

četi na podlagi določil pravilnika o oddajanju poslovnih pro-
storov v najem (Uradni list RS, št. 48/95), se zaključijo ob
smiselni uporabi določil tega pravilnika.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 363-1/03-134
Kočevje, dne 18. aprila 2003.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

PODLEHNIK

2107. 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 15. člena statuta Občine Podlehnik
(Uradni list RS, št. 39/99, 46/01 in 81/02 ) je Občinski svet
občine Podlehnik na 4 seji dne 3. 4. 2003 sprejel

O D L O K
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 nadalj-
njem besedilu: javna služba) na območju Občine Podlehnik.

Ravnanje s komunalnimi odpadki po tem odloku zajema
zbiranje komunalnih odpadkov na območju Občine Podlehnik
in njihovo prevažanje na regijski Center za ravnanje z odpadki v
Mestni občini Ptuj (v nadaljnjem besedilu: regijski center), med-
tem ko se predelava in njihovo odstranjevanje, vključno s kon-
trolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku
delovanja objekta ali naprave za predelavo in odstranjevanje
odpadkov, vrši v regijskem centru v skladu z veljavnimi republi-
škimi predpisi in odlokom Mestne občine Ptuj.

Ta odlok ureja tudi ravnanje z neurejenimi oziroma divji-
mi odlagališči na območju Občine Podlehnik.

2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja jav-

ne službe,

2. vrste in obseg storitev javne službe ter njihova pro-
storska 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 Podlehnik,
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 dejav-

nost na območju Občine Podlehnik in povzroča nastajanje
komunalnih odpadkov ter vsaka oseba, ki po pooblastilu pov-
zročitelja komunalnih odpadkov prepušča komunalne odpad-
ke izvajalcu javne službe,

– upravljalci javnih površin, zelenic, pokopališč,
– organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prire-

ditev, ki uporabljajo javne ali zasebne površine in druge ne-
premičnine v namen, ki odstopa od njihove običajne javne ali
zasebne rabe,

– organizatorji čistilnih akcij.

4. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo nasled-

nji 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
Podlehnik.

2. Povzročitelj komunalnih odpadkov je vsak prebivalec
Občine Podlehnik in vsaka oseba, ki deluje ali ima dejavnost
na območju Občine Podlehnik in povzroča nastajanje komu-
nalnih 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 embala-
ža, ki je komunalni odpadek iz podskupine »Embalaža vključ-
no z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek« s
klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu
o ravnanju z odpadki.

4. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso
nevarni odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z loče-
no 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 zbra-
nimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komu-
nalnimi 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 zaboj-
nikih, posodah ali vrečkah za odpadke.

7. Biološko razgradljivi odpadki so organski kuhinjski od-
padki iz podskupine »Ločeno zbrane frakcije«, odpadki, pri-
merni za kompostiranje iz podskupine »Odpadki z vrtov in
parkov (vključno z odpadki s pokopališč)« in po sestavi organ-
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skim kuhinjskim odpadkom podobni odpadki iz živilskih trgov iz
podskupine »Drugi komunalni odpadki«, s klasifikacijskega sez-
nama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki.

8. Preostali odpadki so komunalni odpadki, iz katerih so
povzročitelji komunalnih odpadkov izločili ločene frakcije, bi-
ološko 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 biolo-
ško 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. Pravi-
loma 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 klasifikacij-
sko 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 do-
ločeno mesto, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz ob-
jektov v neposredni okolici izvajalcu javne službe te odpadke
prepuščajo. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je običaj-
no mesto, ki je sicer namenjeno za prevzem komunalnih
odpadkov. Povzročitelj komunalnih odpadkov na poziv izvajal-
ca 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 do-
ločenem urniku izvajalcu javne službe preostale odpadke v za
to namenjenih posodah. Prevzemno mesto preostalih odpad-
kov, 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 od-
padkov neovirano odlagajo preostale odpadke. Zbirno mesto
preostalih odpadkov praviloma ni na javni površini.

13. Zbiralnica ločenih frakcij je pokrit ali nepokrit pro-
stor, 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, oprem-
ljen za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih frak-
cij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne slu-
žbe 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 pov-
zročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije
oddajo. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tudi pokrit pro-
stor 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 hra-
njenje vseh vrst ločenih frakcij. V zbirnem centru povzročitelji
komunalnih odpadkov iz širše okolice zbirnega centra prepu-
ščajo izvajalcu javne službe te frakcije in kosovne odpadke.

2. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

5. člen
Občina Podlehnik 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 odpad-

ki se izvaja na celotnem območje Občine Podlehnik.

7. člen
Zbiranje odpadkov določeno s tem odlokom, razen zbi-

ranja biološko razgradljivih odpadkov, ki jih povzročitelji ko-
munalnih odpadkov kompostirajo sami, se izvaja, glede po-
gojev 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 vklju-

čuje tudi obdelavo, sortiranje in začasno skladiščenje komu-
nalnih odpadkov v regijskem centru pred oddajo v enega od
postopkov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpad-
kov, 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 od-
dajo v predelavo,

– ločeno zbiranje in odvoz biološko razgradljivih odpad-
kov,

– 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 od-

padkov iz zbranih preostalih odpadkov v sortirnici regijskega
centra,

– obdelavo ostankov komunalnih odpadkov v regijskem
centru s stiskanjem in baliranjem odpadkov zaradi zmanjša-
nja volumna odpadkov, ki se odlagajo,

– 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 odpad-
kov;

3. odstranjevanje komunalnih odpadkov v regijskem cen-
tru v naslednjem obsegu:

– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov.

9. člen
Za zagotavljanje kakovostne javne službe je na celot-

nem območju Občine Podlehnik uvedeno ločeno zbiranje
komunalnih odpadkov, ki je obvezno za vse povzročitelje ko-
munalnih odpadkov in uporabnike vsake stavbe, ki je na
območju Občine in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno
prebivališče, ali je počitniška hiša, ali se v njej izvaja dejav-
nost, 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 prepu-
ščajo izvajalcu javne službe posebej in neodvisno od komu-
nalnih odpadkov, ki nastajajo pri drugih uporabnikih stavbe.
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10. člen
Ločeno zbiranje frakcij se zagotavlja v zbirnem centru

Občine Podlehnik 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 biolo-
ško 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 stano-
vanjskih 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 pre-
daja v skladu s predpisi o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo ter ločenih frakcij, ki gredo v predelavo, v 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 do-
movih, šolah in otroških vrtcih.

Število zbiralnic ločenih frakcij, v katerih povzročitelji
komunalnih odpadkov prepuščajo ločene frakcije, je na po-
sameznem območju Občine Podlehnik 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 razprše-
ne poselitve tako, da radialna razdalja od najbolj oddaljenega
objekta ne presega 1000 metrov.

13. člen
V okviru ločenega zbiranja biološko razgradljivih odpad-

kov se povzročiteljem komunalnih odpadkov, ki biološko raz-
gradljivih odpadkov ne kompostirajo sami, zagotavlja prepu-
ščanje biološko razgradljivih odpadkov v namenskih
zabojnikih, ki se namestijo ob posodah za prepuščanje preo-
stalih komunalnih odpadkov.

14. člen
Občasno prevzemanje kosovnih odpadkov izvaja izvaja-

lec javne službe najmanj enkrat letno na celotnem območju
Občine Podlehnik.

15. člen
Prevzemanje nevarnih frakcij opravlja izvajalec javne slu-

žbe s premično zbiralnico nevarnih frakcij, in sicer tako kot je
predpisano s predpisom o ravnanju z ločeno zbranimi frakci-
jami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi od-
padki.

Oddajanje nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah ne-
varnih frakcij se povzročiteljem komunalnih odpadkov zago-
tavlja najmanj enkrat letno na najmanj treh mestih, ki so,
upoštevajoč gostoto poselitve, enakomerno razporejena po
celotnem območju Občine Podlehnik.

16. člen
Preostale odpadke izvajalec javne službe prevzema ta-

ko, da njegove storitve uporabljajo na enak način in skupno
vsi povzročitelji komunalnih odpadkov v stavbi.

17. člen
Prevzemanje preostalih odpadkov se opravlja na pre-

vzemnih 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 pre-

puščajo 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 izvaja-
lec javne službe tako prepuščanje odobri zaradi nedostopno-
sti 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 Podlehnik (v nadaljnjem
besedilu: pristojna uprava), v soglasju z Občinsko upravo
občine Podlehnik (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava),
za posamezno območje poselitve odloči, da imajo povzroči-
telji komunalnih odpadkov možnost prepuščanja preostalih
odpadkov v tipiziranih vrečkah, in se za tako prepuščanje
odloči večina uporabnikov posamezne stavbe, je prepušča-
nje 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 vreč-
kah, če na podlagi evidenc treh zaporednih preteklih let o
zbranih ločenih frakcijah sledi, da je v vsakem letu tega trilet-
nega obdobja masa zbranih ločenih frakcij na posameznem
območju poselitve presegla 30% mase vseh preostalih od-
padkov, ki nastanejo na tem območju v enem letu.

Letno količino mase vseh preostalih odpadkov iz prej-
šnjega odstavka se izračuna kot zmnožek števila prebivalcev,
ki imajo stalno ali začasno prebivališče na tem območju pose-
litve, in povprečne letne količine zbranih preostalih odpadkov
na prebivalca na območju Občine Podlehnik.

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 pre-
voz in razkladanje odpadkov brez prahu, čezmernega hrupa
in raztresanja odpadkov.

20. člen
Izvajalec javne službe, ki je zbiralec odpadkov, predelo-

valec odpadkov oziroma odstranjevalec odpadkov, mora vo-
diti predpisane evidence o ravnanju z odpadki v skladu z
določili predpisov, ki veljajo za to področje.

Poleg predpisane evidence iz prvega odstavka tega čle-
na 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,
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– evidenco o letni količini zbranih vseh komunalnih od-
padkih,

– 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 od-
padkov, oddanih predelovalcem ali odstranjevalcem,

– evidenco o letnih količinah in vrstah komunalnih od-
padkov, 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 evi-
denčni 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 povzro-

čitelje komunalnih odpadkov, z naznanilom v sredstvih javne-
ga 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 prevze-

tih odpadkov.

4.2. Ločene frakcije

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 prepu-
ščanje, 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 zabojni-
kih 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.

23. člen
Izvajalec javne službe, ki opravlja storitve ločenega zbi-

ranja, odvoza, obdelave, sortiranja in začasnega skladiščenja
zbranih ločenih frakcij, mora zagotoviti:

– redno praznjenje zabojnikov, namenjenih za prepu-
ščanje 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 pred-

pisi 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 za-

bojniki za ločene frakcije, za katere prepuščanje še ni zago-
tovljeno,

– opremljanje novih zbiralnic ločenih frakcij z zabojniki,
– vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz ločenih frakcij,
– druga dela potrebna za izvajanje javne službe ločene-

ga zbiranja, odvoza, obdelave, sortiranja in začasnega skladi-
ščenja zbranih ločenih frakcij.

24. člen
Število zbiralnic ločenih frakcij na posameznem obmo-

čju poselitve Občine Podlehnik in njihove lokacije, načrt
opremljanja obstoječih zbiralnic ter načrt vzpostavljanja novih
se določi v programu opremljanja stavbnih zemljišč z zbiralni-
cami ločenih frakcij in zbirnimi centri za prepuščanje ločenih
frakcij.

Lokacije zbiralnic ločenih frakcij in zbirnega centra na
območju Občine Podlehnik se vnesejo v tematsko karto zbi-
ralnic 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 po-

sameznem 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 koncesij-
ski pogodbi.

4.3. Biološko razgradljivi odpadki

27. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov lahko biološko raz-

gradljive odpadke kompostirajo sami, če izpolnjujejo pogoje
za kompostiranje lastnih biološko razgradljivih odpadkov.

Povzročiteljem komunalnih odpadkov, ki biološko raz-
gradljivih odpadkov ne kompostirajo sami, mora izvajalec jav-
ne službe zagotoviti zabojnike za prepuščanje biološko raz-
gradljivih odpadkov, ki morajo biti enakega tipa in ustrezno
označeni.

Za nameščanje zabojnikov za prepuščanje biološko raz-
gradljivih odpadkov na zbirno ali prevzemno mesto se smisel-
no uporabljajo določila prvega odstavka 17. in 41. člena tega
odloka.

Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojnikov
iz prejšnjega odstavka tega člena določi pristojna uprava na
predlog izvajalca javne službe.

28. člen
Izvajalec javne službe, ki opravlja storitve ločenega zbi-

ranja, odvoza, obdelave in predelave biološko razgradljivih
odpadkov mora zagotoviti:

– redno praznjenje zabojnikov, namenjenih za prepu-
ščanje biološko razgradljivih odpadkov,

– zamenjavo dotrajanih zabojnikov,
– vzdrževanje in nabavo vozil za pranje zabojnikov in

prevoz biološko razgradljivih odpadkov,



Uradni list Republike Slovenije Št. 43 / 9. 5. 2003 / Stran 5041

– 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 ločene-
ga zbiranja, odvoza, obdelave in predelave biološko razgrad-
ljivih odpadkov.

29. 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, potr-
di 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

30. člen
Prevzem kosovnih odpadkov se izvaja po letnem progra-

mu zbiranja kosovnih odpadkov, ki ga za vsako leto do 15.
oktobra za naslednje leto pripravi izvajalec javne službe, potr-
di pa pristojna uprava. Letni program zbiranja kosovnih od-
padkov pripravi izvajalec javne službe v skladu z navodili pri-
stojne uprave.

4.5. Nevarne frakcije

31. 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 pri-
stojna uprava. Letni program zbiranja nevarnih frakcij pripravi
izvajalec javne službe v skladu z navodili pristojne uprave.

4.6. Preostali odpadki

32. 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 onesna-
ženja prevzemnega mesta ali njegove okolice, mora izvajalec
javne službe zagotoviti odstranitev odpadkov in čiščenje one-
snaženih površin.

33. člen
Izvajalec javne službe zagotavlja pranje posod za prepu-

ščanje preostalih odpadkov najmanj enkrat letno.

34. člen
Tipsko obliko, velikost, barvo in označenost posod in

vrečk za prepuščanje preostalih odpadkov določi pristojna
uprava na predlog izvajalca javne službe.

35. člen
Izvajalec javne službe, ki opravlja storitve zbiranja, odvo-

za in sortiranja preostalih odpadkov mora zagotavljati:
– zamenjavo dotrajanih posod z novimi,
– nabavo novih posod za nove uporabnike storitev pre-

vzemanja preostalih odpadkov,
– zamenjavo posod s posodami drugih velikosti, pod

pogoji določenimi s tem odlokom,
– nabavo tipiziranih vrečk in njihovo prodajo uporabni-

kom storitev javne službe,
– vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz preostalih od-

padkov v sortirnico regijskega centra,

– vzdrževanje in nabavo opreme in vozil za pranje posod,
– izločanje ločenih frakcij in biološko razgradljivih od-

padkov iz zbranih preostalih odpadkov v sortirnici regijskega
centra,

– druga dela potrebna za izvajanje javne službe zbiranja,
odvoza in sortiranja preostalih odpadkov.

36. člen
Najmanjša širina dostopne poti za vozilo za prevoz od-

padkov do prevzemnega mesta za preostale odpadke mora
biti v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi.

Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za
preostale odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem, iz-
vedenim v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi
za obračanje vozil za prevoz komunalnih odpadkov.

37. 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 do-
stopno 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.

38. člen
Ime in naslov uporabnika storitev, lokacijo prevzemnega

mesta za preostale odpadke, način prepuščanja preostalih
odpadkov (v posodi ali v vrečkah), količino preostalih odpad-
kov ter velikost in število posod za prepuščanje preostalih
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.

39. 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 koli-
čin 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 slu-
žbe vpis sprememb v register prevzemnih mest in uskladi
prevzemanje preostalih odpadkov in obračun storitev javne
službe s spremembami najkasneje mesec dni po vpisu spre-
membe v register prevzemnih mest.

V primeru zamenjave večje posode z manjšo, lahko izva-
jalec javne službe, v primeru pomanjkanja posod, opravi za-
menjavo, ko so posode teh velikosti na razpolago, do takrat
pa se obračunava storitev javne službe po velikosti na novo
določene posode.
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40. 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 pro-
gramom prevzemanja preostalih odpadkov določen za pre-
vzem 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.

41. člen
Za čas do prevzema preostalih odpadkov morajo pov-

zročitelji komunalnih odpadkov zagotoviti, da so posode za
prepuščanje preostalih odpadkov nameščene na zbirnem me-
stu 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 pro-
stora primerne velikosti ter poploščena, asfaltirana, betonira-
na 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.

42. 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 primernih
drugih površin in da namestitev posod v stavbi ni možna.

43. 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 name-
njenih zaprtih in pokritih prostorih v stavbi.

44. člen
Pri načrtovanju zbirnega in prevzemnega mesta pri no-

vih stanovanjskih in poslovnih zgradbah in naseljih, pri preno-
vah in spremembah namembnosti objektov je treba upošteva-
ti pogoje tega odloka.

Na zahtevo upravnega organa poda mnenje glede načr-
tovanega prepuščanja in prevzemanja preostalih odpadkov v
prostorski ali projektni dokumentaciji pristojna uprava, s tem
da le-ta pridobi predhodno mnenje od izvajalca javne službe.

45. člen
Prevzem preostalih odpadkov ter izločanje ločenih frak-

cij 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 zbira-
nja in sortiranja preostalih odpadkov pripravi izvajalec javne
službe v skladu z navodili pristojne uprave.

46. 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.

47. člen
Izvajalec javne službe mora ugotavljati in evidentirati se-

stavo in količino prevzetih preostalih odpadkov.
Izvajalec javne službe mora ugotavljati nepravilno upora-

bo 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 po-
ravnati povzročitelji komunalnih odpadkov, ki so posodo ne-
pravilno uporabljali.

4.7. Ostanki komunalnih odpadkov

48. člen
Ostanke komunalnih odpadkov je potrebno pred odla-

ganjem obdelati s stiskanjem in baliranjem zaradi zmanjšanja
volumna ostankov komunalnih odpadkov, ki se odlagajo.

49. člen
Ostanke komunalnih odpadkov izvajalec javne službe

obdeluje na regijskem centru.

50. člen
Izvajalec javne službe mora voditi evidenco o količini

baliranih ostankov komunalnih odpadkov iz območja Občine
Podlehnik, ki jih oddaja v odlaganje.

4.8. Odpadki iz javnih površin, tržnice, zelenic
in pokopališč

51. člen
Odpadke iz javnih površin, zelenic in pokopališč je dol-

žan 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

52. člen
Na odlagališču nenevarnih odpadkov na območju regij-

skega centra (v nadaljevanju: odlagališče) je dovoljeno odla-
gati samo odpadke določene v predpisu o odlaganju odpad-
kov in pod pogoji, ki jih ta predpis določa.

53. člen
Ostanki komunalnih odpadkov se odlagajo na odlagali-

šču v skladu s predpisom o odlaganju odpadkov.
Nenevarni odpadki iz industrije, obrti in storitvenih de-

javnosti, ki niso komunalni odpadki, se odlagajo na odlagali-
šču le v primeru, če ustrezajo zahtevam za nenevarne odpad-
ke iz predpisa o odlaganju odpadkov.

54. člen
Inertni gradbeni odpadki, zemljine in jalovina se odlaga-

jo 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 predpi-
sa o odlaganju odpadkov in če je tako določeno v poslovniku
za obratovanje odlagališča.
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55. člen
Upravljalec odlagališča mora o delovanju odlagališča

Občini Podlehnik poročati najmanj enkrat letno, in sicer o:
– količinah in vrstah odpadkov, zbranih na območju Ob-

čine Podlehnik, 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 uprav-

ljalec odlagališča oddati najkasneje do 1. aprila za preteklo
leto.

56. člen
Vsako odlaganje odpadkov izven območja odlagališča,

oziroma na mestih, ki nimajo ustreznih upravnih dovoljenj za
odlaganje, je nepravilno ali divje odlaganje odpadkov.

57. člen
Odstranitev nepravilno odloženih odpadkov odredi pri-

stojna inšpekcija z odločbo.

58. člen
Če se na območju Občine Podlehnik odkrije divje odla-

gališče odpadkov, ki niso komunalni odpadki, pristojna upra-
va o tem obvesti državni organ, pristojen za tisto vrsto od-
padkov.

5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE

59. člen
Uporaba storitev javne službe ravnanja z odpadki skla-

dno z določili tega odloka je za povzročitelje komunalnih
odpadkov obvezna.

Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunalni-
mi 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 zbiralni-
cah ločenih frakcij in v zbirnih centrih.

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– oddajati vse nevarne frakcije pri občasnem prevzema-

nju nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah,
– prepuščati vse kosovne odpadke v zbirnih centrih ali

na prevzemnih mestih v času občasnega prevzemanja kosov-
nih 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 jav-
ne 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.

60. 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.

61. 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 izvajal-
cu 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 vse-
buje 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, biolo-

ško razgradljivimi ali preostalimi odpadki ali mešati posa-
meznih vrst nevarnih frakcij med seboj,

– mešati ločenih frakcij in biološko razgradljivih odpad-
kov 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 ne-
varnimi snovmi ali v katerih so zmešane nevarne frakcije, kot
ločene frakcije, ampak kot nevarne frakcije,

– prepuščati biološko razgradljive odpadke v zabojni-
kih za ločene frakcije ali v posodah in vrečkah, ki niso
namenjene za prepuščanje teh odpadkov in

– prepuščati odpadkov, ki niso komunalni odpadki, v
zabojnikih za ločene frakcije ali v posodah in vrečkah, ki
niso namenjene za prepuščanje teh odpadkov.

62. člen
V posode in vrečke, ki so namenjene prepuščanju

preostalih odpadkov, je prepovedano odložiti, zliti ali posta-
viti:

– ločene frakcije,
– nevarne frakcije,
– tekoče odpadke,
– odpadni gradbeni material, kamenje in zemljo,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih

dejavnosti,
– tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktiv-

ne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke,
– kosovne odpadke,
– odpadke iz vrtov in druge biološko razgradljive od-

padke,
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne

glede na vrsto odpadka.

63. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo na dan pre-

vzema preostalih odpadkov zagotoviti, da so posode in vreč-
ke, ki so namenjene prepuščanju preostalih odpadkov, po-
stavljene na prevzemno mesto še pred začetkom delovnega
časa za prevzemanje teh odpadkov.

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo na dan pre-
vzema biološko razgradljivih odpadkov zagotoviti, da so za-
bojniki, ki so namenjeni prepuščanju biološko razgradljivih
odpadkov, postavljeni na prevzemno mesto preostalih od-
padkov 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 zbir-
no 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.
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Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo odlagati
preostalih odpadkov ob posodah ali na posodah ali prepu-
ščati 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 pre-
vzemnega mesta tudi v zimskem času tako, da zagotovijo
redno odstranjevanje snega ob posodah ter na njihovih po-
krovih.

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 povzroči-
telj komunalnih odpadkov v primerih iz prejšnjega odstavka
zagotoviti, da so vrečke, ki so namenjene prepuščanju pre-
ostalih odpadkov, na prevzemnem mestu zaprte in zložene
ob posodah.

64. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost

je trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo,
predelava hrane in podobno, ne smejo biološko razgradlji-
vih odpadkov prepuščati v posodah ali vrečkah, ki so name-
njene prepuščanju preostalih odpadkov.

65. člen
Uporabnik nove ali obnovljene stavbe mora prijaviti iz-

vajalcu 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 stori-
tev 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 pro-
store, so dolžni v najemni pogodbi določiti uporabnika stori-
tev 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 od-
padkov v register prevzemnih mest.

66. člen
Kosovne odpadke mora odložiti povzročitelj komunal-

nih 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 dovo-
ljeno prepuščati kot kosovne odpadke.

Če odpadkov, ki niso kosovni komunalni odpadki, izva-
jalec javne službe ne prevzame, mora uporabnik stavbe
zagotoviti odstranitev teh odpadkov s prevzemnega mesta
neposredno po končanem prevzemanju kosovnih odpad-
kov.

67. člen
Opustitev uporabe storitev javne službe, kot je kopičenje

komunalnih odpadkov in odlaganje v objektih ali na zemlji-
ščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpad-
kov, je prepovedano.

Povzročitelj komunalnih odpadkov, ki komunalne od-
padke 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 od-
stavka ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih od-
padkov, to na njegove stroške izvede izvajalec zbiranja komu-
nalnih odpadkov na podlagi odločbe pristojnega inšpektorja.

Če povzročitelja komunalnih odpadkov iz drugega od-
stavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo ali
odstranitev komunalnih odpadkov izvajalec javne službe na
stroške Občine Podlehnik in na podlagi odločbe pristojnega
inšpektorja.

Če se povzročitelj komunalnih odpadkov ugotovi kasne-
je, ima Občina Podlehnik pravico in dolžnost od njega izterjati
stroške predelave in odstranitve komunalnih odpadkov.

68. člen
Sežiganje komunalnih odpadkov, vključno s sežiganjem

odpadkov iz vrtov, na prostem, na mestu nastanka, v gospo-
dinjskih 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.

69. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih priredi-

tev 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 pre-
puščanje preostalih odpadkov.

Najkasneje 6 ur po končani prireditvi pa morajo organi-
zatorji prireditve na svoje stroške zagotoviti, da izvajalec javne
službe prevzame zbrane odpadke.

Organizatorji čistilnih akcij morajo akcijo prijaviti izvajal-
cu 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 mora-
jo biti določena tako, da bodo dostopna vozilom za prevoz
odpadkov, in o načinu pokrivanja stroškov.

6. VIRI FINANCIRANJA IN OBLIKOVANJE CEN STORITEV
JAVNE SLUŽBE

70. 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 Podlehnik,
– iz drugih virov.

71. 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).
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72. člen
Cena storitev javne službe se diferencira s tarifnim siste-

mom.
Tarifni sistem za obračun storitev javne službe sprejme

na predlog župana Občinski svet občine Podlehnik.
Cenik storitev javne službe pripravi izvajalec javne

službe, potrdi pa ga Občinski svet občine Podlehnik.

7. OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE

73. člen
Obračun storitev javne službe so dolžni, v skladu z dolo-

čili tega odloka, plačevati vsi povzročitelji komunalnih odpad-
kov za katere je organizirano ravnanje z odpadki in so upora-
bniki storitev javne službe na območju Občine Podlehnik ter
imetniki odpadkov, katerih odpadke je dovoljeno odlagati na
odlagališču za nenevarne odpadke.

Obveznost plačila obračuna storitev javne službe nasta-
ne z dnem, ko začne izvajalec javne službe opravljati storitve
na njihovem območju oziroma, ko začnejo uporabniki storitev
javne službe uporabljati stanovanjske ali poslovne prostore.

Uporabniki storitev javne službe, ki na območju Občine
Podlehnik opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost, so
dolžni izvajalcu javne službe prijaviti začetek opravljanja dejav-
nosti 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 nasta-
jajo 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 stori-
tev javne službe izvajalec javne službe, ki opravlja storitve
zbiranja in odvoza preostalih odpadkov (v nadaljnjem besedi-
lu: izvajalec obračuna storitev).

74. 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.

75. člen
Določitev potrebne prostornine posode za preostale od-

padke 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 odpad-

kov se izračuna na podlagi prostornine posod, ki so namenje-
ne za prepuščanje preostalih odpadkov in števila prevzemov.

V primeru prepuščanja komunalnih odpadkov v vrečkah,
se strošek storitve javne službe vključi v ceno vrečke.

76. 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.

77. 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 izva-
jalcu obračuna storitev na posebnem obrazcu najkasneje 8
dni po nastali spremembi.

Obrazec za sporočanje sprememb iz prejšnjega odstav-
ka zagotovi izvajalec obračuna storitev.

Spremembo iz prvega odstavka tega člena se upošteva
pri obračunu za storitve javne službe, ki so opravljene v na-
slednjem mesecu od dneva sprejema pisnega sporočila o
spremembi.

V primeru, ko uporabnik storitev javne službe ne posre-
duje podatkov za obračun storitev javne službe ali v prijavi
navede napačne podatke, izvajalec obračuna storitev za obra-
čun 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.

78. člen
Če izvajalec javne službe ob spremembi prostornine ali

števila posod zaradi pomanjkanja posameznih posod ne mo-
re zagotoviti ustrezne zamenjave posod, se do takrat, ko so
posode na razpolago, obračunava storitev javne službe na
podlagi spremenjene prostornine posod.

79. člen
Za stanovanje, ki ni vseljeno ali je izpraznjeno, je lastnik

ali uporabnik stanovanja oproščen plačila storitev javne slu-
žbe, ko mu izvajalec obračuna storitev potrdi vnos spremem-
be 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 zača-
snem delu v tujini oziroma za stanovanje katerega lastnik ali
uporabnik začasno prebiva izven Občine Podlehnik in je sta-
novanje v uporabi le občasno, je lastnik ali uporabnik opro-
ščen 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.

80. 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.

81. člen
Za obračun storitev javne službe uporabnikom storitev

javne službe pridobiva izvajalec obračuna storitev od pristojne
uprave podatke o prebivalcih iz Centralnega registra prebival-
stva v obsegu, kot ga določa zakon, ter podatke o številu
zaposlenih iz evidenc o dejavnostih, pri izvajanju katerih na-
stajajo komunalni odpadki.
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8. VRSTE OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

82. 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,
– oprema in objekti kompostarne regijskega centra, ra-

zen 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 od-

padkov,
– 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

83. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pri-

stojna 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.

84. 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.

85. 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 spo-
ročiti pristojni inšpekciji.

10. KAZENSKE DOLOČBE

86. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekr-

šek izvajalec javne službe, če:

1. ne zagotovi pogojev za prevzem odpadkov za vse
uporabnike storitev javne službe na celotnem območju Obči-
ne Podlehnik na način tako kot to določa 7. člen,

2. ne prevzema in prevaža komunalnih odpadkov s po-
sebnimi vozili tako kot to določa 19. člen,

3. ne namešča posod za prevzemanje preostalih od-
padkov in biološko razgradljivih odpadkov tako kot to določa-
jo 17., 27. in 41.,

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 za-

bojnikov tako kot to določa 22. člen,
9. ne izpolnjuje zahtev iz 23. člena,
10. ne ravna z ločenimi frakcijami skladno z letnim pro-

gramom iz 25. člena,
11. ne pripravi letnega programa v roku iz 25. člena,
12. ne zagotovi pogojev za ločeno zbiranje biološko raz-

gradljivih odpadkov tako kot to določa 27. člen,
13. ne izpolnjuje zahtev iz 28. člena,
14. ne ravna z biološko razgradljivimi odpadki skladno z

letnim programom iz 29. člena,
15. ne pripravi letnega programa v roku iz 29. člena,
16. ne prevzema kosovnih odpadkov tako kot to določa

14. člen,
17. ne ravna s kosovnimi odpadki skladno z letnim pro-

gramom iz 30. člena,
18. ne pripravi letnega programa v roku iz 30. člena,
19. ne zagotovi pogojev za prevzemanje oziroma odda-

janje nevarnih frakcij tako kot to določa 15. člen,
20. ne ravna z nevarnimi frakcijami skladno z letnim

programom iz 31. člena,
21. ne pripravi letnega programa v roku iz 31. člena,
22. ne zagotovi prevzemanja preostalih odpadov in po-

sode različnih velikosti tako kot to določa 17. člen,
23. ne očisti prevzemnih mest in njihove okolice, če ju

je pri prevzemanju preostalih odpadkov onesnažil tako kot to
določa 32. člen,

24. ne zagotavlja pranja posod tako kot to določa 33.
člen,

25. ne zagotovi predpisanega tipa, velikosti, barve in
označenosti posod in vrečk za prepuščanje preostalih od-
padkov tako kot to določa 34. člen,

26. ne izpolnjuje zahtev iz 35. člena,
27. ne izdela registra prevzemnih mest iz 38. člena,
28. ne upošteva vseh sprememb, ki jih sporoči upora-

bnik storitev javne službe tako kot to določa 39. člen,
29. ne ravna s preostalimi odpadki skladno z letnim

programom iz 45. člena,
30. ne pripravi letnega programa v roku iz 45. člena,
31. ne obvesti o izpadu prevzema komunalnih odpadkov

zaradi višje sile tako kot to določa 46. člen,
32. ne ugotavlja in ne evidentira sestave in količine pre-

vzetih komunalnih odpadkov ali ne obvesti pristojne inšpekci-
je tako kot to določa 47. člen,

33. ne obdela ostankov komunalnih odpadkov tako kot
to določa 48. člen,

34. ne izpolnjuje zahtev iz 49. člena,
35. ne vodi evidence o količini baliranih ostankov komu-

nalnih odpadkov iz 50. člena,
36. ravna v nasprotju z 51. členom,
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37. ne odlaga odpadkov tako kot to določata 52. in
53. člen,

38. ne ravna tako kot to določa 54. člena,
39. ne pripravi poročila iz 55. člena,
40. ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih

odpadkov tako kot to določa 67. člen.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekr-

šek odgovorna oseba izvajalca javne službe, ki stori prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena.

87. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za pre-

kršek upravljalec javne površine, zelenice ali pokopališča,
če ravna v nasprotju z 51. členom.

Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek odgovorna oseba upravljalca javne površine, zelenice
ali pokopališča, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.

88. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekr-

šek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba in:
1. ne uporablja storitve javne službe tako kot to določa-

ta 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 določba-

mi 59., 60., 61. in 62. člena,
4. piše in lepi plakate na posode za prepuščanje preo-

stalih odpadkov ali zabojnike za prepuščanje ločenih frakcij
(60. člen),

5. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja
dostopa do zbirnega mesta v zimskem času in ravna v nas-
protju z drugimi določbami 63. člena,

6. prepušča biološko razgradljive odpadke, ki nastaja-
jo zaradi dejavnosti iz 64. člena v posodah ali vrečkah za
prepuščanje preostalih odpadkov,

7. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki
vplivajo na obračun storitev javne službe (65. člen),

8. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komu-
nalne odpadke oziroma jih odlaga v objektih ali na zemlji-
ščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih od-
padkov (67. člen),

9. sežiga odpadke v nasprotju z 68. členom,
10. pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih

prireditev in čistilnih akcij ravna v nasprotju z določbami 69.
člena.

Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za pre-
kršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.

89. člen
Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekr-

šek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni oseba iz prej-
šnjega člena in:

1. ne uporablja storitve javne službe tako kot to določa-
ta 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 določba-
mi 59., 60., 61. in 62. člena,

4. piše in lepi plakate na posode za prepuščanje preo-
stalih odpadkov ali na zabojnike za prepuščanje ločenih
frakcij (60. člen),

5. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja
dostopa do zbirnega mesta v zimskem času in ravna v nas-
protju z drugimi določbami 63. člena,

6. ne obvešča javnega podjetja o spremembah, ki vpli-
vajo na obračun storitev javne službe (65. člen),

7. ravna v nasprotju s 66. členom,
8. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komu-

nalne odpadke oziroma jih odlaga v objektih ali na zemlji-
ščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih od-
padkov (67. člen),

9. sežiga odpadke (68. člen).

11. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

90. člen
Za uporabnike storitev javne službe, ki so uporabljali

storitev javne službe na dan uveljavitve tega odloka (v nadalje-
vanju: 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.

91. 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 me-
stom za prepuščanje komunalnih odpadkov uporabljajo po-
datki o številu gospodinjstev.

Če izvajalcu javne službe lastniki stavbe ali njen upravi-
telj 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 prebi-
vališčem v posameznih stanovanjih, se uporabi kot merilo za
razdelitev stroškov storitev javne službe po posameznih sta-
novanjih število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivali-
ščem v posameznem stanovanju.

92. člen
Izvajalec javne službe pripravi letne programe iz 25.,

29., 30., 31. in 45. člena prvič za leto 2003, in sicer do
31. 5. 2003.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena
se v programu iz 45. člena tega odloka določijo začetek,
dinamika ter obseg izločanja ločenih frakcij in biološko raz-
gradljivih odpadkov iz zbranih preostalih odpadkov v sortir-
nici regijskega centra, prvič za leto 2004.

93. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati odlok

o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Vi-
dem (Uradne objave občine Videm, št. 2/96), pravilnik o
zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih odpadkov v
Občini Videm (Uradne objave občine Videm, št. 2/96) ter
pravilnik o cenah in povračilih za zbiranje, transport in odla-
ganje komunalnih odpadkov v Občini Videm (Uradni objave
občine Videm, št. 2/96).

94. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 4/500-03/2003
Podlehnik, dne 3. aprila 2003.

Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.
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RADEČE

2108. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Radeče za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), 98. člena zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 18. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št.
37/99) je Občinski svet občine Radeče na 4. redni seji dne
16. 4. 2003 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Radeče

za leto 2002

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se sprejema zaključni račun prora-

čuna Občine Radeče za leto 2002, ki zajema vse prihod-
ke in odhodke transakcijskega računa proračuna Občine
Radeče.

II. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Zaključni račun Občine Radeče za leto 2002 obsega:

v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2002
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 562.066
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 326.329
70 DAVČNI PRIHODKI 252.764

700 Davki na dohodek in dobiček 211.309
703 Davki na premoženje 11.428
704 Domači davki na blago in storitve 30.027
706 Drugi davki –

71. NEDAVČNI PRIHODKI 73.565
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja 30.034
711 Takse in pristojbine 2.659
712 Denarne kazni 1.547
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 6.129
714 Drugi nedavčni prihodki 33.196

72 KAPITALSKI PRIHODKI 22.454
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 5.788
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja 16.666

73. PREJETE DONACIJE 2.100
730 Prejete donacije iz domačih virov 2.100
731 Prejete donacije iz tujine –

74 TRANSFERNI PRIHODKI 211.183
740 Transferni prihodki iz drugih
javno finančnih institucij 211.183

II. SKUPAJ ODHODKI (40+ 41+42+43) 578.969
40 TEKOČI ODHODKI 89.499

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 40.703
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost 5.316

v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2002

402 Izdatki za blago in storitev 34.361
403 Plačila domačih obresti 3.119
409 Rezerve 6.000

41 TEKOČI TRANSFERI 215.675
410 Subvencije –
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom 36.635
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam 16.166
413 Drugi tekoči domači transferi 162.874
414 Tekoči transferi v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 121.259
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 121.259

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 152.536
430 Investicijski transferi 152.536

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) - 16.903

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752) 481
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 481

750 Prejeta vračila danih posojil 481
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.) 481

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) –
50 ZADOLŽEVANJE –

500 Domače zadolževanje –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) –

550 Odplačila domačega dolga –
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU - 16.422
(I.+IV.+VII-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE - 16.422
(VII.-VIII.-IX)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.) - 16.903

3. člen
Stanje sredstev na računih Občine Radeče konec leta

2002 znaša 23,934.432,88 SIT, od tega znašajo sredstva
rezerv za naravne nesreče 18,595.101,70 SIT.

4. člen
Namenska sredstva na računih konec leta 2002 v viši-

ni 1,720.443,66 SIT se razporedijo za naslednje namene:
– MOP zapiranje deponije 159.183,00 SIT
– Ekološki otoki  26.640,00 SIT
– Sklad za regionalni razvoj – vodovod
(29. 12. 2000)  85.160,45 SIT
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– Obrtna cona Obrežje – kanalizacija 1,449.460,21 SIT
Skupaj 1,720.443,66 SIT

Neporabljena namenska sredstva v skupni višini
1,720.443,66 SIT se vključijo v proračun Občine Radeče
za leto 2003 za zgoraj navedene namene.

Druga sredstva v višini 3,618.887,52 SIT se vključijo v
proračun Občine Radeče za dokončanje programov iz leta
2002.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 03200-1/03-66
Radeče, dne 16. aprila 2003.

Župan
Občine Radeče

Franc Lipoglavšek l. r.

2109. Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Radeče

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Ura-
dni list RS, št. 62/94, 13/00 in 51/02) in 18. člena statuta
Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99 in 48/02) je
Občinski svet občine Radeče na 4. redni seji dne 16. 4.
2003 sprejel

S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Radeče

1. člen
Političnim strankam, katerim so pripadli mandati za čla-

ne občinskega sveta pripadajo sredstva iz proračuna občine
v višini 30 SIT na mesec za vsak dobljeni glas na lokalnih
volitvah za občinski svet.

2. člen
Strankam se sredstva priznavajo mesečno, nakazujejo

pa se trimesečno na njihove transakcijske račune.

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

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.

Št. 03200-1/03-65
Radeče, dne 16. aprila 2003.

Župan
Občine Radeče

Franc Lipoglavšek l. r.

2110. Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture

Na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Uradni list RS, št. 96/02) z dne 14. 11.
2002 je Občinski svet občine Radeče na 4. redni seji dne
16. 4. 2003 sprejel

S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju

kulture

Sklep Občinskega sveta občine Radeče z dne 8. 9.
1995 se dopolni, tako da odslej glasi:

I
Na območju Občine Radeče postanejo javna infrastruk-

tura na področju kulture naslednje nepremičnine, ki so na-
menjene opravljanju kulturne dejavnosti:

1. Dom kulture Radeče
parc. št. 104, k.o. Radeče, ZKV 134

2. Športna dvorana Radeče
parc. št. 199/17 in 199/33, k.o. Radeče, ZKV 688
199/41, k.o. Radeče, ZKV 561
199/11, k.o. Radeče, ZKV 284

3. Dom PORP do 1/2
parc. št. 199/13, k.o. Radeče, ZKV 730

4. Osnovna šola Svibno
parc. št. 802/2 in 802/4, k.o. Svibno, ZKV 397

5. Knjižnica Radeče
parc. št. 114/1, k.o. Radeče, ZKV 287
112/2, k.o. Radeče, ZKV 343
114/3 in 114/2, k.o. Radeče, ZKV 242

II
Kot javna infrastuktura na področju kulture se razglaša

tudi oprema v zgoraj omenjenih objektih, ki služijo za oprav-
ljanje kulturne dejavnosti.

III
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa se kot javna in-

frastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški
knjigi.

IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnem objave.

Št. 03200-1/03-67
Radeče, dne16. aprila 2003.

Župan
Občine Radeče

Franc Lipoglavšek l. r.

RAVNE NA KOROŠKEM

2111. Odlok o območju prepovedi parcelacije zemljišč
in prometa z njimi v Občini Ravne na Koroškem

Na podlagi 81. in 83. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) in 16. člena statuta
Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99,
61/01) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na
5. redni seji dne 31. 3. 2003 sprejel
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O D L O K
o območju prepovedi parcelacije zemljišč

in prometa z njimi v Občini Ravne na Koroškem

1. člen
Ta odlok določa območja prepovedi parcelacije zem-

ljišč, ki so v Občini Ravne na Koroškem, in prepoved pro-
meta z njimi.

2. člen
Namen prepovedi parcelacije zemljišč in prometa z

njimi je zavarovanje urejanja prostora, če obstaja utemeljena
nevarnost, da bo sicer izvedba prostorske ureditve onemo-
gočena ali močno otežena oziroma da se bodo bistveno
zvišali stroški njene izvedbe, ali da bodo za njeno izvedbo
potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi
lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.

3. člen
Območje prepovedi parcelacije zemljišč in prometa z

njimi v Občini Ravne na Koroškem zajema na podlagi odlo-
ka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dol-
goročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koro-
škem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje
1986–2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 63/00) in
programa priprav za ZN Čečovje–Jug, Dobji dvor, Hudopisk
in Kotlje III (Uradni list RS št. 12/01) naslednje parcele
oziroma dele parcel:

– parc. št.: 73,75,76,77,78,79,87, vse k.o. Kotlje;
– parc. št.: 36/1,94/1,85/1,85/2,94/1, vse k.o. Na-

vrški vrh;
– parc. št.: 203, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4,

204/5, 204/6, 204/7, 204/8, 208/1, 208/16, 208/17,
208/18, 209/1, 215/2, 215/16, 257/1,vse k.o. Dobja
vas;

– parc. št.: 442, 444, 445/1, 446/3, 460/2,
460/18, 461/2, vse k.o. Tolsti vrh.

Območje je prikazano v grafičnih prilogah odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroč-
nega in srednjeročnega plana občine Ravne na Koroškem
za območje občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-
2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 63/00) na listih
PKN v merilu M 1: 5000, na straneh 5, 9 in 14.

4. člen
Prepoved parcelacije zemljišč iz 3. člena in prometa z

njimi velja še eno leto po uveljavitvi prostorskega akta, zara-
di katerega so bili uvedeni, razen ukrepov, ki bi ovirali izvaja-
nje prostorskega akta, sicer pa lahko trajajo največ štiri leta.

5. člen
Občina v 30 dneh od uveljavitve odloka predlaga zaz-

nambo prepovedi parceliranja navedenih parcel in prometa
z njimi v zemljiški knjigi.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-01-3/03-60
Ravne na Koroškem, dne 31. marca 2003.

Župan
Občine Ravne na Koroškem

Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

2112. Odlok o območju predkupne pravice Občine
Ravne na Koroškem

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) in 16. člena statuta
Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99,
61/01) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na
5. redni seji dne 31. 3. 2003 sprejel

O D L O K
o območju predkupne pravice Občine

Ravne na Koroškem

1. člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice, ki jo ima

Občina Ravne na Koroškem na nepremičninah, in način
uveljavljanja predkupne pravice na teh območjih.

2. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na celot-

nem območju poselitve, ki so določena s prostorskim ak-
tom občine.

Kot območja poselitve se štejejo ureditvena območja
naselij in območja predvidena za njihovo širitev.

Območje predkupne pravice je določeno v grafičnih
prilogah odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Rav-
ne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem
za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS,
št. 63/00) na listih PKN v merilu 1: 5000, in sicer na
straneh št. 2, 5, 9, 10, 13, 14, 15.

Na teh območjih lahko uveljavlja občina predkupno
pravice:

– če je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni
interes,

– ima za te namene zagotovljena sredstva.

3. člen
Šteje se da obstaja občinski javni interes, če občina

nepremičnino potrebuje za:
– izvedbo prostorskega akta;
– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastruk-

ture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami;

– za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega var-
stva, 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 pro-

gramov občine ali načrtu nabav in gradenj.

4. člen
Izven poselitvenih območij iz 2. člena tega odloka lah-

ko občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah le
v primerih, če je s prostorskim aktom tam predvidena grad-
nja infrastrukturnih objektov in omrežij.

5. člen
Predkupno pravico v imenu in za račun občine uveljav-

lja občinska uprava.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.
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Št. 350-01-2/03-60
Ravne na Koroškem, dne 31. marca 2003.

Župan
Občine Ravne na Koroškem

Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

2113. Odlok o avto-taksi prevozih v Občini Ravne na
Koroškem

Na podlagi 36. člena zakona o prevozih v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 59/01) in 16. člena statuta
Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 in
61/01) in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.
25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 ter Uradni list
RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96, 35/97,
45/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01) je Občin-
ski svet občine Ravne na Koroškem na 5. seji 31. 3. 2003
sprejel

O D L O K
o avto-taksi prevozih v Občini Ravne

na Koroškem

I . SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Ravne na Ko-

roškem določijo pogoji in način opravljanja avto-taksi pre-
vozov.

II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE AVTO-TAKSI PREVOZOV

1. Pogoji

2. člen
Avto-taksi prevoz opravlja fizična ali pravna oseba, ki

ima skladno z zakonom izdano licenco za avto-taksi prevoze
(v nadaljnjem besedilu: avto-taksi prevoznik), z dovoljenjem,
ki ga izda organ Občinske uprave občine Ravne na Koro-
škem – Oddelek za komunalno in cestno gospodarstvo (v
nadaljnjem besedilu: pristojni organ).

2. Postopek za pridobitev dovoljenja

3. člen
Avto-taksi prevoznik pridobi dovoljenje na podlagi jav-

nega razpisa, ki ga pristojni organ objavi v dnevnem časopi-
su in na krajevno običajen način.

Na območju Občine Ravne na Koroškem bodo izdana
največ tri dovoljenja.

4. člen
Avto-taksi prevozniku se dodeli dovoljenje za čas izte-

ka veljavnosti licence.
Dovoljenje se lahko podaljša.
Za podaljšanje dovoljenja avto-taksi prevoznik zaprosi

z vlogo, kateri mora priložiti dokumente iz 6. člena tega
odloka.

Izbrani avto-taksi prevozniki morajo pristojnemu orga-
nu predložiti fotografije z imeni in priimki voznikov za avto-
taksi izkaznice.

5. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– število dovoljenj, ki jih bo pristojni organ izdal;
– pogoje iz 2. člena tega odloka;
– navedbo, da gre za odprt javni razpis do izdaje celot-

nega števila dovoljenj iz prve alinee tega člena;
– naslov pristojnega organa, ki zbira ponudbe;
– rok za oddajo ponudb;
– čas in kraj odpiranja ponudb;
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri.

6. člen
Ponudniki morajo s ponudbo priložiti overjene fotoko-

pije naslednjih dokumentov:
– licenco za opravljanje avto-taksi prevozov z izvodi

licenc za posamezno vozilo, s katerimi se bo opravljal avto-
taksi prevoz;

– pogodbe o zaposlitvi voznikov vozil, s katerimi bo
avto-taksi prevoznik opravljal avto-taksi prevoz;

– dokazilo o plačilu takse po tem odloku, razen za prvi
javni razpis;

– ponudbe cen avto-taksi prevozov za eno leto.

7. člen
Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje

izmed delavcev župan in ima najmanj tri člane.
Za postopek se smiselno uporabljajo določbe zakona

o javnih naročilih.

8. člen
Avto-taksi prevozniki sami določajo cene avto-taksi pre-

vozov in vsako spremembo cenika avto-taksi prevozov v
roku 8 dni pošljejo pristojnemu organu.

Pristojni organ zapečati cenik in avto-taksi izkaznico iz
4. člena tega odloka, ko izda dovoljenje iz 3. člena tega
odloka.

9. člen
Avto-taksi prevozniku preneha dovoljenje za avto-taksi

prevoze in ne sme opravljati avto-taksi prevoza, če:
– poteče veljavnost licence in dovoljenja iz 3. člena

tega odloka;
– nima poravnane takse do Občine Ravne na Koro-

škem po tem odloku.

10. člen
Avto-taksi prevoznik je dolžan v roku 8 dni prijaviti pri-

stojnemu organu vsako spremembo voznika oziroma vozni-
kov. Hkrati s prijavo spremembe predložiti fotografijo z ime-
nom in priimkom voznika. Na podlagi tega pristojni organ
vozniku izda avto taksi izkaznico in voznik lahko prične oprav-
ljati avto-taksi prevoz.

11. člen
Evidenco o izdanih dovoljenjih za opravljanje avto-taksi

prevozov ter vsa administrativna dela za njihovo pridobitev,
spremembo ali odvzem opravlja pristojni organ.

III. NAČIN OPRAVLJANJA AVTO-TAKSI PREVOZOV

1. Avto-taksi postajališče

12. člen
Za ureditev avto-taksi postajališč skrbi pristojni organ.

Le-ta so predvidena na območjih četrtnih skupnosti Trg,
Javornik in Čečovje.
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13. člen
Za uporabo avto-taksi postajališča plačajo avto-taksi

prevozniki letno takso.
Takso iz prejšnjega odstavka tega člena določi Občin-

ski svet občine Ravne na Koroškem. Avto-taksi prevozniki
so prvo leto po izdaji dovoljenja oproščeni plačila takse iz
prejšnjega odstavka.

2. Dolžnosti avto-taksi prevoznika in voznika

14. člen
Avto-taksi prevozi se začnejo opravljati:
– z avto-taksi postajališča ali parkirnega mesta;
– z mesta, ki ga določi naročnik avto-taksi prevoza in
– z mesta ustavitve avto-taksi vozila.

15. člen
Voznik lahko parkira in ustavlja vozilo na vsakem avto-

taksi postajališču.
Na avto-taksi postajališču mora biti voznik v vozilu ali

poleg vozila.

16. člen
Voznik mora naročeno vožnjo opraviti skladno z naroči-

lom po najkrajši možni poti ali poti, ki jo določi naročnik.
Voznik mora imeti ves čas vožnje vključen taksimeter,

ki ga vključi ob odhodu s potnikom in izključi ob prihodu na
določeno mesto.

17. člen
Cilj in smer vožnje določi naročnik avto-taksi prevoza.

Naročnik se odloči, ali se bo z istim avto-taksi vozilom pelja-
lo več potnikov na isti ali različnih relacijah.

18. člen
Voznik, ki je na vožnji in je prost, mora ustaviti avto-

taksi vozilo in sprejeti potnika, če s tem ne krši cestno
prometnih predpisov.

V primeru, da voznik ne more dokončati začete vožnje,
je dolžan v najkrajšem možnem času zagotoviti potniku dru-
go avto-taksi vozilo.

19. člen
Voznik mora sprejeti potnikovo osebno prtljago, če ne

presega velikosti razpoložljivega prtljažnega prostora avto-
taksi vozila.

Za prevoz živali se dogovorita voznik in potnik.

20. člen
Voznik lahko odkloni prevoz pijane osebe, osebe pod

vplivom mamil, napadalne osebe ter osebe, ki bi s svojimi
stvarmi, obleko ali na kakšen drug način lahko poškodovala
vozilo, razen v primeru prometne ali druge nesreče.

21. člen
Z najdenimi predmeti v avto-taksi vozilu ravna voznik

skladno s predpisi o najdenih predmetih.

22. člen
Voznik mora potniku avto-taksi prevoz zaračunati skla-

dno z zapečatenim cenikom.

23. člen
Voznik mora biti urejen in primerno oblečen.
V avto-taksi vozilu se ne sme kaditi.

3. Avto-taksi vozilo

24. člen
Avto-taksi vozilo mora imeti:
– najmanj štiri vrata, kar pomeni poleg vrat za voznika

in sovoznika še dvoje bočnih vrat ali pa ena drsna bočna
vrata in zadnja vrata;

– na prednjem delu strehe svetlobno tablo z napisom
»TAXI«;

– na zunanji strani levih in desnih sprednjih vrat ozna-
ko, ki je sestavljena iz napisa »TAXI«, označbe firme, njene-
ga sedeža ter številke telefona;

– znotraj spredaj oznako iz prejšnje alinee tega člena;
– zapečaten cenik poleg oznake iz prejšnje alinee tega

člena;
– znotraj na vidnem mestu vgrajen taksimeter z vgraje-

nim tiskalnikom za izpis računa;
– znotraj avto-taksi izkaznico, izvod dovoljenja iz

3. člena tega odloka in izvod licence za vozilo.

25. člen
Avto-taksi vozilo mora biti registrirano za najmanj štiri

osebe, upoštevajoč tudi voznika.
Vozilo mora biti čisto zunaj in znotraj.

26. člen
Velikost svetlobne table iz druge alinee 24. člena tega

odloka mora biti najmanj 210 mm x 80 mm, črke napisa pa
so rumene barve na črni podlagi.

Svetlobni napis mora biti ponoči razsvetljen.

27. člen
Oznaka iz tretje alinee 24. člena tega odloka mora biti

izpisana s črkami v višini najmanj 30 mm.
Oznaka iz četrte alinee 24. člena tega odloka mora biti

izpisana s črkami višine najmanj 20 mm.
Podatki o firmi in njenem sedežu morajo biti enaki kot

na licenci za vozilo.

28. člen
Zapečateni cenik iz pete alinee 24. člena tega odloka

mora biti izpisan s tiskanimi črkami višine najmanj 10 mm.

29. člen
Taksimeter iz šeste alinee 24. člena tega odloka, mora

biti pregledan v skladu s predpisi. Vidni prikaz in izračunava-
nje voznine mora biti v skladu z zapečatenim cenikom.

Taksimeter mora biti nameščen tako, da je viden upo-
rabnikom prevoza.

IV. NADZOR

30. člen
Komunalno cestni inšpektor Občine Ravne na Koro-

škem izvaja nadzor nad izvajanjem tega odloka ter vodi evi-
denco o izrečenih kaznih.

V. KAZENSKE DOLOČBE

31. člen
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev, ki se izreče na

kraju prekrška, se za prekršek kaznuje voznik, če:
1. ravna v nasprotju s 15. členom,
2. ravna v nasprotju s 16. členom,
3. ravna v nasprotju z 18. členom,
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4. ravna v nasprotju z 19. členom,
5. ravna v nasprotju z 21. členom,
6. ravna v nasprotju z 22. členom,
7. kadi v vozilu (drugi odstavek 23. člena),
8. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 26. člena.

32. člen
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev, ki se izreče na

kraju prekrška, se za prekršek kaznuje avto-taksi prevoznik
kot pravna oseba, če:

1. ravna v nasprotju z 2. členom,
2. ravna v nasprotju z 9. členom,
3. avto-taksi vozilo ne ustreza zahtevam iz 24., 25.,

26., 27., 28. in 29. člena.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekr-

ške iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne
osebe.

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za pre-
krške iz prvega odstavka tega člena posameznik, ki jih stori
v zvezi s samostojnim delom.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

33. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

avto-taksi prevozih v Občini Ravne-Prevalje (Uradni list RS,
št. 54/98) na območju Občine Ravne na Koroškem.

34. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 344-06-1/03-32
Ravne na Koroškem, dne 26. februarja 2003.

Župan
Občine Ravne na Koroškem

Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

2114. Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Ravne na Koroškem

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Ura-
dni list RS, št. 62/94, 94/02) in v povezavi s 23. členom
istega zakona ter na podlagi statuta Občine Ravne na Koro-
škem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet
občine Ravne na Koroškem na 5. redni seji dne 31. 3.
2003 sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank

v Občini Ravne na Koroškem

1. člen
Političnim strankam (v nadaljnjem besedilu: stranke),

katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sve-
ta, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Ravne na Koro-
škem v višini 8.000 SIT za vsak mandat mesečno.

2. člen
Sredstva se stranki dodeljujejo mesečno na transakcij-

ski račun.

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

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od potrditve
mandatov – 4. 12. 2002.

Št. 024-01-1/03-11
Ravne na Koroškem, dne 31. marca 2003.

Župan
Občine Ravne na Koroškem

Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

2115. Spremembe programa priprave in sprejemanja
zazidalnega načrta za stanovanjsko zazidavo
Kotlje III

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86,  in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet občine
Ravne na Koroškem na 5. redni seji 31. 3. 2003 sprejel

S P R E M E M B E   P R O G R A M A
priprave in sprejemanja zazidalnega načrta

za stanovanjsko zazidavo Kotlje III

1. člen
Spremeni se naslov programa, doda se besedilo:« in

bencinski servis.« Tako po novem naslov programa glasi:
»Program priprave in sprejemanja zazidalnega načrta za sta-
novanjsko zazidavo in bencinski servis Kotlje III.«

2. člen
V 4. členu se črta prvi odstavek, ki se nadomesti z

besedilom: »Potrebno je pripraviti najmanj 3 variantne pre-
dloge potrebnih strokovnih podlag.«

3. člen
V zadnjem stavku 8. člena se črta besedilo: »na osnovi

ponudb za urbanistično načrtovanje registriranih organiza-
cij.« Tako po novem zadnji stavek glasi: »Investitor projekta
ZN izbere izvajalca po svoji presoji.«

4. člen
V 9. členu se doda kot soglasodajalec »Petrol Energe-

tika Ravne«.

5. člen
V 10. členu se črta prva alinea in se nadomesti z novo,

ki glasi:« Izdelava variantnih strokovnih podlag v 30 dneh.«
V peti alinei se zamenja beseda »županja« z besedo

»župan«.

6. člen
V 11. členu se v prvem stavku črtata besedi: »lastnik

zemljišč«. Tako se glasi prvi stavek: »Vse stroške v zvezi z
izdelavo osnutka in predloga ZN, pridobivanjem pogojev in
soglasij prevzame investitor.«

7. člen
Ta sprememba programa se objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
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Št. 350-05-1 /00-62
Ravne na Koroškem, dne 31. marca 2003.

Župan
Občine Ravne na Koroškem

Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

2116. Program priprave sprememb in dopolnitev
odloka o PUP za območje matičnih okolišev
Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki
obsegajo prostor med mejo urbanističnih
načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo
ureditvenih območij naselij, določenih z
družbenim planom Občine Ravne na Koroškem
za obdobje 1986–1990 in območja Stražišča-
Breznica, za katerega v tem srednjeročnem
obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV, št.
20/86 in 9/93) – (v nadaljevanju: spremembe in
dopolnitve PUP): sprememba oziroma
dopolnitev PUP za podeželje oziroma razpršeno
gradnjo

Na podlagi 27., 171.,173. in 179. člena zakona o ure-
janju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03), in
16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet občine Ravne na
Koroškem na 5. redni seji dne 31. 3. 2003 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev odloka o PUP za
območje matičnih okolišev Črna, Mežica,

Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor
med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica,

Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij
naselij, določenih z družbenim planom Občine
Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in
območja Stražišča-Breznica, za katerega v tem
srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava
PIA (MUV št. 20/86 in 9/93) – (v nadaljevanju:
spremembe in dopolnitve PUP): sprememba

oziroma dopolnitev PUP za podeželje oziroma
razpršeno gradnjo

UVOD
S 1. 1. 2003 sta stopila v veljavo nova prostorska

zakona - zakon o graditvi objektov( ZGO-1) in zakon o ureja-
nju prostora (ZureP-1), ki sta temeljito spremenila tako po-
stopke kot prostorske akte v Sloveniji.

ZureP-1 v prehodnih določbah ni podaljšal veljavnosti
občinskih urbanističnih redov. To pomeni, da na območjih,
kjer so veljali urbanistični redi in teh območij občina ni
pokrila z ustreznim prostorskim aktom, kot ga je določal
zakon o urejanju naselij - ZUN (Uradni list SRS, št. 18/84),
ni več zakonske podlage za izdajo gradbenih dovoljenj, niti
za postavitev enostavnih objektov. Da bodo upravne enote
lahko izdajale gradbena dovoljenja oziroma da bodo prebi-
valci na takih območjih lahko postavljali enostavne objekte,
mora Občina Ravne na Koroškem čimprej sprejeti ustrezne
spremembe in dopolnitve PUP, ki bodo pokrila ta območja.

1. člen
(Predmet)

S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo

prostorskega akta;

– predmet in programska izhodišča prostorskega akta;
– nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in

mnenja;
– seznam potrebnih strokovnih podlag;
– roki za pripravo prostorskega akta;
– financiranje prostorskega akta.

2. člen
(Zakonska podlaga)

Pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP se upošte-
vajo:

– zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02,
popr. 8/03 – v nadaljevanju: ZureP-1);

– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93,
1/96);

– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85);

– podzakonski predpisi, sprejeti oziroma izdani na pod-
lagi gornjih zakonov;

– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine
okolja ter predmete poslovanja gospodarskih javnih služb.

3. člen
(Vsebina)

Spremembe in dopolnitve PUP se izdelajo za tiste PUP,
ki mejijo na območja nekdanjega urbanističnega reda to so
PUP, št. 11, 12, 13 in 13 A.

4. člen
(Veljavna prostorska dokumentacija

in strokovne podlage)
Sprememba in dopolnitev PUP se izdela z upošteva-

njem:
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dol-

goročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koro-
škem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje
1986–2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 63/00);

– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij,
ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna,
Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij,
določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem
za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za
katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izde-
lava PIA (MUV, št. 20/86);

– spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ure-
ditvenih pogojih za območja matičnih okolišev: Črna, Meži-
ca, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo
urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo
ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom
Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in
območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeroč-
nem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV, št. 9/93).

5. člen
(Nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostor, ki dajejo smernice in mnenja:

1. KANALIZACIJA Javno komunalno podjetje LOG
d.o.o., Dobja vas 183

2. VODOVOD Javno komunalno podjetje LOG
d.o.o., Dobja vas 183

3. TOPLOVOD Petrol Energetika Ravne d.o.o.,
Koroška cesta 14

4. PLIN Petrol Energetika Ravne d.o.o.,
Koroška cesta 14
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5. ODVOZ SMETI Javno komunalno podjetje LOG
d.o.o., Dobja vas 183

6. UPRAVLJALEC /
LASTNIK CEST Javno komunalno podjetje LOG

d.o.o., Dobja vas 183 Občina Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5,
Ravne na Koroškem

7. ELEKTRO ELEKTRO Celje, PE Slovenj Gradec,
Francetov trg

8. TELEKOM Telekom Slovenije d.d., PE Maribor,
Titova cesta 38

9. PROMET RS-MP-Direkcija za državne ceste,
Tržaška 18, Ljubljana

10. KULTURNA DEDIŠČINA ZVKDS-OE Maribor, Slomškov trg 6,
Maribor

11. NARAVNA DEDIŠČINA ZVNDS-OE Maribor, Slomškov trg 6,
Maribor

12. VARSTVO NARAVE-VODE RS-MOP-Agencija za okolje-OE za
področje voda, Krekova 17, Maribor

13. ŽELEZNICA Slovenske železnice, Kolodvorska
11, Ljubljana

14. GOZD. GOSPODARSTVO RS-Zavod za gozdove, Vorančev trg
1, Slov. Gradec

15. ZEMELJSKI PLIN GEOPLIN d.o.o., Cesta ljubj. brigade
11, Ljubljana

16. ZDRAVSTVENO VARSTVO Zdr. inšpektorat RS-OE Dravograd,
Meža 10

17. VETERINARSKA ZAŠČITA Veterinarska inšpekcija – enota
Dravograd, Meža 10

18. POŽARNA ZAŠČITA RS-MO, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
izpostava Slovenj Gradec, Meškova
21, Slovenj Gradec

19. OBRAMBA RS-MO, Uprava za obrambo Slovenj
Gradec, Meškova 21, Slov. Gradec

Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potre-
bno pridobiti predhodna mnenja in smernice drugih orga-
nov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v
postopku.

6. člen
(Investitor, izdelovalec in koordinator)

Investitor je Občina Ravne na Koroškem.
Izdelovalca sprememb in dopolnitev PUP, ter morebit-

nih drugih strokovnih podlag in strokovnih gradiv, v skladu z
veljavno zakonodajo, izbere Občina Ravne na Koroškem.

Koordinator upravno–strokovnih aktivnosti je Oddelek
za okolje, prostor in ekologijo občine Ravne na Koroškem.

7. člen
(Terminski plan)

Pridobitev strokovnih podlag:
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora izde-

lovalec pridobi v 30 dneh po pozivu;
– izdelovalec preda osnutek sprememb in dopolnitev

PUP v 30 dneh po pridobitvi vseh potrebnih smernic in
pogojev s strani nosilcev urejanja prostora;

– Oddelek za okolje, prostor in ekologijo občine Rav-
ne na Koroškem županu predloži osnutek sprememb in
dopolnitev PUP z obrazložitvami v roku 15 dni po prejemu
dokumentacije od izdelovalca;

– osnutek sprememb in dopolnitev PUP se da v prvi
obravnavi v potrditev na občinski svet. S sklepom občinske-
ga sveta se osnutek sprememb in dopolnitev PUP da v javno
razgrnitev. Osnutek bo javno razgrnjen 30 dni v avli mestne
hiše ter v prostorih KS;

– izdelovalec pripravi strokovna stališča do pripomb iz
javne razgrnitve in iz javne obravnave v 15 dneh po zaključ-
ku javne razgrnitve;

– izdelovalec bo na osnovi potrjenih stališč do pripomb
in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave pripravil dopol-
njen osnutek sprememb in dopolnitev PUP v roku 15 dni po
njihovem prejemu;

– nosilci urejanja prostora bodo izdali soglasja v roku
30 dni po prejemu dopolnjenega osnutka sprememb in
dopolnitev PUP;

– izdelovalec bo predal investitorju usklajen predlog
sprememb in dopolnitev PUP v roku 15 dni po prejetju vseh
soglasij;

– usklajen predlog Sprememb in dopolnitev PUP se
preda v sprejem Občinskemu svetu;

– Objava Sprememb in dopolnitev PUP v Uradnem li-
stu RS;

– izdelovalec pripravi končni elaborat v roku 14 dni po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

8. člen
(Stroški priprave in sprejemanja)

Vse stroške v zvezi z izdelavo sprememb in dopolni-
tev PUP ter pridobivanjem smernic in mnenj prevzame
investitor.

9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republi-

ke Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-03-2/03-60
Ravne na Koroškem, dne 31. marca 2003.

Župan
Občine Ravne na Koroškem

Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

ŠENTJUR

2117. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Šentjur za leto 2002

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 124. člena
statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list št. 40/99 in
1/02) je Občinski svet občine Šentjur na 4. redni seji dne
10. 4. 2003 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur

za leto 2002

1. člen
Občinski svet občine Šentjur sprejme zaključni račun

proračuna Občine Šentjur za leto 2002 z naslednjimi po-
stavkami v 000 SIT:

Bilanca prihodkov in odhodkov:
– skupni prihodki 1,794.463
– skupni odhodki 1,849.734
– proračunski primanjkljaj –55.271

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev 99.230
– dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev 20.811
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– prejeta minus dana posojila
in sprememba kapitalskih deležev 78.419

Izkaz računa financiranja:
– zadolževanje –
– odplačila dolga 21.940
– zadolževanje – odplačilo dolga –21.940
– povečanje sredstev na računih 1.208

2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih

terjatev in naložb, izkaz računa financiranja so sestavni del
tega odloka.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 004-6/2003-100
Šentjur, dne 10. aprila 2003.

Župan
Občine Šentjur

Štefan Tisel l. r.

2118. Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu
Gorica pri Slivnici

Na podlagi 34. in 62. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02), ter na podlagi 15. člena statuta
Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99 in 1/02) je Občin-
ski svet občine Šentjur na 4. seji dne 10. 4. 2003 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu

Gorica pri Slivnici

1. člen
V odloku zazidalnega načrta in odlokih o spremem-

bah in dopolnitvah odloka zazidalnega načrta Gorica pri
Slivnici (Uradni list RS, št. 1/74, 37/89, 1/94, 31/01),
se doda člen, kjer je opredeljena možnost in pogoji za
gradnjo nadomestnih objektov znotraj zazidalnega načrta
Gorica pri Slivnici.

Opredelitev možnosti nadomestne gradnje

2. člen
V območju zazidalnega načrta Gorica pri Slivnici je

možna naslednja nadomestna gradnja: nadomestna gradnja
stanovanjskih hiš, poslovno, gospodarskih in pomožnih ob-
jektov, če namembnost ni v nasprotju z namembnostjo
osnovnega zazidalnega načrta in ne poslabša bivalne pogo-
je obstoječega stanja.

3. člen
Pri gradnji nadomestnih objektov je potrebno upošte-

vati naslednje pogoje:
– da se nadomestni objekt gradi na istem mestu ali v

neposredni bližini objekta, ki se nadomešča. Večji odmik od
objekta, ki se nadomešča, je možen v primerih, če je to
potrebno zaradi geološko nestabilnega terena ali pa zaradi
same arhitekture objekta in potrebne umeščenosti v obsto-
ječi prostor, vendar vselej znotraj gradbene parcele,

– da je novi objekt iste namembnosti kot objekt, ki se
nadomešča. Pri tem ni odločilno stanje vpisano v katastru,
temveč je gradnja nadomestnega objekta možna le takrat,
ko je po ogledu na terenu možno ugotoviti namembnost
objekta, ki se nadomešča;

– da je objekt, ki se nadomešča, statično ali funkcio-
nalno neprimeren. V primeru dvoma ali se objekt šteje za
statično ali funkcionalno neprimernega, si pristojni organ
pridobi strokovno mnenje na stroške investitorja;

– da se investitor zaveže, da bo v primeru, ko se nado-
mestni objekt ne gradi na istem mestu kot stoji objekt, ki se
nadomešča, stari objekt najkasneje v štirih letih od izdaje
gradbenega dovoljenja oziroma pred začetkom uporabe na-
domestnega objekta, odstranil;

– da je zagotovljena ustrezna komunalna in infrastruk-
turna opremljenost zemljišča;

– da na objektu, ki se nadomešča z novim – nadome-
stnim objektom, niso dovoljena nikakršna gradbena dela.

4. člen
Pogoji za urbanistično oblikovanje mikro območja in

arhitektonskega oblikovanja nadomestnega objekta:
– obvezno upoštevanje gradbene linije obstoječega

stavbnega fonda naselja in odmikov od komunikacij, parcel-
nih mej in ostale infrastrukture;

– oblikovanje objektov mora biti usklajeno z osnovnim
zazidalnim načrtom in obstoječo zazidavo,

– sama struktura poselitve ne sme bistveno vplivati na
koncept poselitve znotraj zazidalnega načrta.

5. člen
Možen je odmik od zazidalnega načrta, ki pa se določi

v strokovnih osnovah, k predvidenemu posegu, za katere pa
je potrebno pridobiti vsa soglasja pristojnih organov in insti-
tucij, ki so jih podali k osnovnemu ZN.

6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 352-219/02-100
Šentjur, dne 10. aprila 2003.

Župan
Občine Šentjur

Štefan Tisel l. r.

2119. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Mestno jedro Šentjur

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
229/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 8. in 15. člena statuta Občine
Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99 in 1/02) je Občinski svet
občine Šentjur na 4. seji dne 10. 4. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o zazidalnem načrtu Mestno jedro Šentjur
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1. člen
Na osnovi zazidalnega načrta Mestno jedro Šentjur, ki

ga je izdelal Razvojni center Celje-Planiranje pod št. 329/78
(Uradni list RS, št. 1/79) ter spremembe in dopolnitve tega
odloka (Uradni list SRS, št. 23/83, 42/88, 1/91 in Uradni
list RS, št. 11/94), se sprejme odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Mestno jedro Šen-
tjur (v nadaljevanju: spremembe ZN mestno jedro Šentjur),
ki ga je izdelal Zavod za urbanizem Velenje, d.o.o. Trg
mladosti 2, 3320 Velenje, v juniju 2002, št. projekta
1917/02-ZN.

2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nana-

šajo na območja urejanja z oznakami in številkami:

Obravnavano Številka parcele
območje

SD I 725, 726/1, 727; k.o. Šentjur ;

SD II 754; k.o. Šentjur;

SD III 598/5,599/1,598/1,602/2,598/4, 600;
k.o. Šentjur

SD IV 612/1,613/3,611/2,611/3, 612/2; k.o.
Šentjur;

SD V 657/1,657/2; (658 – del; 659 – del) k.o.
Šentjur.

SD VI 606 – del, 610 – del, 615 – del, 621/1 –
del, 622 – del, 623 – del, 651/4 – del
654/1 – del, 650/6 – del, 656/2 – del,
656/3 del, 657/1 – del, 657/2 – del, 1356
– del, 1373/1 – del, 1373/2 – del; k.o.
Šentjur

3. člen
Meja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta SD I

poteka po zunanjih mejah zemljiških parcel št. 725 in 726/1
kot je razvidno iz kopije katstrskega načrta oziroma arhitek-
tonske zazidalne situacije.

Meja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta SD II
poteka po mejah obravnavane zemljiške parcele št. 754.

Meja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta SD III
poteka od mosta čez Pešnico po levem bregu potoka v
severni smeri v dolžini ca. 100 m, gre po severni meji
parcele 602/2 v dolžini ca. 86 m, se severovzhodno od
blagovnice prelomi po vzhodni meji iste parcele, steče po
vzhodnih mejah parcel 598/4, 598/1 in 599/1, kjer se ob
stiku z Ljubljansko cesto prelomi v zahodno smer v dolžini
ca. 28 m in se zaključi na izhodišču pri mostu.

Meja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta SD
IV poteka po zunanjem obodu obravnavanih petih parcel.

Meja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta SD V
poteka po zunanjih mejah obravnavanih dveh parcel in po
delu sosednjih parcel ob Ljubljanski cesti.

Meja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta SD
VI ne poteka po parcelnih mejah, temveč se omeji strogo na
predviden poseg, na samo krožišče (skupni zunanji premer
40 m) ter na vse štiri prometne priključke v radiusu od 20 m
do 45 m.

4. člen
Območja sprememb in dopolnitev ZN po tem odloku

so namenjena:

SD I
Predvideni poseg predstavlja nadgraditev obstoječega

pritličnega prizidka med obstoječim stanovanjskim objek-
tom in pomožnim objektom garaže.

SD II
Predvideni poseg predstavlja na mestu obstoječega

objekta, kateri se bo predhodno porušil in odstranil, zgraditi
podoben nadomestni objekt s spremembo namembnosti iz
stanovanjskega v poslovno-stanovanjski objekt, z možno po-
slovno ali samo delno poslovno kletno etažo v kombinaciji z
garažnimi boksi. Število garažnih boksov mora biti toliko,
kot bo stanovanj. Za vsak poslovni prostor morajo biti zago-
tovljeni najmanj eno parkirno mesto na 30 m2 pisarniške
površine.

SD III
Predvidena sprememba zazidalnega načrta obravnava

ureditev novega dovoza do blagovnice Resevna z južne smeri
s priključkom na Ljubljansko cesto ob mostu čez potok
Pešnico in pritlični prizidek letno – zimskega vrta k severov-
zhodnemu vogalu blagovnice.

SD IV
Predviden poseg se nanaša na spremembo namem-

bnosti iz stanovanjskega v poslovno-stanovanjski objekt in
funkcionalnosti primerno uredili ožjo okolico z manjšim par-
kiriščem za stranke.

SD V
Namen sprememb in dopolnitev na tem območju je

omogočiti odstranitev bencinskega servisa v celoti, na nje-
govem mestu pa se predvidi nadomestna gradnja poslovne-
ga objekta z zunanjo ureditvijo.

Predhodno je možno celotno območje nameniti za jav-
no parkirišče osebnih vozil.

SD VI
Namen sprememb in dopolnitev na tem območju je

sprememba obstoječega klasičnega križišča v krožni pro-
met.

5. člen
V območju sprememb in dopolnitev ZN pogoji za urba-

nistično in arhitektonsko oblikovanje objektov so naslednji:

a) Tlorisni gabariti:
SD I : Prizidek z nadgradnjo 9 m x 8,20 m
SD II : Poslovno – stanovanjski objekt 17,50 m x

10,50 m
SD III : Letno zimski vrt 16,20 m x 8 m
SD IV : Poslovno stanovanjski del objekta –

rekonstrukcija 7 m x 10,50 m
SD V : Poslovni objekt 22 m x 10 m
SD VI : Krožišče ∅ 40 M

b) Višinski gabarati:
SD I : P + IP
SD II : K + P + IP
SD III : P
SD IV : P + DIP
SD V : P
SD VI : –

c) Način gradnje in oblikovanje objektov:
SD I: Prizidek z nadgradnjo: klasično izveden iz opeč-

nega votlaka na AB temeljih in leseno strešno konstrukcijo.
Streha je dvokapnica.
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SD II: Poslovno-stanovanjski objekt: klasično grajen
objekt na AB pasovnih temeljih, klet iz betonskega votlaka,
pritličje in podstrešje iz opečnega votlaka in leseno strešno
konstrukcijo.

SD III: Letno zimski vrt: deloma klasična izvedba teme-
ljev, ostala izvedba bo montažna – stene in stropovi v kovin-
ski konstrukciji.

SD IV: Poslovno stanovanjski del objekta – rekonstruk-
cija, klasična izvedba, AB konstruktivni elementi, lesena
strešna konstrukcija.

SD V: PoslovnI objekt: klasično grajen ali montažne
izvedbe.

SD VI: Prazen dokaj velik središčni otok krožišča
∅ 12 m.

d) Tolerance
Tolerance na namembnost:
SD I: Prizidek z nadgradnjo – povečava stanovanjskih

površin
SD II: Poslovno – stanovanjski objekt – poslovno sta-

novanjski objekt
SD III: Letno zimski vrt – dodatni poslovni prostori
SD IV: Poslovno stanovanjski del objekta – poslovno

stanovanjski objekt – prej stanovanjski objekt . pred izgrad-
njo poslovno stanovanjskega objekta se uredi območje za
parkirišče osebnih vozil.

SD V: Poslovni objekt
SDVI: Krožišče s krožno urejenim prometom
Tolerance na tlorisne gabarite:
SD I: Prizidek z nadgradnjo: ±0,50m samo v zahodni

smeri
SD II: Poslovno – stanovanjski objekt: dovoljeno od-

stopanje samo v minus, podolžini in po širini –1 m.
SD III: Letno zimski vrt: +1 m v vzhodni in južni smeri; v

minus poljubno.
SD IV: Poslovno stanovanjski del objekta: dovoljeno

tlorisno odstopanje za kolikor navedene kote odstopajo od
dejanskega stanja, vendar ne več kot ±0,30 m

SD V: Poslovni objekt: ±1 m v južni ali zahodni smeri
SD VI: Krožišče: možno odstopanje zunanje konture

(pločnikov) samega krožišča oziroma priključkov samo v v
minus (–)

Tolerance na višinske gabarite:
SD I: Prizidek z nadgradnjo: možnost odstopanja sku-

pne višine nadgrajenega prizidka za toliko, da se bosta kap
in sleme hiše in prizidka izenačila.

SD II: Poslovno – stanovanjski objekt: dopustno odsto-
panje skupne višine objekta ±0,70m

SD III: Letno zimski vrt: dopustno odstopanje skupne
višine prizidka za toliko, da bo ta prilagodil višini pritličja
blagovnice.

SD IV: Poslovno stanovanjski del objekta – rekonstruk-
cija: dovoljeni odstopanje za kolikor navedene višinske kote
odstopajo od dejanskega stanja. V variantnem izvedbi gre
za objekt nizke gradnje-parkirišča.

SD V: Poslovni objekt: ±0,50m
SD VI: Krožišče: dopustno vertikalno odstopanje glede

na nivelete obstoječega križišča ±0,50m

6. člen
Pogoji za realizacijo spremembe in dopolnitve ZN zno-

traj meje so:
Komunalna ureditev:
– izgradnja cestnega omrežja in izgradnja novih parkir-

nih površin.
Na območju SD II je potrebno upoštevati naslednje

pogoje:

· ob regionalni cesti v območju SD II je potrebno pred-
videti pločnik minimalne širine 155 cm;

· priključek na Trubarjevo cesto je potrebno rekonstrui-
rati v dolžini minimalno 12 m. Pri rekonstrukciji priključka je
potrebno predvideti pločnik minimalne širine 155 cm, pri-
ključni radij minimalno 5 m, ukiniti parkirno mesto v obmo-
čju priključka, predvideti zadostno število parkirnih mest in
urediti naklon ceste ter priključek na parkirišče.

Rekonstrukcija obstoječega elektro omrežja z javno
razsvetljavo:

V območju SD II:
Zaradi sprememb in dopolnitev je potrebno izdelati

projekt preureditve NN el. kablov. Prav tako je potrebno v
projektu obdelati nizkonapetostni el. priključek za nadome-
stni poslovno-stanovanjski objekt.

V območju SD III, kjer so locirani visokonapetostni in
nizkonapetostni vodi z javno razsvetljavo je potrebno zako-
ličbo, strokovni nadzor, mehansko zaščito, odstranitev ka-
bliranje NNO z JR izvajalstvo poveriti Elektru Celje skladno z
izdajo soglasja štev. 1/21-20391/02-NA/LZ.

Na območju SD IV si mora investitor pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje za priključitev na
distribucijsko omrežje.

Na območju SD V, v katerem se predvideva nadome-
stni poslovni objekt je potrebno izdelati projekt priključitve
objekta na distribucijsko omrežje, v katerem je potrebno
obdelati tudi odstranitev obstoječega nizkonapetostnega
električnega priključka za bencinski servis.

Na območju SD VI, v katerem se predvideva gradnja
krožišča je potrebno ob rekonstrukciji obstoječega križišča
urediti rekonstrukcijo komunalnih vodov, ki potekajo pod
obstoječim križiščem (mestni plinovod, vodovod Kozarica,
nizkonapetnostna elektrika in kanalizacija).

7. člen
Pri obstoječih in predvidenih objektih v celotnem ob-

močju zazidalnega načrta so dovoljene prizidave do 1/3
površine objekte na funkcionalnem zemljišču, nadzidave,
adaptacije, rekonstrukcije, spremembe namembnosti skla-
dno s pogoji spomeniškega varstva in pod enakimi pogoji,
ki veljajo za novogradnje.

Spremembe namembnosti neizkoriščenih podstrešij
obstoječih stanovanjskih in gospodarskih objektov v izkori-
ščena za stanovanjsko namembnost, so dovoljena pod splo-
šnimi pogoji.

Dodatno so dovoljene nadomestne gradnje objektov,
rekonstrukcije objektov kot so cestno omrežje, telefonsko
omrežje, KRS, komunalnega omrežja in naprav ob upošte-
vanju splošnih pogojev in pogojev upravljalcev.

Pri vseh spremembah javnih površin, posebej voznih,
je treba varovati obstoječo komunalno infrastrukturo.

Pri vseh objektih so možne spremembe zunanjih uredi-
tev, ki jih je potrebno izdelati na osnovi lokacijskih presoj,
na katere je potrebno pridobiti vsa tista soglasja, ki so bila
dana k zazidalnemu načrtu in vsem spremembam in dopol-
nitvam.

8. člen
Vsi predvideni objekti so vezani na komunalno in ener-

getsko infrastrukturo, skladno z zasnovo.

9. člen
Projekt iz 1. člena odloka je na vpogled na Občini

Šentjur.

10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.
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11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 352-233/02-130
Šentjur, dne 10. aprila 2003.

Župan
Občine Šentjur

Štefan Tisel l. r.

ŠKOCJAN

2120. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Škocjan za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 – spremembe in dopolnitve; Uradni
list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96 – odločbe US; Uradni list RS, št. 100/00 – sklep
US), tretjega odstavka 98. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) ter 15. člena
statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01)
je Občinski svet občine Škocjan na 4. redni seji dne,
11. marca 2003, sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Škocjan

za leto 2002

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Škocjan za leto 2002 (v nadaljevanju: zaključni ra-
čun).

2. člen
Zaključni račun – splošni del na ravni podskupin kon-

tov se določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč SIT

Skupina/Podskupina kontov Zaključni račun leta 2002

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 474.408
Tekoči prihodki (70+71) 285.524

70 Davčni prihodki  182.293
700 Davki na dohodek in dobiček  90.290
703 Davki na premoženje  5.305
704 Domači davki na blago in storitve  86.698
706 Drugi davki  –

71 Nedavčni prihodki  103.231
710 Udeležba na dobičku in dohodki

od premoženja  98.161
711 Takse in pristojbine  1.770
712 Denarne kazni  145
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  28
714 Drugi nedavčni prihodki  3.127

72 Kapitalski prihodki  –
73 Prejete donacije  –
74 Transferni prihodki 188.884

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 188.884

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 306.861
40 Tekoči odhodki  82.591

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  21.897

v tisoč SIT

Skupina/Podskupina kontov Zaključni račun leta 2002

401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost  3.213

402 Izdatki za blago in storitve  57.481
403 Plačila domačih obresti  –
409 Rezerve  –

41 Tekoči transferi 145.808
410 Subvencije  17.019
411 Transferi posameznikom

in gospodinjstvom  38.759
412 Transferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam  19.251
413 Drugi tekoči domači tranferi  70.779
414 Tekoči transferi v tujino  –

42 Investicijski odhodki  51.811
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  51.811

43 Investicijski transferi  26.651
430 Investicijski transferi  26.651

III. Proračunski presežek (I-II)
(Proračunski primanjkljaj)  167.547

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB v tisoč SIT

Skupina/Podskupina kontov Zaključni račun leta 2002
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev (750+751+752)  2.282
75 Prejeta vračila danih posojil  2.282

750 Prejeta vračila danih posojil  2.282
751 Prodaja kapitalskih deležev  –
752 Kupnine iz naslova privatizacije  –

V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440+441+442)  2.000

44 Dana posojila in povečanje kapitalski deležev  2.000
VI. Prejeta minus dana posojila

in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)  282

C) RAČUN FINANCIRANJA v tisoč SIT
Skupina/Podskupina kontov Zaključni račun leta 2002
VII. Zadolževanje (500)  –
50 Zadolževanje  –
VIII. Odplačilo dolga  –
55 Odplačilo dolga  –
IX. Sprememba stanja sredstev na računu

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  167.829
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)  –
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.) - 167.547

3. člen
Sestavni del tega odloka so strukturni in vsebinski do-

kumenti zaključnega računa po navodilu o pripravi zaključ-
nega računa državnega in občinskega proračuna ter meto-
dologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni
list RS, št. 12/01).

4. člen
Zaključni račun rezervnega sklada: SIT
– prenos sredstev
   iz leta 2001 v višini 13,144.789,40
– prihodke v višini  0,00
– odhodke v višini  6,080.847,77
– presežek odhodkov nad prihodki  7,063.941,63

5. člen
Presežek prihodkov nad odhodki iz zaključnega raču-

na v višini 167,828.779,28 se prenese v splošni sklad in
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se uporabi za plačila nastalih in neporavnanih obveznosti v
letu 2002 in za financiranje novih nalog v skladu s sprejetim
proračunom za leti 2003 in 2004.

6. člen
Ostanek sredstev rezervnega sklada se prenese v re-

zervni sklad proračuna Občine Škocjan za leto 2002 (Ura-
dni list RS, št. 108/01) in se uporabi za namene določene v
48. členu zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 40303-0002/03
Škocjan, dne 11. marca 2002.

Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l. r.

ŠKOFJA LOKA

2121. Odlok o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta za obrtno cono Trata, kot
dela ureditvenega območja P1/2, Gorenjska
predilnica, Lokateks, EGP

Na podlagi 175. člena zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/02), 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 79/97 in 10/98) ter
18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št.
37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na 3. seji dne
10. 4. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta

za obrtno cono Trata, kot dela ureditvenega
območja P1/2, Gorenjska predilnica, Lokateks,

EGP (Uradni list RS,  št. 44/98)

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka
sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za
obrtno cono Trata, kot dela ureditvenega območja P1/2,
Gorenjska predilnica, Lokateks, EGP (Uradni list RS, št.
44/98) v Škofji Loki, ki jih je izdelal URBI d.o.o., oblikova-
nje prostora, Trnovski pristan 2, Ljubljana, v letu 2002 pod
številko 102.

2. člen
Spremembe zazidalnega načrta (v nadaljevanju: ZN)

se nanašajo na vse območje urejanja in podrobneje za ožje
območje urejanja, kjer so opredeljeni razdelitev prostora
med lastniki (uporabniki), določeni pogoji v zvezi s promet-
nimi ureditvami in opredeljeni urbanistični, arhitekturni ter
krajinsko arhitekturni pogoji za graditev objektov in urejanje
odprtega prostora ter tehnološke in druge posodobitve v
obstoječih objektih z naslednjo podrobnejšo vsebino:

1. Tekstualni del:
A) Splošni del
– Izjave,
– Predpisi upoštevani pri izdelavi ZN.

B) Normativna določila
– Predhodni pogoji in mnenja organov, organizacij in

skupnosti,
– Splošno poročilo o vplivih na okolje,
– Splošno geološko-geomehansko poročilo,
– Sklep o javni razgrnitvi, pripombe in sklep o stališčih

do pripomb,
– Soglasja,
– Sklep o sprejetju ZN.

C) Zazidalni načrt
– odlok o ZN,
– obrazložitev ZN, ki vsebuje splošne podatke o ZN,

obrazložitev ureditev, skladnost s prostorskimi sestavinami
planskih aktov Občine Škofja Loka, funkcijo območja (dolo-
čitev ureditvenega območja, potek cest, priključkov in
spremljajočih ureditev), idejno rešitev komunalne in ener-
getske infrastrukture, prostorsko ureditev in varovanje oko-
lja, etape izvajanja.

2. Grafični del ZN:
List 1: Izsek iz prikaza prostorskih sestavin DP in SDP

Občine Škofja Loka (M 1: 5000)
List 2: Kopija katastrskega načrta z vrisom območja

urejanja (M 1:1000)
List 3: Geodetski načrt, kopija (M 1:500)
List 4: Programske zasnove, situacija (M 1:1000)
List 5: Struktura lastništva posameznih parcel (M

1:500)
List 6: Načrt gradbenih parcel in funkcionalnih zem-

ljišč (M 1:500)
List 7: Ureditvena situacija s pogledi (M 1:500)
List 8: Prometna situacija (M 1:500)
List 9: Cesta – idejna zasnova, situacija (M 1:500)
List 10: Cesta – idejna zasnova, prečni prerez – os 1

in os 2 (M 1:100)
List 11: Cesta – idejna zasnova, vzdolžni profil, os 1 (M

1:1000/100)
List 12: Cesta – idejna zasnova, vzdolžni profil, os 2

(M 1:1000/100)
List 13: Zbirna karta komunalnih vodov (M 1 : 500)
List 14: Načrt zakoličbe objektov in naprav (M 1 : 500)

2. MEJA OBMOČJA ZN

3. člen
Območje ZN obsega naslednje parcelne številke (vse

k.o. Suha): 312/9, 312/17, 312/18, 312/19, 312/20,
312/21, 312/22, 318/1 – del, 318/16, 318/17, 318/18,
318/19, 324/1, 324/2, 337/1, 337/6, 337/10, 337/11,
337/12, 343/1, 343/2, 343/3, 343/4, 343/5, 343/6,
343/7, 343/8, 343/9, 343/10, 343/11, 343/12,
343/13, 343/14, 343/15, 343/16, 343/17, 343/18,
350/1 – del, 350/3 – del, 351/2, 351/3, 351/4, 351/5,
351/6, 351/7, 351/8, 351/9, 351/10, 351/11, 351/12,
351/13, 354/3, 354/4, 354/5, 354/6, 354/7, 354/8,
354/9, 354/10, 354/11, 354/12, 354/13, 371/1 – del,
478/2, 478/6 in 1221/3.

Meja ožjega območja ZN poteka po naslednjih parce-
lah in delih parcel (vse k.o. Suha): 312/9, 312/18, 312/19,
312/20, 312/21, 312/22, 318/31, 318/32, 337/1,
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337/10, 337/11, 337/12, 343/1, 343/10, 343/11,
343/12, 343/13, 343/14, 343/15, 343/16, 343/17,
343/18, 343/2, 343/3, 343/4, 343/5, 343/6, 343/7,
343/8, 343/9, 351/10, 351/11, 351/12, 351/13, 351/2,
351/3, 351/4, 351/5, 351/6, 351/7, 351/8, 351/9,
354/10, 354/11, 354/12, 354/13, 354/4, 354/5,
354/6, 354/7, 354/8, 354/9, 1221/3.

Meji območja ZN in ožjega območja ZN sta razvidni iz
grafičnih prilog.

3. FUNKCIJA OBMOČJA

4. člen
Namembnost
Vsi objekti so namenjeni proizvodnim dejavnostim (pro-

izvodnja izdelkov in dodelava polizdelkov iz industrijsko že
pridobljenih surovin) in spremljevalnim dejavnostim (poslov-
nim dejavnostim, pisarniškemu poslovanju, skladiščenju, tr-
govini na debelo in drobno, gostinskim dejavnostim).

5. člen
Vrsta posega
Na vseh zemljiščih so dopustne naslednje vrste pose-

gov:
– za obstoječe objekte: rekonstrukcija, odstranitve ob-

jektov in sprememba namembnosti v dejavnosti, ki so skla-
dne z namembnostjo območja, tehnološke in funkcionalne
rekonstrukcije in posodobitve posameznih dejavnosti, proiz-
vodnih procesov ali delov proizvodnih procesov, ki so v
funkciji posameznega objekta ali dejavnosti ter gradnja no-
vih objektov na stavbnih zemljiščih znotraj funkcionalnih zem-
ljišč obstoječih objektov;

– gradnja novih objektov na nezazidanih stavbnih zem-
ljiščih;

– postavitve pomožnih in začasnih objektov;
– ureditve infrastrukture (prometni objekti, naprave, na-

peljave ter ulična oprema, komunalno in energetsko omre-
žje in naprave, omrežje in naprave za zveze);

– vodnogospodarske ureditve za zavarovanje pred ško-
do in nesrečami,

– ureditev javnih površin;
– postavitve spomenikov, spominskih plošč in drugih

obeležij;

4. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO
IN KRAJINSKO ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE

6. člen
Urbanistično oblikovanje
1. Posamezen objekt je postavljen na parceli, tako da

omogoča nemoten delovni (proizvodni) proces, pri čemer
prostorske razmestitve sledijo logiki proizvodnje.

2. Maksimalen tlorisni gabarit objektov je znotraj odmi-
kov od parcelnih meja in znotraj gradbene črte, ki je opre-
deljena v grafičnih prilogah.

3. V ožjem območju urejanja, je treba gradbeno črto,
ki poteka ob novi glavni cesti v smeri sever-jug, dosledno
upoštevati. Objekti na stavbiščih 4 do 9 lahko v etaži previ-
sno sežejo čez gradbeno mejo do sekundarne gradbene
meje. Na osnovi pismenega dogovora dveh sosednjih la-
stnikov in investitorjev je objekte možno združevati po dva in
dva skupaj, tako da zid, ki ločuje dva uporabnika, stoji na
parcelni meji.

4. Uvozne klančine za kletne etaže morajo biti ume-
ščene znotraj največjega posameznega tlorisnega gabarita.

5. Objekti imajo lahko eno etažo pod koto ±0,00.
Etažnost objektov nad koto ±0,00 se določi s projektom
tehnoloških procesov. Maksimalna višina objektov v vsem
območju ZN nad koto ±0,00 je 12,00 m, s toleranco + 1m,
razen za gradnjo na stavbišču 10 v ožjem območju urejanja,
kjer je dopustna višina 5,00 m.

6. Maksimalna dovoljena etažnost v objektih je K+P+1
v proizvodno skladiščnem delu in K+P+2 v pisarniško-trgo-
vinskem oziroma gostinskem delu, razen na stavbišču 10 v
ožjem območju urejanja, kjer je dopustna pritlična gradnja.

7. člen
Arhitekturno oblikovanje
1. Z arhitekturnim izrazom je treba doseči jasno in

čitljivo urbano strukturo, ki je pogojena na eni strani z geo-
grafsko lego in prometno lego ter reliefom, na drugi strani
pa s tlorisi in trodimenzionalno podobo novih objektov.

2. Pri določanju višine objektov je poleg predpisanih
dopustnih višin treba upoštevati tudi vertikalne gabarite osta-
lih objektov oziroma posameznih ureditvenih enot, tako da
objekti po višini ne izstopajo iz celotne podobe razen v
primerih, kjer se na osnovi posebne presoje, ki jo opravi
pooblaščena projektantska organizacija, z višino objektov
izboljšuje funkcionalnost objekta oziroma načrtno spreminja
podoba cone.

3. Dozidave in nadzidave objektov se morajo proporcij-
sko skladati s celotno stavbno maso, oblikovanjem in upo-
rabljenimi gradbenimi materiali osnovnega objekta, vendar
le do maksimalne dopustne višine. Dodani del stavbe mora
z osnovno oblikovati celovito prostorsko kompozicijo. Dele
stavbe, ki bodo namenjeni poslovnim, reprezentativnim ali
spremljajočim trgovinskim namenom (tovarniška trgovina) je
treba umeščati ob glavno dostavno pot, tako da so vidni in
dostopni z nje.

4. Strehe osnovnih objektov morajo biti praviloma rav-
ne z ustreznim naklonom za odvodnjavanje. Oblikovanje
strehe objekta mora biti pogojena z zasnovo in celovitostjo
oblikovanja objekta in smiselno dopolnjevati arhitekturni iz-
raz vse cone, uličnega niza ali skupine hiš. V primeru izved-
be sestavljenih tlorisov so možne tudi večslemenske in več-
kapne strehe oziroma drugačna členjenja same strehe, pri
čemer naklon strehe ne sme presegati 15-kotnih stopinj.

5. Če investitorji zaradi funkcionalnih ali tehnoloških
zahtev proizvodnje načrtujejo izločitev posameznih dejavno-
sti iz mase osnovnega objekta (npr. portirnice ipd.) in jih
izvedejo kot pomožne objekte, ki so vidni z javnih površin,
morajo biti izvedeni tako, da ima streha pomožnega objekta
enak naklon, kot ga ima osnovna streha.

8. člen
Ureditev odprtih površin in krajinsko arhitekturno obli-

kovanje
1. V območju ima proizvodnja prednost pred drugimi

rabami. Izbor rastlinskih vrst na zelenih površinah je dolo-
čen s funkcionalnimi in varstvenimi pogoji vkopanih infras-
trukturnih vodov. Korenine dreves ne smejo segati v obmo-
čje komunalnih vodov, krošnje dreves ne smejo ovirati
tovornega pometa (tovornjaki vlačilci, vlak), odpadlo listje ne
sme blokirati strešnih odtokov in odtokov na asfaltiranih
površinah (cesta, parkirišča), vse travnate površine je potre-
bno dimenzionirati tako, da jih je možno tudi vzdrževati (koš-
nja trave, zalivanje), grmovnice naj bodo dostopne za vzdr-
ževanje.

2. Površine, ki jih je mogoče razumeti kot zelene pro-
store in niso nujne za funkcionalnost posameznega objekta
ali parcele, je treba krajinsko arhitekturno oblikovati. Te so
strukturirane glede na lego in rastiščne ter proizvodne in
tehnološke pogoje in so:
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– visoka drevesa
– enojni drevored v pasu ob parkiriščih pri dostavni

cesti do EGP,
– nadaljevanje drevoreda v obstoječem ritmu ob in-

dustrijskem tiru,
– enojni drevored med dostavno cesto do EGP in

stavbiščem 1 v ožjem območju urejanja,

– pokrovne grmovnice
– pas med regionalno cesto Škofja Loka–Jeprca in

mejo ZN (oblikovanje zelene ovire),
– pas med pločnikom ob dostavni cesti in objekti v

ožjem območju urejanja, v katerem potekajo komunalni,
energetski in drugi vodi,

– površine na posameznih gradbenih parcelah zunaj
stavbišč,

– zunanje ureditve posameznega objekta
– za funkcionalna zemljišča posameznega objekta

se hkrati izdela načrt zunanje ureditve, ki glede na navede-
ne tehnološke pogoje določi zasaditev visoke in nizke vege-
tacije.

3. Ozelenitev fasad objektov, pomožnih objektov in
ograj z vzpenjalkami je priporočena, sicer pa odvisna od
izbire fasadnih sistemov in materialov.

4. Vzdrževalec odprtih površin je na območju posa-
mezne gradbene parcele investitor, zunaj njih pa upravlja-
vec. Zasaditve zunaj posameznih gradbenih parcel se izve-
de sočasno z izgradnjo nove dostavne ceste in
rekonstrukcijio priključka na Kidričevo cesto.

9. člen
Pogoji za oblikovanje drugih posegov

Oblikovanje nasipov in brežin
Nasipe, obkopne brežine in druga izpostavljena pobo-

čja pri industrijskem tiru in med gradbenimi parcelami, če
so potrebni, je treba varovati pred erozijo, zlasti pri industrij-
skem tiru. Brežine z blagimi nagibi je treba zavarovati pred
erozijo in jih ozeleniti. V primerih strmejših brežin, kjer na-
ravna zavarovanja niso zadostna, je treba uporabljati za za-
varovanje takšne elemente, ki omogočajo zatravitev ali zasa-
ditev z grmovnicani. Betonski oporni elementi morajo biti
arhitekturno oblikovani v skladu z arhitekturno-oblikovalsko
celovitostjo osnovnega objekta.

Ograje
1. V območjih varovanja premoženja (proizvodna ob-

močja, manipulativne površine, skladišča nevarnih snovi) so
dopustne žične ograje visoke največ 2,5m. Izgradnja ograj
ne sme preprečiti izvedbe prometnic s predpisanim uličnim
profilom oziroma mora biti njihova višina usklajena s promet-
novarnostnimi predpisi glede zahtevanih preglednih kotov
vožnje ter določili veljavnih predpisov Občine Škofja Loka.

2. Ograje so praviloma postavljene na parcelnih mejah
in ozelenjene.

Panoji, usmerjevalne table, signalizacija
1. V območju med rekonstruirano dostopno cesto in

regionalno cesto Jeprca–Škofja Loka je prepovedano po-
stavljanje reklamnih panojev. V križišču se postavi smeroka-
ze (napise) v skladu s cestnoprometnimi predpisi. S smero-
kazi je potrebno opremiti tudi ostala križišča, ki vodijo v
novo obrtno cono.

2. Ulična oprema in turistične oznake morajo biti po-
stavljene tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih oseb,
zastirajo značilnih pogledov ter ne ovirajo dostopa za inter-

ventna vozila in vzdrževalce infrastrukturnih objektov in na-
prav.

3. V notranjosti obrtne cone je ob dovoznih cestah
dovoljena postavitev reklamnih panojev, oblikovanih v skla-
du s pogoji oblikovanja mestne opreme Občine Škofja Lo-
ka. Panoji z usmeritvami in informacijami se postavijo ob
vhodu v posamezna območja, ki so členjena z novo promet-
no situacijo v območju. Panoji morajo biti enotno oblikovani
in dobro čitljivi, njihova postavitev ne sme motiti značilnih
vedut in preglednosti križišč. Pri prometni signalizaciji je
treba upoštevati predpise o varnosti v prometu.

Napisi, nadstrešnice, reklame, izvesne table
1. Napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad sle-

menom hiš.
2. Napisi, nadstrešnice in izvesne table morajo biti naj-

manj 2,50m nad pločnikom.
3. Utripajoče svetlobne reklame so dopustne pod viši-

no kapi.

10. člen
Stavbišča v ožjem območju urejanja
V ožjem območju urejanja, veljajo posebne določbe o

maksimalnih dimenzijah stavbišč, ki obsegajo maksimalni
tloris objekta, manipulativne površine in površine za mirujoči
promet ter kota +0.00 za posamezen objekt, ki so:

– Stavbišče 1 (Weber): 2.800 m2 (kota +0.00=
358,65 m)

– Stavbišče 2 (Vene): 800 m2 (kota +0.00= 359,15 m)
– Stavbišče 3 (Bernik): 1.000 m2 (kota +0.00=

359,15 m)
– Stavbišče 4 (Lokatrade): 1.575 m2 (kota +0.00=

359,15 m)
– Stavbišče 5 (Novak): 1.000 m2 (kota +0.00=

359,40 m)
– Stavbišče 6 (Stojiljkoviă): 1.000 m2 (kota +0.00=

359,40 m)
– Stavbišče 7 (Blisk): 900 m2 (kota +0.00= 359, 65 m)
– Stavbišče 8 (P&G): 500 m2 (kota +0.00= 359,65 m)
– Stavbišče 9 (Kokalj): 410 m2 (kota +0.00= 359,65 m)
– Stavbišče 10 (Skupna raba): 75 m2 (kota +0.00=

360,65 m)

5. POGOJI ZA PROMETNO UREDITEV OBMOČJA

11. člen
Ceste
1. Dostop v obrtno cono bo s severa, po novi cesti

skozi ožje območje urejanja v smeri sever–jug vzporedno z
vzhodnim robom zdajšnje industrijske pozidave oziroma po
obstoječi cesti do podjetja EGP. Nova cesta je dvosmerna
in je široka 7 m. Izstop iz cone poteka po enosmerni cestni
povezavi do obstoječega, rekonstruiranega priključka z Ki-
dričevo cesto pri obstoječem križišču ali preko obstoječe
ceste do podjetja EGP.

2. Rekonstrukcija priključka dostopne ceste na Kidri-
čevo cesto se izvede na mestu obstoječega priključka, ki se
preoblikuje tako, da se na obeh cestah izvedejo ustrezni
horizontalni elementi ceste za levo zavijanje. Ostali del ce-
ste se ohranja v zdajšnji širini.

2. Ceste in dostope na posamezne gradbene parcele
se dimenzionira, tako da je omogočen promet z vlačilci (širina
ceste, radiji uvozov, potrebna dolžina uvozne rampe ipd.).

3. Povezovalna cesta znotraj obrtne cone v smeri
vzhod–zahod je na skrajnem severu območja in je široka 7
m. Projektira se enakoravninski prehod preko industrijskega
tira.
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12. člen
Križišča
Križišča dostavnih cest na posamezne parcele in glav-

ne ceste, ki poteka v smeri sever-jug so trikraka.

13. člen
Mirujoči promet
1. Parkirne površine sedanjih objektov, ki se jih ohrani,

in novih objektov, ki so v funkciji posameznih objektov so na
funkcionalnih zemljiščih teh objektov.

2. Parkirne površine v času gradnje so ob vhodih na
gradbene parcele na investitorjevem zemljišču.

3. Potrebno število parkirnih mest se predvidi s projek-
tom posameznih objektov.

4. Parkirišča se zgradi ob vhodih v objekte, na terenu
ob objektih, ali v objektih, v kleteh ali na strehah objektov.
Parkiranje je možno projektirati v delu proizvodnega objekta
kot mehanski parkirni silos. Do parkirnih mest pod ali nad
terenom vodijo rampe ali mehanske naprave. Rampe in
mehanske naprave so vedno locirane znotraj maksimalnih
tlorisnih gabaritov.

5. Ob dostopni cesti do podjetja EGP se za potrebe
podjetij ŠIBA in DIFE uredi 36 parkirnih mest in prostor za
parkiranje priklopnikov.

6. V zelenici med dostopno cesto do EGP in Kidričevo
cesto se uredi 41 parkirnih mest.

14. člen
Kolesarske steze
Kolesarski promet poteka v varovanem koridorju ob

Kidričevi cesti in po obstoječih kolesarskih površinah.

15. člen
Hodniki za pešce
1. Hodniki za pešce so predvideni enostransko ob novi

cesti. Z dvignjenim robnikom so ločene od motornega in
drugega prometa. Širina pločnika je 1,60 m.

2. Hodniki za pešce, vhodi v objekte in prečkanja cest
v območjih križišč morajo biti brez arhitekturnih ovir ter omo-
gočati dostop funkcionalno oviranim osebam.

3. Obstoječa pešpot ob železniškem tiru Ljubljana–
Škofja Loka se ohrani, oziroma delno prestavi.

16. člen
Industrijski tir železnice
Obstoječi industrijski tir se ohranja.

6. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO
UREJANJE

17. člen
Potek tras vodov
1. Vodi primarnega in sekundarnega komunalnega in

energetskega omrežja morajo potekati po javnih površinah,
v ali obcestnem telesu in zelenicah tako, da bo možno
etapno izvajanje ter neposredno priključevanje objektov in
ureditev.

2. Dopustne so spremembe tras posameznih komu-
nalnih in energetskih vodov in lokacij naprav ter mest priklju-
čevanja zaradi ustreznejših rešitev ter ustreznejše oskrbe in
racionalnejšega etapnega izvajanja zazidalnega načrta.

3. Gradnja komunalne in energetske infrastrukture mo-
ra potekati medsebojno usklajeno ter z gradnjo cest.

18. člen
Vodovod
1. Pitna voda mora biti zagotovljena prek javnega vodo-

vodnega sistema, ki poteka prek cevovoda ∅ 200 mm juž-
no od obrtne cone, nad cesto Škofja Loka–Jeprca. Možna
je tudi povezava na cevovod ∅ 400 mm oziroma ∅ 125 mm
severozahodno od zazidalne cone.

2. Razvod cevovoda v območju ZN je treba projektirati
iz cevi duktil VRS, skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi,
normativi in standardi.

3. Vsa križišča cevovodov in odcepe za posamezne
porabnike je treba opremiti z betonskimi jaški za vgradnjo
zapornih ventilov, zračnikov in vodomerov.

4. Vodovod bo potekal pretežno po skupnem kori-
dorju.

19. člen
Hidrantno omrežje
1. Hidrantno omrežje se izvede z nadtalnimi hidranti in

obročastim sistemom cevovoda
2. Razdalja med dvema hidrantoma je lahko največ

80 m.
3. Hidrant mora biti postavljen najmanj 5 m od posa-

meznega objekta.
3. Cevovod mora imeti premer najmanj 100 mm.
4. Tlak vode v sistemu mora biti najmanj 2,5 bara.
5. Količino požarne vode je treba določiti na osnovi

požarno najbolj obremenjenega objekta ali dela območja in
mora zadostovati za najmanj dveurno gašenje.

20. člen
Kanalizacija in odvajanje padavinske vode
1. Kanalizacija se izvede v ločenem sistemu.
2. Fekalne vode je treba odvajati v obstoječo javno

kanalizacijo s čistilno napravo.
3. Odpadne vode tehnoloških postopkov je treba od-

vajati v skladu s presojami vplivov na okolje in v skladu z
uredbami o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz ob-
jektov za posamezne dejavnosti v sanitarno kanalizacijo
∅ 50cm.

4. Obstoječo javno meteorno kanalizacijo je pred za-
četkom gradnje treba ustrezno zaščititi, tako da predvidene
gradnje ne bodo vplivale na objekte javne kanalizacije.

5. Vsa onesnažena meteorna voda s cestišč in mani-
pulativnih površin se odvaja preko vtočnih jaškov v ustrezno
dimenzionirano padavinsko kanalizacijo ob robu cestišč, ki
jo je treba prek peskolovov in lovilcev olj očistiti do predpi-
sane stopnje za izpust voda v vodotok z izpustom izvedenim
na krajevno običajen način.

8. Čiste strešne meteorne vode je treba odvesti v me-
teorno kanalizacijo ali ponikovalnico.

9. Kanali bodo potekali pretežno po skupnem kori-
dorju.

21. člen
Elektro-energetsko omrežje
1. Za potrebe napajanja z električno energijo je treba

zgraditi nove NN in VN kablovode v kabelski kanalizaciji.
2. Zgradi se dve novi transformatorski postaji, ki se

priključita na novi VN kablovod.
3. Posamezen uporabnik lahko za svoje potrebe na

svojem zemljišču in na svoje stroške zgradi lastno trafo po-
stajo s pripadajočim VN kablovodom.

4. Vodi NN kablovoda bodo potekali pretežno v sku-
pnem koridorju, vodi VN kablovoda pa vzporedno z industrij-
skim tirom.
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22. člen
Ničenje in ozemljitev
Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko

napetostjo se izvede ničenje in ozemljitev v skladu s pred-
pisi.

23. člen
Javna razsvetljava
Javna razsvetljava se uredi ob novi cesti s tipskimi

svetilkami. Izvede se s kabli v električni kabelski kanalizaciji.
Napajanje bo izvedeno preko prižigališča iz transformator-
ske postaje. Omarica prižigališča se namesti poleg transfor-
matorske postaje. Višina drogov svetilk je 9 m, razdalja med
posameznimi svetilkami je približno 30 m.

24. člen
Oskrba z zemeljskim plinom
1. Objekti v območju ZN se morajo priključiti na mestni

plinovod in koristiti zemeljski plin za ogrevanje objektov,
pripravo sanitarne tople vode in tudi kot energent v proizvo-
dnem procesu. Razvod plina v objektih mora biti načrtovan
v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in stan-
dardi.

2. V zaščitni pas mestnega plinovoda ni dopustno po-
segati z gradnjo objektov, ki je 2x3 m glede na os plinovoda
za nizkotlačni mestni plinovod tlaka 100 mbar oziroma 2x5 m
glede na os plinovoda za plinovod tlaka 4 bar.

3. Na vsej trasi plinovoda se določi širina služnostnega
pasu za vzdrževanje, ki je 2x1 m glede na os plinovoda.

4. Po položitvi plinovoda je v širini 1m od osi prepove-
dano saditi rastline, katerih korenine segajo več kot 1m
globoko, oziroma pri katerih je treba obdelovati zemljišče
globlje kot 0,5 m.

25. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Telekomunikacijsko omrežje se izvede v kabelski kana-

lizaciji po skupnem koridorju ob pločniku v skladu z izdela-
nim projektom kabelskega omrežja in povezano na centralo
ATC Trata.

26. člen
Ogrevanje
1. Ogrevanje posameznih objektov v območju ZN bo

individualno, energetski vir pa zemeljski plin.
2. Posamezne objekte je možno priključiti na nizko

toplovodni sistem Gorenjske predilnice.

27. člen
Odpadki
1. V obrtni coni je treba namestiti zabojnike za ločeno

zbiranje posameznih vrst odpadkov, do katerih je treba omo-
gočiti nemoten dostop za specialna komunalna in smetar-
ska vozila.

2. Kapaciteta posameznega zbirnega mesta ali skladi-
šča mora ustrezati količinam glede na pogostost in način
odvoza.

3. Ostanke iz lovilcev olj se zbira in sežiga pri poobla-
ščenih zbiralcih za tako dejavnost.

4. Za posebne in nevarne odpadke je treba voditi evi-
denco zbiranja, transporta in uničenja.

5. Gradbenih odpadkov ni dopustno mešati s komu-
nalnimi odpadki, temveč morajo biti odloženi na odlagališču
za inertne odpadke.

6. Kontejnerje za odpadke je treba zavarovati pred
atmosferskimi padavinami z nadstrešnico.

7. Pred začetkom uporabe objektov mora lastnik ali
uporabnik objektov, objekta ali delov objekta z izvajalcem
odvoza nenevarnih in nevarnih, komunalnih, komunalnim
podobnih in specifičnih industrijskih odpadkov skleniti us-
trezne pogodbe o odvozu in končni oskrbi odpadkov.

8. Odpadke iz proizvodnje je treba odstranjevati v skla-
du z določili presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: PVO)
za posamezen objekt.

9. Prostore za zbiranje odpadkov je treba načrtovati in
izvesti tako, da je omogočeno strojno čiščenje.

7. POGOJI ZA VARSTVO OKOLJA, KULTURNE
DEDIŠČINE IN DRUGI POGOJI

28. člen
Splošni pogoji opredeljeni v tem poglavju veljajo za vse

posege v območju ZN. Podrobni pogoji se določijo v PVO
za posamezen objekt.

29. člen
Kulturna dediščina
Območje urejanja je zunaj območij varovanja kulturne

dediščine. Vsekakor pa je pri posegih v prostor z oblikova-
njem objektov in odprtih površin treba slediti pozitivnim pri-
merom oblikovanja industrijskih in obrtnih območij.

30. člen
Prst
Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matične podla-

ge, je treba med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racional-
no ravnanje. Preprečiti je potrebno mešanje mrtvice in živi-
ce. Določiti je potrebno začasne deponije za živico, ki mora
biti odložena na največ 1,5 m visoke nasipe. Rodovitna prst
se uporabi za sanacijo poškodovanih površin po izgradnji
objektov.

31. člen
Varstvo zraka
Med gradnjo cest in objektov so izvajalci dolžni upošte-

vati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri

gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih;
– Preprečevanje prašenja odkritih delov trase in grad-

bišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter
preprečevanje raznosa materiala z gradbišč;

– Sprotno rekultivirati območja večjih posegov.

32. člen
Varstvo pred hrupom
1. V vsem območju urejanja so dopustni takšni posegi,

da hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za
IV. območja dopušča uredba o hrupu v naravnem in bival-
nem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).

2. Prezračevalniki prostorov izvedeni kot ventilatorji se
izvedejo z nizko hrupno močjo.

3. Kompresorji morajo biti postavljeni v posebej izolira-
ne zvočne komore, v izvedbi, ki kar najbolj zmanjšuje vibra-
cije.

33. člen
Okoljevarstveni ukrepi v času obratovanja
1. Emisije v zrak, ki so posledica posameznega tehno-

loškega procesa je treba nadzorovati v skladu z veljavno
zakonodajo.

2. Hladilne vode v posameznih obratih je treba zapreti
v zaprti krog in reciklirati prek hladilnih sistemov.
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34. člen
Obratovalni monitoring
1. Obratovalni monitoring se predpiše za vsako dejav-

nost kot celoto, ne le za lovilce olj, kurišč in hrup, pri čemer
upravljavec nadzoruje obratovanje enkrat letno. O tem vodi
izvajalec obratovalni dnevnik.

2. Po pričetku obratovanja posameznih novih ali rekon-
struiranih kurilnih naprav in pred izdajo uporabnega dovolje-
nja morajo investitorji opraviti prve meritve emisij škodljivih
snovi v zrak.

3. Pred izdajo uporabnega dovoljenja za dejavnosti na
posamezni gradbeni parceli je treba opraviti prve meritve
hrupa.

35. člen
Razmik med objekti in osončenje
1. Pri načrtovanju objektov je treba upoštevati razmik

med objekti, ki mora biti najmanj enak višini objekta.
2. V objektih kjer potekajo delovni procesi je treba

vzpostaviti človeku prijazno delovno okolje z ustrezno te-
hnološko ali naravno vzpostavljeno mikroklimo, v odprtem
prostoru pa z ozelenitvijo.

36. člen
Varovanje življenja in premoženja
1. Posamezne posege v prostor je treba v skladu z

določili ZN izvesti, tako da so zagotovljeni:
– površine za evakuacijo ljudi in materialnih dobrin;
– neoviran in varen dostop do vsakega objekta s težki-

mi gasilskimi vozili;
– površine za gasilsko orodje in opremo;
– varovanje premoženja.
2. V posameznem objektu je treba določiti varnostne

cone glede na namembnost objekta.

8. ETAPNOST IZVAJANJA ZN IN ZAČASNA
NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

37. člen
Etapnost
1. Zazidalni načrt se lahko izvaja v več etapah, pri

čemer so:
– 1. etapa: rekonstrukcija križišča s Kidričevo cesto,

dograditev in ureditev vstopne in izstopne ceste iz obrtne
cone, izvedba primarnih vodov komunalne in energetske
infrastrukture, ureditev odvodnjavanja terena, ureditev pasu
ob novi cesti v obrtni coni v smeri sever–jug;

– 2. etapa: zgraditev posameznih objektov, priključitev
objektov na kompletno infrastrukturno omrežje in ureditev
okolice ter ozelenitev; 2. etapa lahko poteka v več neodvi-
snih fazah do zapolnitve posamezne parcele v skladu z
določili ZN.

2. Posamezna etapa razen druge, ki se lahko izvaja
sukcesivno, se mora izvesti kot celota z vsemi elementi
komunalne, energetske in zunanje ureditve.

3. Etapna gradnja objektov, spremljajočih objektov in
ureditev mora potekati kot zaključena in dokončno urejena
celota v okviru določenih gabaritov z vso pripadajočo pro-
metno, komunalno in energetsko infrastrukturo. Etapno
izvajanje ZN načrta ne sme škodljivo vplivati na sosednja
zemljišča, prometno, komunalno in energetsko infrastruk-
turo.

4. Objekti in ureditve za varovanje okolja in požarno
varstvo morajo biti dokončno urejeni v prvi etapi izvajanja
posameznega območja ali parcele.

38. člen
Zemljišča, predvidena za kasnejše urejanje, obdržijo

dosedanjo namembnost in način gospodarjenja. Dopustne
so začasne ureditve za druge dejavnosti pod pogojem, da
ne bodo ovirale kasnejšega urejanja.

9. PARCELACIJA

39. člen
1. Znotraj meje ureditvenega območja se določi ožje

območje obrtne cone.
2. V ožjem območju obrtne cone se oblikuje gradbene

parcele tako, da bodo po velikosti in kakovosti zemljišča
skladne z razmerjem lastništva zemljišč. Pred novo odmero
zemljišč za posamezno parcelo na terenu je treba natančno
izračunati ploščino parcele na osnovi lastniškega deleža
zemljišča posameznega lastnika, kakor je prikazano v gra-
fičnih prilogah.

10. TOLERANCE

40. člen
1. Pri realizaciji ZN so dopustna odstopanja od tehnič-

nih rešitev določenih s tem odlokom, če se v nadaljnjem
podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geome-
hanskih in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših pro-
gramskih in oblikovalskih izhodišč najdejo rešitve, ki so pri-
mernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali
okolje-varstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslab-
šati prostorski in okoljski pogoji.

2. Nobena od teh odstopanj ne smejo biti v nasprotju z
javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizaci-
je, ki jih ta odstopanja zadevajo.

11. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU ZN

41. člen
Dovoljenje za poseg v prostor
Za posamezne posege v prostor so investitorji dolžni

predložiti programsko arhitekturno zasnovo objektov in ure-
ditev z vsemi elementi za pridobitev lokacijskega dovoljenja
in z dokazili o upoštevanju določil o varstvu okolja. Skla-
dnost z ZN preverja za posege v prostor pristojna služba
Občine Škofja Loka in pristojne strokovne in upravne orga-
nizacije ter zavodi.

42. člen
Presoja vplivov na okolje
Investitorji posameznih objektov si morajo pred izdajo

dovoljenja za poseg v prostor ali ob spremembi dejavnosti
pridobiti oceno vplivov na okolje za posamezno dejavnost, v
skladu z uredbo o vrstah posegov v prostor za katere je
obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96,
12/00) oziroma če občinski upravni organ zahteva dodatno
presojo. Gradbeno in uporabno dovoljenje mora vsebovati
določilo, da je ob vsaki spremembi dejavnosti v posamez-
nem objektu treba pridobiti novo okoljevarstveno oceno ozi-
roma poročilo.

43. člen
PGD in PZI
1. Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev posa-

meznih cest s spremljajočimi objekti in ureditvami ter za
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graditev posameznih objektov s spremljajočimi površinami
mora upoštevati pogoje za urbanistično, arhitekturno in kra-
jinsko oblikovanje iz tega ZN.

2. V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja in
projektih za izvedbo morajo biti vse stacionaže objektov in
naprav natančno določene.

3. V projektni dokumentaciji za izdajo soglasja k posa-
mezni lokaciji ali za posameznega investitorja je treba prika-
zati:

– količine odvzetih voda iz javnega vodovoda,
– prispevne površine meteornih voda, ki se bodo prek

meteorne kanalizacije odvajale v vodotok.

44. člen
Izvedba
1. Občinski svet občine Škofja Loka je zadolžen, da na

osnovi zazidalnega načrta določi nosilce nalog za izgradnjo
in financiranje posameznih posegov v obrtni coni Trata.

2. Na izvedbeni ravni so med gradnjo obveznosti inve-
stitorjev in izvajalcev predvsem:

– zagotoviti sočasno izvajanje komunalne in energet-
ske infrastrukture usklajeno z gradnjo objektov cest,

– urediti pripadajoče javne in nejavne zelene površine
sočasno z dograditvijo objektov ter prometne, komunalne in
energetske infrastrukture,

– izvajanje zazidalnega načrta ne sme škodljivo vplivati
na sosednja zemljišča ter na poslabšanje bivalnih in delov-
nih razmer v območju zazidalnega načrta in v okolici.

45. člen
Zamenjava lastništva
V primeru zamenjave lastništva posameznega objekta

ali parcele se dogôvori o skupnih površinah, minulih vlaga-
njih in drugih pogodbenih obveznosti med lastniki in občino
oziroma posameznimi lastniki prenesejo na novega lastnika.

46. člen
Posegi zunaj območja ZN potrebni za realizacijo ZN
Za potrebe navezave prometnega omrežja v območju

ZN se lahko med objekti ŠIBO, DIFA in Gorenjska predilni-
ca zgradi enosmerno cesto širine 4 m, v oddaljenosti 2,5 m
od meje ŠIBA in DIFE, ki povezuje novo dostopno cesto in
Kidričevo cesto.

12. KONČNE DOLOČBE

47. člen
Z dnem uveljavitve določil tega odloka nehajo veljati

določbe zazidalnega načrta za obrtno cono Trata, kot dela
ureditvenega območja P1/2, Gorenjska predilnica, Loka-
teks, EGP (Uradni list RS, št. 44/98) v Škofji Loki.

48. člen
ZN je občanom, organizacijam in skupnostim stalno na

vpogled pri:
– Oddelku za urejanje prostora, Občina Škofja Loka,
– Upravni enoti Škofja Loka, Oddelek za okolje in pro-

stor.

49. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

50. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 35200-0003/96
Škofja Loka, dne 10. aprila 2003.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

2122. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Škofja
Loka, za območje Občine Škofja Loka in odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in
Grenc

Na podlagi 29., 33., 175. in 190. člena zakona o
urejanju prometa (ZUre P-1, Uradni list RS št. 110/02), 18.
ter 98. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS. št.
37/95, 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na
3. seji dne 10. 4. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Škofja
Loka, za območje Občine Škofja Loka in odloka

o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše

in Grenc

1. člen
S tem odlokom se sprejemajo spremembe in dopolni-

tve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Škofja
Loka (Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 67/99, 115/00 in
28/01) za območje Občine Škofja Loka in odloka o prostor-
skih ureditvenih pogojih za območje mikrocelot Dorfarje,
Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc (Uradni list RS, št.
24/92, 115/00 in 28/01) nastale zaradi uskladitve z odlo-
kom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dol-
goročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročne-
ga družbenega plana za obdobje 1986–1990 oboje za
območje Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 116/02).

Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih po-
gojev je izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz
Domžal pod št. proj. 5/01 v avgustu 2001 (osnutek) in jih
na osnovi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve
in javne obravnave ter sprejetja sprememb in dopolnitev
planskih aktov občine za potrebe kmetijske dejavnosti do-
polnila v novembru 2002.

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na grafični del
prostorskih ureditvenih pogojev na zemljiščih sledečih par-
celnih številk oziroma delov parcelnih številk:

– k.o. SOPOTNICA: 62, del 1065, del 1052, del 1051,
del 1056, del 1043, del 1034/2,

– k.o. RETEČE: 874, del 37/1, del 1067,
– k.o. DRAGA: del 284, del 69/1, del 465/1, del

280/2, 280/1,
– k.o. SUHA: del 950/1, del 948/1, 73,
– k.o. DORFARJE: del 972, del 1006, del 1000/2,

1000/1, 405/1, 405/2,
– k.o. STARA LOKA: del 17/1, del 18, del 10/1,
– k.o. BUKOVICA: del 518, del 705/1,
– k.o. ZMINEC: del 130/1,
– k.o. SV. BARBARA: del 198, del 9, del 193, del

194, del 189/2, 309, del 307/1, del 441, del 446,
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– k.o. STARI DVOR: del 251/2, 251/1,
– k.o. STANIŠE: del 482, del 66/1, del 489, del

479/1, del 313/2, del 322/3, del 431/1, del 426.

2. člen
V skladu z določili 3. člena odloka o spremembah in

dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Obči-
ne Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter
prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Ob-
čine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
potrebe kmetijske dejavnosti – dopolnitev 2002 se za posa-
mezna zemljišča parcelnih številk iz 1. člena tega odloka
določajo sledeče usmeritve za razvoj dejavnosti:

a) S širitvijo obstoječe kmetije Dolenc (1) v Sopotnici
na zemljišča parcelnih številk 62, del 1065, del 1052, del
1051, del 1056, del 1043, del 1034/2 vse k.o. Sopotnica,
se določa izgradnja novega hleva z jamo za gnojevko, gnoji-
ščem in koritastim silosom. Zaradi perspektivnosti kmetije
se omogoči možnost gradnje ribogojnice kot dopolnilne de-
javnosti kmetije.

b) S širitvijo obstoječe kmetije Jenko (2) v Retečah na
zemljišče parcelne številke 874 k.o. Reteče se določa iz-
gradnja novega hleva z jamo za gnojevko.

c) S širitvijo obstoječe kmetije Lušina (3) v Gostečah
na zemljišče parcelnih številk 280/1 in del 280/2, obe k.o.
Draga se določa postavitev objekta za rejo konj s potrebnimi
pomožnimi prostori.

d) S širitvijo kmetije Kalan (4) v Gostečah na zemljišče
parcelne številke 284 del k.o. Draga se določa povečava
funkcionalnega zemljišča ter izgradnja jame za gnojevko z
gnojiščem.

e) S širitvijo kmetije Hartman (5) v Škofji Loki na zemlji-
šča parcelnih številk 950/1, 73 in 948/1 del vse k.o. Suha
se določa postavitev novega hleva za prosto rejo govedi z
jamo, gnojiščem in koritastim silosom.

f) S širitvijo kmetije Porenta (6) v Sv. Duhu na zemljišča
parcelnih številk 1000/1, 972 del in 1000/2 del vse k.o.
Dorfarje se določa izgradnja novega hleva za prosto rejo
govedi z gnojiščem in silosom ter možnost legalizacije ob-
stoječe remize.

g) S širitvijo obstoječe kmetije Jenko (7) v Ratečah na
zemljišče parcelne številke 37/1-del in 1067 del k.o. Rete-
če se določa izgradnja novega hleva za prosto rejo govedi,
gnojišče in silos.

h) S širitvijo obstoječe kmetije Krmelj (9) v Sv. Duhu na
zemljišče parcelne številke 1006-del k.o. Dorfarje se dolo-
ča izgradnja remize za spravilo kmetijske mehanizacije.

i) S širitvijo obstoječe kmetije Žagar (10) v Škofji Loki
na zemljiščih parcelnih številk 17/1-del in 18-del, obe k.o.
Stara Loka se določa povečava funkcionalnega zemljišča
kmetije, gradnja silosa in postavitev kapelice na mestu, kjer
je nekoč že stala.

j) S širitvijo obstoječe kmetije Eržen (12) v Selški dolini
na zemljišče parcelne številke 518-del k.o. Bukovica se
določa izgradnja novega hleva, jame za gnojevko, gnojišča
in koritastega silosa.

k) S širitvijo obstoječe kmetije Jenko (13) v Dragi na
zemljišče parcelne številke 69/1-del in 1067 del k.o. Draga
se določa izgradnja novega hleva.

l) S širitvijo obstoječe kmetije Hafner (18) v Papirnici na
zemljišče parcelne številke 10/1-del k.o. Stara Loka se
določa možnost povečave hleva, izvedba gnojišča in silosa.

m) S širitvijo obstoječe kmetije Krmelj (20) v Škofji Loki
na zemljišče parcelne številke 130/1-del k.o. Zminec se
določa izgradnja novih pomožnih prostorov: gnojnične jame
in gnojišča, koritastega silosa, remize za kmetijske stroje in
kozolca.

n) S širitvijo obstoječe kmetije Rihtaršič (22) v Bukov-
ščici na zemljišče parcelne številke 705/1-del k.o. Bukovi-
ca se določa povečava funkcionalnega zemljišča kmetije in
legalizacija obstoječega objekta.

o) S širitvijo obstoječe kmetije Bergant (24) na Sv.
Barbari na zemljišča parcelnih številk 198-del, 9-del, 193-
del, 194-del, 189/2-del, vse k.o. Sv. Barbara se zaradi
premajhnega območja stavbnih zemljišč določa povečava
funkcionalnega zemljišča kmetije.

p) S širitvijo obstoječe kmetije Triler (27) v Škofji Loki
na zemljišči parcelnih številk 251/1 in 251/2-del k.o. Stari
dvor se določa izgradnja novega hleva z jamo za gnojevko,
gnojiščem in koritastim silosom. Vse morebitne prestavitve
vodovodnih cevovodov so možne na stroške investitorja.

r) S širitvijo obstoječe kmetije Jenko (28) v Pungertu
na zemljišče parcelne številke 465/1-del, k.o. Draga se
določa izgradnja novega hleva s pripadajočim gnojiščem in
pomožnimi prostori.

s) S širitvijo obstoječe kmetije Antolin (30) v Dorfarjih
na zemljišči parcelnih številk 405/1 in 405/2 k.o. Dorfarje
se določa postavitev novih rastlinjakov in legalizacija obsto-
ječih rastlinjakov.

t) S širitvijo obstoječe kmetije Stanonik (31) v Logu na
zemljišča parcelnih številk 66/1-del, 482-del, 479/1-del in
489-del, vse k.o. Staniše se določa adaptacija obstoječega
gospodarskega poslopja in povečava funkionalnega zemlji-
šča kmetije. Vse morebitne prestavitve vodovodnih cevovo-
dov so možne na stroške investitorja

u) S širitvijo obstoječe kmetije Tominec (32) v Stanišah
na parcelne številke 313/2-del in 322/3-del k.o. Staniše se
določa dopolnilna dejavnost kmetije z izgradnjo novega go-
stinsko-turističnega objekta.

v) S širitvijo obstoječe kmetije Cankar (33) na Sv. Bar-
bari na zemljišča parcelnih številk 309, 307/1-del, 441-del,
446-del, vse k.o. Sv. Barbara se določa povečava funkcio-
nalnega zemljišča kmetije.

w) S preselitvijo kmetije Košir (34) na Valterskem vrhu
na zemljiščih parcelnih številk 431/1-del, 426-del, obe k.o.
Staniše se določa izgradnja stanovanjskega objekta z gara-
žami, gospodarsko poslopje – hlev s pripadajočimi pomož-
nimi objekti in kozolec – toplar.

3. člen
Pri realizaciji posegov se še posebej upoštevajo dolo-

čila veljavnih sprememb in dopolnitev planskih aktov občine
za potrebe kmetijskih dejavnosti, ki se nanašajo na tehnolo-
ške pogoje in omejitve, zasnovo namenske rabe prostora,
zasnovo infrastrukturnih povezav, usmeritve za urbanistično
– arhitektonsko in krajinsko oblikovanje, usmeritve za varo-
vanje naravne in kulturne dediščine in kakovostnih prvin
krajine ter varovanje bivalnega in delovnega okolja. Spre-
membe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih po-
gojih v Občini Škofja Loka, za območje Škofja Loka in odlo-
ka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje mikrocelot
Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc se načeloma
nanašajo na širitve obstoječih ureditvenih območji naselij
oziroma razpršene gradnje zato se za njih smiselno uporab-
ljajo določila obeh veljavnih osnovnih odlokov in njunih spre-
memb in dopolnitev.

4. člen
Spremembe in dopolnitev prostorskih ureditvenih po-

gojev so na vpogled zainteresiranim v prostorskih Občine
Škofja Loka in Upravne enote Škofja Loka.
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5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z

dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 300-7/00
Škofja Loka, dne 10. aprila 2003.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

2123. Odlok o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Škofja Loka

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o vrača-
nju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list
RS, št. 58/02) je Občinski svet občine Škofja Loka na 3.
seji dne 10. 4. 2003 sprejel

O D L O K
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko

omrežje na območju Občine Škofja Loka

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se določi način sestave seznama upra-
vičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omre-
žje, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogo-
je in roke vračanja teh sredstev, ki jih bo Občina Škofja Loka
(v nadaljevanju: občina) pridobila na podlagi zakona o vra-
čanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadalje-
vanju: zakon).

NAČIN IN POSTOPEK DOLOČITVE SEZNAMA
UPRAVIČENCEV

2. člen
(imenovanje in pristojnosti komisije)

Za vodenje postopka in sestavo seznama upravičen-
cev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in
določitve višine zneska vračila župan občine v roku enega
meseca od uveljavitve tega odloka imenuje posebno komisi-
jo (v nadaljevanju: komisija). Komisija skupaj s predstavniki
krajevnih skupnosti oziroma vaških odborov pripravi predlog
seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomu-
nikacijsko omrežje. Osnova za seznam je predložena doku-
mentacija, s katero razpolagajo občina, krajevne skupnosti
ali druge pravne ali fizične osebe. Komisija je pristojna, da
na podlagi predloženih listin in verodostojnih dokumentov
uvrsti fizično ali pravno osebo na seznam upravičencev. O
pritožbah in ugovorih upravičencev zoper delo komisije in
vodenje postopka ter uvrstitev odloči župan občine.

3. člen
(zahtevek za vračilo vlaganj)

Komisija iz prejšnjega člena tega odloka z javnim po-
zivom pozove upravičence in določi datum začetka spreje-
ma vlog kot zahtevkov za vračilo vlaganj. Upravičenci mo-

rajo komisiji najkasneje v dveh mesecih od določenega
datuma posredovati zahtevek za vračilo vlaganj. Zahtevku
za vračilo vlaganj mora upravičenec priložiti vsa dokazila o
vlaganjih in višini vlaganj (pogodbe, račune, položnice,
virmane ali druge verodostojne listine ali dokumente, ki
dokazujejo neposredna in izključna vlaganja v telekomuni-
kacijsko omrežje). Obrazec bo na voljo v informacijski pi-
sarni Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka in
internetnih straneh občine.

Kolikor vlagatelj zahtevka za vračilo vlaganj ni tudi pod-
pisnik pogodbe o vlaganju, ki je temelj za pričetek postop-
ka, mora zahtevku priložiti pisno in overjeno pooblastilo
podpisnika pogodbe. V primeru, da je podpisnik pogodbe
že pokojni, upravičenec predloži sklep o dedovanju. Enako
tudi pravne osebe predložijo dokazila o pravnem nasled-
stvu.

V primerih, ko so krajevne skupnosti sovlaganja v raz-
voj telefonije izpeljale z združenimi sredstvi občanov, so
krajevne skupnosti dolžne komisiji oziroma upravičencem
predložiti vso dokumentacijo s katero razpolagajo in nuditi
komisiji pomoč v postopku.

4. člen
(določitev upravičencev za vračilo)

Komisija po končanem postopku zbiranja in analize
zahtevkov oblikuje predlog seznama fizičnih in pravnih oseb,
ki imajo po zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunika-
cijsko omrežje pravico nastopati kot dejanski končni upravi-
čenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
Občina tak seznam komisije objavi na oglasni deski občine
(Mestni trg 15) in na spletni strani občine.

Na seznam bo možno dati pripombo oziroma predlog
za dopolnitev v roku enega meseca. Končni datum in naslov
za posredovanje pripomb oziroma predlogov mora biti ob-
javljen skupaj s seznamom. Upoštevane bodo pripombe
pravnih in fizičnih oseb, ki bodo izkazale pravni interes. Kot
dokazilo za dopolnitev seznama in dokazilo o vrednosti se
upošteva le pogodba in dokazila o plačilu priključka (vla-
ganj) kateri izmed krajevnih skupnosti na območju občine
ali občini (računi, položnica, virman, verodostojna listina ali
soroden finančni dokument).

5. člen
(seznam dejanskih končnih upravičencev)

Župan Občine Škofja Loka najkasneje v roku 60 dni
po sklenitvi pisne poravnave iz drugega odstavka 8. člena
zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omre-
žje ali po pravnomočno končanem nepravdnem postopku
za določitev odškodnine iz petega odstavka 8. člena zakona
na oglasni deski in spletnih straneh občine objavi seznam
dejanskih končnih upravičencev.

Skupaj s seznamom iz prvega odstavka tega člena se
zaradi nakazila zneska objavi tudi poziv za predložitev številk
hranilnih knjižic ali tekočih računov in bank oziroma hranil-
nic, pri katerih imajo upravičenci odprte račune.

UGOTAVLJANJE SORAZMERNEGA DELEŽA VRAČIL

6. člen
(določitev sorazmernega deleža vračil)

Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu, se
ugotavlja na podlagi dokazil o vlaganjih in podatkov iz skle-
njenih pogodb, ob upoštevanju določb zakona.

Če je v pogodbi določeno, da naročniki telefonskih
priključkov opravijo gradbena dela v lastni režiji, se količina
dela obračuna po takratnih normativih PTT organizacij, koli-
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kor obstajajo ali pa po sedanjih normativih Telekoma Slove-
nije d.d. Kot dokazilo za število opravljenih ur dela lahko
služi takratno zaključno finančno poročilo ali kak drug doku-
ment s številom opravljenih ur dela, izstavljenem ob konča-
nju izgradnje telefonskega omrežja.

POGOJI IN ROKI VRAČANJA

7. člen
Pogoj za vračilo sorazmernega dela vlaganja je uvrsti-

tev na seznam upravičencev iz 5. člena tega odloka, predlo-
ženi podatki o računu, na katerega se nakaže znesek in
banki, pri kateri je račun odprt in predložena dokazila o
dedovanju oziroma pravnem nasledstvu, če podpisnika po-
godbe o vlaganju ni več živ.

8. člen
Občina bo upravičencem začela vračati sredstva v ro-

ku 30 dni po prejemu zneska za vračila iz sklada za vračanje
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Občina bo ob-
javila začetek vračanja na oglasni deski občine in v sredstvih
javnega obveščanja.

9. člen
Upravičenec ali skupina upravičencev se lahko odloči

in s pisno izjavo občini predlaga, da se znesek vračil, ki jim
pripada neposredno vloži (investira) v komunalno infrastruk-
turo oziroma v opremljanje stavbnih zemljišč na njihovem
območju. Tak predlog oziroma zahteva mora biti enotna in
pisna. Razmerje med upravičenci in občino se dogovori s
posebno listino (pogodbo). Občina je dolžna na podlagi
take izjave in listine sredstva prioritetno in namensko investi-
rati le na tako določeno območje.

KONČNE DOLOČBE

10. člen
(financiranje in nadzor)

Finančna sredstva, potrebna za realizacijo postopka in
stroške po tem odloku, se zagotovijo v proračunu Občine
Škofja Loka.

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
Nadzorni odbor občine Škofja Loka.

11. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po njegovi objavi.

Št. 346-4/01
Škofja Loka, dne 10. aprila 2003.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

2124. Odlok o predkupni pravici Občine Škofja Loka

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/02 in 8/03) je Občinski svet občine
Škofja Loka na 3. redni seji dne 10. 4. 2003 sprejel

O D L O K
o predkupni pravici Občine Škofja Loka

1. člen
S tem odlokom Občina Škofja Loka določa območja

predkupne pravice, in sicer:
– na nepremičninah na območju poselitve ter na ob-

močju obstoječih infrastrukturnih omrežij in objektov v po-
trebnem koridorju,

– na nepremičninah na območjih bodoče poselitve in
predvidene mreže infrastrukturnih omrežij in objektov v po-
trebnem koridorju izven sedanjih poselitvenih območij.

Za obstoječa in bodoča infrastrukturna omrežja se šte-
jejo tista omrežja, ki so že zgrajena ter vsa tista, ki so
predvidena za komuno opremljanje območij, določenih s
prostorskim aktom občine. Koridor (širina pasu predkupne
pravice) se določi po določbah tehničnih predpisov za po-
samezen infrastrukturni vod in objekt.

2. člen
Za območja poselitve se, do sprejema strategije pro-

storskega razvoja Občine Škofja Loka ter prostorskega reda
Občine Škofja Loka, upoštevajo območja za poselitev dolo-
čena v spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dol-
goročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta
1986-2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine
Škofja Loka za obdobje od leta 1986-1990 za območje
občine Škofja Loka (Ur. V. Gor. 14/86, 11/87, 3/89 in
Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00,
28/01, 116/02). Območja poselitve obsegajo tako obmo-
čja strnjene pozidave kot tudi območja razpršene pozidave.

3. člen
Območja predkupne pravice so določena v grafični

obliki in sicer na preglednem načrtu v merilu M = 1: 5000,
katere podlaga je družbeni plan Občine Škofja Loka.

Pregledni načrt je sestavni del tega odloka. Pregledni
načrt omogoča prikaz meje predkupne pravice Občine Ško-
fja Loka v zemljiškem katastru in njeno določitev v naravi.

Pregledni načrt hrani in je na vpogled pri oddelku ob-
činske uprave, pristojnem za urbanizem, za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči in za gospodarjenje z nepremičninami.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 466-13/03
Škofja Loka, dne 10. aprila 2003.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

2125. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih
taks

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99,
70/00, 100/00 in 51/02) in 5. člena odloka o komunalnih
taksah v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 34/00), je
Občinski svet občine Škofja Loka na 3. redni seji dne 10. 4.
2003 sprejel
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S K L E P
o vrednosti točke za izračun komunalnih taks

I
Vrednost točke za izračun komunalnih taks znaša

120 SIT.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 353-5/97
Škofja Loka, dne 10. aprila 2003.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

2126. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99,
70/00, 100/00 in 51/02) in 14. člena odloka o nadomesti-

lu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenj-
ske, št. 22/85, 34/90 in 7/91), je Občinski svet občine
Škofja Loka na 3. redni seji dne 10. 4. 2003 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2003

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območjih Občine Škofja Loka za leto
2003 znaša 1,20 SIT.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi. Vrednost točke se
uporabi pri odmeri nadomestila za leto 2003.

Št. 464-01/85
Škofja Loka, dne 10. aprila 2003.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.
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Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

Zakon o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih
s predlogom sprememb in pojasnili
prof. dr. Karla Zupančiča
in doc. dr. Barbare Novak

Pisalo se je leto 1976, ko je Slovenija dobila zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.
Novi časi in nove potrebe zahtevajo, da zakonodajalec zakonsko besedilo nenehno spreminja
in dopolnjuje. Spremembe zakona so zopet pred vrati. Namenjene naj bi bile predvsem
podrobnejši zakonski ureditvi varstva in vzgoje otrok ter otrokovih stikih s starši in sorodniki
ter novi določitvi zakonskih pravil o preživljanju otrok in drugih bližnjih.

V tokratni izdaji Zbirke predpisov avtorja uvodnih pojasnil največ pozornosti namenjata prav
novi ureditvi omenjenih vprašanj, saj sta tudi soavtorja novih členov.

Neuradno prečiščeno besedilo zakona vključuje tudi spremembe zakona, ki jih je januarja 2003
povzročila uveljavitev zakona o izvajanju rejniške dejavnosti.

Cena: 10623 – 36003600360036003600 SIT z DDV
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