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MINISTRSTVA
2292. Pravilnik o kakovosti čaja

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02-
ZMR-1) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v
soglasju z ministrom za zdravje izdaja

P R A V I L N I K
o kakovosti čaja

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za minimalno kakovost in

označevanje, ki jih morajo v prometu izpolnjevati čaji (v na-
daljnjem besedilu: izdelki).

Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za izdelke iz
uvoza, ki se proizvajajo oziroma dajejo v promet v državah
članicah Evropske unije, če so skladni z njihovo nacionalno
zakonodajo.

2. člen
Predpakirani izdelki morajo biti označeni v skladu s

predpisom, ki ureja splošno označevanje živil, in s tem pra-
vilnikom.

Izdelki, ki niso predpakirani morajo biti na prodajnem
mestu označeni z imenom izdelka ter imenom in naslovom
proizvajalca, lahko pa so označeni tudi z blagovno znamko
in drugimi podatki.

3. člen
Pri proizvodnji čajev se lahko glede na tehnološko upra-

vičenost uporabljajo aditivi v skladu s predpisom, ki ureja
aditive in čistost aditivov v živilih ter arome v skladu s predpi-
som, ki ureja arome.

4. člen
Nazivna oziroma neto količina, dovoljeno negativno od-

stopanje ter način označevanja nazivne oziroma neto količi-
ne za predpakirane izdelke morajo biti v skladu s predpi-
som, ki ureja predpakirane izdelke.

II. POSEBNE DOLOČBE

5. člen
Izdelki iz tega pravilnika so:
– pravi čaj;

– zeliščni čaj;
– sadni čaj;
– aromatizirani čaj;
– ekstrakti čaja;
– dekofeiniziran čaj
– mate čaj.

Pravi čaj

6. člen
Pravi čaj je izdelek, pripravljen samo iz listja in listnega

brstja čajnega grma (Camellia sinesis Linaeus O. Kuntze).

7. člen
Pravi čaj, ki je fermetiran, se lahko označi kot črni čaj.

Pravi čaj, ki je nefermentiran, se lahko označi kot zeleni čaj,
in če je polfermentiran, se lahko označi kot rdeči čaj.

8. člen
Pravi čaj se lahko označi tudi z navedbo dežele, v

kateri je bil pridelan (npr. kitajski, ruski, javanski, indijski,
ceylonski ipd.), skupaj z njegovim običajnim trgovskim ime-
nom (npr. flowery orange pekoe (FOP), orange pekoe (OP),
broken orange pekoe (BOP) ipd.).

Zeliščni čaj

9. člen
Zeliščni čaj je izdelek, pripravljen iz posušenih cvetov,

listov, nadzemnih delov, korenin, plodov, sadežev, semen in
drugih delov rastlinskih surovin ali iz mešanice teh surovin,
iz katerih se s poparjenjem, prevretjem ali namakanjem dobi
čajni napitek.

Zeliščni čaj se lahko pripravi iz suhega sadja, šipka,
zelenjave, robidovega listja, jagodovega listja, bezgovega
cvetja in drugih primernih rastlin ali iz mešanice teh surovin.

10. člen
Kot zeliščni čaj se lahko označi tudi čaj, ki vsebuje

mešanico surovin, če le-ta vsebuje najmanj 50% rastlinskih
zelišč.

Zeliščni čaji se lahko mešajo tudi s pravimi čaji, pri
čemer se mora na označbi navesti količino pravega čaja,
izraženo v gramih na 100 gramov proizvoda.

Sadni čaj

11. člen
Sadni čaj je izdelek, pripravljen iz posušenega sadja, iz

katerega se s poparjenem, prevretjem ali namakanjem dobi
čajni napitek.
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Kot sadni čaj se lahko označi tudi čaj, ki vsebuje meša-
nico surovin, če le-ta vsebuje najmanj 50% sadnega deleža.

Sadni čaj se lahko meša tudi s pravim čajem, pri čemer
se mora na označbi navesti količino pravega čaja, izraženo v
gramih na 100 gramov proizvoda.

Aromatizirani čaj

12. člen
Aromatizirani čaj je izdelek, ki se ga lahko pripravi iz

pravega čaja, mešanice pravega čaja, zeliščnega čaja ali
sadnega čaja, kateremu se doda arome.

Izdelek iz prejšnjega odstavka se mora označiti kot
“aromatiziran čaj“ ali na drug način (npr. aromatizirano z).

Iz imena čaja je lahko razvidno tudi, katere arome so
bile uporabljene (npr. zeliščni čaj z okusom jagode, sadni
čaj-divja češnja ipd.).

Čaj se lahko aromatizira z naravnimi ali naravno enaki-
mi aromami za vonj oziroma okus. Če aromatiziramo čaj s
sadnimi sokovi, uporabimo najmanj 15g sadnega soka na
100 g čaja ali odgovarjajoči delež zgoščenega soka ali
sadnega soka v prahu.

Ekstrakti čaja

13. člen
Ekstrakti čaja so izdelki iz čaja, ki jim je odvzeta voda.

Ekstrakte čaja se lahko aromatizira z naravnim sokom, zgo-
ščenim sokom ali sokom v prahu, naravnimi ali naravno
identičnimi aromami.

Dekofeiniziran čaj

14. člen
Kot dekofeiniziran čaj se lahko označi tiste prave čaje,

ki v 100 gramih suhe snovi ne vsebujejo več kot 0,4 grame
kofeina.

Mate čaj

15. člen
Mate čaj je pripravljen iz sušenih listov in mladih po-

ganjkov drevesa Ilex paraguariensis St. Hil., ki raste v Južni
Ameriki.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
Izdelki morajo biti proizvedeni in označeni v skladu s

posebnimi zahtevami iz tega pravilnika do 31. decembra
2003.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so izdelki,
proizvedeni in označeni pred 31. decembrom 2003, lahko
v prometu do prodaje zalog oziroma prenehanja njihovega
roka uporabnosti.

17. člen
Drugi odstavek 1. člena tega pravilnika začne veljati z

dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.

18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati do-

ločbe drugega odstavka 2. člena in 3. do 7. člena pravilnika
o čaju, gorčici, jedilni soli, pecilnem prašku, prašku za
puding in vanilijevem sladkorju (Uradni list RS, št. 56/99,
59/99-ZTZPUS, 2/00 in 12/03).

19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 324-01-2/2002
Ljubljana, dne 15. aprila 2003.
EVA 2003-2311-0090

mag. Franc But, univ. dipl. inž. l. r.
Minister

za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

Soglašam!

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister

za zdravje

2293. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Črna-Smrekovec
(2002–2011)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 –
ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu

gozdnogospodarske enote Črna-Smrekovec
(2002–2011)

1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski

načrt gozdnogospodarske enote Črna-Smrekovec, št.
11–01/2002 z dne 10. oktobra 2002, ki ga je izdelal
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gra-
dec.

2. člen
Gozdnogospodarska enota Črna-Smrekovec, ki meri

7.497 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Slo-
venj Gradec, v Občini Črna na Koroškem, oziroma v katastr-
skih občinah Koprivna, Bistra in Ludranski vrh.

3. člen
V gozdnogospodarski enoti Črna-Smrekovec je z dnem

1. 1. 2002 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 6.712,49 ha, od katere je:
– 6.164,06 ha večnamenskih gozdov, 139,67 ha goz-

dnih rezervatov, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso
dovoljeni ter 408,76 ha varovalnih gozdov,

– 3.050,83 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb
ter 3.661,66 ha državnih gozdov,

B) lesna zaloga: 360,8 m3/ha, od tega 307,8 m3/ha
iglavcev in 53,0 m3/ha listavcev,

C) tekoči letni prirastek: 7,71 m3/ha, od tega
6,40 m3/ha iglavcev in 1,31 m3/ha listavcev.

4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske

enote Črna-Smrekovec (2002–2011) so določene funkci-
je gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z
gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo
doseganje.
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5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz prejšnjega člena so v

gozdnogospodarski enoti Črna-Smrekovec za obdobje od
1. 1. 2002 do 31. 12. 2011 določeni naslednji ukrepi:

– najvišji možni posek v višini 300.450 m3, od tega
260.670 m3 iglavcev in 39.780 m3 listavcev,

– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj goz-
dov, na površini 777,35 ha,

– nega mlajšega drogovnjaka na površini 90,01 ha,
– varstvena dela, potrebna za preprečitev ali omejitev

motenj pri delovanju gozda, in sicer zaščita pred divjadjo s
količenjem ali tulci s 30 kosi ter z ograjo v dolžini 6,76 m,

– nega habitatov prostoživečih živali s čiščenjem 36,49
ha gozdnih jas in travnikov

ter s sadnjo 1.000 sadik plodonosnih drevesnih vrst,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 12,2 km ter gozdnih

cest v dolžini 8,4 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske

enote Črna-Smrekovec so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.

6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne eko-

sisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Črna-
Smrekovec v obdobju 2003–2011 se morajo upoštevati cilji,
usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Črna-Smrekovec (2002–2011).

7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Črna-Smrekovec je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Slovenj Gra-
dec, Vorančev trg 1, Slovenj Gradec, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Krajevne enote Črna, Center 11, Črna na
Koroškem in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi doku-
mentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospo-
darskega načrta gozdnogospodarske enote Črna-Smrekovec.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-11-2/2001/7
Ljubljana, dne 9. maja 2003.
EVA 2002-2311-0179

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

mag. Franc But l. r.

2294. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Javornik (2001–
2010)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 –
ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu

gozdnogospodarske enote Javornik
(2001–2010)

1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski na-

črt gozdnogospodarske enote Javornik, št. 05-03/01 z dne
28. marca 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Sloveni-
je, Območna enota Postojna.

2. člen
Gozdnogospodarska enota Javornik, ki meri 1.946,65

ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Postojna, v
občinah Pivka, Postojna in Cerknica, oziroma v katastrskih
občinah Trnje, Kačja vas, Dolenja vas in Otok II.

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

2001 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 1.931,82 ha, od katere je:
– 1.921,33 ha večnamenskih gozdov ter 10,49 ha

gozdnih rezervatov, v katerih gozdnogospodarski ukrepi ni-
so dovoljeni,

– 1.931,82 ha državnih gozdov,
B) lesna zaloga: 377,6 m3/ha, od tega 200,1 m3/ha

iglavcev in 177,5 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 6,80 m3/ha, od tega

3,11 m3/ha iglavcev in 3,69 m3/ha listavcev.

4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske

enote Javornik (2001–2010) so določene funkcije gozdov
in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.

5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz prejšnjega člena so v

gozdnogospodarski enoti Javornik za obdobje od 1. 1. 2001
do 31. 12. 2010 določeni naslednji ukrepi:

– najvišji možni posek v višini 115.240 m3, od tega
65.166 m3 iglavcev in 50.074 m3 listavcev,

– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj goz-
dov, na površini 635,06 ha,

– nega mlajšega drogovnjaka na površini 48,61 ha,
– varstvena dela za zaščito pred divjadjo v obsegu

1.055 delovnih dni,
– nega habitatov prostoživečih živali v obsegu 197 de-

lovnih dni,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 4,0 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske

enote Javornik so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe
tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.

6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne

ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Ja-
vornik v obdobju 2003–2010 se morajo upoštevati cilji,
usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načr-
tu gozdnogospodarske enote Javornik (2001–2010).

7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Javornik je na vpogled na sedežu Zavoda
za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9,
Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne
enote Postojna, Vojkova 9, Postojna in na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljub-
ljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom
sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo-
darske enote Javornik.
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8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-05-3/01/8
Ljubljana, dne 8. maja 2003.
EVA 2002-2311-0164

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

mag. Franc But l. r.

2295. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Kokra (2001–2010)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 –
ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu

gozdnogospodarske enote Kokra (2001–2010)

1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski na-

črt gozdnogospodarske enote Kokra, št. 03 – 04/01 z dne
28. februarja 2003, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slo-
venije, Območna enota Kranj.

2. člen
Gozdnogospodarska enota Kokra, ki meri 5.411 ha,

se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Kranj, v obči-
nah Preddvor in Cerklje na Gorenjskem, oziroma v katastr-
ski občini Kokra.

3. člen
V gozdnogospodarski enoti Kokra je z dnem 1. 1. 2001

ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 4.141,20 ha, od katere je:
– 2.482,89 ha večnamenskih gozdov, 80,93 ha goz-

dnih rezervatov, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso
dovoljeni ter 1.577,38 varovalnih gozdov,

– 3.861,56 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb ter
134,10 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb ter 145,54
ha državnih gozdov,

B) lesna zaloga: 328,0 m3/ha, od tega 217,1 m3/ha
iglavcev in 110,9 m3/ha listavcev,

C) tekoči letni prirastek: 5,82 m3/ha, od tega
4,16 m3/ha iglavcev in 1,66 m3/ha listavcev.

4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske

enote Kokra (2001–2010) so določene funkcije gozdov in
njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in goz-
dnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.

5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz prejšnjega člena so v

gozdnogospodarski enoti Kokra za obdobje od 1. 1. 2001
do 31. 12. 2010 določeni naslednji ukrepi:

– najvišji možni posek v višini 133.820 m3, od tega
96.972 m3 iglavcev in 36.848 m3 listavcev,

– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj goz-
dov, na površini 257,15 ha,

– varstvena dela za zaščito pred divjadjo na površini
173,16 ha,

– gradnja gozdnih cest v dolžini 7,4 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske

enote Kokra so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe
tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.

6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne

ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Ko-
kra v obdobju 2003–2010 se morajo upoštevati cilji, usme-
ritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu goz-
dnogospodarske enote Kokra (2001–2010).

7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Kokra je na vpogled na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Območne enote Kranj, Cesta Staneta
Žagarja 27b, Kranj, na sedežu Zavoda za gozdove Sloveni-
je, Krajevne enote Jezersko-Kokra, Kokra 69a, Zgornje Je-
zersko in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi
dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogo-
spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kokra.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-03-2/01/11
Ljubljana, dne 9. maja 2003.
EVA 2002-2311-0162

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

mag. Franc But l. r.

2296. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Ribnica na Pohorju
(2001–2010)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 –
ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu

gozdnogospodarske enote Ribnica
na Pohorju (2001–2010)

1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski na-

črt gozdnogospodarske enote Ribnica na Pohorju, št.
12-11/01 z dne 29. novembra 2001, ki ga je izdelal Zavod
za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.

2. člen
Gozdnogospodarska enota Ribnica na Pohorju, ki

meri 6.824,03 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem
območju Maribor, v občinah Podvelka in Ribnica na Po-
horju, oziroma v katastrskih občinah Orlica, Janževski
vrh, Podvelka, Rdeči Breg II., Lehen, Ribnica na Pohorju
in Hudi Kot.
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3. člen
V gozdnogospodarski enoti Ribnica na Pohorju je z

dnem 1. 1. 2001 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 5.637,66 ha, od katere je:
– 5.537,19 ha večnamenskih gozdov ter 100,47 ha

gozdnih rezervatov, v katerih gozdnogospodarski ukrepi ni-
so dovoljeni,

– 4.532,08 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb
ter 83,87 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb ter
1.021,71 ha državnih gozdov,

B) lesna zaloga: 344,1 m3/ha, od tega 268,7 m3/ha
iglavcev in 75,4 m3/ha listavcev;

C) tekoči letni prirastek: 9,65 m3/ha, od tega
7,33 m3/ha iglavcev in 2,32 m3/ha listavcev.

4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske

enote Ribnica na Pohorju (2001–2010) so določene fun-
kcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z
gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo do-
seganje.

5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz prejšnjega člena so v

gozdnogospodarski enoti Ribnica na Pohorju za obdobje
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010 določeni naslednji ukrepi:

– najvišji možni posek v višini 250.293 m3, od tega
202.835 m3 iglavcev in 47.458 m3 listavcev,

– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj goz-
dov, na površini 721,64 ha,

– nega mlajšega drogovnjaka na površini 42,15 ha,
– varstvena dela, potrebna za preprečitev ali omejitev

motenj pri delovanju gozda, in sicer zaščita pred divjadjo s
količenjem ali tulci s 31.102 kosi in premazovanjem na povr-
šini 35,77 ha, zaščita pred boleznimi in škodljivci v obsegu
101 delovnih dni ter zaščita pred požari v obsegu 23 delov-
nih dni,

– nega habitatov prostoživečih živali z vzdrževanjem
travnih površin v obsegu 95 delovnih dni, z vzdrževanjem
grmišč v obsegu 5 delovnih dni ter s postavitvijo valilnic v
obsegu 10 delovnih dni.

V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Ribnica na Pohorju so določeni ukrepi in načini
njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in
odsekov.

6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne

ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Ri-
bnica na Pohorju v obdobju 2003–2010 se morajo upošte-
vati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodar-
skem načrtu gozdnogospodarske enote Ribnica na Pohorju
(2001–2010).

7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Ribnica na Pohorju je na vpogled na sede-
žu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor,
Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Sloveni-
je, Krajevne enote Podvelka, Podvelka 1, Podvelka in na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s
postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta goz-
dnogospodarske enote Ribnica na Pohorju.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-12-2/01/11
Ljubljana, dne 9. maja 2003.
EVA 2002-2311-0174

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

mag. Franc But l. r.

2297. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Menišija (2001–
2010)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 –
ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu

gozdnogospodarske enote Menišija
(2001–2010)

1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski na-

črt gozdnogospodarske enote Menišija, št. 05-31/01 z dne
18. decembra 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slo-
venije, Območna enota Postojna.

2. člen
Gozdnogospodarska enota Menišija, ki meri

2.700,60 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju
Postojna, v Občini Cerknica, oziroma v katastrski občini
Bezuljak.

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

2001 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 2.391,50 ha, od katere je:
– 2.391,50 ha večnamenskih gozdov,
– 2.377,22 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb ter

14,28 ha državnih gozdov,
B) lesna zaloga: 243,7 m3/ha, od tega 165,9 m3/ha

iglavcev in 77,9 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 4,29 m3/ha, od tega

2,34 m3/ha iglavcev in 1,95 m3/ha listavcev.

4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske

enote Menišija (2001–2010) so določene funkcije gozdov
in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.

5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz prejšnjega člena so v

gozdnogospodarski enoti Menišija za obdobje od 1. 1. 2001
do 31. 12. 2010 določeni naslednji ukrepi:

– najvišji možni posek v višini 77.482 m3, od tega
60.334 m3 iglavcev in 17.148 m3 listavcev,

– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj goz-
dov, na površini 872,2 ha,

– nega mlajšega drogovnjaka na površini 18,0 ha,
– varstvena dela za zaščito pred divjadjo na površini

154,0 ha,
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– nega habitatov prostoživečih živali v obsegu 236 de-
lovnih dni,

– gradnja gozdnih vlak v dolžini 19 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske

enote Menišija so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe
tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.

6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne

ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Me-
nišija v obdobju 2003–2010 se morajo upoštevati cilji,
usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načr-
tu gozdnogospodarske enote Menišija (2001–2010).

7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Menišija je na vpogled na sedežu Zavoda
za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9,
Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne
enote Cerknica, Čabranska 1, Cerknica in na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljub-
ljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom
sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo-
darske enote Menišija.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-05-5/01/8
Ljubljana, dne 9. maja 2003.
EVA 2002-2311-0165

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

mag. Franc But l. r.

2298. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora
(2001–2010)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 –
ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu

gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora
(2001–2010)

1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski na-

črt gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora, št. 05–
12/01 z dne 10. decembra 2002, ki ga je izdelal Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.

2. člen
Gozdnogospodarska enota Logatec-Zagora, ki meri

2.061,64 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju
Postojna, v občinah Logatec in Postojna, oziroma v katastr-
skih občinah Bukovje, Hrušica, Novi svet in Kačja vas.

3. člen
V gozdnogospodarski enoti Logatec-Zagora je z dnem

1. 1. 2001 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 2.040,49 ha, od katere je:
– 2.040,49 ha večnamenskih gozdov,
– 2.040,49 ha državnih gozdov,
B) lesna zaloga: 300,6 m3/ha, od tega 196,8 m3/ha

iglavcev in 103,8 m3/ha listavcev,
C) tekoči letni prirastek: 8,22 m3/ha, od tega

5,25 m3/ha iglavcev in 2,97 m3/ha listavcev.

4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske

enote Logatec-Zagora (2001–2010) so določene funkcije
gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z goz-
dom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo dose-
ganje.

5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz prejšnjega člena so v

gozdnogospodarski enoti Logatec-Zagora za obdobje od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2010 določeni naslednji ukrepi:

– najvišji možni posek v višini 100.489 m3, od tega
62.309 m3 iglavcev in 38.180 m3 listavcev,

– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj goz-
dov, na površini 874,99 ha,

– nega mlajšega drogovnjaka na površini 156,84 ha,
– varstvena dela za zaščito pred divjadjo na površini

20 ha,
– nega habitatov prostoživečih živali s košnjo in vzdrže-

vanjem lazov v obsegu 29 delovnih dni,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 2,5 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske

enote Logatec-Zagora so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.

6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne

ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Lo-
gatec-Zagora v obdobju 2003–2010 se morajo upoštevati
cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem
načrtu gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2001–
2010).

7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Logatec-Zagora je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna,
Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Sloveni-
je, Krajevne enote Bukovje, Bukovje 28, Bukovje in na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s
postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta goz-
dnogospodarske enote Logatec-Zagora.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-05-4/01/7
Ljubljana, dne 8. maja 2003.
EVA 2002-2311-0166

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

mag. Franc But l. r.
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2299. Pravilnik o letnih gozdnogospodarskih načrtih
gozdnogospodarske enote Golobičevec (2003,
2004, 2005)

Na podlagi drugega odstavka 94. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in 56/99-
ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o letnih gozdnogospodarskih načrtih

gozdnogospodarske enote Golobičevec
(2003, 2004, 2005)

1. člen
S tem pravilnikom se sprejme letne gozdnogospodar-

ske načrte gozdnogospodarske enote Golobičevec, z dne
5. novembra 2002, ki jih je izdelal Zavod za gozdove Slove-
nije, Območna enota Postojna, in sicer:

– št. 05-02/03 za obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 12.
2003,

– št. 05-02/04 za obdobje od 1. 1. 2004 do 31. 12.
2004,

– št. 05-02/05 za obdobje od 1. 1. 2005 do 31. 12.
2005.

2. člen
Na podlagi gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Golobičevec, z obdobjem veljavnosti od
1. 1. 1993 do 31. 12. 2002, potrjenega z odločbo št. 322-
01-5/8-94 z dne 17. 6. 1996 ter spremembe tega načrta,
potrjene z odločbo št. 322-01-5/8-99-3 z dne 8. 11. 1999,
so z letnimi gozdnogospodarskimi načrti iz prejšnjega člena
določeni naslednji ukrepi:

– najvišji možni posek:

v letu 2003 2004 2005

iglavci 1.950 m3 1.950 m3 1.950 m3

listavci 342 m3 342 m3 352 m3

skupaj 2.292 m3 2.292 m3 2.292 m3

– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov:

v letu 2003 2004 2005

na površini 40,51 ha 40,51 ha 40,51 ha

– varstvena dela, potrebna zaradi zaščite pred divjadjo:

v letu 2003 2004 2005

na površini 15,18 ha 15,18 ha 15,18 ha

3. člen
V letnih gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodar-

ske enote Golobičevec iz 1. člena tega pravilnika so določe-
ni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodar-
skih razredov in odsekov.

4. člen
Letni gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarske

enote Golobičevec iz 1. člena tega pravilnika so izdelani v
treh izvodih za 557,30 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdno-
gospodarskem območju Postojna, v Občini Postojna oziro-
ma v katastrski Občini Postojna.

5. člen
Po en izvod letnih gozdnogospodarskih načrtov goz-

dnogospodarske enote Golobičevec iz 1. člena tega pravil-
nika je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije,
Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Postojna, Voj-
kova 9, Postojna, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi
dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja letnih goz-
dnogospodarskih načrtov gozdnogospodarske enote Unec.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-05-16/01/6
Ljubljana, dne 12. maja 2003.
EVA 2003-2311-0150

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

mag. Franc But l. r.

2300. Odločba o izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi
ustanove Fundacije Družina zdravega duha

Na podlagi 3. in 12. člena zakona o ustanovah (Uradni
list RS, št. 60/95) v upravni zadevi izdaje soglasja k aktu o
ustanovitvi Ustanove fundacije družina zdravega duha, s
sedežem v Kamniku, Ljubljanska 45, minister za zdravje
izdaja naslednjo

O D L O Č B O

1
S to odločbo se izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi

ustanove Fundacije Družina zdravega duha, sestavljenim v
obliki notarskega zapisa št. SV-234/2003 z dne 24. 1.
2003, s katerim so ustanovitelji: Janez Hvale, Zofke
Kvedrove 14, Ljubljana, Aleš Spruk, Prisojna pot 26,
Kamnik, Miodrag Markovič, Ulica Hermana Potočnika 34,
Ljubljana, Ivan Krizmanić, Pot na Dobravo 13, Kamnik, Nal
Kralj, Žaucerjeva 22, Ljubljana, Sonja Spruk, Prisojna pot
26, Kamnik, Darko Cedilnik, Tacenska cesta 117, Ljubljana,
David Tupy, Črnivška ulica 7, Kamnik, Jože Hribar,
Aškerčeva 5, Maribor in Ivan Nemec, Ljubljanska cesta 3,
Kamnik, ustanovili ustanovo z imenom: USTANOVA
FUNDACIJA DRUŽINA ZDRAVEGA DUHA, s sedežem v
Kamniku, Ljubljanska 45.

2
Namen ustanove je splošnokoristen, dobrodelen in

trajen:
- za izboljšanje kakovosti življenja v smislu zdravega

življenja brez alkohola, tobaka in drog;
- za izvajanje medijskih aktivnosti, ki dnevno opozarjajo

in ozaveščajo ljudi o kvarnih vplivih alkohola, tobaka in drog;
- za krepitev zavesti o nujnosti zdravega in športnega

načina življenja družine;
- za oživitev in razširjanje tradicionalnih družinskih

vrednot.

3
Ustanovitveno premoženje znaša 500.000 SIT.
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4
Oseba, pooblaščena za zastopanje ustanove Fundacije

Družina zdravega duha, je Janez Hvale, predsednik prve
uprave ustanove.

Št. 5006-1/2003-4
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
EVA 2003-2711-0016

dr. Dušan Keber l. r.
Minister

za zdravje

2301. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov
ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih
overitev meril

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, izdaja na pod-
lagi določb 207. člena zakona o splošnem upravnem po-
stopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), 10. in
14. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) in
6. člena pravilnika o zahtevah in postopku za imenovanje
pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom ime-
novanih pravnih oseb na področju meroslovja (Uradni list
RS, št. 53/02)

O D L O Č B O
o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja

skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril

AHATSERVIS d.o.o., Trgovina in storitve, Bašelj 15/C,
4205 Preddvor je imenovan za izvajanje postopkov ugotav-
ljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril mase.

Vrste meril mase, vrste postopkov ugotavljanja skla-
dnosti ter overitev, dodatne zahteve in obveznosti ter obraz-
ložitev odločbe so navedeni v prilogi, ki je sestavni del te
odločbe.

Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo
za imenovanje, vendar najdlje do 21. 3. 2007.

Št. 108-24/2003
Ljubljana, dne 21. marca 2003.
EVA 2003-3311-0027

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo znanost in šport

Priloga k odločbi o imenovanju za izvajanje
postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in
izrednih overitev meril mase zap. št. 4, št. 108-

24/2003 z dne 21. 3. 2003

1. Imenovana pravna oseba izvaja postopke ugotavlja-
nja skladnosti, in sicer postopke prve overitve (v nadaljnjem
besedilu: prve overitve), ter redne in izredne overitve na-
slednjih meril mase:

– neavtomatskih tehtnic nosilnosti po točnostnih razre-
dih:

– točnostnega razreda I do 400 g,
– točnostnega razreda II do 30 kg,
– točnostnega razreda II do 60 kg (pri katerih je

n ≤ 12000),
– točnostnega razreda III in IIII do 3000 kg,

– uteži z nazivnimi masami točnostnih razredov:
– M1 od 1 g do 20 kg z izjemo 10 kg,
– M2 od 1 g do 20 kg.

Imenovana pravna oseba lahko izvaja overitve neavto-
matskih tehtnic samo na mestu uporabe, overitve uteži pa
samo v svojem laboratoriju.

2. Prve overitve ter redne in izredne overitve meril
mase v obsegu iz 1. točke mora imenovana pravna oseba
izvajati skladno z metodami in postopki (normativni doku-
menti), določenimi z veljavno akreditacijsko listino št. K-
007. O vsaki spremembi metod in postopkov (normativni
dokumenti), določenih z veljavno akreditacijsko listino št. K-
007, mora imenovana pravna oseba nemudoma obvestiti
Urad RS za meroslovje.

3. Prve overitve neavtomatskih tehtnic lahko imenova-
na pravna oseba izvaja do dneva pristopa Republike Slove-
nije k Evropski uniji oziroma do dneva uveljavitve ustreznega
mednarodnega sporazuma z Evropsko unijo.

4. Imenovana pravna oseba je dolžna v skladu z veljav-
nimi predpisi poravnavati stroške vzdrževanja sistema ime-
novanih pravnih oseb.

5. Imenovana pravna oseba je dolžna:
– izpolnjevati zahteve za imenovanje v času veljavnosti

odločbe o imenovanju,
– nemudoma pisno obvestiti Urad RS za meroslovje o

vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na njegovo usposob-
ljenost ali obseg dejavnosti iz odločbe o imenovanju,

– izvajati prve overitve oziroma overitve skladno s potr-
jenimi postopki,

– slediti in se prilagajati tehničnemu razvoju na podro-
čju prvih overitev oziroma overitev ter se stalno izpopolnje-
vati na obravnavanem področju,

– sodelovati v programih strokovne usposobljenosti, ki
jih organizira Urad RS za meroslovje,

– voditi evidenco o vseh izvedenih prvih overitvah ozi-
roma overitvah (podatki o vložniku zahteve, imetniku merila,
uradni oznaki tipa merila, identifikacijski številki, vrsti, tipu,
letu proizvodnje, proizvajalcu oziroma uvozniku merila in
izvedbi merila, datumu in rezultatu postopka) skladno z
obrazcem, ki ga je določil Urad RS za meroslovje,

– posredovati Uradu RS za meroslovje letno poročilo o
izvedenih postopkih iz prejšnje alinee oziroma na zahtevo
urada tudi dodatna poročila,

– obvestiti Urad RS za meroslovje o vsaki pritožbi odje-
malcev v zvezi z dejavnostjo, za katero je imenovan,

– dovoliti Uradu RS za meroslovje dostop do vseh po-
datkov, povezanih z njegovim izpolnjevanjem zahtev za ime-
novanje, ter dostop do vseh prostorov, kjer se izvajajo nalo-
ge, ki spadajo v obseg imenovanja.

6. Izrek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

USTAVNO SODIŠČE
2302. Odločba o delni razveljavitvi izpodbijanih

sklepov, delni zavrnitvi ustavne pritožbe in
odločitvi o delu tožbenega zahtevka

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. iz Ž. Ž., ki jo zastopa B. B., odvetnica v Z. Z.,
na seji dne 10. aprila 2003

o d l o č i l o:

1. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2031/99 z
dne 10. 2. 2000 in sklep Okrajnega sodišča v Škofji Loki
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št. P 166/99 z dne 26. 10. 1999 se v delu, ki se nanaša na
odločitev o motenju posesti spalnice in o stroških postopka,
razveljavita.

2. Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v
Ljubljani št. I Cp 2031/99 z dne 10. 2. 2000 v zvezi s
sklepom Okrajnega sodišča v Škofji Loki št. P 166/99 z
dne 26. 10. 1999 se v ostalem delu zavrne.

3. Tožbeni zahtevek se v delu, ki se nanaša na odloči-
tev o motenju posesti spalnice, zavrne.

4. Zadeva se v delu, ki se nanaša na odločitev o stro-
ških postopka, vrne v novo odločanje.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Sodišče prve stopnje je s sklepom, navedenim v

izreku, ugotovilo, da je pritožnica motila tožnika C. C. v
njegovi mirni in dejanski posesti stanovanjske hiše in delav-
nice v hiši. Tožnikovo posest je po mnenju sodišča motila s
tem, ko je dne 20. 7. 1999 zaklenila vhodna vrata v hišo in
jih tudi na zahtevo tožnika ni hotela odpreti, zamenjala klju-
čavnico na vratih spalnice, odnesla iz spalnice vse tožniko-
ve osebne stvari in obleko, iz delavnice pa motorno žago.
Sodišče je pritožnici naložilo, da mora vzpostaviti prejšnje
stanje tako, da izroči tožniku ključ nove ključavnice ali na
vrata namesti staro ključavnico ter vrne motorno žago v
delavnico, v prihodnje pa ji je prepovedalo vsako tako ali
podobno motenje posesti tožnika.

2. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da sta tožbeni
stranki razvezana zakonca, ki oba živita v isti stanovanjski
hiši, le da tožnik prespi v sosednji manjši hiši; da je pritožni-
ca dne 20. 7. 1999 zaklenila vhodna vrata stanovanjske
hiše in istega dne iz spalnice odnesla vse osebne stvari
tožnika ter zamenjala ključavnico na vratih spalnice in tudi ta
vrata zaklenila; da je imel tožnik v spalnici shranjene osebne
stvari, do katerih je imel ves čas dostop; da je pritožnica iz
delavnice istega dne odnesla motorno žago, do katere sta
imeli pred tem dostop obe pravdni stranki, in jo skrila, tako
da je tožniku onemogočila dostop do nje in njeno uporabo.
Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju je sodišče uporabi-
lo določbo prvega odstavka 78. člena zakona o temeljnih
lastninskopravnih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 6/80 in
nasl. – v nadaljevanju: ZTLR), ki določa, da sodišče daje
posestno varstvo glede na zadnje stanje posesti in nastalo
motenje, pri čemer ne upošteva pravice do posesti, pravne-
ga naslova, niti dobrovernosti posestnika, ter pritožnici nalo-
žilo vzpostavitev odvzete posesti in prepovedalo njeno na-
daljnje motenje.

3. Zoper sklep sodišča prve stopnje se je pritožnica
pritožila. Višje sodišče v Ljubljani je njeno pritožbo kot neu-
temeljeno zavrnilo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje.
Ugotovilo je, da med pravdnima strankama ni sporno, da je
bila prav pritožnica tista, ki je iz delavnice vzela motorno
žago, in da pritožnica v pritožbi ni uspela izpodbiti, da je
imel tožnik možnost uporabe te motorne žage. Prav tako je
imel tožnik po mnenju sodišča druge stopnje posest spalni-
ce, saj ni pomembno, kako pogosto je v spalnico prihajal,
ampak le dejstvo, da je imel v njej shranjene določene
stvari, do katerih je imel pred motilnim dejanjem pritožnice
ves čas dostop. Tožnik je tako po mnenju pritožbenega
sodišča imel pravico do varstva pred motenjem ali odvze-
mom posesti. Višje sodišče je zavrnilo tudi pritožničin oči-
tek, da tožnik za posestno varstvo nima ekonomskega inte-
resa. Po mnenju višjega sodišča ima po določbi 75. člena
ZTLR vsak posestnik pravico do varstva pred motenjem ali
odvzemom posesti. Ekonomski interes tožnika pa vidi sodi-

šče v tem, da se ohrani obstoječe posestno stanje, ker
pritožniku le tako stanje omogoča, da pridobiva ekonomsko
korist od stvari, ki jih ima v posesti.

4. V ustavni pritožbi pritožnica zatrjuje kršitev pravice
do zasebnosti iz 35. člena ustave in pravice do nedotakljivo-
sti stanovanja iz 36. člena ustave. Nasprotuje predvsem
odločitvi sodišča, ki se nanaša na motenje posesti spalnice.
Navaja, da tožnik spalnice ni uporabljal že pred razvezo
zakonske zveze, saj je najprej živel v Ljubljani, nato pa se je
preselil v stanovanjski del sosednjega objekta. V spalnici je
hranil le nekaj svojih oblačil, po mnenju pritožnice nameno-
ma, zato da je lahko vstopal v spalnico ob povsem nepri-
mernih urah. Pritožnica navaja, da se je zato poslužila samo-
pomoči, saj je spalnica v hiši, na kateri ima tožnik posest,
edini prostor, kjer ima lahko svojo zasebnost, medtem ko
ima tožnik zagotovljeno zasebnost v sosednjem objektu. Po
njenem mnenju pritožnica in tožnik kot bivša partnerja ne
moreta imeti več skupnega posedovanja spalnice. Meni, da
sta izpodbijani odločitvi sodišč povsem formalistični ter da
tožnikova soposest spalnice, ki jo je vzpostavilo sodišče,
predstavlja poseg v njeno zasebnost. Ob tem posebej pou-
darja, da tožnik spalnice ni imel v posesti za namen, za
katerega se spalnica uporablja, temveč le za dostop do
svojih preostalih oblačil, in sicer ob sezonski menjavi obla-
čil. Ustavnemu sodišču pritožnica predlaga, naj izpodbijani
sklep Višjega sodišča v Ljubljani razveljavi in zadevo vrne
višjemu sodišču v ponovno odločanje.

5. Senat ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-
157/00 z dne 11. 7. 2000 ustavno pritožbo sprejel v obrav-
navo in do končne odločitve zadržal izvršitev izpodbijanih
sklepov, v delu, ki se nanaša na posest spalnice. V skladu
z določbama 22. člena ustave in 56. člena zakona o ustav-
nem sodišču (Uradni list RS, št. 14/95 – v nadaljevanju:
ZUstS) je ustavno sodišče ustavno pritožbo vročilo nas-
protni stranki v pravdi in Višjemu sodišču v Ljubljani. Na
navedbe v ustavni pritožbi je odgovorilo le Višje sodišče v
Ljubljani. V odgovoru je navedlo, da sodišči z izpodbijani-
ma sklepoma nista ustvarili nekega novega razmerja med
pravdnima strankama, ampak sta ob ugotovitvi, da je to-
ženka motila posest tožnika, le vzpostavili stanje, kakršno
je bilo pred motilnim ravnanjem. Zavrnitev tožbenega za-
htevka bi po mnenju višjega sodišča pomenila negacijo
varstva posesti in odobritev protipravnega ravnanja ustav-
ne pritožnice, odstopala pa bi tudi od uveljavljene sodne
prakse. Navedba, da je spalnica edini prostor v hiši, v
katerem ustavna pritožnica lahko shranjuje svoje stvari in
zagotavlja svojo zasebnost, po mnenju višjega sodišča ne
izhaja iz odločb sodišč prve in druge stopnje. Višje sodi-
šče v odgovoru še navaja, da imata razvezana zakonca v
primeru, ko se ne moreta sporazumeti glede uporabe sku-
pne stvari, na voljo postopek za ureditev razmerij med
solastniki po zakonu o nepravdnem postopku (Uradni list
SRS, št. 30/86 in nasl. – ZNP).

B)–I
6. Posestno varstvo je varstvo, ki ga nudi pravna drža-

va zaradi javne varnosti in ekonomske blaginje ter prepreči-
tve nereda. Zato je naravnano predvsem na varovanje ob-
stoječega stanja dejanske oblasti nad stvarmi (odločba
ustavnega sodišča št. Up-32/94 z dne 13. 4. 1995 – OdlUS
IV, 38). Temeljni namen posestnega varstva, ki je ohranitev
obstoječega dejanskega stanje in preprečitev samovolje,
izhaja tudi iz vsebine predpisov, ki urejajo to področje. Tako
78. člen ZTLR, na katerega se v obrazložitvi sklicuje Okraj-
no sodišče, pooblašča sodišča, da dajejo varstvo glede na
zadnje stanje posesti in nastalo motenje in pri tem ne upoš-
tevajo pravice do posesti, pravnega naslova in dobroverno-
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sti posestnika (odločba ustavnega sodišča št. Up-60/00 z
dne 13. 7. 2000 – Uradni list RS, št. 68/00 in OdlUS IX,
296).

7. Določbe 78. člena ZTLR pa ne gre razlagati tako, da
sodiščem zaradi nje v posestnomotenjskih sporih ne bi bilo
treba upoštevati ustavnih pravic pravdnih strank (odločba
ustavnega sodišča št. Up-32/94). Iz ustavnih določb o ve-
zanosti sodnikov na ustavo in zakon (125. člen ustave) in
določb o ustavnosti in zakonitosti (zlasti 156. člen ustave)
izhaja, da mora imeti sodišče pri svojem delu ves čas pred
očmi tudi ustavne določbe o človekovih pravicah in svobo-
ščinah. To velja za odločanje v vseh sodnih postopkih, tudi v
postopku zaradi motenja posesti. Tudi v teh postopkih in z
njimi so lahko kršene človekove pravice ali temeljne svobo-
ščine.

8. V ustavni pritožbi pritožnica zatrjuje, da sta ji bili z
odločitvama sodišč kršeni ustavni pravici do zasebnosti in
nedotakljivosti stanovanja. Pritožnica je že v pritožbi zoper
izpodbijani sklep sodišča prve stopnje navedla, da so pose-
stna varstva le začasna rešitev, varstvo spalnice, edinega
intimnega prostora toženke, ki je v njeni izključni posesti, pa
naj bi bilo varovano že po ustavi. V ustavni pritožbi zatrjevani
kršitvi ustavnih pravic utemeljuje z navajanjem, da tožnik
spalnice sploh ni uporabljal v skladu z njenim namenom,
temveč le za hrambo oblačil, te pa naj bi tam pustil nameno-
ma, zato da je lahko ob neprimernih urah vstopal v spalnico.
Zatrjuje tudi, da pritožnik spalnice ni uporabljal že nekaj
časa in da stanuje drugje. V presojo resničnosti teh pritožni-
činih dejanskih navedb, ter posledično v pravilnost odloči-
tev sodišč o tem, ali je tožnik imel posest spalnice in ali je
pritožnica njegovo posest motila, se ustavno sodišče ne
more spuščati. Ustavno sodišče namreč ni instanca sodi-
ščem, ki odločajo v pravdnem postopku in ne more presoja-
ti pravilnosti dejanskih ugotovitev in uporabe materialnega
prava samih po sebi. Ustavno sodišče v postopku z ustavno
pritožbo izpodbijano odločbo preizkusi le glede vprašanja,
ali so bile z njo kršene ustavne pravice ali svoboščine. Ob
upoštevanju svoje tako opredeljene pristojnosti se je ustav-
no sodišče v obravnavani zadevi omejilo na presojo, ali sta
sodišči s tem, ko sta v konkretnem primeru ob ugotovitvi, da
je tožnik bil posestnik spalnice, pritožnica pa je njegovo
posest motila, tožniku nudili posestno varstvo, nedopustno
posegli v pritožničino ustavno pravico do zasebnosti.

B)–II
9. Ustavno sodišče je ustavno pravico do zasebnosti iz

35. člena ustave v odločbi št. Up-32/94 opredelilo kot “bolj
ali manj sklenjeno celoto človekovih ravnanj in ukvarjanj,
občutij in razmerij, za katero je značilno in konstitutivno, da
si jo človek oblikuje in vzdržuje sam ali sam z najbližjimi, s
katerimi je v intimni skupnosti, na primer z življenjskim par-
tnerjem, in da v njej biva z občutkom varnosti pred vdorom
javnosti ali kogarkoli nezaželenega. Običajni in bistveni del
ali vidik te celote je bivanje, domovanje; materialno okolje
zanj je bivališče, dom, stanovanje. Dejanska in izključna
oblast nad prostorom stanovanja in nad vsemi predmeti v
njem je bistven del in pogoj domovanja kot sestavine člove-
kove zasebnosti.”

10. Človekova zasebnost ni pojem, ki bi obstajal neod-
visno sam zase, temveč je običajno povezan z lastnino ali
posestjo neke stvari. V sporih iz civilnopravnih razmerij je
zato praviloma prisoten tudi vidik zasebnosti. To velja tudi za
pravde zaradi motenja posesti, čeprav gre v teh pravdah le
za začasno ureditev nekega civilnopravnega razmerja. Da
sodišča tudi pri odločanju v pravdah zaradi motenja posesti
vstopajo na polje zasebnosti pravdnih strank, je najbolj očit-
no takrat, kadar je predmet take pravde posest stanovanja,

v katerem vsaj ena izmed pravdnih strank biva. Vsaka odlo-
čitev v takem sporu je nujno tudi odločitev o pravici do
zasebnosti. To seveda ne pomeni, da bi vsaka napačna
odločitev sodišča v takem sporu pomenila kršitev ustavne
pravice do zasebnosti. Po drugi strani pa ni izključeno, da bi
civilistično nesporna odločitev sodišča kršila pravico do za-
sebnosti ene izmed pravdnih strank.

11. V obravnavanem primeru je sodišče s tem, ko je
pritožniku nudilo posestno varstvo hiše tako, da mu je omo-
gočilo neomejen vstop tudi v spalnico, kršilo pritožničino
pravico do zasebnosti iz 35. člena ustave. Sodišče, ki odlo-
ča v motenjski pravdi, se mora pri odločanju o tem, ali bo
nudilo posestno varstvo ali ne, v okviru ugotavljanja, ali je
tožnik upravičen do zahtevanega posestnega varstva, ukvar-
jati tudi z vprašanjem, ali pomeni obravnavani zahtevek tak-
šno izvrševanje pravice do posestnega varstva, kot ustreza
namenu, zaradi katerega je posest varovana. Na ugotovitev,
da je z izpodbijanima sklepoma kršena pritožničina pravico
do zasebnosti, ne more vplivati argument, ki ga je v odgovo-
ru na ustavno pritožbo navedlo višje sodišče, da ima pritož-
nica za dosego svojega cilja na voljo postopek za ureditev
razmerij med solastniki. Posamična akta, ki sta predmet
presojanja v obravnavani ustavni pritožbi, sta namreč sklepa
okrajnega in višjega sodišča, izdana v pravdi zaradi motenja
posesti. Ustavno sodišče je presojalo, ali so bile pritožnici s
tema sklepoma kršene ustavne pravice ali temeljne svobo-
ščine.

12. V obravnavanem primeru je sodišče ugotovilo, da
sta pravdni stranki soposestnika tako celotne hiše kot tudi
spalnice. Pri odločanju o tem, v kakšnem obsegu je tožnik
upravičen do posestnega varstva, pa je spregledalo pomen
vsebine posesti vsakega od soposestnikov. Kadar namreč
sodišče obravnava posestne spore, v katerih posestno var-
stvo proti enemu soposestniku zahteva drugi soposestnik,
pri čemer enemu izmed posestnikov posest omogoča tudi
zagotavljanje zasebnosti, posest drugega soposestnika pa
te funkcije nima, mora pri odločanju o tem, v kakšnem
obsegu bo nudilo posestno varstvo, kadar in kolikor je to
mogoče, upoštevati tudi posestna položaja in vsebini pose-
sti obeh soposestnikov. Sodišče je v obravnavanem primeru
ugotovilo, da tožnik spi v manjši hišici poleg stanovanjske
hiše, sporno spalnico pa uporablja le za shranjevanje se-
zonskih oblačil in za nič drugega, medtem ko pritožnici hiša
predstavlja dom, v katerem živi, spalnico pa uporablja v
skladu z njenim osnovnim namenom, kot prostor za spanje,
ki predstavlja enega najbolj intimnih delov človekovega živ-
ljenjskega okolja. Kljub tem ugotovitvam ter dejstvu, da po-
sest spalnice tožniku, ki je posestnik celotne hiše, ne pred-
stavlja bistvenega dela njegove posesti, pa je ugodilo
celotnemu tožnikovemu tožbenemu zahtevku in mu nudilo
posestno varstvo tudi glede spalnice.

13. Glede na opredelitev zasebnosti, povzeto v 9. toč-
ki, izključna oblast nad stanovanjem predstavlja bistven del
in nujen pogoj za zagotavljanje celote človekove zasebnosti.
To pa še toliko bolj velja za spalnico kot enega najintimnej-
ših delov človekovega bivanja, ki si ga človek deli samo z
življenjskim partnerjem in v katerem biva z občutkom varno-
sti pred vdorom kogarkoli nezaželenega. S tem, ko je sodi-
šče v celoti ugodilo tožnikovemu zahtevku, mu je omogoči-
lo, da kadarkoli vstopi v pritožničino spalnico in jo uporablja.
Taka odločitev pomeni kršitev pritožničine pravice do zase-
bnosti. Ker je ustavno sodišče sklepa okrajnega in višjega
sodišča v izpodbijanem delu razveljavilo že zaradi tega, ker
je ugotovilo, da kršita pritožničino pravico do zasebnosti iz
35. člena ustave, se v ugotavljanje utemeljenosti zatrjevanja
kršitve pravice do nedotakljivosti stanovanja iz 36. člena
ustave ni spuščalo.
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14. Ustavno sodišče lahko na podlagi prvega odstavka
60. člena ZUstS samo odloči o sporni pravici, če ima v
spisu za to dovolj podatkov in če je to nujno zaradi odprave
posledic, ki so na podlagi razveljavljenega akta že nastale.
Ob uporabi prvega odstavka 60. člena ZUstS je ustavno
sodišče samo odločilo o stvari in tožbeni zahtevek v delu, ki
se nanaša na odločitev o motenju posesti spalnice, zavrnilo.
Za tako odločitev se je ustavno sodišče odločilo zato, ker je
na podlagi podatkov v spisu presodilo, da je ob tako ugotov-
ljenem dejanskem stanju, kot izhaja iz izpodbijanih sklepov,
edina odločitev, ki je z vidika ustavne pravice do zasebnosti,
ustavnoskladna, zavrnitev tožbenega zahtevka v delu, ki se
nanaša na motenje posesti spalnice. Zato vrnitev zadeve
sodišču v novo sojenje ne bi bila smiselna. Uporaba prvega
odstavka 60. člena ZUstS pa je glede na naravo ustavne
pravice, ki je bila kršena, potrebna tudi zaradi posledic, ki bi
zaradi čakanja na novo odločitev, nastale za pritožnico.

15. V delu, v katerem se izpodbijana sklepa nanašata
na odločitev o stroških pravdnega postopka, pa je ustavno
sodišče zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo odloča-
nje.

16. Pritožnica je vložila ustavno pritožbo zoper izpodbi-
jana sklepa v celoti, čeprav se njene navedbe v ustavni
pritožbi nanašajo zgolj na tisti del izpodbijanih sklepov, ki
predstavlja odločitev o zahtevku za motenje posesti spalni-
ce. Ustavno sodišče je njeni ustavni pritožbi ugodilo in iz-
podbijana sklepa razveljavilo le v delu, v katerem izpodbija
odločitev o motenju posesti spalnice. V ostalem delu je
ustavno pritožbo zavrnilo.

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

prvega odstavka 59. člena in 60. člena ZUstS v sestavi:
predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodni-
ki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper
Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam
Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo s petimi glasovi
proti trem. Proti so glasovali sodnici Krisper Kramberger in
Modrijan ter sodnik Čebulj. Sodnica Krisper Kramberger je
dala odklonilno ločeno mnenje, sodnik Čebulj je napovedal
odklonilno ločeno mnenje.

Št. Up-157/00-14
Ljubljana, dne 10. aprila 2003.

Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

2303. Odločba o razveljavitvi prvega, drugega in
tretjega odstavka 49. člena zakona o policiji in
določb 96.  do 107. člena pravilnika o
policijskih pooblastilih

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, za-
četem na zahtevo Državnega sveta, in v postopku za preizkus
pobud Zorana Trifunoviča iz Maribora, ki ga zastopa Zoran
Toplak, odvetnik v Mariboru, Rudija Pucka iz Murske Sobote,
ki ga zastopa Boris Štefanec, odvetnik v Murski Soboti, in
Viktorja Pintariča iz Maribora na seji dne 8. maja 2003

o d l o č i l o:

1. Prvi, drugi in tretji odstavek 49. člena zakona o
policiji (Uradni list RS, št. 49/98, 66/98 – popr. in 93/01)
se razveljavijo.

2. Določbe 96. do 107. člena pravilnika o policijskih
pooblastilih (Uradni list RS, št. 51/00) se razveljavijo.

3. Razveljavitev iz 1. in iz 2. točke izreka začne učinko-
vati po enem letu od objave te odločbe v Uradnem listu
Republike Slovenije.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Predlagatelj izpodbija prvi in drugi odstavek

49. člena zakona o policiji (v nadaljevanju: ZPol). Ker izvrše-
vanje ukrepov, naštetih v prvem odstavku 49. člena zakona,
odobri generalni direktor policije oziroma njegov namestnik,
naj bi določbi nedopustno posegali v posameznikovo zase-
bnost, varovano s 35. in 37. členom ustave. Po 37. členu
ustave naj bi bili posegi v zasebnost dopustni le na podlagi
odločbe sodišča. Predlagatelj se sklicuje na odločbo ustav-
nega sodišča št. U-I-25/95 z dne 27. 11. 1997 (Uradni list
RS, št. 5/98 in OdlUS VI, 158), po kateri morajo biti posegi
v zasebnost določno opredeljeni v zakonu, odreditev v po-
samičnem primeru pa mora imeti podlago v sodni odločbi.
Predlagajo razveljavitev izpodbijanih določb ZPol.

2. Po mnenju pobudnika Rudija Pucka je 49. člen
ZPol v neskladju z načeli pravne države (2. člen ustave), ker
ukrepi policije niso opredeljeni in je s tem policiji omogoče-
no arbitrarno ravnanje. Z “razlogi za sum” kot pogojem za
odreditev ukrepov iz izpodbijane določbe naj bi bil določen
prenizek prag za poseganje v posameznikove ustavne pravi-
ce. Posegi bi morali biti omejeni na določena kazniva deja-
nja. Izpodbijana določba naj ne bi bila v skladu z načelom
sorazmernosti. V neskladju z ustavo naj bi bila tudi zaradi
tega, ker je odobritev ukrepov in nadzor nad njihovim izvrše-
vanjem zaupan izvršilni veji oblasti, ne pa sodišču. Nadalje
naj bi sporni ukrepi pomenili samoovadbo, zato naj bi bili v
neskladju s prepovedjo samoobdolžitve (četrta alinea
29. člena ustave). Pobudnik utemeljuje pravni interes z na-
vedbo, da je bil zoper njega na podlagi ugotovitev, pridoblje-
nih z ukrepom tajnega policijskega delovanja in tajnega opa-
zovanja ter sledenja z uporabo tehničnih sredstev za
dokumentiranje, uveden disciplinski postopek. Predlaga raz-
veljavitev izpodbijane določbe ZPol.

3. Po mnenju pobudnika Zorana Trifunoviča naj bi
49. člen ZPol nesorazmerno posegal v svobodo komunici-
ranja, v človekovo osebnost in njegovo dostojanstvo in vpli-
val na možnost njegovega svobodnega razvoja ter ga s tem
spreminjal v objekt državnega ravnanja. Tako hudi posegi bi
smeli biti dovoljeni le ob predhodnem obstoju utemeljenega
suma in le glede taksativno naštetih kaznivih dejanj, ki pred-
stavljajo posebno družbeno nevarnost. Ker je nadzorstvena
pravica nad izvajanjem ukrepov dana državnemu tožilstvu in
ne sodišču, naj bi bilo kršeno načelo delitve oblasti (drugi
odstavek 3. člena ustave). Dvojno urejanje ukrepov policije
v ZPol in v zakonu o kazenskem postopku (Uradni list RS,
št. 63/94 in nasl. – v nadaljevanju: ZKP) naj bi v pravni red
vneslo negotovost, ki naj bi bila v neskladju z zahtevo po
pravni varnosti (2. člen ustave). Zakonodajalec naj ne bi bil
upošteval zahtev, ki izhajajo iz odločb ustavnega sodišča št.
U-I-25/95 in št. U-I-158/95 z dne 2. 4. 1998 (Uradni list
RS, št. 70/98 in OdlUS VII, 56), tj. zahtevo po določni
opredelitvi ukrepov in po spoštovanju načela sorazmernosti.
Pobudnik utemeljuje pravni interes z navedbo, da je bila
zoper njega izdana odredba za izvedbo tajnega opazovanja,
ki naj bi se z namenom razkritja kaznivega dejanja davčne
zatajitve izvrševala od 29. 10. 1998 do 29. 1. 1999. Pre-
dlaga, naj ustavno sodišče izpodbijano določbo razveljavi in
določi učinek iz 416. člena ZKP.
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4. Pobudnik Viktor Pintarič meni, da je 49. člen ZPol v
neskladju z ustavo in z ZKP, ker naj bi generalnemu direktor-
ju policije dajal pristojnosti, ki mu jih ne bi smel. Določba naj
bi omogočala zlorabe. Prisluškovanje naj ne bi bilo dopu-
stno, ne da bi ga predhodno odobril pristojni organ. Pravni
interes utemeljuje pobudnik z navedbo, da je podatke, upo-
rabljene v kazenskem postopku, ki teče zoper njega, polici-
ja zbirala z ukrepi iz 49. člena ZPol.

5. Državni zbor zavrača utemeljenost predlagateljevih
očitkov. V odgovoru je navedel, da sta bila pri oblikovanju
49. člena ZPol zasledovana dva cilja: dati nujno potrebna in
tudi v mednarodni praksi in teoriji sprejeta pooblastila in
zagotoviti spoštovanje smernic, ki jih je v svojih odločbah
navedlo ustavno sodišče. Sporni ukrepi so poznani v tujih
pravnih ureditvah in praviloma urejeni z manjšo stopnjo do-
ločenosti v zakonu (npr. v ZDA, Združenem kraljestvu, Fran-
ciji, Avstriji, Nemčiji, na Nizozemskem). Glede razlogov za
prikrito policijsko delovanje se Državni zbor sklicuje na mne-
nje vlade. Državni zbor še meni, da vsi tajni policijski ukrepi
iz izpodbijane določbe ne posegajo v posameznikovo zase-
bnost. S tajnim policijskim opazovanjem in sledenjem z upo-
rabo tehničnih sredstev za dokumentiranje naj bi policija
opazovala in sledila samo osebe, glede katerih obstaja ute-
meljen sum kriminalne dejavnosti in samo na odprtem ali
javnem prostoru. V tem okolju naj ne bi šlo za upravičeno
pričakovanje varstva zasebnosti. Pri tajnem policijskem de-
lovanju in tajnem policijskem sodelovanju naj bi policija s
pomočjo vrinjenih policistov oziroma drugih oseb v hudodel-
ske združbe tajno in organizirano zbirala podatke o kriminal-
ni dejavnosti posameznih oseb. V takem primeru osumljenci
z vrinjeno osebo komunicirajo s svojim soglasjem. Z upora-
bo prirejenih listin in identifikacijskih oznak naj bi se le
prikrila identiteta vrinjenih oseb. Za take ukrepe naj ne bi
bila potrebna sodna odločba. Zadostovalo naj bi, da so
ukrepi določno opredeljeni v zakonu in da je zagotovljeno
ustrezno varstvo pred neutemeljenim in nepotrebnim pose-
ganjem v širše razumljeno zasebnost, ki z ustavo ni posebej
in izrecno varovana. Izpodbijana določba naj bi bila v skladu
z 12. členom Splošne deklaracije o človekovih pravicah, z
8. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in teme-
ljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 –
EKČP) in s 17. členom Mednarodnega pakta o državljanskih
in političnih pravicah (Uradni list SFRJ, št. 7/71 – MPDPP).

6. Tudi vlada meni, da prvi in drugi odstavek 49. člena
ZPol nista v neskladju s 35. členom in s 37. členom ustave.
Določbi naj bi bili oblikovani z namenom, da se policiji
zagotovijo učinkovita pooblastila za odkrivanje in pregon
kaznivih dejanj. Uporaba prikritih oblik policijskega delova-
nja je v zadnjih treh oziroma štirih desetletjih porasla. Razlog
naj ne bi bil le v porastu organizirane kriminalitete, temveč
predvsem v spremenjenih oblikah kriminalne aktivnosti, v
spremenjenih usmeritvah kriminalne politike posameznih dr-
žav, v povečanem sodnem nadzoru nad tradicionalnimi poli-
cijskimi pooblastili, v spremenjenem odnosu državljanov do
policije in državne avtoritete nasploh, v razvoju tehnologije
za komuniciranje in nadzorovanje in v globalizaciji sveta v
ekonomskem, finančnem, komunikacijskem in “kriminal-
nem” smislu. Izpodbijani določbi naj bi upoštevali odločbi
ustavnega sodišča št. U-I-158/95 in št. U-I-25/95. V teh
odločbah naj bi ustavno sodišče razlikovalo med posebej
varovanima oblikama zasebnosti (36. in 37. člen ustave) in
med “splošnim” varovanjem zasebnosti, ki naj bi temeljilo v
34. členu ustave. Le za posege v nedotakljivost stanovanja
in v komunikacijsko tajnost naj bi ustava zahtevala sodno
odločbo. Posegi v “splošno” zasebnost naj bi bili dopustni
ob spoštovanju načela sorazmernosti. Ukrepi iz 49. člena
ZPol naj bi bili manjše intenzitete v primerjavi s tistimi, ki

zahtevajo predhodno sodno kontrolo. Nekateri se izvajajo
samo na javnih oziroma odprtih prostorih; pri drugih je po-
dano soglasje prizadete osebe. Z 49. členom ZPol naj bi
bilo odpravljeno podvajanje policijskih ukrepov po prejšnji
ureditvi v ZKP in v zakonu o notranjih zadevah (Uradni list
SRS, št. 28/80 in nasl. ter Uradni list RS, št. 19/91 in nasl.
– v nadaljevanju: ZNZ). S strani treh organov naj bi bil
zagotovljen celovit nadzor. Ukrep tajnega opazovanja in sle-
denja ter tajnega delovanja in sodelovanja odreja generalni
direktor policije kot strokovni organ. Uporabo prirejenih li-
stin in identifikacijskih oznak in navidezni odkup ter temu
podobne ukrepe, s katerimi se pogosto kombinirajo ome-
njeni policijski ukrepi, dovoli državni tožilec. Za snemanje in
prisluškovanje pogovorom, ki prav tako pogosto spremljajo
policijske ukrepe, je potrebna sodna odločba. Zakon dolo-
ča, da protipravno pridobljeni dokazi ne smejo biti uporab-
ljeni v kazenskem postopku. Varstvo proti zlorabam naj bi
predstavljali tudi zahteva po subsidiarni uporabi spornih ukre-
pov, zahteva po pisni in obrazloženi odredbi, s katero se ti
ukrepi dovolijo, in njihovo periodično podaljševanje. Zaradi
raznolikosti primerov v praksi naj ukrepov ne bi bilo mogoče
natančneje opredeliti v zakonu. Vlada še meni, da bi razve-
ljavitev izpodbijanih določb potisnila policijo v nemogoč po-
ložaj pri zatiranju (predvsem) organiziranega kriminala in da
bi s tem postala vprašljiva uporabna vrednost ukrepov, ki jih
ureja ZKP in ki se pogosto in nujno kombinirajo z ukrepi iz
49. člena ZPol.

B)–I
7. Po drugem odstavku 162. člena ustave lahko vsak-

do da pobudo za začetek postopka pred ustavnim sodi-
ščem, če izkaže svoj pravni interes. Pravni interes za vloži-
tev pobude je po drugem odstavku 24. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS) podan, če izpodbijani predpis neposredno po-
sega v pobudnikove pravice, pravne interese oziroma prav-
ni položaj.

8. V zadevi št. Up-69/01, v kateri je ustavno sodišče
obravnavalo ustavno pritožbo Zorana Trifunoviča, je bilo ugo-
tovljeno, da kazenski postopek, ki teče zoper njega, in s
katerim pobudnik utemeljuje pravni interes v obravnavani
zadevi, še ni končan. Ob upoštevanju trditve, da bodo v
kazenskem postopku uporabljeni izsledki tajnega opazova-
nja, izvedenega na podlagi 49. člena ZPol, je pobudnikov
pravni interes za odločitev o pobudi podan.

9. Ker so vsi očitki, ki jih predlagatelj in pobudniki
naslavljajo na 49. člen ZPol, vsebovani že v zahtevi Držav-
nega sveta in v pobudi Zorana Trifunoviča, ustavno sodišče
ni posebej ugotavljalo, ali imata tudi pobudnika Viktor Pinta-
rič in Rudolf Pucko še pravni interes za odločitev o zadevi.
Izjema je le zatrjevanje pobudnika Pucka, da izpodbijana
določba krši prepoved samoobdolžitve. Ker očitek ni obraz-
ložen in je kot tak le pavšalen, ustavno sodišče njegove
utemeljenosti ni moglo presoditi.

10. Ustavno sodišče je v preostalem delu pobude spre-
jelo, jih zaradi skupnega obravnavanja in odločanja pridruži-
lo zahtevi Državnega sveta in glede na izpolnjene pogoje iz
26. člena ZUstS nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

B)–II
11. Izpodbijani 49. člen ZPol predstavlja odziv zakono-

dajalca na odločbi ustavnega sodišča št. U-I-25/95 in št. U-
I-158/95. Z odločbo št. U-I-25/95 je ustavno sodišče z
odložilnim učinkom razveljavilo 150. do 156. člen tedaj ve-
ljavnega ZKP. Določbe so urejale pogoje in postopek za
odreditev prisluškovanja telefonom, prisluškovanja v prosto-
ru, tajnega policijskega sodelovanja, tajnega opazovanja in
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sledenja ter slikovnega snemanja, navideznega odkupa pred-
metov, navideznega podkupovanja in dostopa do računalni-
škega sistema banke ali druge pravne osebe, ki se ukvarja z
gospodarsko dejavnostjo. Predmet presoje so bili obe obliki
prisluškovanja, navidezni odkup predmetov ter navidezno
podkupovanje in pogoji ter postopek odrejanja vseh ukre-
pov, urejenih v 150. členu ZKP. Ustavno sodišče je odloči-
lo, da ti ukrepi sami po sebi niso v neskladju z ustavo,
protiustavna pa je njihova ureditev v ZKP. Izhajalo je s stali-
šča, da se ukrepi razlikujejo glede na način zbiranja podat-
kov (s tehničnimi sredstvi, prek tajnih sodelavcev) in da zato
posegajo v različne ustavne pravice in različno intenzivno.
Glede prisluškovanja je zavzelo stališče, da morajo biti za
njegovo dopustnost podane predpostavke iz drugega od-
stavka 37. člena ustave. V zvezi z drugimi ukrepi je odločilo,
da mora zakonodajalec opraviti enako tehtanje kot glede
prisluškovanja in s tem med njimi vzpostaviti ustrezno hierar-
hijo. To pomeni, da mora opredeliti kazniva dejanja, glede
katerih so ti ukrepi dopustni, zvišati stopnjo suma, ki mora
biti podana za izvedbo ukrepov, ter opredeliti merila in situa-
cije, v katerih je izvedba ukrepa dopustna, ker dokazov ne
bi bilo mogoče zbrati na drug način.

12. Z odločbo št. U-I-158/95 sta bila z odložilnim
učinkom razveljavljena 11. člen in 19.a člen ZNZ, kolikor sta
se nanašala na izvajanje posebnih operativnih metod in sred-
stev dela iz 1. in 2. točke drugega odstavka 19.a člena
zakona.1 Ker sta bili navedeni zakonski določbi razveljavljeni
že zaradi tega, ker nista bili v skladu z načelom legalitete,
ustavno sodišče ni presojalo, v katero izmed ustavnih pra-
vic, določenih v 34. do 38. členu ustave, posegajo posa-
mezni izmed ukrepov. Ker je navedeni določbi ZNZ razvelja-
vilo že zaradi njunega neskladja z načelom legalitete, je
ugotovilo le, da sporni ukrepi posegajo v posameznikove
ustavne pravice. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je izpod-
bijana zakonska ureditev že v načelu presplošna in da iz
ureditve same ni razvidno, da bi zakonodajalec opravil tehta-
nje ustavnih dobrin in ugotovil nujnost uzakonjenih posegov
v ustavne pravice. Navedlo je, da morajo biti ukrepi natanč-
no določeni v zakonu in da se določitev njihove vsebine ne
sme prepustiti drugemu organu. Ureditev mora biti tako
podrobna, da preprečuje arbitrarnost državnih organov in
zlorabe uporabljenih ukrepov. Ker se ukrepi razlikujejo gle-
de na način zbiranja podatkov in ker posegajo v različne
ustavne pravice ter z različno stopnjo intenzivnosti, terjajo
vsak zase samostojno opredelitev in natančno ureditev.
Ustavno sodišče je opozorilo, da so metode različne že
glede na način zbiranja podatkov, da posledično posegajo v
različne ustavne pravice in da je različna tudi intenziteta
poseganja. Zakonodajalcu je bilo naloženo, da vsak ukrep
policije uredi tako, da ne bo možna arbitrarnost in da bo
zadoščeno pogojem, ki jih za poseg v posamezne ustavne
pravice določa ustava. Hkrati je bil zakonodajalec dolžan
razmejiti med ukrepi, ki jih ureja ZKP, in ukrepi po policij-
skem zakonu.

13. Upoštevaje obe navedeni odločbi ustavnega sodi-
šča je Državni zbor na novo uredil prikrite preiskovalne ukre-
pe2 v ZKP (21. člen zakona o spremembah in dopolnitvah

zakona o kazenskem postopku, Uradni list RS, št. 72/98 –
ZKP-A) in v ZPol (49. člen). Glede na to, kateri organ je
pristojen za odločanje o odreditvi posameznega ukrepa, jih
je mogoče razdeliti v tri sklope: prve dovoljuje generalni
direktor policije, druge državni tožilec, tretje (preiskovalni)
sodnik. Skupno vsem ukrepom je, da se smejo odrediti ob
spoštovanju načel subsidiarnosti in sorazmernosti, za dolo-
čen čas, ob določeni stopnji suma, da je bilo storjeno kazni-
vo dejanje, glede določenih kaznivih dejanj ter s pisno in
obrazloženo odločitvijo pristojnega organa. Glede dokazne
vrednosti rezultatov prikritih ukrepov ni razlik (četrti odstavek
154. člena ZKP in četrti odstavek 49. člena ZPol).

14. Policija sme odrediti tajno opazovanje in sledenje z
uporabo tehničnih sredstev za dokumentiranje, tajno policij-
sko delovanje in tajno policijsko sodelovanje. Za odreditev
morajo biti podani razlogi za sum. Dovoljeni so glede vseh
uradno pregonljivih dejanj (prvi odstavek 49. člena ZPol).
Odobri jih generalni direktor policije (drugi odstavek
49. člena ZPol).

15. Državni tožilec je pristojen za odreditev ukrepov, ki
jih sicer odreja policija, a so povezani z uporabo prirejenih
listin (drugi odstavek 49. člena ZPol), in za odreditev navi-
deznega odkupa, navideznega sprejemanja in dajanja daril
ter navideznega jemanja in dajanja podkupnine (155. člen
ZKP). Ti ukrepi se smejo odrediti, če je mogoče utemeljeno
sklepati na vpletenost določene osebe v kriminalno dejav-
nost (155. člen ZKP). Uporaba prirejenih listin se sme odre-
diti glede vseh uradno pregonljivih kaznivih dejanj (prvi od-
stavek 49. člena ZPol), drugi ukrepi pa le glede tistih kaznivih
dejanj, glede katerih je dopustno odrediti “sodne” ukrepe.

16. Ukrepi, ki jih odreja sodišče, so nadzor telekomu-
nikacij s prisluškovanjem in snemanjem, kontrola poštnih
pošiljk, kontrola računalniškega sistema banke ali druge
pravne osebe, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo,
prisluškovanje in snemanje pogovorov s privolitvijo ene
udeležene osebe, kontrola sporočil, posredovanih z elek-
tronsko pošto in drugimi oblikami informacijske tehnologi-
je (150. člen ZKP), ter prisluškovanje in opazovanje z upo-
rabo tehničnih sredstev za dokumentiranje v prostoru in s
tajnim vstopom v prostor (151. člen ZKP). Ti ukrepi se
smejo odrediti, če so podani utemeljeni razlogi za sum
glede zakonsko opredeljenega kataloga kaznivih dejanj
(150. in 151. člen ZKP).

17. Določba 49. člena ZPol se v celotnem besedilu
glasi:

“(1) Če obstajajo razlogi za sum, da je oseba izvršila
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, ga izvr-
šuje ali ga pripravlja oziroma organizira njegovo izvršitev, in
policisti tega dejanja ne morejo drugače odkriti, preprečiti
ali dokazati, ali bi bilo to zvezano z nesorazmernimi težava-
mi, lahko policisti uporabijo naslednje ukrepe:

– tajno opazovanje in sledenje z uporabo tehničnih
sredstev za dokumentiranje;

– tajno policijsko delovanje;
– tajno policijsko sodelovanje;
– prirejene listine in identifikacijske oznake.
(2) Uporabo ukrepov iz prejšnjega odstavka odobri ge-

neralni direktor policije oziroma njegov namestnik, razen
takrat, ko policisti oziroma druge osebe pri izvajanju tajnega
policijskega delovanja oziroma sodelovanja uporabijo prire-
jene listine ali identifikacijske oznake, ko izda dovoljenje
pristojni državni tožilec. Odobritev mora biti pisna in mora
vsebovati podatke o osebi, zoper katero se izvaja ukrep,
opis dejanja, način, obseg, trajanje ukrepov in utemeljitev
razlogov.

(3) Izvajanje ukrepov iz prvega odstavka tega člena
lahko traja največ tri mesece, iz tehtnih razlogov pa se lahko

1 Šlo je za tajno sodelovanje, tajno opazovanje, odkup pred-
metov in kontrolo komunikacij.

2 Gre za tista opravila, izvršena v predkazenskem postopku,
s katerimi pridejo procesni organi do dokazov v kazenskem po-
stopku, a praviloma z bolj ali manj globokimi posegi v ustavne
pravice. Fišer, Uvodni komentar k zakonu o kazenskem postop-
ku, Uradni list RS, Ljubljana, 2002, str. 67. V teoriji in sodni praksi
se pojavljajo različna imena za te ukrepe. Odločba se pri izbiri
imena navezuje na novejši vir, ki se celoviteje ukvarja s problema-
tiko in ki te ukrepe tudi opredeljuje. Glej tudi Klemenčič, Prikriti
(kriminalistični) preiskovalni ukrepi, Odvetnik, št. 3/99, str. 11.
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njihovo trajanje podaljša vsakokrat za tri mesece. Za vsako
podaljšanje se mora izdati pisna odobritev z obrazloženimi
razlogi za podaljšanje.

(4) Z izvajanjem ukrepov je potrebno prenehati takoj,
ko prenehajo razlogi, zaradi katerih so bili uvedeni.

(5) Če so bili ukrepi iz prvega odstavka tega člena
izvršeni v nasprotju z določbami drugega ali tretjega odstav-
ka tega člena, sodišče svoje odločitve ne sme opreti na
tako pridobljene podatke, sporočila, posnetke ali dokazila.

(6) Če šest mesecev po koncu izvajanja ukrepov iz
tega člena ni podana kazenska ovadba, morajo ne glede na
določbe 62., 63. in 64. člena biti vsi na podlagi tega člena
zbrani podatki uničeni, o čemer mora biti oseba, na katero
se nanašajo podatki, seznanjena.

(7) Izjemoma se sme rok iz prejšnjega odstavka poda-
ljšati za čas, dokler trajajo razlogi iz 159. člena zakona o
kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94).”

B)–III
18. Med predlagateljem ter pobudniki in nasprotnim

udeležencem je sporno, ali izpodbijani ukrepi posegajo v
nedotakljivost človekove zasebnosti oziroma v osebnostne
pravice, zagotovljene v 35. členu ustave.

19. Člen 35 ustave z naslovom Varstvo pravic zase-
bnosti in osebnostnih pravic se v relevantnem delu glasi:
“Zagotovljena je nedotakljivost človekove … zasebnosti ter
osebnostnih pravic.” Po uveljavljenem stališču v primerjalni
ustavnopravni teoriji in sodni praksi je nedotakljivost zase-
bnosti ena izmed osebnostnih pravic. Med tradicionalno
varovane vidike zasebnosti sodijo nedotakljivost stanovanja,
komunikacijska tajnost in – v novejšem času – varstvo ose-
bnih podatkov. Ne glede na ta tri specialna ustavna jamstva
vsebina varovane zasebnosti ni izčrpana v teh vidikih.

20. Pravica do (nedotakljivosti) zasebnosti vzpostavlja
posamezniku krog intimnega lastnega delovanja, kjer sme z
garancijo države sam odločati o tem, katere posege vanj bo
dopustil (odločba št. Up-50/99 z dne 14. 12. 2000, Uradni
list RS, št. 1/01 in OdlUS IX, 310). Zasebnost je bolj ali
manj sklenjena celota človekovih ravnanj in ukvarjanj, obču-
tij in razmerij, za katero je značilno in konstitutivno, da si jo
oblikuje in vzdržuje sam ali sam z najbližjimi, s katerimi živi v
intimni skupnosti, in da v njej biva z občutkom varnosti pred
vdorom javnosti ali kogarkoli nezaželenega (odločba št. Up-
32/94 z dne 13. 4. 1995, OdlUS IV, 38). Izhajajoč iz teh
stališč je predmet z ustavo varovane zasebnosti opredeljen
funkcionalno in prostorsko. Zasebna je lahko zadeva glede
na svojo vsebino ali glede na prostor, kjer se odvija. Pred
razkritjem so varovane posameznikove osebne zadeve, ki
jih ta želi ohraniti skrite in ki po naravi stvari ali glede na
moralna in drugače ustaljena pravila ravnanja v družbi velja-
jo za take (npr. spolno življenje, zdravstveno stanje, zaupni
pogovori med bližnjimi, dnevniški zapisi). Prostorski vidik
zasebnosti je ustavno sodišče opredelilo že v odločbi št. U-
I-25/95. Posameznik je pred razkritjem svojega ravnanja
varovan tam, kjer utemeljeno pričakuje, da bo sam. Njegovo
domovanje je prvi, ne pa edini tak kraj. Varovan je na vsa-
kem kraju, kjer lahko utemeljeno in s tem razvidno za druge
pričakuje, da ne bo izpostavljen očem javnosti.

21. Z jamstvom osebnostnih pravic so zagotovljeni tisti
elementi posameznikove osebnosti, ki niso varovani z drugi-
mi določbami ustave (s svobodo vesti, izražanja itn.), a je
šele skupaj z njimi posamezniku dana možnost, da se svo-
bodno razvija in oblikuje svoje življenje v skladu z lastnimi
odločitvami (odločba št. U-I-226/95 z dne 8. 7. 1999,
Uradni list RS, št. 60/99 in OdlUS VIII, 174). Med osebno-
stne pravice sodi tudi pravica do samostojnega odločanja v
lastnih zadevah. Ta predpostavlja, da je posameznik svobo-

den v odločanju o tem, kako naj ravna, in tudi v ravnanju v
skladu s svojo odločitvijo. Svoboda odločanja osebe, ki ne
more dovolj zanesljivo imeti pregleda nad tem, katere infor-
macije, ki jo zadevajo, so znane v okolju, kjer živi, in ki ne
more vsaj do določene mere oceniti védenja, kaj sogovor-
nik ve o njej, je bistveno omejena. Pravni red, v katerem
posameznik ne more več vedeti, kdo, kaj in kdaj o njem ve,
ni združljiv s pravico do samostojnega odločanja v lastnih
zadevah.

22. Ocena, ali policijski ukrepi, navedeni v 49. členu
ZPol, posegajo v ustavno varovano zasebnost, je odvisna
od vsebine posameznega ukrepa oziroma od pristojnosti
policije pri njihovem izvajanju. Tako je intenzivnost tajnega
opazovanja in sledenja odvisna od tega, ali se izvaja z enega
mesta (za kar gre pri opazovanju) ali dinamično (kar vključu-
je sledenje), koliko časa traja ukrep, ali se izvaja na javnem
in odprtem kraju ali na zasebnem oziroma drugače zaprtem
kraju ter ali in katera tehnična sredstva se uporabljajo pri
izvrševanju ukrepa. Že iz okoliščine, da se lahko osebo
opazuje tudi na zasebnih ali drugače zaprtih krajih, se pravi
na krajih, kjer upravičeno pričakuje zasebnost, izhaja, da
lahko ukrep posega v ustavno zagotovljeno nedotakljivost
zasebnosti. Če traja nadzor toliko časa, da si je mogoče
ustvariti podobo o posameznikovem življenju, gre za poseg
v osebnostne pravice.

23. Glede uporabe ukrepov tajnega policijskega delo-
vanja in sodelovanja ter uporabe prirejenih listin in identifika-
cijskih oznak veljajo stališča ustavnega sodišča, ki jih je v
zvezi z ukrepom navideznega odkupa predmetov navedlo v
odločbi št. U-I-25/95. Podobno kot pri navideznem odkupu
predmetov gre tudi pri navedenih ukrepih iz 49. člena ZPol
za dovoljeno uporabo zvijače s strani države. Ne glede na to
v enakih okoliščinah, kot so bile navedene v prejšnji točki v
zvezi z ukrepom tajnega opazovanja in sledenja, tudi obrav-
navana ukrepa lahko posegata v zasebnost oziroma v ose-
bnostne pravice. Poseg je dopusten, če se je oseba sama
odločila za določeno ravnanje. Soglasje prizadete osebe je
praviloma podano. Upoštevaje naravo ravnanja policije ozi-
roma njihovih sodelavcev je meja med dovoljenim in nedo-
voljenim oziroma med neposeganjem, poseganjem in dopu-
stnim poseganjem tanka. Ocena konkretnega ravnanja bo
pogosto odvisna od presoje dejanskega stanja v posamič-
nem primeru.

24. V skladu z ustavno zahtevo po določnosti zakona
mora biti poseganje v ustavne pravice urejeno določno in
nedvoumno. Zakonska ureditev mora biti taka, da izključuje
možnost arbitrarnega ravnanja države. Poleg predvidljivosti
mora zakonska ureditev zagotavljati zlasti učinkovit pravni
nadzor ter ustrezna in učinkovita sredstva zoper zlorabo.
Čim pomembnejša je varovana dobrina, tembolj poudarjena
je zahteva po določnosti zakona (tako že v odločbi št. U-I-
28/95).

25. Prvi odstavek 49. člena ZPol ni v skladu z zahtevo
po določnosti zakona. Določba le poimenuje ukrepe, ki jih
sme policija uporabiti ob določenih pogojih, ti ukrepi pa ne
na tem mestu, ne drugje v zakonu niso opredeljeni tako, da
bi bilo razvidno, katero ravnanje policije je dovoljeno ter kje
je meja med dovoljenim in prepovedanim.

26. Iz imena “tajno opazovanje in sledenje z uporabo
tehničnih sredstev za dokumentiranje” je razvidno, da se
sme ukrep izvajati bodisi z enega mesta bodisi dinamično. Z
ustavno zapovedano restriktivno razlago zakonskih določb,
ki urejajo posege v posameznikove ustavne pravice, je mo-
goče priti tudi do sklepa, da je dovoljena le uporaba tehnič-
nih sredstev, ki ne omogočajo, da se ugotovi vsebina komu-
niciranja. Iz zakona pa ne izhaja krajevna oziroma prostorska
omejitev izvajanja ukrepa, ki je bistvena za opredelitev teže
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posega v posameznikovo zasebnost oziroma v osebnostne
pravice.

27. Tudi zgolj iz imen “tajno policijsko delovanje” in
“tajno policijsko sodelovanje” ni razvidno, kaj je zajeto s
tema ukrepoma. Izhajajoč iz restriktivne razlage zakona sa-
ma po sebi ne omogočata uporabe tehničnih sredstev, mož-
no pa ju je kombinirati z navideznim odkupom (in drugimi
ukrepi iz 155. člena ZKP), z ukrepom iz 4. točke prvega
odstavka 150. člena ZKP, morda pa tudi še s katerim izmed
posebej urejenih ukrepov. ZPol pa ne opredeljuje vsebine
pristojnosti, ki jih ima policist oziroma sodelavec policije pri
izvajanju ukrepa. Prav tako ne daje odgovora na eno izmed
najpomembnejših vprašanj, povezanih s tovrstnimi ukrepi,
tj. o vprašanju dopustnosti sodelovanja pri storitvi kaznivih
dejanj. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-25/95 opo-
zorilo na nedoločnost zakonske določbe, ki je v zvezi z
ukrepom navideznega odkupa predmetov prepovedovala iz-
zivanje kriminalne dejavnosti. V ZPol niti ni take določbe niti
ni pojem podrobneje opredeljen. Stališče vlade, da zaradi
raznolikosti primerov v praksi ukrepov v zakonu ni mogoče
natančneje opredeliti, z vidika ustavnih zahtev glede varstva
človekovih pravic ni sprejemljivo. Če meja med dovoljenim
in nedovoljenim ravnanjem državnih organov ni opredelje-
na, so vse varovalke zoper arbitrarno uporabo zakona neu-
činkovite. Da je namen in razlog zakonskega urejanja prav v
tem, da se prepreči taka uporaba zakona in da se omogoči
učinkovit nadzor, pa ugotavlja tudi vlada sama. Iz tega vidika
so izpodbijane določbe v neskladju z zahtevo po določnosti
(2. člen ustave).

28. Ni pa utemeljen očitek pobudnikov, da urejanje
prikritih preiskovalnih ukrepov v ZKP in v ZPol že samo po
sebi vnaša v pravni red negotovost in da je zaradi tega
49. člen v neskladju z načeli pravne države (2. člen ustave).
Vprašanje, ali so prikriti preiskovalni ukrepi urejeni v enem
zakonu ali v dveh, je stvar zakonodajalčeve presoje. Seveda
mora zakonodajalec pri tem poskrbeti, da se ukrepi po
vsebini ne prekrivajo oziroma da so vzpostavljene jasne me-
je, kdaj je mogoče uporabiti ukrepe po ZPol, kdaj pa po
ZKP (prim. odločbo št. U-I-158/95). Ker ukrepi v ZPol vse-
binsko niso opredeljeni, ustavno sodišče ni moglo presodi-
ti, ali je ta zahteva upoštevana. Iz enakega razloga se ustav-
no sodišče ni moglo spustiti v presojo utemeljenosti očitka,
da je stopnja suma, določena kot pogoj za odreditev ukre-
pov, prenizka.

B)–IV
29. ZPol omogoča odreditev ukrepov iz prvega od-

stavka 49. člena glede vseh kaznivih dejanj, ki se preganja-
jo po uradni dolžnosti. Tako široka pristojnost policije ni v
skladu z načelom sorazmernosti.

30. Razlog za ureditev prikritih preiskovalnih ukrepov
je bil po stališču Državnega zbora v tem, da se policiji
zagotovijo učinkovita pooblastila za odkrivanje in pregon
kaznivih dejanj. Uporabo prikritih ukrepov naj bi utemeljevali
porast organizirane kriminalitete, spremenjene oblike krimi-
nalne aktivnosti, razvoj tehnologije za komuniciranje in nad-
zorovanje in globalizacija sveta v ekonomskem, finančnem,
komunikacijskem in “kriminalnem” smislu.

31. Ni dvoma, da je cilj, ki ga je zasledoval zakonodaja-
lec z uzakonitvijo spornih ukrepov, ustavno legitimen in s
tem dopusten. Prav tako nista vprašljivi primernost in nuj-
nost izbranega sredstva za dosego cilja. Vendar pa ukrep ni
sorazmeren v ožjem smislu.

32. Z omejitvijo na kazniva dejanja, ki se preganjajo po
uradni dolžnosti, je zakonodajalec dopustil uporabo prikritih
preiskovalnih ukrepov v primeru 516 kaznivih dejanj, ne da
bi jih razvrstil bodisi glede na zagroženo kazen, glede na

način storitve, glede na varovane dobrine.3 Že iz razlogov za
uporabo ukrepov izhaja, da je zakonska rešitev preširoka.
Pri nekaterih skupinah kaznivih dejanj, ki se preganjajo po
uradni dolžnosti, se oblika kriminalne aktivnosti ni spreme-
nila (tako da bi npr. izkoristila tehnični razvoj, relativno eno-
stavno dostopnost povezav s svetom). Pri drugih kaznivih
dejanjih njihova teža ne upravičuje tako intenzivnega pose-
ganja v ustavne pravice. Tudi v primerjalnem pravu je dopu-
stnost podobnih ukrepov praviloma omejena na preiskova-
nje kaznivih dejanj, ki so storjena na organiziran način ali ki
so posebej nevarna.4 Zakon sicer določa subsidiarno upo-
rabo iz prvega odstavka 49. člena ZPol, a taka omejitev ni
zadostna glede kaznivih dejanj, kjer uporaba ukrepov sploh
ne bi bila dopustna.

33. Na podlagi 30. člena ZUstS je ustavno sodišče
ocenilo tudi tretji odstavek 49. člena ZPol, po katerem se
smejo ukrepi iz prvega odstavka 49. člena odrediti za tri
mesece z možnostjo večkratnega podaljšanja vsakokrat za
tri mesece. Ocena ustavnosti te določbe ni bila predlagana,
vendar pa je povezana z izpodbijanima določbama prvega in
drugega odstavka 49. člena ZPol.

34. Tretji odstavek 49. člena ZPol ni v skladu z nače-
lom sorazmernosti. Cilj, ki ga je zasledoval zakonodajalec,
tj. dati policiji učinkovita pooblastila za odkrivanje in pregon
kaznivih dejanj, je legitimen, izbrano sredstvo pa za dosego
tega cilja primerno. Vendar pa bi bilo cilj mogoče doseči z
blažjim posegom v ustavno pravico. Zakonodajalec je dolo-
čil relativno dolgo možnost trajanja ukrepov in hkrati določil,
da je treba z njihovim izvajanjem prenehati takoj, ko prene-
hajo razlogi zanj (četrti odstavek 49. člena). Enako učinko-
vito sredstvo, ki bi v večji meri jamčilo spoštovanje zahteve,
da smejo ukrepi trajati najkrajši potrebni čas, omogoča dru-
ga rešitev, tj. določitev krajšega dopustnega časa trajanja
ukrepa z možnostjo večkratnega podaljšanja. V skladu s
prvim odstavkom 49. člena ZPol se smejo ukrepi odrediti le
tik pred domnevno pričakovano storitvijo kaznivega dejanja,
med njegovim domnevnim izvrševanjem ali po njem. Glede
na opisani časovni okvir, v katerem je dopustno odrediti
prikrite preiskovalne ukrepe po ZPol, je mogoče razumno
pričakovati, da bodo ukrepi praviloma trajali manj kot tri
mesece. Večja časovna omejitev hkrati omogoča učinkovi-
tejši nadzor nad izvajanjem ukrepov. Možnosti za nadzor
nad izvrševanjem ukrepov, ki trajajo daljši čas, je namreč
bistveno manj.

35. Zaradi ugotovljenega neskladja prvega in tretjega
odstavka 49. člena ZPol s 35. členom ustave je ustavno
sodišče te določbe razveljavilo. Razveljavitvi je dalo odloži-
len učinek. Z uvedbo prikritih preiskovalnih ukrepov je bilo
dano policiji nujno potrebno sredstvo za učinkovitejše odkri-
vanje kaznivih dejanj. Prav mnoga najnevarnejša kazniva
dejanja je zaradi spremenjenih oblik kriminalne aktivnosti s
klasičnimi metodami policijskega delovanja praktično ne-
mogoče razkriti. Na drugi strani je v zakonu že nekaj varo-
valk zoper pretirano uporabo ukrepov (npr. subsidiarna upo-
raba ukrepov, omejitev trajanja na najkrajši možni čas),
vsebino ukrepov pa vsaj v določeni meri ureja pravilnik.

36. Zakonodajalec bo moral ukrepe opredeliti tako, da
bo iz zakona razvidna teža posega v ustavne pravice pri

3 Prim. Karakaš, Uporaba posebnih (preiskovalnih) metod
in sredstev v kazenskem postopku, v: Bavcon et al., Uveljavlja-
nje novih institutov kazenskega materialnega in procesnega prava,
Uradni list RS, Ljubljana, 2000, str. 261. Kot domala absurden
primer navaja avtor kaznivo dejanje kršitve družinskih obveznosti iz
202. člena KZ.

4 Glede tajnega policijskega (so)delovanja glej Gropp, Hu-
ber (hrsg.), Rechtliche Initiativen gegen organisierte Kriminalität,
Freiburg, 2001, str. 976–977.
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posameznem ukrepu, da bo jasna razmejitev do ukrepov,
urejenih v ZKP, da bo zagotovljeno ustrezno stopnjevanje
glede na težo posameznega ukrepa in da bo mogoče nak-
nadno presoditi, ali je bil ukrep izvršen v zakonsko oprede-
ljenih mejah. Upoštevaje zahtevnost predmeta urejanja je
ustavno sodišče določilo najdaljši rok, ki ga ustava dopušča
za odložitev učinkov protiustavnega zakona, tj. eno leto.

37. S tem, ko je ustavno sodišče razveljavilo prvi in
tretji odstavek 49. člena ZPol, je izpodbijani drugi odstavek
istega člena postal brezpredmeten. Iz tega razloga je bilo
treba razveljaviti tudi to določbo. Glede na to se ni bilo treba
spuščati v vprašanje, ali se za odreditev vseh izpodbijanih
ukrepov zahteva sodna odločba na podlagi drugega odstav-
ka 37. člena ustave. To bo moral pri novi ureditvi prikritih
preiskovalnih ukrepov oceniti zakonodajalec in upoštevati,
da za primere najtežjih posegov v pravice iz 35. člena usta-
ve zahteva po predhodni sodni odločbi izhaja že iz načela
sorazmernosti, na podlagi katerega se presoja dopustnost
poseganja v ustavne pravice.

38. Pobudnik Zoran Trifunovič predlaga, naj ustavno
sodišče razveljavitvi 49. člena ZPol določi učinek po
416. členu ZKP. Ne da bi se spuščalo v presojo o uporablji-
vosti navedene določbe v obravnavanem primeru, ustavno
sodišče pobudniku odgovarja, da 416. člen ZKP velja, ne
da bi bila za to potrebna odločitev ustavnega sodišča.

B)–V
39. Na podlagi 30. člena ZUstS, v skladu s katerim

lahko ustavno sodišče v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti predpisov oceni tudi ustavnost in zakonitost dru-
gih določb istega ali drugega predpisa, katerih ocena ustav-
nosti in zakonitosti ni bila predlagana, je ustavno sodišče
ocenilo tudi nekatere določbe pravilnika o policijskih poo-
blastilih (v nadaljevanju: pravilnik). Pravilnik je bil izdan na
podlagi drugega odstavka 29. člena, po katerem minister
na predlog generalnega direktorja policije predpiše način
izvajanja policijskih pooblastil. Izvedbo 49. člena ZPol pred-
stavljajo določbe 96. do 107. člena pravilnika, uvrščene v
poglavje o tajnih policijskih ukrepih. Glede na odločitev, da
so prvi, drugi in tretji odstavek 49. člena ZPol v neskladju z
ustavo, je ustavno sodišče ocenilo ustavnost navedenih do-
ločb pravilnika.

40. Ministrstvo za notranje zadeve, ki je izdalo pravil-
nik, je bilo v postopku opozorjeno na možnost presoje ustav-
nosti in zakonitosti 96. do 107. člena pravilnika in mu je bila
dana možnost, da se izjavi. S tem so izpolnjeni pogoji za
odločitev o ustavnosti teh določb.

41. Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora biti delova-
nje državnih organov pri izdajanju podzakonskih predpisov v
vsebinskem pogledu pravno odvisno. S predpisi se sme
zakon samo tehnično dopolnjevati, razčlenjevati in opisova-
ti. V zakon ne smejo posegati vsebinsko (prim. odločbo št.
U-I-50/00 z dne 30. 5. 2002, Uradni list RS, št. 54-I/02 in
OdlUS XI, 93). V primerih, ko gre za posege v ustavne
pravice, je vezanost podzakonskega akta na zakon še stro-
žja. Že v odločbi št. U-I-158/95 je ustavno sodišče navedlo,
da je ustavne pravice dopustno omejiti le z zakonom, v
katerem mora biti poseg določno in nedvoumno urejen.

42. Iz razlogov, zaradi katerih je bilo treba razveljaviti
zgoraj navedene zakonske določbe, je ustavno sodišče raz-
veljavilo tudi določbe 96. do 107. člena pravilnika. Glede na
povezanost vsebine urejanja v 49. členu ZPol in v pravilniku
je razveljavitvi dalo enak učinek kot razveljavitvi določb ZPol.

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

30. in 43. člena ter tretjega odstavka 45. člena ZUstS v
sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice

in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko,
mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril
Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo
soglasno. Pritrdilna ločena mnenja so dali sodnica Škrk ter
sodnika Fišer in Ribičič.

Št. U-I-272/98-26
Ljubljana, dne  8. maja 2003.

Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

2304. Sklep o začasnem zadržanju drugega odstavka
25. člena zakona o tajnih podatkih in II. dela
vprašalnika za dostop do tajnih podatkov kot
sestavnega dela uredbe o načinu in postopku
varnostnega preverjanja ter postopku izdaje in
preklica dovoljenja za dostop do tajnih
podatkov

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
Sindikata državnih in družbenih organov Slovenije, Republi-
škega odbora sindikata, Ljubljana, ki ga zastopa sekretar
Drago Ščernjavič, na seji dne 8. maja 2003

s k l e n i l o:

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
drugega odstavka 25. člena zakona o tajnih podatkih (Urad-
ni list RS, št. 87/01) in II. dela vprašalnika za dostop do
tajnih podatkov kot sestavnega dela uredbe o načinu in
postopku varnostnega preverjanja ter postopku izdaje in
preklica dovoljenja za dostop do tajnih podatkov (Uradni list
RS, št. 70/02) se sprejme.

2. Izvrševanje v prejšnji točki izreka navedenih do-
ločb predpisov se do končne odločitve ustavnega sodi-
šča zadrži.

O b r a z l o ž i t e v

1. Pobudnik navaja, da izpodbija 25. člen zakona o
tajnih podatkih (v nadaljevanju: ZTP) in 5. člen uredbe o
načinu in postopku varnostnega preverjanja ter postopku
izdaje in preklica dovoljenja za dostop do tajnih podatkov (v
nadaljevanju: uredba). Iz vsebine pobude izhaja, da dejan-
sko izpodbija omenjena predpisa le v delu, v katerem se z
njima določa vsebina vprašalnika, ki ga morajo v postopku
varnostnega preverjanja izpolniti zaposleni, ki morajo zaradi
opravljanja funkcij ali delovnih dolžnosti v organu pridobiti
dovoljenje za dostop do tajnih podatkov. Navaja namreč, da
so v 25. členu ZPT med podatki, ki jih morajo posredovati
zaposleni za pridobitev dovoljenja, navedeni tudi takšni, ki
nimajo nikakršne povezave s tajnimi podatki in njihovim va-
rovanjem, ter da se obseg podatkov, ki se preverjajo, z
uredbo še bistveno razširja. Glede na navedeno gre šteti,
da izpodbija drugi odstavek 25. člena ZPT in II. del vprašal-
nika za dostop do tajnih podatkov, ki je skladno s tretjim
odstavkom 5. člena uredbe priloga uredbi in njen sestavni
del in s katerim se določajo podatki, ki se preverjajo ob
izdaji dovoljenja. Zatrjuje kršitev 14., 38. in 49. člena, smi-
selno pa tudi kršitev drugega odstavka 120. člena ustave.
Podaja tudi predlog za začasno zadržanje predpisov.
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2. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. V nadaljnjem
postopku bo ocenilo, ali so izpodbijane določbe v neskladju
z ustavo.

3. Na podlagi 39. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) lahko
ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje
izpodbijanega predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja
lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Kadar
ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja
izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi po-
sledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti protiu-
stavnega ali nezakonitega predpisa, in med škodljivimi po-
sledicami, ki bi nastale, če se izpodbijana določba sploh
ne bi izvrševala. Z izpodbijanimi določbami ZTP oziroma
uredbe je predpisana vsebina varnostnega preverjanja po-
sameznikov, ki kandidirajo za pridobitev dovoljenja za do-
stop do tajnih podatkov. Zbiranje osebnih podatkov pome-
ni poseg v človekovo pravico, katerega posledic ob
morebitni ugotovitvi protiustavnosti ne bi bilo več mogoče
odpraviti. Na drugi strani pa si ni mogoče zamisliti škodlji-
vih posledic, ki bi nastale z zadržanjem izpodbijanih do-
ločb ZTP in uredbe. Iz drugega odstavka 47. člena ZTP, ki
določa, da morajo organi najkasneje v dveh letih po uvelja-
vitvi tega zakona zagotoviti, da bodo vsem zaposlenim, ki
morajo imeti zaradi delovnih dolžnosti ali funkcij dostop do
tajnih podatkov, izdana dovoljenja za dostop do tajnih po-
datkov, saj bo delavcem in funkcionarjem, ki tega dovolje-
nja ne bodo dobili, dostop do tajnih podatkov onemogo-
čen, izhaja, da je še dve leti po uveljavitvi ZTP dostop do
tajnih podatkov omogočen brez pridobitve tega dovoljenja.
Glede na to, da je bil ZTP objavljen v Uradnem listu RS z
dne 8. 11. 2001, z 49. členom ZTP pa je določeno, da
začne ta zakon veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, je očitno, da ta rok še ni potekel.
To pa pomeni, da trenutno z zadržanjem izvajanja izpodbi-
janih določb še ne morejo nastati nobene škodljive posle-
dice, saj dostop do tajnih podatkov tudi po oceni zakono-
dajalca zaenkrat še ni pogojevan s pridobitvijo dovoljenja
in s tem povezanim varnostnim preverjanjem posamezni-
kov. Zato je ustavno sodišče odločilo, da do končne odlo-
čitve zadrži izvrševanje izpodbijanih določb predpisov.
Hkrati je odločilo, da bo o pobudi odločalo prednostno.
Zadržanje izpodbijanih določb pomeni, da bodo do kon-
čne odločitve ustavnega sodišča prekinjene vse aktivnosti
pristojnih organov v zvezi s postopki za pridobitev dovoljenj
za dostop do tajnih podatkov.

4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
tretjega odstavka 26. člena in 39. člena ZUstS in šeste
alinee 52. člena poslovnika Ustavnega sodišča Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 49/98 in 30/02) v sestavi:
predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodni-
ki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag.
Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribi-
čič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo sogla-
sno.

Št. U-I-79/03-7
Ljubljana, dne 8. maja 2003.

Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

2305. Odločba o ugotovitvi neskladnosti zakona 
o referendumu in o ljudski iniciativi z ustavo 
in razveljavitev 24. člena tega zakona

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo dr. Mirana Mihelčiča iz Ljubljane in
drugih, na seji dne 8. maja 2003

o d l o č i l o:

1. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list
RS, št. 15/94, 38/96 in 59/01) je v neskladju z ustavo iz
razlogov, navedenih v obrazložitvi te odločbe.

2. Člen 24 zakona o referendumu in ljudski iniciativi se
razveljavi.

3. Ugotovljeno neskladnost iz 1. točke izreka mora
Državni zbor odpraviti v roku enega leta od objave te odloč-
be v Uradnem listu Republike Slovenije.

4. Do odprave neskladja iz 1. točke izreka lahko vsak
glasovalec vloži pritožbo zoper poročilo Republiške volilne
komisije o izidu referenduma v treh dneh po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije. O pritožbi odloči Vrhov-
no sodišče v tridesetih dneh. Zoper odločitev sodišča ni
dovoljena pritožba. Pri odločanju se smiselno uporabljajo
prvi odstavek 52. člena ter drugi in tretji odstavek 53. člena
zakona o referendumu in ljudski iniciativi.

5. Državni zbor pošlje zakon, ki je bil potrjen na nakna-
dnem referendumu, v razglasitev in v objavo takoj po prete-
ku pritožbenega roka, določenega v prejšnji točki izreka, v
primeru vložitve pritožbe pa, ko je pritožbeni postopek prav-
nomočno končan.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudniki navajajo, da določbe 5. razdelka III. po-

glavja in določba 24. člena zakona o referendumu in ljudski
iniciativi (v nadaljevanju: ZRLI) ne omogočajo sodnega var-
stva zoper nezakonito ugotovitev izida predhodnega in nak-
nadnega referenduma. Pobudniki menijo, da je nedopu-
stno, da zoper nezakonito ugotovitev izida referenduma ne
bi bilo zagotovljeno “ustrezno, naravi stvari prilagojeno var-
stvo ustavnih pravic”. Smiselna uporaba zakona o volitvah v
Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in nasl. – v nadalje-
vanju: ZVDZ) naj ne bi bila mogoča, sodno varstvo na podla-
gi prvega odstavka 157. člena ustave pa nesprejemljivo
oziroma neustrezno. Zakonodajalec bi moral sodno varstvo
urediti posebej. Ustrezno sodno varstvo naj bi bilo zagotov-
ljeno s pritožbo na ustavno sodišče, tako kot v podobnih
primerih že določata 82. člen ustave in 16. člen ZRLI.
Zakon bi moral tudi določiti, da se v primeru pritožbe zoper
ugotovitev izida referenduma počaka z objavo poročila o
izidu glasovanja v Uradnem listu Republike Slovenje oziro-
ma da pri naknadnem referendumu Državni zbor ne bi smel
poslati zakona v objavo pred “pravnomočnostjo poročila o
izidu glasovanja”. Izpodbijana ureditev naj bi posegala v
pravico iz tretjega odstavka 90. člena ustave v zvezi s pravi-
co iz 44. člena ustave. Pravica do glasovanja na referendu-
mu vsebuje tudi pravico, da se glasovi volivcev upoštevajo v
skladu z zakonom in da se izid glasovanja ugotovi na zakonit
način. Menijo, da bi moral imeti pravni interes za izpodbija-
nje nezakonite ugotovitve izida referenduma vsak volivec.

2. Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in prav-
ne zadeve v odgovoru na pobudo navaja, da je zoper odloči-
tev Republiške volilne komisije (v nadaljevanju: RVK) o ugo-
tovitvi referendumskega izida omogočeno sodno varstvo v
upravnem sporu po tretjem odstavku 1. člena zakona o
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upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in nasl. – v
nadaljevanju: ZUS). Sekretariat meni, da je treba določbe
ZRLI dopolniti s posebej urejenim sodnim varstvom in da bi
bilo treba predvideti možnost izdaje začasne odredbe, ker
je zoper akt RVK treba odločiti brez odlašanja.

3. Vlada v mnenju navaja, da ZRLI ne ureja sodnega
varstva zoper poročilo RVK o izidu glasovanja na referendu-
mu. Po mnenju vlade smiselna uporaba 109. člena ZVDZ ni
mogoča. Tudi določba 24. člena ZRLI naj bi potrjevala, da
je poročilo RVK o izidu referenduma dokončen posamičen
akt državnega organa, zoper katerega ni predvideno ustrez-
no pravno sredstvo. Vlada meni, da upravni spor v obravna-
vanem primeru ne predstavlja primernega pravnega sred-
stva. Vse navedeno naj bi vlada upoštevala pri pripravi
sprememb in dopolnitev ZRLI.

B)-I
4. Ustavno sodišče je obravnavanje in odločanje o

obravnavani pobudi izločilo iz zadeve št. Up-331/98, s ka-
tero so pobudniki izpodbijali 2. točko izreka odločbe ustav-
nega sodišča št. U-I-12/97 z dne 8. 10. 1998 (Uradni list
RS, št. 82/98).1

5. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in ker so bili
izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

B)–II
6. Pravica do glasovanja na referendumu, opredeljena

v 90. členu ustave, je tako kot volilna pravica temeljna ustav-
na pravica in je po vsebini in načinu izvrševanja tudi najbližja
volilni pravici. Ustava v drugem odstavku 90. člena določa,
da imajo pravico glasovanja na referendumu vsi državljani,
ki imajo volilno pravico. Tako veljajo načela splošnosti, ena-
kosti, svobode in tajnosti glasovanja tudi za pravico glasova-
nja na referendumu. Ta pravica je varovana v okviru splošne
ustavne pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev
iz 44. člena ustave (odločbi ustavnega sodišča št. U-I-47/94
z dne 19. 1. 1995, Uradni list RS, št. 1/95 in OdlUS IV, 4
ter št. U-I-276/96 z dne 10. 2. 2000, Uradni list RS, št.
24/2000 in OdlUS IX, 21). V skladu s četrtim odstavkom
90. člena ustave je ZRLI predpisal način uresničevanje te
ustavne pravice. Ker se tudi pravica do referenduma izvršu-
je na podoben način kot volilna pravica, se ZRLI glede
ureditve posameznih vprašanj sklicuje na ZVDZ oziroma na
njegovo smiselno uporabo. Tako kot je zaradi posebnosti
postopka za izvedbo referenduma posebej uredil določena
vprašanja (npr. določil naloge posameznih volilnih organov),
je samostojno uredil tudi varstvo pravice glasovanja (51. do
53. člen). ZRLI namreč ne določa, da se glede varstva
pravice glasovanja smiselno uporabljajo določbe ZVDZ o
varstvu volilne pravice.

7. Pravno varstvo pravice glasovanja je ZRLI uredil v
51. členu. Ta daje vsakemu glasovalcu pravico, da zaradi
nepravilnosti pri delu volilnega odbora vloži ugovor pri RVK v
roku treh dni od dneva izvedbe referenduma. O vloženem
ugovoru mora RVK odločiti v roku 48 ur. Na podlagi 52.
člena ZRLI lahko RVK razveljavi glasovanje na posameznem
volišču in odredi ponovno glasovanje, če ugotovi nepravil-
nosti, ki so vplivale ali bi utegnile vplivati na izid referendu-
ma, ali pa ugovor zavrne. Zoper zavrnitev ugovora lahko
glasovalec vloži pritožbo na sodišče, pristojno za upravne
spore, v 48 urah po prejemu odločbe. Sodišče mora o
pritožbi odločiti v 48 urah v senatu treh sodnikov. Za odlo-
čanje sodišča se smiselno uporablja ZUS.

8. Tako kot pri volitvah tudi pri referendumu poteka
postopek v več fazah, ki so organizacijsko in časovno med
seboj ločene. Volilni odbori opravljajo najpomembnejši del
referendumskega postopka, vodijo glasovanje na voliščih in
ugotavljajo izid glasovanja na voliščih (prvi odstavek 42.
člena ZRLI). V tej fazi postopka najlaže pride do nepravilno-
sti, raznih napak in tudi morebitnih zlorab (npr. od kršitev
tajnosti do napačne ugotovitve izida referenduma na voli-
šču). Nepravilnosti pri delu volilnega odbora imajo lahko
daljnosežne posledice, saj lahko ogrozijo zakonito izvedbo
celotnega referenduma in ne samo pravice glasovanja kot
individualne pravice. Na podatkih, ki jih ugotovijo volilni od-
bori takoj po končanem glasovanju, temeljijo vse nadaljnje
ugotovitve o izidu referenduma. Volilni odbori pregledajo
vse oddane glasovnice in ugotovijo, ali je glasovnica veljav-
na ali ne. Volilni odbori ugotavljajo število glasovnic, na
katerih je volivec obkrožil besedo “za”, in število glasovnic,
na katerih je obkrožil besedo “proti”. Volilni odbori njihovo
število vnesejo v zapisnik, ki predstavlja podlago za nadalj-
nje ugotavljanje izida referenduma. Kot je razvidno, je zako-
nito in odgovorno delo volilnega odbora pri ugotavljanju
izida referenduma na posameznem volišču izredno pomem-
bno. Zato je povsem razumljivo, da je ZRLI predvidel poseb-
no pravno sredstvo, s katerim naj bi se pri delu volilnega
odbora odpravile nepravilnosti.

9. Postopka za izvedbo referenduma ne vodijo zgolj
volilni odbori, temveč tudi drugi volilni organi. ZRLI v določ-
bah 39. do 41. člena določa njihove naloge. Najpomemb-
nejša naloga volilnih organov potem, ko volilni odbori ugoto-
vijo izid glasovanja na voliščih, je nadaljnje ugotavljanje izidov
glasovanja. Tako ugotovi okrajna volilna komisija izid glaso-
vanja v volilnem okraju, volilna komisija volilne enote izid
glasovanja v volilni enoti in RVK izid glasovanja na ravni
države. ZRLI ne predvideva nobenega posebnega pravnega
sredstva zaradi nepravilnosti pri delu oziroma pri ugotavlja-
nju izida glasovanja okrajne volilne komisije, volilne komisije
volilne enote ali RVK.

10. ZRLI v 43. členu določa, da se glede načina ugo-
tavljanja izida glasovanja smiselno uporabljajo določbe ZVDZ,
kolikor sam ne določa drugače. Ker je ugotavljanje izida gla-
sovanja na referendumu enostavnejše od ugotavljanja izida
volitev, ZRLI v 49. členu določa, katere podatke obsega
ugotovitev izida glasovanja ne glede na to, ali gre za ugotovi-
tev izida na ravni volilnega odbora, volilnega okraja, volilne
enote ali države. Tako mora ugotovitev izida glasovanja, ki ga
ugotovi katerikoli volilni organ, obsegati: število volivcev, vpi-
sanih v volilni imenik, število volivcev, ki so glasovali po volil-
nem imeniku in število volivcev, ki so glasovali s potrdili,
skupno število volivcev, ki so glasovali, število neveljavnih in
število veljavnih glasovnic ter število volivcev, ki so glasovali za
in število volivcev, ki so glasovi proti. Zapisnik o delu volilnega
organa pri ugotavljanju izida glasovanja mora vsebovati vse
navedene podatke. Zapisnike je treba skupaj z drugim refe-
rendumskim gradivom poslati, in sicer volilni odbor okrajni
volilni komisiji, ki na podlagi zapisnikov volilnih odborov ugo-
tovi izid glasovanja na območju volilnega okraja; okrajna volil-
na komisija volilni komisiji volilne enote, ki na podlagi njih
ugotovi izid referenduma na območju volilne enote; volilne
komisije volilne enote Republiški volilni komisiji, ki na njihovi
podlagi ugotovi izid referenduma na ravni države.2 Kot je
razvidno, ugotavljanje izida glasovanja na referendumu temelji
predvsem na tehničnem vidiku (štetju in seštevanju). Tako
podatki volilnega odbora pomenijo podatkovno podlago za

1 Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-331/98 z dne 4. 3.
1999 ustavno pritožbo zavrglo.

2 V skladu z odločbo ustavnega sodišča št. U-I-261/02 z
dne 22. 1. 2003 (Uradni list RS, št. 11/03) RVK ugotavlja tudi izid
glasovanja na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike
Slovenije ter po pošti iz tujine.
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ugotavljanje izida glasovanja na širšem območju (v volilnem
okraju, v volilni enoti in v državi).

11. Kljub temu, da ZRLI daje možnost za odpravo vseh
nepravilnosti pri delu volilnega odbora in da nadaljnje ugo-
tavljanje izida glasovanja temelji predvsem na podatkih, ki
so jih ugotovili volilni odbori na posameznih voliščih, ni mo-
goče izključiti posameznih nepravilnosti tudi pri nadaljnjem
ugotavljanju izidov glasovanja. Tako lahko pride do napak
pri seštevanju podatkov, vsebovanih v zapisnikih volilnih or-
ganov, do neupoštevanja določenih izidov, npr. izidov glaso-
vanja po pošti in predčasnega glasovanja, ki jih ugotavlja
okrajna volilna komisija, in drugega. Do napak in nepravilno-
sti lahko pride tudi pri ugotavljanju izida glasovanja na ravni
države. Nedvomno je torej, da ureditev, ki daje pravico do
vložitve pravnega sredstva samo zoper nepravilnosti pri delu
volilnega odbora, ne zagotavlja odprave drugih morebitnih
nepravilnosti, storjenih v naslednjih fazah ugotavljanja izida
glasovanja kot tudi pri ugotavljanju končnega izida referen-
duma. Napake in druge nepravilnosti pri ugotavljanju izidov
glasovanja lahko vplivajo ali bi utegnile vplivati na ugotovitev
končnega izida referenduma in na zakonitost samega refe-
renduma, kar posledično pomeni poseg v pravico glasova-
nja na referendumu. Ker obstaja možnost, da v tem delu
referendumskega postopka pride do bistvenih kršitev te
ustavne pravice, mora biti zagotovljeno njeno sodno var-
stvo. Sodno varstvo katerihkoli pravic, ne samo ustavnih,
zahteva 23. člen ustave (pravica do sodnega varstva), četrti
odstavek 15. člena ustave pa še posebej zagotavlja sodno
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravico
do odprave posledic njihove kršitve. Ustava pa tudi zahteva,
da mora biti zagotovljena možnost učinkovitega in dejanske-
ga izvrševanja človekovih pravic. Zgolj formalno in teoretič-
no priznavanje človekovih pravic ne zadostuje. Zato je so-
dno varstvo, s katerim upravičenec ne more doseči
učinkovitega varstva svojih pravic, v neskladju s 23. členom
ustave (glej sklep št. Up-275/97 z dne 16. 7. 1998, OdlUS
VII, 231 in sklep št. Up-73/99 z dne 27. 12. 1999, Uradni
list RS, št. 6/00 in OdlUS VIII, 305).

12. Pristojnost RVK kot najvišjega volilnega organa je,
da ugotavlja in objavlja izid referenduma (peta alinea
39. člena ZRLI). Akt, s katerim RVK ugotovi izid glasovanja
in izid referenduma je poročilo, ki ga na podlagi 50. člena
ZRLI pošlje Državnemu zboru in ga objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.3 Poročilo RVK o izidu glasovanja in
izidu referenduma je posamičen akt najvišjega volilnega or-
gana. Ker ZRLI za odpravo nepravilnosti pri ugotavljanju
izida glasovanja in izida referenduma posebej ne predvideva
sodnega varstva pravice do glasovanja, bi bilo sodno var-
stvo pravice do glasovanja lahko zagotovljeno na podlagi
drugega odstavka 157. člena ustave v upravnem sporu.
Vendar se postavlja vprašanje, ali upravni spor kot subsidi-
arno sodno varstvo zoper poročilo RVK o izidu glasovanja in
izidu referenduma pomeni učinkovito sodno varstvo, kot to
zahteva 23. člen ustave.

13. Da bi zakonodajalec moral posebej urediti sodno
varstvo pravice do glasovanja tudi za odpravo nepravilnosti pri
ugotavljanju izida glasovanja in izida referenduma in da subsi-
diarno sodno varstvo po drugem odstavku 157. člena ustave
v tem primeru ni učinkovito sodno varstvo, govorijo predvsem
razlogi, ki zahtevajo, da je sodno varstvo pravice do glasova-
nja zagotovljeno v določenem kratkem časovnem obdobju.
Tako je tridesetdnevni rok za vložitev tožbe v upravnem sporu

predolg. ZUS tudi ne določa nobenega roka, v katerem mora
pristojno sodišče odločiti o tožbi v upravnem sporu. Referen-
dumski postopek mora biti tako kot volilni postopek končan v
določenem kratkem časovnem okviru, v katerem mora biti
pravnomočno ugotovljen tudi izid referenduma, saj so nanj
vezane pomembne zakonodajne posledice (npr. če je bil
zakon potrjen na naknadnem referendumu, ga je treba čim-
prej objaviti, da bo začel veljati; na izid predhodnega referen-
duma je zakonodajalec vezan in mora najkasneje eno leto od
njegove izvedbe sprejeti odločitev, s katero se uveljavi refe-
rendumski izid). S posebno ureditvijo bi bilo treba določiti tudi
osebe, ki so aktivno legitimirane do sodnega varstva zaradi
nepravilnosti pri ugotovitvi glasovanja in izida referenduma ter
zaradi posebnosti referendumskega postopka urediti tudi mo-
rebitna druga vprašanja. Oviro za učinkovito sodno varstvo
pravice do glasovanja pomeni tudi 24. člen ZRLI, ki določa,
da mora Državni zbor zakon, ki je potrjen na naknadnem
zakonodajnem referendumu, poslati v objavo takoj, ko prej-
me poročilo o izidu referenduma. Navedena določba torej ne
upošteva, da bi bilo treba v primeru vložitve zahteve za sodno
varstvo pravice do glasovanja počakati z objavo zakona, ki je
bil potrjen na naknadnem referendumu. Veljavnosti zakona,
potrjenega na referendumu, tudi ne bi bilo mogoče zadržati z
uporabo 69. člena ZUS, saj na zakon kot splošen pravni akt
lahko poseže le ustavno sodišče (glej odločbo ustavnega
sodišča št. U-I-104/01 z dne 14. 6. 2001, Uradni list RS, št.
52/01 in OdlUS X, 123).

14. Iz navedenih razlogov je ustavno sodišče ugotovi-
lo, da je ZRLI s tem, ko ne zagotavlja učinkovitega sodnega
varstva pravice do glasovanja na referendumu, v neskladju s
23. členom ustave (1. točka izreka). Ker določba 24. člena
ZRLI onemogoča učinkovito sodno varstvo pravice do gla-
sovanja, jo je ustavno sodišče zaradi neskladnosti s
23. členom ustave razveljavilo (2. točka izreka). Ustavno
sodišče je za odpravo ugotovljene neskladnosti z ustavo
določilo rok enega leta (3. točka izreka).

15. Ustavno sodišče meni, da je treba učinkovito so-
dno varstvo pravice do glasovanja zagotoviti tudi v času
uskladitvenega roka. Zato je na podlagi drugega odstavka
40. člena ZUstS določilo način izvršitve svoje odločitve. Ker
se s poročilom RVK ugotavlja izid glasovanja in izid referen-
duma na državni ravni, je ustavno sodišče upoštevalo uredi-
tev, ki jo ZUS določa v primeru spora o zakonitosti aktov
volilnih organov za volitve v Državni zbor, Državni svet in
volitve predsednika republike, torej za volitve na državni
ravni (1. točka prvega odstavka 10. člena in tretji odstavek
70. člena ZUS). Tako je kot pristojno sodišče za odločanje
o pritožbi določilo vrhovno sodišče in izključilo možnost
pritožbe zoper odločitev vrhovnega sodišča na prvi stopnji.
Pri tem je upoštevalo tudi to, da je smiselna uporaba ZUS v
primeru pritožbe zaradi nepravilnosti pri delu volilnega od-
bora predvidena že v drugem odstavku 52. člena ZRLI
(4. točka izreka). Da ne bi bilo sporno, kdaj se lahko zakon,
ki je bil potrjen na naknadnem referendumu, pošlje v obja-
vo, je ustavno sodišče uredilo to vprašanje v 5. točki izreka.

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

drugega odstavka 40. člena, 43. in 48. člena ZUstS v sestavi:
predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki
dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija
Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mir-
jam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-63/99-11
Ljubljana, dne 8. maja 2003.

Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

3 Člen 50 ZRLI govori le o poročilu o izidu glasovanja in ne
tudi o izidu referenduma, vendar nedoslednosti te določbe ni
mogoče razlagati drugače, kot da se s poročilom RVK ugotavlja
tudi izid referenduma. Gre za določbo, ki je predvsem tehnične
narave, in RVK naroča le, komu naj pošlje poročilo.
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BANKA SLOVENIJE
2306. Sklep o dopolnitvi sklepa o glavnih znamenjih

bankovca za 10.000 tolarjev

Na podlagi prvega odstavka 7. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) ter v skladu z
2. točko sklepa o izdaji bankovcev za 5.000, 1.000, 500,
200, 100, 50, 20 in 10 tolarjev (Uradni list RS, št. 45/92 in
12/95), izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o dopolnitvi sklepa o glavnih znamenjih

bankovca za 10.000 tolarjev

1
V 3.a) točki sklepa glavnih znamenjih bankovca za

10.000 tolarjev (Uradni list RS, št. 12/95, 53/00 in 74/01)
se na koncu prvega odstavka doda stavek, ki se glasi:

»Na levi strani portreta je v zlati barvi pokončno odtis-
njena letnica »2004«, zadnja številka letnice pa se v petih
zaporednih stopnjah preobrazi v pentagram (zvezdo).«

2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 67
Ljubljana, dne 22. aprila 2003.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.

2307. Sklep o dajanju bankovca za 10.000 tolarjev v
obtok

Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02), 2. člena
zakona o denarni enoti Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 17/91-I in 33/92) in na podlagi 1. točke sklepa o izdaji
bankovcev za 5.000, 1.000, 500, 200, 100, 50, 20 in 10
tolarjev (Uradni list RS, št. 45/92 in 12/95), izdaja Svet
Banke Slovenije

S K L E P
o dajanju bankovca za 10.000 tolarjev

v obtok

1
Banka Slovenije bo preko depotnih bank v Republiki

Sloveniji dne 26. maja 2003 dala v obtok bankovec za
10.000 tolarjev z znamenji, ki so določena s sklepom o
glavnih znamenjih bankovca za 10.000 tolarjev (Uradni list
RS, št. 12/95, 53/00, 74/01 in 48/03).

2
Bankovci za 10.000 tolarjev, izdani na podlagi sklepa

o dopolnitvi sklepa o izdaji bankovcev za 5000, 1000, 500,
200, 100, 50, 20 in 10 tolarjev (Uradni list RS, št. 45/92 in
12/95) in so bili izročeni v obtok z glavnimi znamenji ban-
kovca za 10.000 tolarjev (Uradni list RS, št. 12/95, 53/00
in 74/01) ter v skladu s sklepom o izročitvi bankovca za

10.000 tolarjev v obtok (Uradni list RS, št. 14/95), s skle-
pom o izročitvi bankovca za 10.000 tolarjev v obtok (Uradni
list RS, št. 53/00) in s sklepom o izročitvi bankovca za
10.000 tolarjev v obtok (Uradni list RS, št. 74/01) ostanejo
še naprej zakonito plačilno sredstvo.

3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 68
Ljubljana, dne 22. aprila 2003.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.

2308. Sklep o dopolnitvi sklepa o glavnih znamenjih
bankovcev za 1.000, 500 in 100 tolarjev

Na podlagi prvega odstavka 7. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) ter v skladu z
2. točko sklepa o izdaji bankovcev za 5.000, 1.000, 500,
200, 100, 50, 20 in 10 tolarjev (Uradni list RS, št. 45/92 in
12/95), izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o dopolnitvi sklepa o glavnih znamenjih
bankovcev za 1.000, 500 in 100 tolarjev

1
V 4.a) točki sklepa o glavnih znamenjih bankovcev za

1.000, 500 in 100 tolarjev (Uradni list RS, št. 46/92,
66/93, 59/00, 44/01, 74/01 in 42/03) /v nadaljevanju:
sklep/ se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se
glasi: »Na levi strani portreta je v zlati barvi pokončno odtis-
njena letnica: »2004«, zadnja številka letnice pa se v petih
zaporednih stopnjah preobrazi v pentagram (zvezdo).«

2
V 6.a) točki sklepa se na koncu prvega odstavka doda

nov stavek, ki se glasi: »Na levi strani portreta je v zlati barvi
pokončno odtisnjena letnica: »2004«, zadnja številka letni-
ce pa se v petih zaporednih stopnjah preobrazi v pentagram
(zvezdo).«

3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 69
Ljubljana, dne 22. aprila 2003.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.

2309. Sklep o dajanju bankovcev za 1.000 in 100
tolarjev v obtok

Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02), 2. člena
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zakona o denarni enoti Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 17/91-I in 33/92) in na podlagi 1. točke sklepa o izdaji
bankovcev za 5.000, 1.000, 500, 200, 100, 50, 20 in 10
tolarjev (Uradni list RS, št. 45/02 in 12/95), izdaja Svet
Banke Slovenije

S K L E P
o dajanju bankovcev za 1.000 in 100 tolarjev

v obtok

1
Banka Slovenije bo preko depotnih bank v Republiki

Sloveniji dne 26. maja 2003 dala v obtok bankovca za
1.000 in 100 tolarjev z znamenji, ki so določena s sklepom
o glavnih znamenjih bankovcev za 1.000, 500 in 100 tolar-
jev (Uradni list RS, št. 46/92, 66/93, 59/00, 44/01,
74/01, 42/03 in 48/03).

2
Bankovci za 1.000 tolarjev, ki so bili izdani na podlagi

sklepa o izdaji bankovcev za 5.000, 1.000, 500, 200,
100, 50, 20 in 10 tolarjev (Uradni list RS, št. 45/92 in
12/95) in so bili izročeni v obtok z glavnimi znamenji, dolo-
čenimi s sklepom o glavnih znamenjih bankovcev za 1.000,
500 in 100 tolarjev (Uradni list RS, št. 46/92, 66/93,
59/00, 44/01, 74/01, 42/03) ter v skladu s sklepom o
izročitvi tolarskih bankovcev za 1.000, 500 in 100 tolarjev v
obtok (Uradni list RS, št. 46/92), s sklepom o izročitvi
bankovca za 1.000 tolarjev v obtok (Uradni list RS, št.
66/93), s sklepom o izročitvi bankovca za 1.000 tolarjev v
obtok (Uradni list RS, št. 59/00), s sklepom o izročitvi
bankovcev za 1.000 in 100 tolarjev v obtok (Uradni list RS,
št. 74/01) in s sklepom o izročitvi bankovcev za 1.000 in
100 tolarjev v obtok (Uradni list RS, št. 42/03), ostanejo še
naprej zakonito plačilno sredstvo.

3
Bankovci za 100 tolarjev, ki so bili izdani na podlagi

sklepa o izdaji bankovcev za 5.000, 1.000, 500, 200,
100, 50, 20 in 10 tolarjev (Uradni list RS, št. 45/92 in
12/95) in so bili izročeni v obtok z glavnimi znamenji, dolo-
čenimi s sklepom o glavnih znamenjih bankovcev za 1.000,
500 in 100 tolarjev (Uradni list RS, št. 46/92, 74/01 in
42/03) ter v skladu s sklepom o izročitvi tolarskih bankov-
cev za 1.000, 500 in 100 tolarjev v obtok (Uradni list RS, št.
46/92), s sklepom o izročitvi bankovcev za 1.000 in 100
tolarjev v obtok (Uradni list RS, št. 74/01) in s sklepom o
izročitvi bankovcev za 1.000 in 100 tolarjev v obtok (Uradni
list RS, št. 42/03), ostanejo še naprej zakonito plačilno
sredstvo.

4
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 70
Ljubljana, dne 22. aprila 2003.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

2310. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NA
VRTILJAKU ČRK 3, 3 deli, delovni zvezek za
slovenščino – jezik v 3. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 30. 1. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka NA VRTILJAKU ČRK

3, 3 deli, delovni zvezek za slovenščino – jezik
v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega

izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Marija Ropič, Mira Kramarič.
Lektor: Barbara Lemež.
Recenzent: dr. Martina Križaj Ortar, dr. Marja Bešter

Turk, Majda Pipan.
Grafični oblikovalec: Petra Černe Oven.
Ilustrator: Simon Bogatin, Andreja Peklar.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, d. o. o., Grad Fužine,

Studenec 2a, p.p. 5191, 1001 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003/151
Ljubljana, dne 30. januarja 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2311. Sklep o potrditvi učbenika REACH FOR THE
STARS, učbenik za angleščino v 4. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slo-
venije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika REACH FOR THE STARS,

učbenik za angleščino v 4. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraže-
vanje.
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Predmet: angleščina.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Magdalena Novak, Jožica Nuč.
Lektor: Darinka Koderman Patačko, George Yeoman.
Recenzent: mag. Melita Kukovec, Sonja Tratnik Stego-

vec.
Likovno-tehnični urednik: Nedžad Žujo.
Ilustrator: Samo Jenčič.
Fotograf: Matjaž Intihar.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-153
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2312. Sklep o potrditvi delovnega zvezka REACH FOR
THE STARS, delovni zvezek za angleščino v 4.
razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slo-
venije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka REACH FOR THE

STARS, delovni zvezek za angleščino v 4. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: angleščina.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Magdalena Novak, Jožica Nuč.
Lektor: Darinka Koderman Patačko, George Yeoman.
Recenzent: mag. Melita Kukovec, Sonja Tratnik Stego-

vec.
Likovno-tehnični urednik: Nedžad Žujo.
Ilustrator: Samo Jenčič.
Fotograf: Matjaž Intihar.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-154
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2313. Sklep o potrditvi delovnega zvezka BIOLOGIJA
9, delovni zvezek za biologijo v 9. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slo-
venije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka BIOLOGIJA 9,

delovni zvezek za biologijo v 9. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: biologija.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Andreja Slapnik.
Lektor: Ludvik Kaluža.
Recenzent: dr. Barbara Bajd, Irena Zbašnik Zabovnik.
Likovno-tehnični urednik: Zlata Maurer Pivko, Sandra

Logar.
Grafični oblikovalec: Sandra Logar.
Ilustrator: Mojca Sekulič.
Fotograf: Mateja Medved.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: TZS, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-155
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2314. Sklep o potrditvi delovnega zvezka BIOLOGIJA
9, delovni zvezek za biologijo v 9. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slo-
venije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka BIOLOGIJA 9,

delovni zvezek za biologijo v 9. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: biologija.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Marina Svečko.
Lektor: Jelka Makoter.



Uradni list Republike Slovenije Št. 48 / 23. 5. 2003 / Stran 5671

Recenzent: dr. Peter Stušek, Lucija Lazarev Šerbec.
Likovno-tehnični urednik: Meta Škrabar, Simon Kajtna.
Ilustrator: Suzana Bužan.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-156
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2315. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBA IN JAZ 2,
Učbenik, Družba za 5. razred devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika DRUŽBA IN JAZ 2, Učbenik,

Družba za 5. razred devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet:  družba.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Maja Umek, Olga Janša Zorn.
Lektor: Petra Tomažin.
Recenzent: dr. Vlasta Hus, Ingrid Boljka Štaudohar.
Likovno-tehnični urednik: Davor Grgičevič.
Ilustrator: Branka Schwarz.
Fotograf: Igor Modic et al.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN, Mestni trg 24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-157
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2316. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DRUŽBA IN
JAZ 2, Delovni zvezek, Družba za 5. razred
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003 sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka DRUŽBA IN JAZ 2,

Delovni zvezek, Družba za 5. razred devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet:  družba.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Maja Umek, Olga Janša Zorn.
Lektor: Petra Tomažin.
Recenzent: dr. Vlasta Hus, Ingrid Boljka Štaudohar.
Likovno-tehnični urednik: Davor Grgičevič.
Ilustrator: Branka Schwarz.
Fotograf: Igor Modic et al.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN, Mestni trg 24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-158
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2317. Sklep o potrditvi učbenika EKONOMIKA
GOSPODINJSTVA, TEKSTIL IN OBLAČENJE,
učbenik za gospodinjstvo v 5. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slo-
venije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika EKONOMIKA

GOSPODINJSTVA, TEKSTIL IN OBLAČENJE,
učbenik za gospodinjstvo v 5. razredu

devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: gospodinjstvo.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Francka Lovšin, Bernarda Debeljak.
Lektor: Milojka Mansoor.
Recenzent: dr. Verena Koch, dr. Marija Lap Drozg,

mag. Marija Kodele, Damjana Kaplja.
Likovno-tehnični urednik: Ksenija Konvalinka.
Ilustrator: Ksenija Konvalinka.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
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Št. 613-4/2003-159
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2318. Sklep o potrditvi delovnega zvezka EKONOMIKA
GOSPODINJSTVA, TEKSTIL IN OBLAČENJE,
delovni zvezek za gospodinjstvo v 5. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slo-
venije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka EKONOMIKA

GOSPODINJSTVA, TEKSTIL IN OBLAČENJE,
delovni zvezek za gospodinjstvo v 5. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: gospodinjstvo.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Francka Lovšin, Bernarda Debeljak.
Lektor: Milojka Mansoor.
Recenzent: dr. Verena Koch, dr. Marija Lap Drozg,

mag. Marija Kodele, Damjana Kaplja.
Likovno-tehnični urednik: Ksenija Konvalinka.
Ilustrator: Ksenija Konvalinka.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-160
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2319. Sklep o potrditvi učbenika COME UN NUOVO
GIOCO 4, Libro di lettura e laboratorio
linguistico, učbenik za italijanščino kot materin
jezik v 4. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim
učnim jezikom

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slo-
venije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika COME UN NUOVO GIOCO 4,
Libro di lettura e laboratorio linguistico, učbenik

za italijanščino kot materin jezik v 4. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

z italijanskim učnim jezikom

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: italijanščina kot materin jezik.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Angela Fiorni.
Recenzent: mag. Anja Zorman, Klara Klarič.
Likovno-tehnični urednik: NICOLA.
Ilustrator: Paola Mineli, Mariagrazia Orlandini.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: NICOLA MILANO EDITORE BOLOGNA.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-161
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2320. Sklep o potrditvi delovnega zvezka METODO DI
APPRENDIMENTO LOGICO – LINGUISTICO 4,
delovni zvezek za italijanščino kot materin jezik
v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja z italijanskim učnim jezikom

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slo-
venije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka METODO DI

APPRENDIMENTO LOGICO – LINGUISTICO 4,
delovni zvezek za italijanščino kot materin jezik

v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja z italijanskim

učnim jezikom

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: italijanščina kot materin jezik.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Angela Cattaneo, Elio D’Aniello, Gisella Moroni.
Recenzent: mag. Anja Zorman, Klara Klarič.
Likovno-tehnični urednik: CETEM.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: CETEM BOVES.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
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Št. 613-4/2003-162
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2321. Sklep o potrditvi učbenika COME UN NUOVO
GIOCO 5, Libro di lettura e laboratorio
linguistico, učbenik za italijanščino kot materin
jezik v 5. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim
učnim jezikom

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slo-
venije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika COME UN NUOVO GIOCO 5,
Libro di lettura e laboratorio linguistico, učbenik

za italijanščino kot materin jezik v 5. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

z italijanskim učnim jezikom

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: italijanščina kot materin jezik.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Angela Fiorni.
Recenzent: mag. Anja Zorman, Klara Klarič.
Likovno-tehnični urednik: NICOLA.
Ilustrator: Paola Mineli, Mariagrazia Orlandini.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: NICOLA MILANO EDITORE BOLOGNA.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-163
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2322. Sklep o potrditvi učbenika LA GRAMMATICA,
Fonologia e lessico, učbenik za italijanščino kot
materin jezik v 5. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim
učnim jezikom

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slo-
venije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika LA GRAMMATICA, Fonologia

e lessico, učbenik za italijanščino kot materin
jezik v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega

izobraževanja z italijanskim učnim jezikom

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: italijanščina kot materin jezik.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Rosetta Zordan.
Recenzent: mag. Anja Zorman, Lorena Chirissi.
Likovno-tehnični urednik: FABBRI.
Ilustrator: Nuccia Gennari.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: FABBRI EDITORI MILANO.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-164
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2323. Sklep o potrditvi učbenika NUOVA MAGIA 1,
učbenik za italijanščino kot materin jezik v 5.
razredu osemletnega osnovnošolskega
izobraževanja z italijanskim učnim jezikom

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika NUOVA MAGIA 1, učbenik
za italijanščino kot materin jezik v 5. razredu

osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
z italijanskim učnim jezikom

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: italijanščina kot materin jezik.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Rosetta Zordan.
Recenzent: mag. Anja Zorman, Lorena Chirissi.
Likovno-tehnični urednik: FABBRI.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošol-

skega programa.
Založnik: FABBRI EDITORI MILANO.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-165
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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2324. Sklep o potrditvi učbenika LA GRAMMATICA,
Morfologia, učbenik za italijanščino kot materin
jezik v 5. razredu osemletnega
osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim
učnim jezikom

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slo-
venije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika LA GRAMMATICA,

Morfologia, učbenik za italijanščino kot materin
jezik v 5. razredu osemletnega osnovnošolskega

izobraževanja z italijanskim
učnim jezikom

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: italijanščina kot materin jezik.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Rosetta Zordan.
Recenzent: mag. Anja Zorman, Lorena Chirissi.
Likovno-tehnični urednik: FABBRI.
Ilustrator: Nuccia Gennari.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošol-

skega programa.
Založnik: FABBRI EDITORI MILANO.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-166
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2325. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NUOVA
MAGIA, Il mito l’epica, delovni zvezek za
italijanščino kot materin jezik v 5. razredu
osemletnega osnovnošolskega izobraževanja z
italijanskim učnim jezikom

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slo-
venije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka NUOVA MAGIA, Il
mito l’epica, delovni zvezek za italijanščino kot

materin jezik v 5. razredu osemletnega
osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim

učnim jezikom

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: italijanščina kot materin jezik.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Rosetta Zordan.
Recenzent: mag. Anja Zorman, Francka Chersicla.
Likovno-tehnični urednik: FABBRI.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošol-

skega programa.
Založnik: FABBRI EDITORI MILANO.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-167
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2326. Sklep o potrditvi učbenika NUOVA MAGIA 2,
učbenik za italijanščino kot materin jezik v 7.
razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja z italijanskim učnim jezikom

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slo-
venije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika NUOVA MAGIA 2, učbenik
za italijanščino kot materin jezik v 7. razredu

devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
z italijanskim učnim jezikom

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: italijanščina kot materin jezik.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Rosetta Zordan.
Recenzent: mag. Anja Zorman, Lorena Chirissi.
Likovno-tehnični urednik: FABBRI.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: FABBRI EDITORI MILANO.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-168
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje



Uradni list Republike Slovenije Št. 48 / 23. 5. 2003 / Stran 5675

2327. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NUOVA
MAGIA, Le abilitá linguistiche, delovni zvezek za
italijanščino kot materin jezik v 7. in 8. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z
italijanskim učnim jezikom

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slo-
venije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka NUOVA MAGIA,

Le abilitá linguistiche, delovni zvezek za
italijanščino kot materin jezik v 7. in 8. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

z italijanskim učnim jezikom

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: italijanščina kot materin jezik.
Razred: 7., 8.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Rosetta Zordan.
Recenzent: mag. Anja Zorman, Francka Chersicla.
Likovno-tehnični urednik: FABBRI.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: FABBRI EDITORI MILANO.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-169
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2328. Sklep o potrditvi učbenika LA GRAMMATICA,
Sintassi, učbenik za italijanščino kot materin
jezik v 7. in 8. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim
učnim jezikom

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slo-
venije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika LA GRAMMATICA, Sintassi,

učbenik za italijanščino kot materin jezik v 7. in 8.
razredu devetletnega osnovnošolskega

izobraževanja z italijanskim učnim jezikom

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: italijanščina kot materin jezik.
Razred: 7., 8.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Rosetta Zordan.

Recenzent: mag. Anja Zorman, Lorena Chirissi.
Likovno-tehnični urednik: FABBRI.
Ilustrator: Nuccia Gennari.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: FABBRI EDITORI MILANO.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-170
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2329. Sklep o potrditvi učbenika NUOVA MAGIA 3,
učbenik za italijanščino kot materin jezik v 8. in
9. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja z italijanskim učnim jezikom

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika NUOVA MAGIA 3, učbenik

za italijanščino kot materin jezik v 8. in 9. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

z italijanskim učnim jezikom

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: italijanščina kot materin jezik.
Razred: 8., 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Rosetta Zordan.
Recenzent: mag. Anja Zorman, Lorena Chirissi.
Likovno-tehnični urednik: FABBRI.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: FABBRI EDITORI MILANO.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-171
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2330. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NUOVA
MAGIA, La letteratura, delovni zvezek za
italijanščino kot materin jezik v 8. in 9. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z
italijanskim učnim jezikom

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
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23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka NUOVA MAGIA,

La letteratura, delovni zvezek za italijanščino kot
materin jezik v 8. in 9. razredu devetletnega

osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim
učnim jezikom

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: italijanščina kot materin jezik.
Razred: 8., 9.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Rosetta Zordan.
Recenzent: mag. Anja Zorman, Francka Chersicla.
Likovno-tehnični urednik: FABBRI.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: FABBRI EDITORI MILANO.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-172
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2331. Sklep o potrditvi učbenika LA GRAMMATICA,
Lingua, Comunicazione e testi, učbenik za
italijanščino kot materin jezik v 9. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z
italijanskim učnim jezikom

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika LA GRAMMATICA, Lingua,
Comunicazione e testi, učbenik za italijanščino

kot materin jezik v 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim

učnim jezikom

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: italijanščina kot materin jezik.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Rosetta Zordan.
Recenzent: mag. Anja Zorman, Lorena Chirissi.
Likovno-tehnični urednik: FABBRI.
Ilustrator: Nuccia Gennari.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.

Založnik: FABBRI EDITORI MILANO.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-173
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2332. Sklep o potrditvi učbenika MOJA PRVA KEMIJA
1, Učbenik, Kemija za 8. razred devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika MOJA PRVA KEMIJA 1,
Učbenik, Kemija za 8. razred devetletnega

osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: kemija.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Saša A. Glažar, Andrej Godec, Margareta Vrtač-

nik, Katarina Wissiak Grm.
Lektor: Marjetka Šivic.
Recenzent: dr. Saša Petriček, Barbara Rubin.
Likovno-tehnični urednik: Metka Žerovnik.
Ilustrator: Igor Rehar.
Fotograf: Tomaž Lunder.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN, Mestni trg 24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-174
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2333. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KEMIJA
DANES 1, delovni zvezek za kemijo v 8. razredu
devetletnega osnovnošolskega programa

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel
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S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka KEMIJA DANES 1,

delovni zvezek za kemijo v 8. razredu
devetletnega osnovnošolskega programa

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: kemija.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Alenka Gabrič, Saša Aleksij Glažar, Mojca Grau-

nar, Milica Slatinek Žigon.
Lektor: Jasna Kamin.
Recenzent: dr. Primož Šegedin, dr. Boris Šket, Violeta

Stefanovik.
Likovno-tehnični urednik: Nedžad Žujo.
Ilustrator: Petra Varl, Andrej Kustec.
Tehnične risbe: Katja Kravanja, Maja Harej.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-175
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2334. Sklep o potrditvi učbenika LIKOVNE IGRARIJE,
učbenik za likovno vzgojo v 3. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika LIKOVNE IGRARIJE, učbenik

za likovno vzgojo v 3. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: likovna vzgoja.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Tonka Tacol.
Lektor: Branko Gradišnik.
Recenzent: mag. Črtomir Frelih, dr. Sonja Žorga, Irena

Šimenc Mihalič.
Likovno-tehnični urednik: Boštjan Lešnjak, Debora,

Tonka Tacol.
Grafični oblikovalec: Debora, Tonka Tacol.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DEBORA, Lipahova ul. 23, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-176
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2335. Sklep o potrditvi učbenika LIKOVNO
IZRAŽANJE, učbenik za likovno vzgojo v 9.
razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika LIKOVNO IZRAŽANJE,

učbenik za likovno vzgojo v 9. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: likovna vzgoja.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič.
Lektor: Branko Gradišnik.
Recenzent: Alojz Ivan Mršnik, Robert Klančnik.
Likovno-tehnični urednik: Vesna Vidmar, Debora.
Grafični oblikovalec: Debora.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DEBORA, Lipahova ul. 23, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-177
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2336. Sklep o potrditvi učbenika LIKOVNO SNOVANJE
III, učbenik za izbirni predmet likovno snovanje
III v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel
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S K L E P
o potrditvi učbenika LIKOVNO SNOVANJE III,

učbenik za izbirni predmet likovno snovanje III
v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega

izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: likovno snovanje III.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič.
Lektor: Branko Gradišnik.
Recenzent: Alojz Ivan Mršnik, Robert Klančnik.
Likovno-tehnični urednik: Vesna Vidmar, Debora.
Grafični oblikovalec: Debora.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DEBORA, Lipahova ul. 23, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-178
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2337. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega
zvezka EN DVA TRI, ODKRIJ JO TI, Učbenik z
elementi delovnega zvezka, Matematika za 1.
razred devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka

EN DVA TRI, ODKRIJ JO TI, Učbenik z elementi
delovnega zvezka, Matematika za 1. razred

devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: matematika.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik z elementi delovnega

zvezka.
Avtor: Ivana Mulec, Mateja Petrič, Terezija Uran.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Ludvik Horvat, dr. Jože Malešič, Mari-

na Doblekar, Natalija Ružič.
Likovno-tehnični urednik: Maša Okršlar.
Ilustrator: Maša Okršlar, Davor Grgičević.
Fotograf: M. Fortuna et al.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.

Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA, d. o. o., Mestni trg
24, 1000 Ljubljana.

Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-4/2003-179
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2338. Sklep o potrditvi učbenika PRESEČIŠČE 7,
učbenik za matematiko v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika PRESEČIŠČE 7, učbenik

za matematiko v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: matematika.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Milena Strnad, Milena Štuklek, Dragica Kurilo,

Amalija Žakelj.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Dušan Pagon, Alberta Bunderla.
Likovno-tehnični urednik: Metka Škrabar.
Ilustrator: Matjaž Schmidt.
Tehnične risbe: Martin Zemljič.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-4/2003-180
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2339. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KOCKA 7,
Delovni zvezek, Matematika za 7. razred
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel
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S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka KOCKA 7, Delovni
zvezek, Matematika za 7. razred devetletnega

osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: matematika.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Marjana Dornik, Tihana Smolej, Maja Turk, Maj-

da Vehovec.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Marina Rugelj, Sonja Koželj.
Likovno-tehnični urednik: Gorazd Rogelj.
Ilustrator: Kostja Gatnik.
Tehnične risbe: Darko Simeršek.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA, d. o. o., Mestni trg

24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-181
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2340. Sklep o potrditvi zbirke nalog NALOGE IZ
MATEMATIKE ZA 2. RAZRED OSNOVNE ŠOLE,
zbirka nalog za 2. razred osemletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi zbirke nalog NALOGE IZ MATEMATIKE
ZA 2. RAZRED OSNOVNE ŠOLE, zbirka nalog za

2. razred osemletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: matematika.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Zlata Žnidaršič.
Lektor: Bora Zlobec Jurčič.
Recenzent: dr. Iztok Hafner, Liljana Tatić, Jožica Na-

bernik.
Likovno-tehnični urednik: Jože Kotnik.
Grafični oblikovalec: Jože Kotnik.
Ilustrator: Andrej Hren.
Tehnične risbe: Borut Jurčič.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošol-

skega programa.

Založnik: MATH, d.o.o., Ul. Angele Ljubičeve 1, 1211
Ljubljana Šmartno.

Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-4/2003-182
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2341. Sklep o potrditvi zbirke nalog NALOGE ZA
PRIPRAVO NA PREVERJANJE ZNANJA
MATEMATIKE ZA 8. RAZRED OSEMLETNE
OSNOVNE ŠOLE, zbirka nalog

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi zbirke nalog NALOGE ZA PRIPRAVO

NA PREVERJANJE ZNANJA MATEMATIKE
ZA 8. RAZRED OSEMLETNE OSNOVNE ŠOLE,

zbirka nalog

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: matematika.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Emilija Vižitin, Vanja Vogrin.
Lektor: Bora Zlobec Jurčič.
Recenzent: dr. Iztok Hafner, Cvetka Konjar.
Likovno-tehnični urednik: Jože Kotnik.
Tehnične risbe: Mitja Udovč.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošol-

skega programa.
Založnik: MATH, d.o.o., Ul. Angele Ljubičeve 1, 1211

Ljubljana Šmartno.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-183
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2342. Sklep o potrditvi učbenika SKRIVNOSTI ŠTEVIL
IN OBLIK 7, učbenik za matematiko v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel
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S K L E P
o potrditvi učbenika SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN

OBLIK 7, učbenik za matematiko v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: matematika.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Jože Berk, Jana Draksler, Marjana Robič.
Lektor: Barbara Lemež.
Recenzent: mag. Gregor Pavlič, Nives Mihelič Erbež-

nik.
Likovno-tehnični urednik: Boris Gerbec.
Ilustrator: Iztok Sitar.
Fotograf: Vasja Kožuh.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ROKUS, Grad Fužine, Pot na Fužine 2, 1000

Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-184
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2343. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SKRIVNOSTI
ŠTEVIL IN OBLIK 7, delovni zvezek za
matematiko v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka SKRIVNOSTI ŠTEVIL

IN OBLIK 7, delovni zvezek za matematiko v 7.
razredu devetletnega osnovnošolskega

izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: matematika.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Jože Berk, Jana Draksler, Marjana Robič.
Lektor: Barbara Lemež.
Recenzent: mag. Gregor Pavlič, Nives Mihelič Erbež-

nik.
Likovno-tehnični urednik: Boris Gerbec.
Ilustrator: Iztok Sitar.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ROKUS, Grad Fužine, Pot na Fužine 2, 1000

Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-185
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2344. Sklep o potrditvi učbenika NARAVOSLOVJE 7,
učbenik za naravoslovje v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika NARAVOSLOVJE 7, učbenik

za naravoslovje v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: naravoslovje.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Barbara Bajd, Iztok Devetak, Metka Kralj, Seta

Oblak.
Lektor: Marjetka Šivic.
Recenzent: dr. Mitja Kaligarič, dr. Saša A. Glažar, dr.

Marjan Hribar, Helena Frumen.
Likovno-tehnični urednik: Igor Ribič.
Ilustrator: Robert Fister, Igor Banfi.
Fotograf: Marjan Rihter, Peter Skoberne.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA, d. o. o., Mestni trg

24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-186
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2345. Sklep o potrditvi učbenika OKOLJE IN JAZ,
Učbenik z elementi delovnega zvezka,
Spoznavanje okolja v 1. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel
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S K L E P
o potrditvi učbenika OKOLJE IN JAZ, Učbenik

z elementi delovnega zvezka, Spoznavanje okolja
v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega

izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: spoznavanje okolja.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik z elementi delovnega

zvezka.
Avtor: Barbara Bajd, Janez Ferbar, Davor Grgičevič,

Dušan Krnel, Mojca Pečar.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Ludvik Horvat, dr. Maja Umek, dr. Darja

Skribe Dimec, Martina Krese.
Likovno-tehnični urednik: Davor Grgičević.
Ilustrator: Davor Grgičević.
Fotograf: T. Lunder et al.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA, d. o. o., Mestni trg

24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-4/2003-187
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2346. Sklep o potrditvi učbenika ODKRIVAM SVOJE
OKOLJE 3, učbenik za spoznavanje okolja za 3.
razred devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika ODKRIVAM SVOJE OKOLJE
3, učbenik za spoznavanje okolja za 3. razred
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: spoznavanje okolja.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Ana Vovk Korže, Danica Šalej, Milena Petauer,

Vlasta Prevolšek.
Lektor: Darinka Koderman.
Recenzent: dr. Karmen Kolnik Kolenc, dr. Ljubica Mar-

janovič Umek, dr. Franc Lovrenčak, Marta Otič.
Likovno-tehnični urednik: Boris Gerbec, Boris Gerbec.

Grafični oblikovalec: Boris Gerbec.
Ilustrator: Damjana Brumec.
Fotograf: Maks Dežman, Drago Mohor.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, d. o. o., Pot na Fužine 2,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-188
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2347. Sklep o potrditvi delovnega zvezka ODKRIVAM
SVOJE OKOLJE 3, delovni zvezek za
spoznavanje okolja za 3. razred devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka ODKRIVAM SVOJE

OKOLJE 3, delovni zvezek za spoznavanje okolja
za 3. razred devetletnega osnovnošolskega

izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: spoznavanje okolja.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Ana Vovk Korže, Danica Šalej, Milena Petauer,

Vlasta Prevolšek.
Lektor: Darinka Koderman.
Recenzent: dr. Karmen Kolnik Kolenc, dr. Ljubica Mar-

janovič Umek, dr. Franc Lovrenčak, Marta Otič.
Likovno-tehnični urednik: Boris Gerbec, Boris Gerbec.
Grafični oblikovalec: Boris Gerbec.
Ilustrator: Damjana Brumec.
Fotograf: Maks Dežman, Drago Mohor.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, d. o. o., Pot na Fužine 2,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-189
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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2348. Sklep o potrditvi učbenika OD MRAVLJE DO
SONCA 2, Učbenik, Naravoslovje in tehnika za
5. razred devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika OD MRAVLJE DO SONCA 2,

Učbenik, Naravoslovje in tehnika za 5. razred
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: naravoslovje in tehnika.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Dušan Krnel, Barbara Bajd, Seta Oblak, Saša A.

Glažar, I. Hostnik.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Mitja Kaligarič, dr. Tomaž Kranjc, Mate-

ja Miklavčič, Natalija Ružič.
Likovno-tehnični urednik: Davor Grgičevič.
Ilustrator: Davor Grgičevič.
Fotograf: Igor Modic et al.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN, Mestni trg 24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-190
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2349. Sklep o potrditvi delovnega zvezka OD MRAVLJE
DO SONCA 2, Delovni zvezek, Naravoslovje in
tehnika za 5. razred devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka OD MRAVLJE DO

SONCA 2, Delovni zvezek, Naravoslovje in
tehnika za 5. razred devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: naravoslovje in tehnika.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.

Avtor: Dušan Krnel, Barbara Bajd, Seta Oblak, Saša A.
Glažar, I. Hostnik.

Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Tomaž Kranjc, dr. Mitja Kaligarič, Nata-

lija Ružič, Mateja Miklavčič.
Likovno-tehnični urednik: Davor Grgičević.
Ilustrator: Davor Grgičević.
Fotograf: Igor Modic et al.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN, Mestni trg 24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-191
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2350. Sklep o potrditvi delovnega zvezka
RAZISKUJEMO, GRADIMO 5, delovni zvezek za
naravoslovje in tehniko za 5. razred devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka RAZISKUJEMO,

GRADIMO 5, delovni zvezek za naravoslovje in
tehniko za 5. razred devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: naravoslovje in tehnika.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Darja Skribe Dimec, Ana Gostinčar Blagotišek,

Franko Florjančič, Sonja Zajc.
Lektor: Majda Degan Kapus.
Recenzent: mag. Dušan Vrščaj, Metka Dolinšek.
Likovno-tehnični urednik: Simon Kajtna, Simon Kajtna.
Grafični oblikovalec: Simon Kajtna.
Ilustrator: Tomaž Verbič Šalamo.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-192
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje



Uradni list Republike Slovenije Št. 48 / 23. 5. 2003 / Stran 5683

2351. Sklep o potrditvi učbenika RAZISKUJEMO,
GRADIMO 5, učbenik za naravoslovje in tehniko
za 5. razred devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika RAZISKUJEMO, GRADIMO 5,
učbenik za naravoslovje in tehniko za 5. razred

devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: naravoslovje in tehnika.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Darja Skribe Dimec, Ana Gostinčar Blagotišek,

Franko Florjančič, Sonja Zajc.
Lektor: Majda Degan Kapus.
Recenzent: mag. Dušan Vrščaj, Metka Dolinšek.
Likovno-tehnični urednik: Simon Kajtna, Simon Kajtna.
Grafični oblikovalec: Simon Kajtna.
Ilustrator: Tomaž Verbič Šalamo.
Fotograf: Igor Modic.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-193
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2352. Sklep o potrditvi učbenika MOJA SLOVENŠČINA
5, učbenik za slovenščino – jezik v 4. razredu
osemletnega osnovnošolskega izobraževanja in
v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika MOJA SLOVENŠČINA 5,
učbenik za slovenščino – jezik v 4. razredu

osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
in v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega

izobraževanja

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

Predmet: slovenščina.

Razred: 4. oziroma 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Simona Kranjc, Tatjana Kokalj.
Lektor: Tina Verovnik.
Recenzent: dr. Tomaž Sajovic, dr. Ljubica Marjanovič

Umek, Alenka Velkavrh, mag. Sonja Zajc.
Likovno-tehnični urednik: Matej Grginič.
Ilustrator: Gregor Mastnak.
Fotograf: Jurij Senegačnik.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošol-

skega programa, 3 šolska leta za devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Založnik: ZALOŽBA IZOLIT, Peske 17, 1236 Trzin.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-194
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2353. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MOJA
SLOVENŠČINA 5, delovni zvezek za slovenščino
– jezik v 4. razredu osemletnega
osnovnošolskega izobraževanja in v 5. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka MOJA

SLOVENŠČINA 5, delovni zvezek za slovenščino
– jezik v 4. razredu osemletnega

osnovnošolskega izobraževanja in v 5. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 4. oziroma 5.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Simona Kranjc, Tatjana Kokalj.
Lektor: Tina Verovnik.
Recenzent: dr. Tomaž Sajovic, dr. Ljubica Marjanovič

Umek, Alenka Velkavrh, mag. Sonja Zajc.
Likovno-tehnični urednik: Matej Grginič.
Ilustrator: Gregor Mastnak.
Fotograf: Jurij Senegačnik.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošol-

skega programa, 3 šolska leta za devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Založnik: ZALOŽBA IZOLIT, Peske 17, 1236 Trzin.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
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Št. 613-4/2003-195
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2354. Sklep o potrditvi učbenika TEHNIKA 7, učbenik
za tehniko in tehnologijo v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika TEHNIKA 7, učbenik za

tehniko in tehnologijo v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: tehnika in tehnologija.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Boris Aberšek, Franko Florjančič, Amand Papot-

nik.
Lektor: Samo Krušič.
Recenzent: dr. Samo Fošnarič, Igor Hostnik, Zdenko

Puncer.
Likovno-tehnični urednik: Miran Krištof.
Ilustrator: S. Bužan et al..
Fotograf: F. Florjančič et al.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-4/2003-196
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2355. Sklep o potrditvi delovnega zvezka TEHNIKA 7,
delovni zvezek za tehniko in tehnologijo v 7.
razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka TEHNIKA 7, delovni

zvezek za tehniko in tehnologijo v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: tehnika in tehnologija.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Boris Aberšek, Franko Florjančič, Amand Papot-

nik.
Lektor: Samo Krušič.
Recenzent: dr. Samo Fošnarič, Igor Hostnik, Zdenko

Puncer.
Likovno-tehnični urednik: Miran Krištof.
Ilustrator: Martina Gobec.
Fotograf: Amand Papotnik.
Tehnične risbe: Amand Papotnik.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-4/2003-197
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2356. Sklep o potrditvi učbenika TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA 7, učbenik za tehniko in
tehnologijo v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA
7, učbenik za tehniko in tehnologijo v 7. razredu

devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: tehnika in tehnologija.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Samo Fošnarič, Janez Virtič, Drago Slukan.
Lektor: dr. Terezija Zorko.
Recenzent: dr. Srečko Glodež, mag. Mirko Britovšek.
Likovno-tehnični urednik: Romeo Šalamon, Uroš Zu-

pančič.
Ilustrator: Samo Kralj, Said Bešlagič.
Fotograf: Drago Slukan.
Tehnične risbe: Drago Slukan.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
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Založnik: IZOTECH, Lackova 219, 2341 Limbuš.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-198
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2357. Sklep o potrditvi delovnega zvezka TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA 7, delovni zvezek z delovnimi
gradivi za tehniko in tehnologijo v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka TEHNIKA IN

TEHNOLOGIJA 7, delovni zvezek z delovnimi
gradivi za tehniko in tehnologijo v 7. razredu

devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: tehnika in tehnologija.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Samo Fošnarič, Janez Virtič, Drago Slukan.
Lektor: dr. Terezija Zorko.
Recenzent: dr. Srečko Glodež, mag. Mirko Britovšek.
Likovno-tehnični urednik: Romeo Šalamon, Uroš Zu-

pančič.
Ilustrator: Samo Kralj, Said Bešlagič.
Fotograf: Drago Slukan.
Tehnične risbe: Drago Slukan.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: IZOTECH, Lackova 219, 2341 Limbuš.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-199
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2358. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KORAKI V
ČASU – 20. STOLETJE, delovni zvezek za
zgodovino v 8. razredu osemletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-

nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka KORAKI V ČASU –

20. STOLETJE, delovni zvezek za zgodovino
v 8. razredu osemletnega osnovnošolskega

izobraževanja

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: zgodovina.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Marjan Rode.
Lektor: Maja Kraigher.
Recenzent: dr. Aleš Gabrič, Elissa Tawitian.
Likovno-tehnični urednik: Nedžad Žujo.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-200
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2359. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KORAKI V
ČASU – 20. STOLETJE, delovni zvezek za
zgodovino v 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka KORAKI V ČASU –

20. STOLETJE, delovni zvezek za zgodovino
v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega

izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: zgodovina.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Marjan Rode.
Lektor: Maja Kraigher.
Recenzent: dr. Aleš Gabrič, Elissa Tawitian.
Likovno-tehnični urednik: Nedžad Žujo.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
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Št. 613-4/2003-201
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2360. Sklep o potrditvi učbenika GIBANJE, SILA,
SNOV, učbenik za fiziko v 1. oziroma 2. letniku
gimnazijskega izobraževanja in 2. letniku
srednje tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika GIBANJE, SILA, SNOV,

učbenik za fiziko v 1. oziroma 2. letniku
gimnazijskega izobraževanja in 2. letniku srednje
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: fizika.
Letnik: 1. oziroma 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Rudolf Kladnik.
Lektor: Mija Longyka.
Recenzent: dr. Mitja Kregar, Ivan Mlinar, Florjana Ži-

gon, Peter Prelog.
Likovno-tehnični urednik: Irena Petrič.
Ilustrator: Božo Kos.
Tehnične risbe: Rudolf Kladnik.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-4/2003-202
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2361. Sklep o potrditvi učbenika KEMIJA ZA
GIMNAZIJE 1, učbenik za kemijo v 1., 2. in 4.
letniku gimnazijskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika KEMIJA ZA GIMNAZIJE 1,

učbenik za kemijo v 1., 2. in 4. letniku
gimnazijskega izobraževanja

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, splošna
gimnazija, tehniška gimnazija, klasična gimnazija.

Predmet: kemija.
Letnik: 1., 2., 4.
število ur: 90 + 18,/70/ 70.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Nataša Bukovec, Jurij Brenčič.
Lektor: Tatjana Hosta.
Recenzent: dr. Primož Šegedin, Stanislava Florijančič.
Likovno-tehnični urednik: Metka Škrabar.
Fotograf: Nedžad Žujo.
Tehnične risbe: Aleksander Rovan, Hinko Šolinc ml.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-4/2003-203
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2362. Sklep o potrditvi učbenika UMETNOSTNA
ZGODOVINA, učbenik za umetnostno zgodovino
v gimnazijskem izobraževanju, srednje
tehniškem oziroma strokovnem izobraževanju in
poklicno tehniškem izobraževanju

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika UMETNOSTNA ZGODOVINA,

učbenik za umetnostno zgodovino v
gimnazijskem izobraževanju, srednje tehniškem
oziroma strokovnem izobraževanju in poklicno

tehniškem izobraževanju

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje, poklicno tehniško
izobraževanje splošna, ekonomska gimnazija, tehniška gi-
mnazija, umetniška gimnazija in klasična gimnazija / turistič-
ni, fotografski, aranžerski tehnik.

Predmet: likovna umetnost, umetnostna zgodovina,
umetnost, umetnost kot izbirni predmet.

Letnik: 1., 3./ 1., 4./1./1./1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Nataša Golob.
Lektor: Tončka Stanonik.
Recenzent: dr. Janez Hőfler, mag. Olga Pavlič.
Likovno-tehnični urednik: Metka Škrabar.
Leto izdaje: 2003.
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Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-204
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2363. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA 2,
Kotne funkcije ostrih kotov, vektorji, učbenik za
matematiko v 2. letniku gimnazijskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika MATEMATIKA 2, Kotne
funkcije ostrih kotov, vektorji, učbenik za

matematiko v 2. letniku gimnazijskega
izobraževanja

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Peter Legiša.
Lektor: Tanja Bečan.
Recenzent: dr. Zlatan Magajna, Roman Červ, Bogdan

Kejžar.
Likovno-tehnični urednik: Metka Škrabar.
Fotograf: Peter Legiša.
Tehnične risbe: Matjaž Željko.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-4/2003-205
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2364. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA 2,
Potence in koreni, kvadratna funkcija,
kompleksna števila, eksponentna funkcija in
logaritem, učbenik za matematiko v 2. letniku
gimnazijskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-

nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika MATEMATIKA 2, Potence in
koreni, kvadratna funkcija, kompleksna števila,

eksponentna funkcija in logaritem, učbenik
za matematiko v 2. letniku gimnazijskega

izobraževanja

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Peter Legiša.
Lektor: Tanja Bečan.
Recenzent: dr. Zlatan Magajna, mag. Bogdan Kejžar,

mag. Roman Červ.
Likovno-tehnični urednik: Metka Škrabar.
Fotograf: Peter Legiša.
Tehnične risbe: Martin Zemljič.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-4/2003-206
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2365. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA 3 ZA
TRETJI LETNIK GIMNAZIJ IN TEHNIŠKIH ŠOL,
učbenik za matematiko v 3. letniku gimnazij in
tehniških šol

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika MATEMATIKA 3 ZA TRETJI
LETNIK GIMNAZIJ IN TEHNIŠKIH ŠOL, učbenik

za matematiko v 3. letniku gimnazij
in tehniških šol

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: matematika.
Letnik: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Ivan Štalec, Miha Štalec, Milena Strnad.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Josip Grasselli, Eta Blaznik, Srečko

Polanc.
Likovno-tehnični urednik: Metka Škrabar.
Fotograf: arhiv DZS.
Tehnične risbe: Martin Zemljič.
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Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-4/2003-207
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2366. Sklep o potrditvi učbenika SPATIUM, Učbenik,
Matematika za 3. letnik gimnazijskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika SPATIUM, Učbenik,
Matematika za 3. letnik gimnazijskega

izobraževanja

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Letnik: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Marina Rugelj, Janez Šparovec, Dušan Kavka,

Gregor Pavlič.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Marjeta Škapin Rugelj, Darka Hvastja.
Likovno-tehnični urednik: Gorazd Rogelj.
Tehnične risbe: Darko Simeršek.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA, d. o. o., Mestni trg

24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-208
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2367. Sklep o potrditvi zbirke nalog MATEMATIKA ZA
POKLICNO MATURO, Zbirka temeljne učne
snovi in nalog srednješolske matematike

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi zbirke nalog MATEMATIKA ZA

POKLICNO MATURO, Zbirka temeljne učne snovi
in nalog srednješolske matematike

Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje, sred-
nje tehniško oziroma strokovno izobraževanje, poklicno te-
hniško izobraževanje.

Predmet: matematika.
Letnik: 4.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Dušan Kavka.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Matija Cencelj, mag. Gregor Pavlič,

Meta Horvat.
Likovno-tehnični urednik: Gorazd Rogelj.
Tehnične risbe: Martin Zemljič, Darko Simeršek.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA, d. o. o., Mestni trg

24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-209
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2368. Sklep o potrditvi učbenika BESEDE 3, učbenik
za slovenščino – jezik v 3. letniku srednjega
poklicnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika BESEDE 3, učbenik za
slovenščino – jezik v 3. letniku srednjega

poklicnega izobraževanja

Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje, šolski
sistem.

Predmet: slovenščina.
Letnik: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Mateja Gomboc.
Lektor: Nuša Radinja.
Recenzent: dr. Irena Stramljič Breznik, Dragica Debe-

ljak, Jožica Jožef Beg.
Likovno-tehnični urednik: Nedžad Žujo.
Ilustrator: Vili Vrhovec.
Fotograf: Nedžad Žujo.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
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Št. 613-4/2003-210
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2369. Sklep o potrditvi delovnega zvezka BESEDE 3,
delovni zvezek za slovenščino – jezik v 3. letniku
srednjega poklicnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka BESEDE 3, delovni

zvezek za slovenščino – jezik v 3. letniku
srednjega poklicnega izobraževanja

Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje, šolski
sistem.

Predmet: slovenščina.
Letnik: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Mateja Gomboc.
Lektor: Nuša Radinja.
Recenzent: dr. Irena Stramljič Breznik, Dragica Debe-

ljak, Jožica Jožef Beg.
Likovno-tehnični urednik: Nedžad Žujo.
Ilustrator: Vili Vrhovec.
Fotograf: Nedžad Žujo.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-211
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2370. Sklep o potrditvi učbenika BRANJA 4, učbenik
za slovenščino – književnost v 4. letniku
gimnazij in štiriletnih srednjih šol

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika BRANJA 4, učbenik za

slovenščino – književnost v 4. letniku gimnazij
in štiriletnih srednjih šol

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Letnik: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Darinka Ambrož, Boža Krakar Vogel, Jana Kvas,

Irena Novak Popov, Mojca Poznanovič, Marjan Štrancar,
Alojzija Zupan Sosič.

Lektor: Nuša Radinja.
Recenzent: dr. Tomo Virk, Brane Šimenc, Katarina

Torkar Papež.
Likovno-tehnični urednik: Ksenija Konvalinka.
Ilustrator: Ksenija Konvalinka, Alenka Sottler.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-212
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2371. Sklep o potrditvi učbenika SVET KNJIŽEVNOSTI
4, učbenik za slovenščino v 4. letniku gimnazij
in štiriletnih srednjih šol

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika SVET KNJIŽEVNOSTI 4,
učbenik za slovenščino v 4. letniku gimnazij

in štiriletnih srednjih šol

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Letnik: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Janko Kos, Tomo Virk, Gregor Kocijan, Vladimir

Kralj, Matevž Kos, Nada Barbarič.
Lektor: Alenka Valh Lopert.
Recenzent: dr. Jožica Čeh, Danica Cvikl.
Likovno-tehnični urednik: Vesna Orgulan.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: FINESA, Močna 51, 2231 Pernica.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-213
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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2372. Sklep o potrditvi učbenika TOUCHSTONE 2
NEW, Student’s book, učbenik za angleščino v
7. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika TOUCHSTONE 2 NEW,

Student’s book, učbenik za angleščino
v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega

izobraževanja

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: angleščina.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Janez Skela, Lori King Videtič.
Lektor: David Limon.
Recenzent: mag. Melita Djurič, Zdenka Govednik.
Likovno-tehnični urednik: Boštjan Botas Kenda.
Ilustrator: Irena Romih, Maja Jančič, Matjaž Ferenc.
Fotograf: Lado Jakše, Žiga Koritnik, Martin Bebler.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA TANGRAM, Staretova 25, 1000

Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-4/2003-214
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2373. Sklep o potrditvi učbenika FIZIKA ZA SREDNJE
ŠOLE, 1. del, učbenik za fiziko v 1. oziroma 2.
letniku gimnazijskega izobraževanja in srednje
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji, dne 17. 4. 2003
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika FIZIKA ZA SREDNJE ŠOLE,
1. del, učbenik za fiziko v 1. oziroma 2. letniku

gimnazijskega izobraževanja in srednje
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: fizika.
Letnik: 1. oziroma 2.

Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Ivan Kuščer, Anton Moljk, Tomaž Kranjc, Jože

Petrnelj.
Lektor: Janez Gradišnik.
Recenzent: dr. Alojz Kodre, dr. Mitja Rosina, Peter

Prelog.
Likovno-tehnični urednik: Irena Petrič.
Ilustrator: Slavko Sraka.
Fotograf: Borut Žigon.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-4/2003-215
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2374.  Razlaga kolektivne pogodbe gradbenih
dejavnosti

Komisija za razlago kolektivne pogodbe gradbenih de-
javnosti je na podlagi 78. člena kolektivne pogodbe gradbe-
nih dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/98 in 19/00) in 7. člena
poslovnika o delu komisije za razlago na 1. izredni seji dne
22. 4. 2003 sprejela

R A Z L A G O
 K O L E K T I V N E   P O G O D B E

 gradbenih dejavnosti

(v nadaljevanju: KPGD) v zvezi z uveljavitvijo zakona o
delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 – v nadaljeva-
nju: ZDR)

I
Komisija za razlago KPGD skladno z določbo petega

odstavka 78. člena KPGD prevzema s to razlago, razlago
komisije za razlago splošne kolektivne pogodbe sprejeto
dne 19. 12. 2002 (Uradni list RS, št. 113/02) glede dobe-
sedno povzetih členov iz splošne kolektivne pogodbe za
gospodarske dejavnosti (v nadaljevanju: SKPgd) in navaja,
zaradi uskladitve s številkami členov v KPGD določbe KPGD,
ki se od 1. 1. 2003 uporabljajo oziroma ne uporabljajo, tako
kot sledi:

1. člen – Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe – se
uporablja v celoti.

12. člen – Razporejanje delavcev v izjemnih primerih –
se ne uporablja.

14. člen – Razporejanje delavcev iz kraja v kraj – se
uporablja v celoti, če je kraj dela v pogodbi o zaposlitvi širše
določen, pri čemer se pojem razporejanje uporablja v smi-
slu napotitve na delo v drug kraj.

15. člen – Prevzem na delo k drugemu delodajalcu –
se ne uporablja.

16. člen – Delo na domu – uporablja se drugi in tretji
odstavek, ne uporabljata se prvi in četrti odstavek.

19. člen – Merila za nočno delo – se ne uporablja.
22. člen – Pomirjanje v postopku ugotavljanja presež-

nih delavcev – se uporablja v celoti.
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24. člen – Razporejanja delavca – invalida in delavca z
zmanjšano delovno obveznostjo – se ne uporablja.

26. člen – Oblike motivacije delavcev – se uporablja.
31. člen – Odškodnina – se ne uporablja.
32. člen – Pogodbena kazen za nezakonito preneha-

nje delovnega razmerja – se uporablja v celoti.
34. člen – Izobraževanje – se uporablja v celoti.
37. člen – Razporeditev in obveznosti – se uporablja v

celoti s tem, da se pojem »razporediti« uporablja kot »odpo-
ved pogodbe o zaposlitvi zaradi sklenitve nove pogodbe o
zaposlitvi« v skladu z 90. členom ZDR.

38. člen – Vajenci – se uporablja v celoti.
39. člen – Mentorji praktičnega pouka – se uporablja v

celoti.
42. člen – Pogoji za delovanje sindikata – se uporablja

v celoti.
45. člen (6. in 45. člen SKPgd) – se uporablja v celoti.
47. člen – Tarifna priloga – se uporablja v celoti.
50. člen – Dodatek za delovno dobo – se uporablja v

celoti – v povezavi z 238. členom ZDR.
52. člen – Del plače na podlagi uspešnosti poslovanja

– se uporablja v celoti.
53. člen – Obračun plače – se uporablja v celoti.
57. člen – Prejemki pripravnikov – se ne uporablja.
59. člen – Prejemki mentorjev – se uporablja v celoti.

II
Komisija za razlago KPGD je sprejela razlago o uporabi

ostalih določb KPGD, ki se po uveljavitvi ZDR od 1. 1. 2003
dalje uporabljajo ali ne uporabljajo tako kot sledi:

2. člen – Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe – se
uporablja.

3. člen – Osebna veljavnost – se uporablja v celoti.
4. člen – Časovna veljavnost – se uporablja.
5. člen – Pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi – ne

uporablja se prvi, drugi, osmi in enajsti odstavek.
6. člen – Razvrstitev del – se uporablja.
7. člen – Prenos pooblastil – se ne uporablja.
8. člen – Pogodba o zaposlitvi – ne uporablja se drugi

in šesti odstavek.
9. člen – Poskusno delo – se ne uporablja (ker ZDR v

125/1. členu dogovor o poskusnem delu prepušča pogod-
bi o zaposlitvi).

10. člen – Pripravništvo – se uporablja v celoti.
11. člen – Postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti

za opravljanje del in postopek ugotavljanja pričakovanih re-
zultatov dela – se ne uporablja.

13. člen – Napotitev delavca na delo na gradbišče –
se ne uporablja.

17. člen – Delovni čas – se ne uporablja.
18. člen – Delovni čas, krajši od polnega delovnega

časa – se uporablja.
20. člen – Pravica do odsotnosti z dela z nadomesti-

lom in brez nadomestila plače – četrti odstavek se ne upo-
rablja; peti odstavek se ne uporablja za primere iz četrtega
odstavka, uporablja pa se za primere iz prvega odstavka.

21. člen – Določanje presežnih delavcev – ne uporab-
lja se drugi odstavek.

23. člen – Letni dopust – prvi odstavek se ne uporab-
lja, v drugem odstavku se ne uporabljajo besede »poleg
dopusta iz prvega odstavka tega člena«.

25. člen – Varstvo starejših delavcev – se ne uporab-
lja.

27. člen – Disciplinski postopek – se ne uporablja.
28. člen – Pravila disciplinskega postopka – se ne

uporablja.
29. člen – Varnost in zdravje pri delu – se uporablja.

30. člen – Varstvo pravic delavcev – se ne uporablja.
33. člen – Dolžina odpovednega roka – se uporablja v

primeru, če pogodbo odpove delavec skladno z 92/1.
členom ZDR.

35. člen – Izpiti – se uporablja.
36. člen – Povračilo stroškov povezanih z izobraževa-

njem – se uporablja.
40. člen – Učenci in študenti na praksi – se uporablja.
41. člen – Obveščanje delavcev – se uporablja.
43. člen – Materialni pogoji za sindikalno delo – se

uporablja.
44. člen – Imuniteta sindikalnega zaupnika – ne upo-

rablja se tretji odstavek.
46. člen – Plače – se uporablja, razen osmega odstav-

ka, ki se ne uporablja.
48. člen – Plače na podlagi delovne uspešnosti – se

uporablja.
49. člen – Dodatki za posebne obremenitve – se upo-

rablja.
51. člen – Nadomestila plače – ne uporablja se tretji,

peti, sedmi in osmi odstavek.
Pri vseh izračunih nadomestil za posameznega delav-

ca, se uporabi določba, ki je za delavca ugodnejša, upošte-
vaje poln delovni čas.

54. člen – Drugi osebni prejemki:
1. Regres za letni dopust – uporablja se samo tretji

odstavek.
2. Jubilejne nagrade – se uporablja.
3. Odpravnina ob upokojitvi – se ne uporablja.
4. Solidarnostna pomoč – se uporablja.
5. Odpravnina v primeru trajnega prenehanja delavcev

– se ne uporablja.
55. člen – Povračila stroškov v zvezi z delom:
1. Prehrana med delom – se uporablja.
2. Prevoz na delo in z dela – se uporablja.
3. Službena potovanja – se uporablja.
4. Terenski dodatek – se uporablja.
5. Nadomestilo za ločeno življenje – se uporablja.
56. člen – Inovacije – se uporablja.
58. člen – Prejemki učencev, vajencev in študentov na

praksi – se uporablja.
60. člen – Plače sindikalnih zaupnikov – se uporablja.
IV. Pogoji za dela v tujini (61.–68. člen) – to poglavje

se uporablja v celoti, s tem, da se prvi odstavek 67. člena
uporablja kot primer, ko delavec opravlja drugo delo (31/2.
člen ZDR).

69. člen – Pozitivna izvedbena dolžnost – se uporablja
v celoti.

70. člen – Negativna izvedbena dolžnost – se uporab-
lja v celoti.

71. člen – Sprememba oziroma dopolnitev kolektivne
pogodbe – se uporablja v celoti.

72. člen – Sklenitev nove kolektivne pogodbe – se
uporablja v celoti.

73. člen – Reševanje kolektivnih sporov – se uporab-
lja.

74. člen – Postopek pomirjanja – se uporablja v celoti.
75. člen – Pisni sporazum – se uporablja v celoti.
76. člen – Arbitražni postopek – se uporablja v celoti.
77. člen – Objava – se uporablja v celoti.
78. člen – Komisija za razlago kolektivne pogodbe –

se uporablja.
79. člen – Odpoved kolektivne pogodbe – se uporab-

lja v celoti.
80. člen – Dodatek za delovno dobo – se ne uporab-

lja.
81. člen – Veljavnost določil SKPgd – se uporablja.
82. člen – Začetek uporabe – se uporablja.
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III
Po uveljavitvi zakona o delovnih razmerjih se uporablja-

jo samo dosedanje razlage tistih določb KPGD, ki se v
skladu s to razlago uporabljajo po 1. 1. 2003, in niso v
nasprotju z določbami zakona o delovnih razmerjih.

IV
Ta razlaga kolektivne pogodbe o gradbenih dejavnosti

se uporablja od 1. januarja 2003 dalje.

Ljubljana, dne 22. aprila 2003.

Predsednik komisije za razlago KPGD
Janez Stanovnik l. r.

2375. Poročilo o gibanju plač za marec 2003

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in
9/01)

P O R O Č I L O
o gibanju plač za marec 2003

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za marec 2003 je znašala 243.699 SIT in je bila za
0,9 odstotka višja kot februarja 2003.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za marec 2003 je znašala 153.627 SIT in je bila za
0,1 odstotka višja kot februarja 2003.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar
2003 – marec 2003 je znašala 244.095 SIT.

Indeks povprečne mesečne bruto plače za marec 2003
na april 2002 – marec 2003 znaša 101,5.

Št. 941-07-22/03
Ljubljana, dne 15. aprila 2003.

Generalni direktor
Statističnega urada RS
Tomaž Banovec l. r.

2376. Spremembe pravil igre na srečo »Hitra srečka«

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95; spremembe in dopolnitve Uradni list RS, št. 85/01;
v nadaljnjem besedilu: ZIS) in drugega odstavka 7. člena
poslovnika o delu uprave, je uprava družbe Športna loterija
in igre na srečo d.d. Ljubljana, Cigaletova 15, na seji dne
25. 11. 2002 sprejela

S P R E M E M B E   P R A V I L
igre na srečo »Hitra srečka«

1. člen
V pravilih igre na srečo »Hitra srečka«, ki jih je uprava

družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, Ciga-
letova 15 sprejela na svoji seji dne 4. 4. 2002 se v prvem
stavku drugega odstavka 4. člena na koncu doda naslednje
besedilo: »in se lahko poveča za znesek iz neizplačanih
dobitkov.«

2. člen
Ostala določila teh pravil ostanejo nespremenjena.

3. člen
Te spremembe pravil igre začnejo veljati z dnem, ko jih

potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se od 23. serije srečk
dalje.

Št. 49/03
Ljubljana, dne 20. maja 2003.

Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe

Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično
igro na srečo z imenom »Hitra srečka« na podlagi koncesi-
je, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim
sklepom številka 470-04/97-1 (V), z dne 24. 7. 1997.

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo je te spremembe igre »Hitra srečka« potrdilo
pod številko 471-212-2/02 dne 3. 2. 2003.

2377. Dodatek št. 2 k pravilom igre na srečo »Hitra
srečka«

Na podlagi 14. člena pravil igre na srečo »Hitra sreč-
ka«, ki jih je sprejela uprava družbe Športna loterija in igre
na srečo d.d. dne 4. 4. 2002, spremembe in dopolnitve
dne 25. 11. 2002 in drugega odstavka 7. člena poslovnika
o delu uprave, je uprava družbe Športna loterija in igre na
srečo d.d. Ljubljana, Cigaletova 15, na seji dne 15. 5.
2003 sprejela

D O D A T E K   Š T.   2   K   P R A V I L O M
igre na srečo »Hitra srečka«

1. člen
S tem dodatkom se določajo elementi za prirejanje

23. serije srečk igre »Hitra srečka«. 23. serija igre »Hitra
srečka« vsebuje 2,000.000 srečk.

2. člen
Začetek prodaje srečk 23. serije igre »Hitra srečka« je

23. 5. 2003.
Zadnji dan prodaje srečk 23. serije igre »Hitra srečka«

je 22. 5. 2004.
Zadnji dan za izplačilo dobitkov 23. serije srečk igre

»Hitra srečka« je 22. 8. 2004.

3. člen
Cena srečke je 150 SIT.

4. člen
V seriji so na posameznih srečkah natisnjeni dobitki v

številu in po vrednosti, in sicer:

Štev. dobitkov  Vrednost dobitka Skupna vrednost

1 2.000.000,00 SIT 2.000.000,00 SIT
2 1.000.000,00 SIT 2.000.000,00 SIT

20 100.000,00 SIT 2.000.000,00 SIT
100 20.000,00 SIT 2.000.000,00 SIT
200 10.000,00 SIT 2.000.000,00 SIT

1.000 5.000,00 SIT 5.000.000,00 SIT
2.000 2.000,00 SIT 4.000.000,00 SIT
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Štev. dobitkov  Vrednost dobitka Skupna vrednost

5.000 1.000,00 SIT 5.000.000,00 SIT
10.000 500,00 SIT 5.000.000,00 SIT

100.000 300,00 SIT 30.000.000,00 SIT
110.000 200,00 SIT 22.000.000,00 SIT
560.000 150,00 SIT 84.000.000,00 SIT

SKUPAJ 788.323 165.000.000,00 SIT

5. člen
Vsaka srečka vsebuje najmanj naslednje elemente:
– ime igre »Hitra srečka«
– znak in motiv igre,
– ceno srečke,
– znak in naslov prireditelja ter podpis direktorja dru-

žbe,
– številko serije in tekočo številko srečke,
– OCR številka in kodna oznaka srečke,
– plan dobitkov,
– prostor v katerem so natisnjeni znaki, denarni zneski

in kontrolne številke. Prostor je prekrit s premazom,
– navodila za igralce:
Odstranite premaz. Srečka je dobitna, če je Vaš znak

enak znaku v polju.
Pripada vam dobitek v znesku, ki je vpisan, pod ena-

kim znakom v polju.
– dobitke do vključno 20.000 SIT izplačujejo prodajal-

ci. Dobitke do vključno 100.000 SIT izplačujejo prodajalci,
ki so s terminali povezani s centralo. Vse dobitke izplačuje
prireditelj na naslovu Športna loterija, Cigaletova 15, 1000
Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 12. ure.

6. člen
Udeleženec izve za rezultat, ko na srečki odstrani pre-

maz. Srečka je dobitna, če sta pod premazom natisnjena
dva enaka znaka pod pogojem, da je kontrolna številka
srečke zabeležena v spisku dobitnih srečk pri prireditelju.
Vrednost dobitka in kontrolna številka sta natisnjena v poljih
pod premazom. Če na srečki nista odkrita dva enaka znaka,
ta srečka nima dobitka.

7. člen
Dodatek št. 2 k pravilom igre »Hitra srečka« velja z

dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se za 23.
serije srečk igre »Hitra srečka«.

Št. 66-3/03
Ljubljana, dne 22. maja 2003.

Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe

Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično
igro na srečo z imenom »Hitra srečka« na podlagi koncesi-
je, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim
sklepom številka 470-04/97-1 (V), z dne 24. 7. 1997.

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo je te spremembe igre »Hitra srečka« potrdilo
pod številko 471-212-02/03 dne 22. 5. 2003.

OBČINE

BENEDIKT

2378.  Odlok o spremembi meje med naseljema
Benedikt in Štajngrova

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentira-
nju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in
Uradni list RS, št. 8/90), 14. člena pravilnika o določanju
imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb
(Uradni list SRS, št. 11/80 in Uradni list RS, št. 58/92) ter
6. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99)
je Občinski svet občine Benedikt na 4. seji dne 16. 4.
2003 sprejel

O D L O K
o spremembi meje med naseljema Benedikt

in Štajngrova

1. člen
Zaradi jasnega oziroma enostavnega označevanja ter

urbanizacije naselij in uvedbe uličnega sistema v samem
centru občine se spremeni meja med naselji Benedikt in
Štajngrova.

2. člen
Obstoječa meja med naselji, ki poteka po občinski

cesti LC203021 Benedikt-Ihova-Negova-Trotkova-1, se v ob-
močju od parc. št. 453/4 k.o. Benedikt (na severu) do
parc. št. 484/2 iste k.o. (na jugu) prestavi za ca. 50 m na
zahod, do gozdnega roba, tako da obe navedeni in vse
vmesne parcele pripadejo naselju Štajngrova. Zaradi premi-
ka meje se izločijo iz naselja Benedikt objekti s hišnimi
številkami 19c, 20a, 20b, 21, 21a, 21d in priključijo naselju
Štajngrova.

3. člen
Natančen prikaz nove meje je razviden iz kartografske-

ga prikaza registra prostorskih enot v merilu 1:5.000, ki je
sestavni del tega odloka. Izdela in hrani ga Geodetska upra-
va Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Mari-
bor, izpostava Maribor.

4. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna ge-

odetska uprava Maribor in Upravna enota Lenart sta dolžni v
dveh mesecih izvesti vse spremembe v registru prostorskih
enot, evidenci hišnih številk, registru prebivalstva in fizični
označitvi stavb.
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Stroški zamenjave spremenjenih hišnih tablic bremeni-
jo Občino Benedikt.

5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 34408-001/2002-59
Benedikt, dne 23. aprila 2003.

Župan
Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

2379. Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju
Benedikt

Na podlagi 6. in 8. člena zakona o imenovanju in
evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80,
42/86 in Uradni list RS, št. 8/90), 15. in 16. člena Pravilni-
ka o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij,
ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80 in Uradni list RS, št.
58/92) ter 6. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS,
št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na 4. seji dne
16. 4. 2003 sprejel

O D L O K
o uvedbi uličnega sistema v naselju Benedikt

1. člen
V naselju Benedikt se uvede ulični sistem, cestam,

ulicam, trgom; potem pa se z odlokom določi tudi potek in
ime.

2. člen
Na novo se poimenujejo naslednje ulice:
1. Čolnikov trg – Predstavlja ploščad okrog izhodišča

uličnega sistema, leži med občino na severozahodni in go-
stiščem Lekežič na jugovzhodni strani.

Nanj so priključeni objekti Gasilskega doma, marketa
Vijolica, trgovine Mercator, novih poslovnostanovanjskih ob-
jektov, kulturnega doma, poslovnostanovanjskega bloka,
pošte, občine, dveh stanovanjskih hiš, mesnice, Gostišča
Petelin in Pizzerie Lekežič.

2. Radgonska cesta – Magistralna cesta G1-3 Mari-
bor-Gornja Radgona od izhodišča uličnega sistema na se-
ver proti Trsteniku.

Nanjo so priključeni objekti Benedikt 10, 12, 12d, 22,
23, 23a, 85, 86, 93, 114 ter Štajngrova 12.

3. Mariborska cesta – Magistralna cesta G1-3 Mari-
bor-Gornja Radgona od izhodišča uličnega sistema na jug
proti Ženjaku.

Nanjo so že priključeni objekti Benedikt 1, 4, 4a, 84,
Ženjak 9, 10, 11, 12.

4. Slatinska cesta – Občinska cesta LC203061 Osek-
Benedikt-Sv. Ana od izhodišča uličnega sistema mimo Sla-
tinskih vrelcev do LC203311.

Nanjo so priključeni objekti Benedikt 16, 25, 26, 27,
28, 72, 170 (in 7 vrstnih hiš po ZN SPK Benedikt I).

5. Lovska cesta – Občinska cesta LC203341 Bene-
dikt-Trstenik-Sp. Ščavnica od križišča z LC203061 na sever
do konca naselja

Nanjo so priključeni objekti Benedikt 24, 24a, 132,
133, 134, 138, 138a, 138b, 148, 155, 159, 162, 163,
164a, 165.

6. Prešernova ulica – Občinska cesta JP 704921 Be-
nedikt-Lovski dom-1 zgornji del.

Nanjo so priključeni objekti Benedikt 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 147a.

7. Šolska ulica – Občinska cesta JP 704921 Bene-
dikt-Lovski dom-1 spodnji del.

Nanjo so priključeni objekti Benedikt 13, 14, 15, 15a,
112, 112a, 113, 113b, 114, 114a, 114b, 114c, 114x, 121a.

9. Cvetlična ulica – Občinska cesta JP 704923 Bene-
dikt-Lovski dom-3 v celotni dolžini.

Nanjo so priključeni objekti Benedikt 110, 111, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127.

10. Vrtna ulica – Občinska cesta JP 705401 Bene-
dikt-Lovski dom v celotni dolžini.

Nanjo so priključeni objekti Benedikt 156, 157, 158,
160, 161, 166.

11. Trubarjeva ulica – Občinska cesta JP 705391 Be-
nedikt-Lovski dom v celotni dolžini

Nanjo so priključeni objekti Benedikt 149, 150, 151,
154.

12. Cankarjeva ulica – Nekategorizirana občinska ce-
sta od JP 704921 do zaključka.

Nanjo so priključeni objekti Benedikt 128, 129, 130,
131, 135, 136, 137.

13. Kocbekova pot – Lokalna cesta LC203021 Bene-
dikt-Ihova-Negova-Trotkova 1 od križišča z G1-3 do hišne
številke Benedikt 20.

Nanjo so priključeni objekti Benedikt 12a, 19, 19a,
19b, 20.

14. Industrijska cesta – Nekategorizirana občinska ce-
sta v obrtno-industrijski coni v celotni dolžini.

Nanjo bodo priključeni objekti po zazidalnem načrtu
OIC Benedikt II..

17. Strma ulica – Občinske ceste JP704931, 704932,
704933 in 704934 Benedikt-1, 2, 3, 4.

Nanje so priključeni objekti Benedikt 88, 89, 90, 91,
92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109.

20. Vinogradniška pot – Občinska cesta
JP704961Benedikt-G1-1-1 v celi dolžini.

Nanjo so priključeni objekti Benedikt 2, 2a, 3, 3a.
23. Nasipna ulica – Občinska cesta JP704922 Bene-

dikt-Lovski dom-2 v celotni dolžini.
Nanjo še ni priključenih objektov, zemljišča pa so par-

celirana, za gradnjo se na nekaterih od njih že pripravlja
gradbena dokumentacija.

24. Drvanjska cesta – Občinska cesta LC203061
Osek-Benedikt-Sv. Ana od križišča z JP704901 do konca
naselja (križišče s cesto JP704801).

Nanjo so priključeni objekti Benedikt 32, 33.
25. Ženjak – Lokalna cesta LC203311 Zg. Porčič-

Ženjak-Benediški Vrh-Froleh-1 od križišča z G1-3 do križi-
šča z JP704891 Ženjak-Erjavec, nato po slednji do konca.

Nanjo so priključeni objekti Ženjak 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, Benedikt 81, 82, 83, 83a, 83b.

26. Benediški Vrh – Občinska cesta LC203311 Zg.
Porčič-Ženjak-Benediški Vrh-Froleh-1 od križišča
z JP704891 do ceste JP704821 Froleh-Drvanja-1, nato po
slednji do meje naselja (pri hiši Benedikt 42).

Nanjo so priključeni objekti Benedikt 42, 43, 44, 46,
46a, 47, 48, 50, 51, 52, 52b, 53, 54, 55, 56, 57, 57a,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 63a, 63b, 64, 65, 66, 67, 67a,
68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80.

27. Breznikova cesta – Občinska cesta LC203312 Zg.
Porčič-Ženjak-Benediški Vrh-Froleh-2 v celotni dolžini (od
križišča z LC203061 do križišča z LC203311).



Uradni list Republike Slovenije Št. 48 / 23. 5. 2003 / Stran 5695

Nanjo so priključeni objekti Benedikt 30, 30a, 34, 35,
36, 37, 38, 38a, 39, 40, 40a, 41, 49.

28. Na klancu – Občinska cesta LC203311 Zg. Se-
narska-Zg. Porčič-Sp. Ženjak-Zg. Ročica-1 od križišča z G1-
3 do meje naselja na jugu.

Nanjo so priključeni objekti Ženjak 13, 14, 15, 17,
17b.

3. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geo-

detska uprava Maribor in Upravna enota Lenart sta dolžni v
dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka izvesti vse spre-
membe v registru prostorskih enot, evidenci hišnih številk,
registru prebivalstva in fizični označitvi stavb.

4. člen
Lastnik oziroma upravljalec objekta mora namestiti no-

vo tablico v roku osmih dni po prejemu obvestila, da je
tablica izdelana, staro tablico pa odstraniti v enem letu.
V vmesnem obdobju sta lahko na objektu obe tablici.

Stroški zamenjave spremenjenih hišnih tablic bremeni-
jo Občino Benedikt.

5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 34408-001/2002-62
Benedikt, dne 23. aprila 2003.

Župan
Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

2380. Odlok o združitvi naselij Benedikt in Ženjak
v enovito naselje Benedikt

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentira-
nju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in
Uradni list RS, št. 8/90), 14. člena pravilnika o določanju
imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb
(Uradni list SRS, št. 11/80 in Uradni list RS, št. 58/92) ter
6. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99)
je Občinski svet občine Benedikt na 4. seji dne 16. 4.
2003 sprejel

O D L O K
o združitvi naselij Benedikt in Ženjak v enovito

naselje Benedikt

1. člen
Zaradi jasnega oziroma enostavnega označevanja ter

urbanizacije naselij in uvedbe uličnega sistema v samem
centru občine se združita naselji Benedikt in Ženjak v enovi-
to naselje Benedikt.

2. člen
Obstoječa meja med naseljema Benedikt in Ženjak se

ukine, obstoječa meja naselja Ženjak z ostalimi naselji pa
postane skupna meja enovitega naselja Benedikt.

3. člen
Natančen prikaz nove meje je razviden iz kartografske-

ga prikaza registra prostorskih enot v merilu 1:5.000, ki je
sestavni del tega odloka. Izdela in hrani ga Geodetska upra-

va Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Mari-
bor, izpostava Maribor.

4. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geo-

detska uprava Maribor in Upravna enota Lenart sta dolžni v
dveh mesecih izvesti vse spremembe v registru prostorskih
enot, evidenci hišnih številk, registru prebivalstva in fizični
označitvi stavb.

Stroški zamenjave spremenjenih hišnih tablic bremeni-
jo Občino Benedikt.

5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 34408-001/2002-61
Benedikt, dne 23. aprila 2003.

Župan
Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

2381. Odlok o preoštevilčbi naselja Štajngrova

Na podlagi 10. člena zakona o imenovanju in evidenti-
ranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86
in Uradni list RS, št. 8/90), 17. člena pravilnika o določanju
imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb
(Uradni list SRS, št. 11/80 in Uradni list RS, št. 58/92) ter
6. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99)
je Občinski svet občine Benedikt na 4. seji dne 16. 4.
2003 sprejel

O D L O K
o preoštevilčbi naselja Štajngrova

1. člen
Zaradi spremembe meje med naseljema Benedikt in

Štajngrova, povečanjem območja slednjega ter jasnega ozi-
roma enostavnega označevanja se preoštevilči naselje Štajn-
grova.

2. člen
Na novo se označijo vsi evidentirani objekti v naselju

z uradno določenim naslovom.

3. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geo-

detska uprava Maribor in Upravna enota Lenart sta dolžni v
štirih mesecih izvesti vse spremembe v registru prostorskih
enot, evidenci hišnih številk, registru prebivalstva in fizični
označitvi stavb.

Stroški zamenjave spremenjenih hišnih tablic bremeni-
jo Občino Benedikt.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 34408-001/2002-60
Benedikt, dne 23. aprila 2003.

Župan
Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.
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BREZOVICA

2382. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Brezovica (Uradni
list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet občine Brez-
ovica na 6. redni seji dne 24. 4. 2003 sprejel naslednji

S K L E P

1
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na parc.

št. 3523/6, k.o. Brezovica - pot v izmeri 72 m2 ter na delu
parc. št. 3523/1, k.o. Brezovica, in sicer v izmeri: 346 m2,
124 m2, 48 m2, 112 m2.

2
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 13/2003
Brezovica, dne 7. maja 2003.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

2383. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Brezovica (Uradni
list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet občine Brez-
ovica na 6. redni seji dne 24. 4. 2003 sprejel naslednji

S K L E P

1
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na parc.

št. 3583/3, k.o. Brezovica v izmeri 82 m2, 3583/5, k.o.
Brezovica v izmeri 40 m2, 3583/6, k.o. Brezovica v izmeri
576 m2.

2
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 14/2003
Brezovica, dne 7. maja 2003.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

ČRNA NA KOROŠKEM

2384. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev 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
Stražišče-Breznica, za katerega v tem
srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava
PIA za območje občine Črna na Koroškem

Na podlagi 27 člena zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr.) in 16. člena statuta
Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99 in
40/01) je župan Občine Črna na Koroškem sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih

pogojev 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 Stražišče-Breznica, za katerega
v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena

izdelava PIA za območje občine Črna na
Koroškem

(v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP)

1. člen
(Ocena stanja, razlogi)

Občina Črna na Koroškem je s pričetkom svojega de-
lovanja v letu 1995 prevzela vse prostorske izvedbene akte
Občine Ravne na Koroškem, med njimi tudi odlok o urbani-
stičnem redu (MUV, št. 6/78).

Z uveljavitvijo zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, 110/02, 08/03) so prenehali veljati vsi urbanistični redi
sprejeti na podlagi zakona o urbanističnem planiranju. Zato
na območjih, ki so se urejala z urbanističnim redom, ni več
zakonske podlage za izdajanje gradbenih dovoljenj, niti za
postavitev enostavnih objektov. Zato namerava Občina Črna
na Koroškem sprejeti spremembe in dopolnitve obstoječih
prostorskih ureditvenih pogojev ter razširiti njihovo veljav-
nost tudi na vsa območja, ki so se do 31. 12. 2002 urejala z
urbanističnim redom.

2. člen
(Pravna podlaga)

Pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP se upošteva-
jo:

– zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02,
8/03 – v nadaljevanju: ZUREP-1);

– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93,
1/96);

– navodilo o vsebini strokovnih posebnih strokovnih
podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list
SRS, št. 14/85);

– podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi navedenih
zakonov;

– drugi zakoni in predpisi, ki veljajo za določene sesta-
vine okolja ter predmete poslovanja gospodarskih javnih
služb.

3. člen
(Predmet, vsebina)

Spremenijo in dopolnijo se prostorski ureditveni pogoji
za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Rav-
ne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih
načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih
območij naselij, določenih z družbenim planom občine Rav-
ne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Straži-
šče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni
predvidena izdelava PIA za območje Občine Črna na Koro-
škem oziroma za matični okoliš Črna.
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Spremembe in dopolnitve PUP se izdelajo za celotno
območje Občine Črna na Koroškem, na katerem se je do
31. 12. 2002 uporabljal urbanistični red.

Spremembe in dopolnitve PUP se izdelajo v skladu s
prehodnimi določbami ZUREP-1, ki omogočajo spremem-
be in dopolnitve prostorskih izvedbenih aktov po ZUN (v
danem primeru PUP do uveljavitve prostorskega reda obči-
ne) z vsebino, kot jo določa navodilo o vsebini posebnih
strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov.

Predlog sprememb in dopolnitev PUP bo vseboval:
1. tekstualni del s potrebnimi opisi, obrazložitvami in

utemeljitvami ter smernicami za njegovo pripravo,
2. kartografski del s potrebnimi izseki in prikazi v TK v

M 1: 25000, na PKN oziroma DKN in TTN v M. 1: 5000,
3. odlok o spremembah in dopolnitvah PUP.

4. člen
(Strokovne podlage)

Pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP se upošte-
vajo:

– dolgoročni razvojni načrt občine Ravne na Koroškem
od leta 1986 do leta 2000, MUV, št. 20/86, 17/89 in
18/90;

– družbeni plan občine Ravne na Koroškem za obdob-
je 1986–1990, MUV, št. 20/86 in 17/89;

– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin DP Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta
1986-2000, dopolnjenega leta 1990 in SDP občine Ravne
na Koroškem za obdobje od leta 1986-1990, za območje
Občine Črna na Koroškem za posamezna poselitvena ob-
močja (razširitev ureditvenih območij in nova ureditvena ob-
močja), Uradni list RS, št. 78/01;

– odlok o delni spremembi in dopolnitvi sestavin dol-
goročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje
od leta 1986 do leta 2000, spremenjen in dopolnjen leta
2001 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Ravne
na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 1990, spre-
menjen in dopolnjen leta 1990 in 2001 za območje Občine
Črna na Koroškem za posamezno poselitveno območje Te-
ber (razširitev PUP št. 1), Uradni list RS, št. 29/03;

– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje – Ravne; obmo-
čij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Čr-
na, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij na-
selij,določenih z družbenim planom občine Ravne na
Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče –
Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni pred-
videna izdelava PIA, MUV, št. 20/86 in 9/93.

5. člen
(Nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mne-
nja:

– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Območna enota Dravograd

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Slovenj Gra-
dec

– Elektro Celje, d.d. , PE Slovenj Gradec
– Telekom Slovenije d.d., PE Maribor
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija

RS za okolje, Območna pisarna Maribor
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ob-

močna enota Maribor
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor

– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, izpo-
stava Maribor

– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slo-
venj Gradec

– Občina Črna na Koroškem.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potreb-

no pridobiti predhodna mnenja in smernice drugih orga-
nov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le te pridobi v
postopku.

6. člen
(Pripravljavec, načrtovalec)

Pripravljavec in koordinator vseh aktivnosti v zvezi s
pripravo in sprejemanjem sprememb in dopolnitev PUP je
Občina Črna na Koroškem.

Načrtovalec sprememb in dopolnitev PUP bo izbran v
postopku zbiranja ponudb, ki ga bo pripravila in izvedla
občina.

7. člen
(Roki)

Spremembe in dopolnitve PUP bodo pripravljene v na-
slednjih rokih:

– smernice nosilcev urejanja prostora pridobi izdelova-
lec v roku 30 dni po pozivu;

– izdelovalec izdela in preda predlog sprememb in do-
polnitev PUP v 30 dneh po pridobitvi vseh potrebnih smer-
nic s strani nosilcev urejanja prostora;

– župan s sklepom javno razgrne predlog sprememb
in dopolnitev PUP za najmanj 30 dni, v času javne razgrnitve
se opravi tudi javna obravnava;

– izdelovalec pripravi strokovna stališča do pripomb in
predlogov, danih v času javne razgrnitve, v 10 dneh po
zaključku javne razgrnitve;

– izdelovalec na podlagi potrjenih stališč do pripomb
in predlogov pripravi usklajen predlog sprememb in dopol-
nitev PUP v roku 20 dni ter ga pošlje nosilcem urejanja
prostora, da v roku 30 dni podajo svoje mnenje;

– izdelovalec pripravi usklajen predlog sprememb in
dopolnitev PUP v roku 10 dni po pridobitvi vseh mnenj;

– usklajen predlog sprememb in dopolnitev PUP se
preda v sprejem občinskem svetu;

– sprejeti akt se objavi v uradnem listu RS;
– izdelovalec pripravi končni elaborat v roku 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS.

8. člen
(Financiranje)

Vse stroške v zvezi z izdelavo sprememb in dopolnitev
PUP ter pridobivanjem smernic in mnenj prevzame priprav-
ljavec.

9. člen
(Veljavnost)

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-03-03/03
Črna na Koroškem, dne 14. maja 2003.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Janez Švab l. r.
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GORENJA VAS – POLJANE

2385. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2002

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, št. 124/00, 79/01 in 30/02), 13. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94,
56/98) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 51/02) ter 16. člena statuta Občine Gore-
nja vas – Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99,
Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet občine Gorenja
vas – Poljane na 5. redni seji dne 7. 5. 2003 sprejel

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine

Gorenja vas – Poljane za leto 2002

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorenja

vas – Poljane za leto 2002.

 2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov:

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 873.431.048,72
Tekoči prihodki (70+71) 373.215.336,06

70 Davčni prihodki 290.044.913,13
700 Davki na dohodek in dobiček 222.705.976,59
703 Davki na premoženje 41.488.354,26
704 Domači davki na blago in storitve    25.850.582,28
706 Drugi davki –

71 Nedavčni prihodki 139.671.422,93
710 Udeležba na dobičku in dohodki

od premoženja 38.023.044,95
711 Takse in pristojbine 4.806.773,89
712 Denarne kazni 127.479,25
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 38.539.193,28
714 Drugi nedavčni prihodki 58.174.931,56

72 Kapitalski prihodki 12.036.780,44
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 39.166,66
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč

in nematerialnega premoženja 11.997.613,78
73 Prejete donacije 19.698.568,24

730 Prejete donacije iz domačih virov 19.698.568,24
731 Prejete donacije iz tujine –

74 Transferni prihodki 411.979.363,98
740 Transferni prihodki iz drugih

javnofinančnih institucij 411.979.363,98

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 878.984.237,23
40 Tekoči odhodki 142.579.743,52

400 Plače in drugi izdatki zaposleni 36.937.809,90
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 5.320.379,90
402 Izdatki za blago in storitve 94.733.724,22
403 Plačila domačih obresti 896.829,50
409 Rezerve 4.691.000,00

41 Tekoči transferi 290.960.244,33
410 Subvencije 13.163.179,27
411 Transferi posameznikom

in gospodinjstvom 161.865.703,39
412 Transferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam 20.343.398,68

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002
413 Drugi tekoči domači transferi 95.587.962,99
414 Tekoči transferi v tujino –

42 Investicijski odhodki 342.424.863,09
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  342.424.863,09

43 Investicijski transferi 103.019.386,29
430 Investicijski transferi 103.019.386,29

III. Proračunski presežek (I.-II)
(proračunski primanjkljaj) - 5.553.188,51

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

Kapitalski deležev (750+751+752) 2.702.487,00
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev (440+441+442) 14.202.487,00
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 14.202.487,00

440 Dana posojila 5.702.487,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 8.500.000,00

VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
Kapitalskih deležev (IV. – V.) -11.500.000,00

VII. Skupni presežek – primanjkljaj -17.053.188,51

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje (500) –
50 Zadolževanje –

500 Domače zadolževanje –
IX. Odplačila dolga (550) –
55 Odplačila dolga –
X. Neto zadolževanje –
XI. Stanje sredstev na računih preteklega leta 151.784.334,73
XII. Zmanjšanje sredstev na računih

(I.-II.+IV.-V.+VIII.-IX.+XI) 134.731.146,22

D) Proračunska rezerva občine 16.040.159,32 SIT

Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih
terjatev in naložb, izkaz računa financiranja ter bilanca sta-
nja so sestavni del zaključnega računa proračuna.

3. člen
Sredstva na računih po zaključnih računih proračuna v

višini 134,731.146,22 SIT so prenesena v splošni sklad in v
proračun občine za leto 2003 kot sredstva na računih.

4. člen
Sredstva proračunske rezerve občine po zaključnem

računu proračuna v višini 16,040.159,32 SIT so prenesena
v rezervni sklad.

5. člen
V okviru prihodkov proračuna so zajeti tudi lastni pri-

hodki krajevnih skupnosti v višini 56,501.000 SIT in odhod-
ki krajevnih skupnosti v isti višini.

6. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 0200-402-8/03
Gorenja vas, 7. maja 2003.

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane 

Jože Bogataj l. r.
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KOBARID

2386. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 18.
člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00,
79/00, 53/02 in 74/02) je Občinski svet občine Kobarid
na 5. redni seji dne 13. 5. 2003 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kobarid za leto 2003

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Kobarid za leto

2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina pro-
računa, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestav-

ljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih
izdatkov, in posebni del, načrt razvojnih programov, načrt
delovnih mest občinske uprave, načrt nabave osnovnih sred-
stev občinske uprave ter načrt prodaje stvarnega premože-
nja so priloge k temu odloku.

Splošni del proračuna Občine Kobarid za leto 2003 se
določa v naslednjih zneskih v SIT.

A) Bilanca prihodkov in odhodkov

Skup.
podskup.
Konto, Proračun
podkon. Naziv konta 2003

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 1.231,981.028
Tekoči prihodki (70 + 71) 392,535.595

70 Davčni prihodki
(700+701+702+703+704+705+706) 282,636.000
700 Davek na dohodek in dobiček 218,444.000
703 Davki na premoženje 19,229.000
704 Domači davki na blago in storitve 44,963.000

71 Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714) 109,899.595
710 Udeležba na dobičku

in dohodki od premoženja 103,412.595
711 Takse in pristojbine 4,769.000
712 Denarne kazni 18.000
714 Drugi nedavčni prihodki 1,700.000

72 Kapitalski prihodki (720+721+722) 129,455.500
720 Prihodki od prodaje stavb 49,000.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč

in nematerialno premoženje 80,455.500
73 Prejete donacije (730 + 731) 1,000.000
74 Transferni prihodki 708,989.933

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 1.260,859.814
40 Tekoči odhodki

(400+401+402+403+404+409) 226,955.360
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 69,428.000

Skup.
podskup.
Konto, Proračun
podkon. Naziv konta 2003

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 10,340.000
402 Izdatki za blago in storitve 135,987.360
403 Plačila domačih obresti 10,000.000
409 Rezerve 1,200.000

41 Tekoči transferi (410+411+412+413+414) 291,901.845
410 Subvencije 3,350.000
411 Transferi posameznikom

in gospodinjstvom 90,894.385
412 Transferi neprofitnim organizacijam in

ustanovam 49,382.094
413 Drugi tekoči domači transferi 150,345.366

42 Investicijski odhodki (420) 335,257.609
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 335,257.609

43 Investicijski transferi (430) 406,745.000
430 Investicijski transferi 406,745.000

III. Proračunski presežek – primanjkljaj (I.-II.) - 28,878.786

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih pos.

in prodaje kap. d. (750+751+752) 2,700.000
V. Dana posojila

in poveč. kapital. deležev (440+441+442) –
Spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.) –
Skupni presežek (primanjkljaj)
(I. + IV.) – (II. + V.) - 26,178.786

C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500) 30,000.000
VIII. Odplačila dolga (551) 6,400.000
IX. Povečanje (zmanjšanje)

sredstev na računih (I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.) -2,578.786
X. Neto zadolževanje (VII. – VIII.) 23,600.000
XI. Stanje sredstev na računu konec preteklega leta 2,650.000
XII. Stanje sredstev na računu konec leta 71.214

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan ali druga

oseba po njegovem pooblastilu.

4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposre-

dnega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posamez-
nega področja proračunske porabe v posebnem delu prora-
čuna.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za prvih
šest mesecev in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in
njegovi realizaciji.

5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračuna, ki bodo

zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke
in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic pora-
be v sprejetem proračunu 2003.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem proračunu 2003.
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Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

6. člen
Proračunski sklad je: račun proračunske rezerve, obli-

kovane po ZJF.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske

uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
200.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.

Tekoča proračunska rezerva je namenjena financiranju
nalog in obveznosti, za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva. O njeni porabi odločajo župan, Odbor za gospo-
darstvo, Odbor za negospodarstvo in Odbor za turizem,
vendar le do višine 100.000 SIT za posamezno vlogo.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena

ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200.000 tolarjev odpi-
še oziroma delno odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA

8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2003 lahko
zadolži do višine 30,000.000 tolarjev.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti pri
dolgoročnem zadolževanju javnih zavodov in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je Občina Kobarid, v letu 2003 ne
sme preseči skupne višine glavnic 5,000.000 tolarjev.

9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni

zavodi in javna podjetja) se lahko v letu 2003 zadolžijo le s
predhodnim soglasjem občinskega sveta.

6. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kobarid v

letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporab-
lja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 40302-1/02
Kobarid, dne 13. maja 2003.

Župan
Občine Kobarid

Pavel Gregorčič l. r.

KRŠKO

2387. Pravilnik o namenu, načinu uporabe in virih
financiranja kmetijstva v okviru proračuna
Občine Krško

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 54/00 in 52/02 – ZDU), 39. člena zakona o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US RS,
1/99 – ZNIDC, 54/00 – Zkme, 68/00 – odl. US RS, 27/02
– odl. US RS, 58/02 – ZMR, 67/02, 110/02 – ZUreP in
110/02 – ZGO), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna
razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 –
odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in
51/02) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet
občine Krško na 6. seji dne 24. 4. 2003 sprejel

P R A V I L N I K
o namenu, načinu uporabe in virih financiranja

kmetijstva v okviru proračuna Občine Krško

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja finančnih

sredstev za spodbujanje, ohranjanje, raziskovanje in razvoj kme-
tijstva v Občini Krško ter pogoje in kriterije za dodelitev finan-
čnih sredstev upravičencem.

2. člen
Višina in namen sredstev za spodbujanje, ohranjanje in

razvoj kmetijstva v Občini Krško, določi Občinski svet občine
Krško z odlokom o proračunu za tekoče leto, ob upoštevanju
razvojnih načrtov in njihovih prioritet.

3. člen
Viri sredstev so proračun občine ter ostala in namenska

sredstva.

4. člen
Sredstva za spodbujanje, ohranjanje, raziskovanje in raz-

voj kmetijstva, kot temeljne kmetijske dejavnosti v Občini Krško
se usmerijo za:

– analizo zemlje, krme, listov, plodov, dozorelosti sadja
ter testiranje škropilnih naprav,

– razvoj čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel,
– preusmeritev kmetij iz konvencionalnega načina kmeto-

vanja v integrirano in ekološko kmetovanje,
– urejanje in zaokroževanju kmetijskih zemljišč,
– izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji,
– sofinanciranje prevoza mleka,
– preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč in ohra-

njanje poseljenosti,
– investicijska vlaganja in tehnološke posodobitve na kme-

tijah ter razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
– izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje kmetov in

naslednikov kmetij, pospeševanje društvene dejavnosti, pove-
zane s promocijo kmetijstva in podeželja,

– raziskovanje, priprava analiz in študij občinskih in regij-
skih projektov na področju kmetijstva,

– projekte celostnega razvoja podeželja, kot ukrep varo-
vanja tradicionalne kulturne krajine, ohranjanje krajinske in bi-
otske pestrosti,

– razvojno investicijske naložbe, uvajanje novih tehnologij
pridelave in predelave in programe pridelave kmetijskih pridel-
kov, pridelanih izven sezone,
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– analize, raziskovanje in študije izvedljivosti pri oblikova-
nju skupnega trženja (pomoč organizacijam proizvajalcev in
drugim oblikam tržnega organiziranja),

– druge ukrepe, namenjenim za spodbujanje, ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Krško.

II. POSTOPEK ZA DODELITEV SUBVENCIJ, REGRESOV
IN DRUGIH TRANSFEROV

5. člen
Upravičenci
Upravičenci do sredstev so:
– fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo

na območju Občine Krško, imajo stalno prebivališče in investi-
rajo na območju Občine Krško, pod pogojem:

– da imajo status kmeta,
– da imajo v lasti najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih povr-

šin in
– pravne osebe, društva in zveze ali združenja ter stro-

kovne službe na področju kmetijstva, ki delujejo na območju
Občine Krško.

6. člen
Sredstva se dodeljujejo v obliki regresov, subvencij, pod-

pore, plačila storitev in investicijskih odhodkov, v skladu s tem
pravilnikom in s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna, jav-
na naročila in drugi predpisi, ki urejajo področje kmetijstva.

Zahtevke za sredstva vlagajo upravičenci iz prejšnjega
odstavka v svojem imenu ali njihovi pooblaščenci za njihov
račun.

Vlagatelji, ki pridobivajo sredstva za druge upravičence
morajo ta sredstva prenakazati na njihov račun najpozneje v
dveh delovnih dneh od njihovega prejema. Vlagatelj ne sme
pogojevati uveljavljanja ali izplačila intervencijskih sredstev upra-
vičencu z obsegom proizvodnje oziroma pogodbenega sode-
lovanja ali nakupa blaga iz svoje trgovske mreže.

Vlagatelj, ki pridobi sredstva za druge upravičence lahko
upravičencu zaračuna stroške poslovanja vendar največ do
0,5% od višine uveljavljenih sredstev.

7. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– ime in sedež neposrednega uporabnika,
– predmet javnega razpisa z navedbo osnovnih pogojev

in meril, po katerih se izberejo prejemniki pomoči,
– okvirna višina razpisnih sredstev, ki so na razpolago za

predmet javnega razpisa,
– navedba dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi,
– kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
– rok za vložitev vlog in datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o

izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvig-

nejo razpisno dokumentacijo.
Vloge morajo vsebovati z razpisom zahtevane podatke,

predvsem:
– osnovne podatke o prosilcu, davčno številko, številko

transakcijskega računa za nakazilo sredstev;
– status (dokazilo o statusu, posestni list, ki ni starejši od

enega leta, pogodbe o zakupu kmetijskih zemljišč)
– namen vloge;
– izjavo o točnosti navedenih podatkov.
Vloge se podajajo v zaprtih ovojnicah z obvezno označbo

“ne odpiraj – vloga“ in navedba razpisa.
Zainteresiranim uporabnikom mora biti na voljo ustrezna

razpisna dokumentacija z naslednjimi sestavnimi deli:
– podatki o višini razpisnih sredstev za posamezen na-

men,
– način določanja deleža, ki ga prejme prejemnik,
– vzorec pogodbe,

– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prejemnik
predložiti,

– navedba meril za dodelitev subvencij, regresa ali druge-
ga transfera.

8. člen
Strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan, na

podlagi pravilnika, sprejetega letnega programa in javnega raz-
pisa preveri vloge, pripravi poročilo in predlog razdelitev sred-
stev.

Odobritev sredstev potrdi župan s sklepom.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec

vloži pritožbo na župana v roku 8 dni od prejema sklepa. Odlo-
čitev župana je dokončna.

9. člen
Občina Krško z izbranimi vlagatelji sklene pogodbo, v

kateri morajo biti obvezno navedene naslednje sestavine:
– naziv in naslov neposrednega uporabnika in prejemni-

ka pomoči,
– namen za katera so sredstva dodeljena,
– višina dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– spisek dokazil, ki jih mora uporabnik predložiti,
– način nadzora nad porabo dodeljenih sredstev,
– možnost za preverjanje namenske porabe sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nenamenski

porabi sredstev vrniti sredstva z zamudnimi obresti.

III. UKREPI

10. člen
Sredstva za spodbujanje, ohranjanje in razvoj kmetijstva

in podeželja so namenjena za:
– plačila storitev,
– subvencije in regrese v kmetijstvu,
– investicije.

11. člen
1. Programi izobraževanja kmetov
Namen: sredstva so namenjena za sofinanciranje izobra-

ževanja kmetov in podpora mladim prevzemnikom kmetij za
spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske
proizvodnje.

Upravičenci so fizične in pravne osebe. Program izobra-
ževanja kmetov organizira Kmetijsko svetovalna služba in kmeč-
ke zadruge na območju Občine Krško, ki tudi uveljavljajo prido-
bivanje sredstev za upravičence ali v njihovem imenu za to
pooblaščene institucije in izvajalci.

Upravičeni stroški. Sredstva se zagotovijo za plačilo ho-
norarjev predavateljem, uporabo prostorov za izvedbo teča-
jev, delavnic in seminarjev, izvedbo strokovnih ekskurzij ter
plačilo materialnih stroškov vezanih na posamezno obliko izo-
braževanja.

Pogoji za pridobitev sredstev. Vloge posameznikov se so-
financirajo v višini do 50% upravičenih stroškov kot tudi skupin-
ski programi, ki jih izvajajo za to pooblaščeni predavatelji ali
institucije.

Mladim prevzemnikom kmetij se sofinancirajo stroški izo-
braževalnih programov IV., V., VI. in VII. stopnje, v višini do
100.000 SIT/učenca v tekočem letu, oziroma do 50% upravi-
čenih stroškov šolnine za odraslega udeleženca izobraževanja.
Sredstva se uveljavljajo na osnovi zahtevka, dokazila o plačilu
udeležbe na izobraževanju in kopije potrdila o uspešno oprav-
ljenem izobraževanju. Mladi prevzemnik kmetije mora podati
izjavo o nasledstvu kmetije.

2. Sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov
Namen. Sofinancirajo se programi delovanja in aktivnosti

društev in združenj s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se
ne ukvarjajo s komercialno dejavnostjo. Podpora je namenjena
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za izvedbo strokovnega dela, strokovnih prireditev in pri izdaja-
nju strokovno informativnih publikacij, ki se ne tržijo.

Upravičenci. Do sredstev so upravičena društva in zdru-
ženja, ki so registrirana in delujejo na območju Občine Krško,
oziroma pooblaščeni izvajalci izobraževanja.

Upravičeni stroški. Sofinancirajo se finančno ovrednoteni
letni programi, v višini do 50% upravičenih stroškov izvedenega
programa, med katere se štejejo stroški prevoza za strokovne
ekskurzije, uporaba – najem prostorov za izvedbo izobraževal-
nih programov vezani na posamezno obliko izobraževanja, de-
monstracije, organiziranje prireditev in tekmovanj, stojnine na
sejmih ter plačilo honorarjev izobraževalnih programov.

Pogoji za pridobivanje sredstev. Pogoj za pridobivanje
sredstev je finančno ovrednoten letni program, poročilo o delu
društva v preteklem letu, potrdilo o registraciji društva in ali
dokazilo izvajalca za opravljanje izobraževalnih programov.

3. Najem boksa, oskrba in namestitev zapuščenih živali
Namen ukrepa: na podlagi 27. člena zakona o zaščiti

živali morajo lokalne skupnosti zagotoviti zapuščenim živalim
pomoč, oskrbo in namestitev v zavetišču.

Upravičenci: Imetnik zavetišča, ki sklene pogodbeno ra-
zmerje z občino.

Upravičeni stroški so stroški najema boksa, oskrba in
namestitev živali v zavetišču.

Pogoji za pridobivanje sredstev: Občina Krško na osnovi
zakona o javnih naročilih sklene pogodbo z imetnikom zaveti-
šča.

4. Analize zemlje, krme, listov, plodov in testiranje škropil-
nih naprav

Namen sofinanciranja analize je ohranjati kvaliteto kmetij-
skih zemljišč, ekonomične in optimalne uporabe in izrabe do-
danih hranil ter izboljšanje zdravja potrošnikov. Ukrepi so na-
ravnani v trajnostno in okolju prijazno kmetovanje z
upoštevanjem načrtnega gnojenja in varstva rastlin ter zmanjša-
nje onesnaženosti tal in okolja..

Upravičenci so fizične osebe-kmetje, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo, ki jim kmetijska dejavnost pomeni glavni
ali dopolnilni vir dohodka ali v njihovem imenu za to pooblašče-
ne institucije na osnovi vloge, javnega razpisa in zakona o
javnih naročilih.

Upravičeni stroški so stroški analiz in testiranje škropilnih
tehnik, ki jih izvajajo za to pooblaščene organizacije, v višini do
50% stroškov analiz in do 50% stroškov testiranja škropilnic.

5. Razvoj čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel
Namen sofinanciranja je zatiranje bolezni in zajedalcev

čebeljih družin in razvoj čebelarstva v Občini Krško.
Upravičenci so čebelarji včlanjeni v Čebelarsko zvezo

Krško, ki imajo najmanj 10 panjev čebel, ali Čebelarska zveza v
imenu čebelarjev, kar dokazuje s podpisi čebelarjev.

Upravičeni stroški so stroški zdravljenja čebeljih družin,
kar dokazujejo z računi v višini do 50% upravičenih stroškov
uporabljenega zdravila.

6. Integrirana pridelava in ekološko kmetovanje
Namen je sofinanciranje stroškov kontrole integrirane pri-

delave sadja in zelenjave in ekološkega kmetovanja.
Upravičenci so kmetje, ki so vključeni v integrirano pride-

lavo sadja in zelenjave in ekološko kmetovanje in to dokazujejo
s potrdilom ali s certifikatom in imajo v obdelavi najmanj 0,40
ha kmetijskih površin.

Upravičeni stroški so stroški kontrole za to pooblaščenih
inštitucij v višini do 100% stroškov kontrole na podlagi izkaza-
nih računov.

7. Umetno osemenjevanje govejih plemenic in svinj
Namen ukrepa je izboljšanje genetskega potenciala do-

mačih živali, preprečevanje inbridinga in večanje biotske razno-
vrstnosti v živinoreji.

Upravičenci so kmetje, ki opravljajo kmetijsko dejavnost
in redijo plemensko živino.

Upravičeni stroški: so stroški doze prve osemenitve, v
višini do 50% izkazanih računov.

Pogoji pridobivanja sredstev. Računi za izvedene storitve
pooblaščene veterinarske organizacije in/ali opravljen izpit za
izvajanje umetnega osemenjevanja plemenskih svinj ter račun
za nakup semen.

8. Regres za pripust kobil iz kmečke reje
Namen ukrepa je spodbujati razvoj konjereje.
Upravičenec je pooblaščen skrbnik plemenskega žreb-

ca, ki izvaja pripust kobil pod priznane plemenske žrebce in
rejec kobil hladnokrvne pasme.

Upravičeni stroški so stroški naravnega pripusta v višini
do 50% stroškov na podlagi izkazanega potrdila.

9. Subvencioniranje zavarovanja plemenskih žrebcev hla-
dnokrvne pasme

Namen ukrepa je zavarovanje plemenjakov.
Upravičenci so rejci plemenskih konj, ki izvajajo dejav-

nost pripustne postaje.
Upravičeni stroški so stroški zavarovanja plemenskega

žrebca hladnokrvne pasme v višini do 50% stroškov zavarova-
nja

Pogoji pridobivanja sredstev: izvajanje dejavnosti pripu-
stne postaje, z dokazili o zavarovanju plemenjaka.

10. Kritje stroškov prevoza mleka
Namen ukrepa je kritje stroškov prevoza mleka zaradi

težje dostopnosti območij in oddaljenosti od zbiralnic mleka, z
namenom ohranjanja hribovskih kmetij oziroma kmetij z omeje-
nimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ter trženje kvalitetnih
pridelkov.

Upravičenci do sofinanciranja stroškov prevoza mleka so
kmetje, ki so člani Zadrug na območju Občine Krško, izkazuje-
jo članstvo s potrdili. Priloženo mora biti tudi potrdilo odkupa
mleka s strani mlekarne in količina oddanega mleka.

Upravičeni stroški predstavljajo do 50% nastalih stroškov
prevoza (goriva) na relacijah od oddaljenosti vasi do lokacije
prevzema mleka.

11. Preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa je preprečevanje zaraščenosti, varovanje

okolja, s poudarkom na območjih z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost ter trženje kvalitetnih kmetijskih produktov.

Upravičenci so rejci telet, konj in drobnice na območju
Občine Krško.

Pogoji za pridobitev pomoči:
– kmetija mora imeti najmanj 1 ha krmnih površin; trajne-

ga travinja in pašnikov,
– obtežba zajema 0,2 do 1,8 GVŽ (glava velike živine)/ha

kmetijskih zemljišč v uporabi,
– lastna pridelava osnovne krme in njena poraba na kme-

tiji,
– minimalni stalež živali na posamezni kmetiji namenjenih

prireji mesa ali vzreji plemenskih živali v tekočem letu mora biti:
1,5 GVŽ v nižinskem območju,
1,2 GVŽ v hribovitem območju in
0,9 GVŽ v višinskem območju.
(1 tele za nadaljnjo rejo je 0,3 GVŽ; 1 žrebe je 0,5 GVŽ;

1 plemenska koza ali ovca je 0,15 GVŽ).
Upravičeni stroški: so stroški reje živali za prirejo mesa:
– nižinsko območje v višini do 45.000 SIT/GVŽ,
– hribovito območje v višini do 55.000 SIT/GVŽ,
– višinsko območje v višini do 65.000 SIT/GVŽ.
12. Urejanje kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa je izboljšati fizikalno kemične in biološke

lastnosti tal.
Namen izvajanja malih agromelioracijskih posegov je za-

gotavljanje izboljšave rodovitnosti zemljišč ali pa ohranjajo nivo
urejenosti določenih kmetijskih zemljišč, za povečanje kmetij-
ske pridelave, glede na zahtevnost del v stopnjah:

I. stopnja (najmanj zahtevni poseg-planiranje, odvodnja-
vanje, drenaže: v ravninskih območjih, gnojenje z mineralnimi
gnojili, setev travne ruše), v višini do 100.000,00 SIT/ha;

II. stopnja (zahtevnejši poseg v višinskih območjih; krče-
nje zarasti, planiranje, odvoz kamenja, navoz zemlje, gnojenje
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z mineralnimi gnojili, setev travne ruše), v višini do 150.000,00
SIT/ha;

III. stopnja (najzahtevnejši posegi v gorsko višinskih ob-
močjih; krčenje zarasti, izkop in odvoz skal in kamenja, navoz
zemlje, planiranje, gnojenje z mineralnimi gnojili, setev travne
ruše), v višini do 200.000 SIT/ha.

IV. stopnja agromelioracijska dela pri obnovi trajnih nasa-
dov (krčenje zarasti, izkop in odvoz panjev in kamenja, navoz
zemlje, globoko oranje, gnojenje z mineralnimi gnojili, setev
travne ruše), v višini do 300.000 SIT/ha.

Med zgoraj navedene ukrepe se šteje še ureditev poti za
dostop na kmetijsko zemljišče ter čiščenje zaraščenih odtoč-
nih kanalov, ki so služila za odvodnjavanje.

Upravičenci do sredstev so lastniki ali najemniki kmetij-
skih zemljišč, ki so na svojih kmetijskih zemljiščih izvedli v
tekočem letu male agromelioracijske posege na površini min
0,20 ha in to dokazujejo s posestnim listom, analizo zemlje,
zapisom območnega kmetijskega svetovalca in gnojilnim načr-
tom.

Če gre za urejanje večjega kompleksa in je širšega pome-
na za dotično območje, za katerega predhodno izdela projekt
kmetijsko svetovalna služba, občina sklene pogodbo z izvajal-
cem del. V kolikor je potrebno v skladu z zakonodajo za nave-
dena dela v tem ukrepu imeti ustrezno dokumentacijo, mora le
ta biti priložena k zahtevku.

Upravičeni stroški so stroški strojnih ur, nakupa drenaž-
nih cevi, mineralnih gnojil za založno gnojenje, travno deteljne
mešanice, drenažnega peska, apnenca (apna), ki se izkazujejo
na osnovi računov.

13. Sofinanciranje urejanja pašnikov za govedo, konje in
drobnico

Namen ukrepa je preprečevanje zaraščenosti kmetijskih
površin in spodbujanje reje živali na prostem.

Upravičenci do sredstev so kmetje, ki so svoja zemljišča v
tekočem letu uredili za namen paše govedi, konjev in drobnice,
oziroma izgradili in pregradili na pašne čredinke s stalno elek-
trično ograjo.

Upravičeni stroški predstavljajo stroški nakupa kolov, ži-
ce, pašni aparati in izolirnih elementov:

– pašniki za govedo in konje, v višini do 50.000 SIT/ha;
– pašniki za drobnico, v višini do 55.000 SIT/ha.
14. Zaokroževanja kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa je nadomestilo stroškov za nakup kmetij-

skih zemljišč ali menjavo le-teh, ki so izven komasacijskega
območja, z namenom zaokroževanja in povečevanja kmetijskih
zemljišč.

Upravičenci:
– do sredstev so upravičeni kmetje, ki so v tekočem letu

izvedli nakup kmetijskih zemljišč, z namenom povečevanje kme-
tij in zaokrožitve posesti za kmetijo, ki so izven načrtovanega
komasacijskega območja Krško polje II.

– do sredstev so upravičeni kmetje, ko so v tekočem letu
opravili menjavo kmetijskih zemljišč in to dokazujejo z menjalno
pogodbo, overjeno pri notarju.

Upravičeni stroški so stroški sofinanciranja zaokroževanja
kmetijskih zemljišč in predstavljajo stroške notarskih storitev,
stroške vpisa v ZK in drugi pravni stroški, ki so predmet nakupa
ali zamenjave kmetijskih zemljišč do 100% upravičenih stro-
škov, vendar največ v višini do 200.000 SIT/upravičenca.

Pogoji za pridobivanje sredstev. Pri nakupu ali zamenjavi
kmetijskih zemljišč mora biti investitor že lastnik najmanj 3 ha
kmetijskih zemljišč, to dokazuje s posestnim listom in ne sme
odtujiti teh zemljišč še najmanj 10 let po prejemu sredstev.
Upravičenec mora zagotoviti delovno mesto na kmetiji, kar
dokazuje s potrdilom o kmečkem zavarovanju.

15. Investicijska vlaganja na področju živinorejske in
rastlinske pridelave in predelave

Namen ukrepov je sofinanciranje stroškov izdelave pro-
jektne dokumentacije (PGD, PZI projekti) ter sofinanciranje
stroškov pridobivanja dovoljenj za gradnjo gospodarskih objek-
tov za rejo živali, skladiščenje ter za predelavo sadja in zelenja-

ve in sofinanciranje stroškov poslovnega načrta za kmetijo,
sofinanciranje dokumentacije za pridobitev dovoljenj za izkori-
ščanje vodnih virov v primerih postavitve malih namakalnih si-
stemov in protitočnih sistemov, sofinanciranje gradnje gospo-
darskih in pomožnih objektov, ki služijo kmetijski dejavnosti;
sofinanciranje nakupa hlevske in druge opreme za potrebe v
živinorejski pridelavi in predelavi, sofinanciranje kletarske opre-
me, hladilnih sistemov, nakup specialne mehanizacije, stro-
škov postavitve pokritih površin v zelenjadarski pridelavi in opre-
me za ogrevanje in namakanje v pokritih površinah.

Upravičenci: so fizične osebe na območju Občine Krško.
Upravičeni stroški: Sofinancira se do 40% upravičenih

stroškov gradbenega materiala, hlevske opreme, kletarske
opreme, hladilnih sistemov, stroškov postavitve pokritih površin
v zelenjadarski pridelavi in opreme za ogrevanje in namakanje v
pokritih površinah, nakupa specialne mehanizacije in do 50%
na območjih z omejenimi dejavniki pridelovanja. V primeru mla-
dega kmeta se navedeni stopnji upravičenih stroškov povečata
za 5%. Upravičeni stroški se izkazujejo na osnovi predloženih
plačanih računov.

Sofinancirajo se tudi stroški izdelave projektne dokumen-
tacije, poslovnega načrta ter pridobivanja dovoljenj, v višini do
12% upravičenih stroškov celotne investicije.

Pogoji za pridobitev pomoči pri gradbenih investicijah:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: račun o pla-
čilu projektne dokumentacije; račun o plačilu poslovnega načr-
ta potrjenega s strani kmetijsko svetovalne službe; mnenje
kmetijsko svetovalne službe o možnosti obstoja kmetijskega
gospodarstva.

16. Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
Namen ukrepa je razvoj in širitev dopolnilne dejavnosti na

kmetijah, pospeševanja strukturnih sprememb v kmetijstvu in
konkurenčno usposobitev kmetijskih proizvajalcev, v skladu z
zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), uredbo o
vrsti, obsegih in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji (Uradni list RS, št. 46/01) in pravilnika o usposoblje-
nosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 72/01). Sredstva so namenjena tudi za investicijska
vlaganja v objekte za turistične zmogljivosti, pridelavo in prede-
lavo kmetijskih pridelkov, ki temelji na lastni proizvodnji, za
izdelavo drobnih izdelkov domače obrti (pletenje košar, košev,
peharjev, kovaštvo, opletanje steklenic, izdelava izdelkov iz le-
sa, lončarstvo, kritje s slamo) ter pridelave in predelave zdravil-
nih rastlin.

Upravičenci so kmetje, ki izpolnjujejo z zakonom predpi-
sane pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
imajo potrdilo o statusu kmeta, pravnomočno gradbeno dovo-
ljenje, oziroma odločbo o priglasitvi del, ali lokacijsko informa-
cijo (za namen gradnje enostavnih objektov), fotokopijo dovo-
ljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo
registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaklju-
čeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana.

Upravičeni stroški. Sofinancirajo se:
– stroški izdelave projektne dokumentacije, poslovnega

načrta ter pridobivanje dovoljenj, v višini do 12% upravičenih
stroškov celotne investicije;

– gradbena in obrtniška dela, vlaganja v opremo objektov
za turistične zmogljivosti, pridelavo in predelavo kmetijskih pri-
delkov in druge dopolnilne dejavnosti, začete v tekočem letu, v
višini do 55% upravičenih stroškov investicije.

17. Priprava, študije analiz, raziskovanje in uvajanje raz-
vojnih projektov na področju kmetijstva

Namen ukrepa je sofinanciranje priprav in študij analiz in
raziskovanj občinskih in regijskih projektov ter uvajanje novih
tehnologij na področju kmetijstva, ki so sezonskega značaja
pridelovanja, s poudarkom na pridelavi kmetijskih pridelkov
izven sezone.

Upravičenci so pravne osebe, oziroma za opravljeno de-
javnost pooblaščene institucije.

Višina pomoči. Sredstva se dodelijo na osnovi ocene
projekta v višini do 100% stroškov izbranega potrjenega pro-
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jekta in do 50% upravičenih stroškov uvedbe občinskih, regij-
skih in državnih projektov.

Pogoji za pridobivanje sredstev: Sredstva se dodelijo na
osnovi pogodbe, sklenjene z občino in nosilcem projekta, na
podlagi drugih dokazil za uvajanja razvojno naravnanih projek-
tov in referenc nosilca pogodb.

18. Pomoč tržnim organizacijam proizvajalcev in združe-
njem organizacij proizvajalcev

Namen ukrepa je sofinanciranje začetnih stroškov in stro-
škov administrtivnega poslovanja pri ustanavljanju organizacije
proizvajalcev. Sredstva se ne dodelijo za stroške, ki nastanejo
po petih letih poslovanja.

Upravičenci so organizacije proizvajalcev in združenja or-
ganizacij proizvajalcev, potrjena s strani ministrstva in imajo
sedež v Občini Krško.

Upravičeni stroški so stroški najema poslovnih prostorov,
nakupa pisarniške opreme in kritja stroškov administracije. V
prvem letu uradnega poslovanja je možno dobiti do 100%
upravičenih dejanskih začetnih stroškov, nato se vsako leto
sofinanciranje zmanjšuje za 20% točk, tako, da je peto leto
poslovanja znesek pomoči omejen na 20% dejanskih stroškov
v tem letu.

Pogoj za pridobivanje sredstev:
– je dokazilo o registraciji ali da je v postopku registracije

in mora to dokazilo oddati najkasneje v roku enega leta od
podpisa pogodbe;

– program dela, izdelanega v skladu z navodilom za pri-
pravo programov dela, letnih dopolnil k programom in poročil
tržnih organizacij proizvajalcev;

– predložitev petletnih pogodb o poslovanju s svojimi čla-
ni

19. Sofinanciranje programov CRPOV in VTC
Namen ukrepa: Sredstva so namenjena za sofinanciranje

priprave, uvajanje in izvajanje razvojnih projektov na področju
kmetijstva in za izvajanje programov CRPOV, ki so širšega
pomena. Sofinancirajo se izvedbeni programi javne infrastruk-
ture, ki so v lasti KS ali občine in pripravo novih programov za
tekoče leto, poslani in potrjeni s strani odborov CRPOV in VTC
in krajevnih skupnosti.

Namen ukrepa je tudi sofinanciranje obnove stavbne de-
diščine, ureditev prostorov in nakup opreme za predelavo živil,
ki so v lasti fizičnih oseb.

V sklopu projektov Bizeljsko sremiške, Podgorjanske in
Gornjedolenjske vinske turistične ceste so sredstva namenje-
na za tekoče letne programe, ki jih posreduje projektni svet.

Upravičeni stroški:
Na področju CRPOV se sredstva dodelijo:
– na osnovi pogodbe sklenjene z občino in nosilcem

oziroma izvajalcem projekta, v skupni višini do 50% upraviče-
nih stroškov investicijskih del pri gradnji ali obnovi objekta
javnega značaja, ki so v lasti KS ali občine ne glede na to ali so
vključeni v državne programe CRPOV in do 100% stroškov
potrjenih novih programov;

– za stroške ureditve prostorov in nakupa opreme za pred-
elavo živil, obnovo mlinov na vodo, v višini do 50% upravičenih
stroškov investicije;

– za obnovo stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov v
smislu obnove stavbne dediščine, kjer investicija ne sme pov-
zročiti povečanja proizvodnih zmogljivosti, v višini do 50% upra-
vičenih stroškov investicije pod pogojem, da je program spre-
jet na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.

Na področju VTC se sofinancirajo programi v višini do
100% upravičenih stroškov za:

– ponatis zloženke, sodelovanje na sejmih;
– dodelava neprometne signalizacije in
– razvojnih programov občinskega in regijskega značaja

(ukrep predstavlja sofinanciranje stroškov elaborata za zaščito
znaka kakovosti zvrsti vin).

Pogoji za pridobitev sredstev: upoštevajo se sprejeti letni
programi projektnih svetov CROPV in VTC ter merila in pogoji
MKGP v primeru investicijskih projektov.

IV. NADZOR IN SANKCIJE

12. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja Oddelek

za gospodarske dejavnosti občine Krško, revizijski urad oziro-
ma s strani župana pooblaščene osebe.

Upravičenec sredstev je dolžan povrniti nenamensko po-
rabo sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se
obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila
sredstev v primerih, ko komisija ugotovi:

– da so bila sredstva delno ali v celoti nenamensko upo-
rabljena,

– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sred-
stev navajal neresnične podatke na zahtevkih,

– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizaci-
jo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna
občine, pred iztekom 5 let,

– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
Prejemnik izgubi pravico do pridobitve drugih sredstev po

tem pravilniku za naslednjih pet let.

V. KONČNE DOLOČBE

13. člen
Vsak prejemnik pomoči mora podpisati klavzulo o kumu-

laciji pomoči. Klavzula zajema izjavo upravičenca, da za posa-
mezen namen ni pridobil sredstev državnega proračuna ali
mednarodnih virov, oziroma višino prejetih sredstev. Pri dodeli-
tvi sredstev je potrebno upoštevati, da se le ta lahko dodeli, če
pomeni vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno
potrebna

Investicije za katere se dodeljujejo sredstva ne smejo biti
pričete pred 1. januarjem tekočega leta (razen za investicije, ki
jih je zaradi sezone del potrebno pričeti že prej ali se izvajajo v
fazah). Podana mora biti ocena možnosti obstoja kmetijskega
gospodarstva in v povezavi s tem tudi zagotovitev prodaje izdel-
kov, oziroma storitev na trgu ter ustrezne poklicne sposobnosti
in zmožnosti prejemnika pomoči, ki jo poda kmetijsko svetoval-
na služba.

Skupna višina sredstev iz naslova za posamezne investici-
je ne sme presegati 40% upravičenih stroškov, oziroma 50%
na območjih z omejenimi možnostmi kmetovanja. V primeru,
da sredstva pridobiva mladi gospodar-kmet, v obdobju prvih
pet let po nakupu oziroma prevzemu kmetije, katerega starost
je do 40 let in je poklicno usposobljen, je višina pomoči 45%
upravičenih stroškov, oziroma 55% na območjih z omejenimi
možnostmi kmetovanja.

14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati pravil-

nik o namenu, načinu uporabe in virih financiranja kmetijstva v
okviru proračuna Občine Krško (Uradni list RS, št. 16/99).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 320-01-30/2002-401
Krško, dne 24. aprila 2003.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.
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LITIJA

2388. Program priprave lokacijskega načrta za del
industrijske cone na območju SCT IAK Kresnice

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/02, 8/03) in 30. člena statuta Občine
Litija (Uradni list RS, št. 110/00, 2/01 in 65/02) je župan
Občine Litija dne 8. 5. 2003 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
lokacijskega načrta za del industrijske cone na

območju SCT IAK Kresnice

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
lokacijskega načrta

SCT Industrija apna Kresnice, Kresnice 14. Kresnice
je dala pobudo za izdelavo lokacijskega načrta za del obmo-
čja industrijske cone SCT IAK, ki obsega parc. št. 194 in
195, k.o. Kresnice z vsemi delitvami.

Ta del kompleksa SCT IAK ne potrebuje kot funkcio-
nalni del območja za opravljanje svoje dejavnosti in ga ima
namen prodati že znanemu kupcu za potrebe katerega se
bo lokacijski načrt izdelal.

Veljavna občinska planska dokumentacija omogoča in
obvezuje bodočega investitorja k izdelavi lokacijskega načr-
ta ter dopušča v tem prostoru izvedbo projektov oziroma
dejavnost kot bo predvidena z lokacijskim načrtom.

Pravno podlago predstavlja zakon o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03).

Poleg navedenega predpisa bodo pri izvedi lokacijske-
ga načrta upoštevani še:

1. navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85);

2. pravilnik o vsebini geodetskih podlag za pripravo
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 17/85);

3. navodilo o tem, kaj se šteje za sekundarno, primar-
no in magistralno omrežje komunalnih in drugih objektov in
naprav (Uradni list SRS, št. 27/85).

2. Predmet in programska izhodišča prostorskega akta
Predmet lokacijskega načrta je oblikovanje pogojev za

izgradnjo skladiščnega distribucijskega centra za gradbene
materiala, izdelke in polizdelke.

Distribucijski center bo služil za veleprodajo oziroma
kot centralno skladišče za disperzijo usladiščenih artiklov
do maloprodajne mreže investitorja in ostalih prodajalcev.

Na kompleksu naj bi se locirali trije objekti različnih
gabaritov, ki bodo bolj detajlno opredeljeni v lokacijskem
načrtu, projekt je energetsko nezahteven, dejavnost ki se
bo opravljala v njih pa v okolje ne bo emitirala škodljivih
vplivov.

Lokacija je ugodna tudi zaradi neposredne bližine že-
leznice oziroma že zgrajenega industrijskega tira znotraj in-
dustrijskega kompleksa IAK, ki bo z njegovim podaljšanjem
omogočil najracionalnejšo transportno povezavo tudi nove-
mu investitorju v tem prostoru.

Ostala programska izhodišča se bodo oblikovala in
dograjevala tekom postopka izdelava in sprejemanja lokacij-
skega načrta.

3. Okvirno ureditveno območje prostorskega akta
Okvirno ureditveno območje na katerem bodo locirani

objekti bodočega investitorja predstavljata parceli 194 in
195 z vsemi delitvami, ki ju na severu omejujejo parcele
1073/6 1073/7 in 1073/8, na vzhodu parc. št. 1057/2,

jugu parc. št. 1057/1 in na zahodu parcela 196 z vsemi
delitvami (vse parcele so znotraj, k.o. Kresnice).

Po veljavnem planskem aktu je poleg zgoraj navedenih
zemljišč v to ureditveno območje zajeto še zemljišče parc.
št. 197, k.o. Kresnice z vsemi deliltvami in zemljišče parc.
št. 199/4, 199/5, 199/7, vse k.o. Kresnice. Pri izdelavi
lokacijskega načrta je za ta preostala zemljišča potrebno
predvideti možnost nemotenega dostopa na obstoječe pro-
metnice ter možnost komunalne ureditve in priključkov na
obstoječe komunalne vode.

Morebitna prizadetost ostalih parcel zaradi komunalnih
vodov in naprav bo razvidna iz osnutka lokacijskega načrta
oziroma zbranih smernicah prizadetih organov in organizacij.

4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mne-
nja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi pro-
storskega akta

– Občina Litija, Oddelek za gospodarsko infrastruktu-
ro, Jerebova 14, Litija;

– Javno podjetje KSP Litija, d.o.o., Ponoviška 15, Litija;
– Telekom Slovenije, Stegne 19, Ljubljana;
– Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica, Slo-

venska 58, Ljubljana;
– Slovenske železnice, Center za nepremičnine, Ko-

lodvorska 11, Ljubljana;
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ce-

ste, Tržaška 19, Ljubljana;
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,

Območja enota Ljubljana, Izpostava Litija, Kidričeva 1, Litija;
– Ministrstvo za obrambo, inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana;

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ob-
močna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana;

– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljub-
ljana, Kersnikova 3, Ljubljana;

– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova cesta 1b,
Ljubljana;

– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, Vojkova cesta
1b, Ljubljana;

– GEOPLIN d.d., Cesta Ljubljanske brigade 11, p.p.
3706, Ljubljana;

– KS Kresnice.
Če kdo od navedenih organov in organizacij v roku 30

dni od prejema vloge ne bo podal pogojev se šteje, da teh
nima oziroma, da se s predloženo dokumentacijo strinja.

Kolikor se v postopku ugotovi, da je potrebno pridobiti
predhodna mnenja in pogoje tudi od drugih organov, ki niso
našteti se le-ta pridobijo v postopku.

5. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje
predvidene prostorske rešitve

– digitalni geodetski posnetek območja;
– posebne strokovne podlage z naslednjo vsebino:

– kratek opis naravnih lastnosti obravnavanega ob-
močja,

– inventarizacija stanja in opis ustvarjenih razmer,
– proučitev obstoječega in predvidenega infrastruk-

turnega omrežja,
– koncept ureditvene zasnove,
– idejno zasnovo objektov.

6. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Vse obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave in spre-

jemanja lokacijskega načrta nosi naročnik dokumenta SCT
Industrija apna Kresnice.
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7. Način pridobitve strokovnih rešitev
Na osnovi idejne zasnove objektov, ki bodo locirani v

prostoru, ki se obdeluje z lokacijskim načrtom se bo izdela-
na pregledna situacija in opisi posegov v prostor ter pripravi-
lo gradivo za pridobivanje pogojev organov in organizacij, ki
morejo podati pogoje ped pričetkom priprave lokacijskega
načrta oziroma mnenja za njegovo pripravo.

8. Navedba in način pridobivanja geodetskih podlag
Naročnik bo pred pričetkom izdelave osnutka lokacij-

skega načrta od pooblaščene strokovne organizacije prido-
bil geodetski posnetek terena v digitalni obliki skladno z
določili pravilnika o vsebini geodetskih podlag za pripravo
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list RS, št. 17/85).

9. Rok za pripravo prostorskega akta
V 20 dneh od sprejema programa pripravljalec lokacij-

skega načrta pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da
mu v roku 30 dni dajo smernice za načrtovaje predvidene
prostorske ureditve:

– v 30 dneh od poteka roka za pridobitev smernic
prizadetih organov in organizacij bo pripravljalec izdelal pre-
dlog prostorskega akta za njegovo javno razgrnitev, ki traja
30 dni,

– pred javno razgrnitvijo, in sicer z najmanj 14 dni se
organizira prostorska konferenca,

– v 15 dneh po končani javni razgrnitvi bo pripravljalec
dopolnil lokacijski načrt v skladu s stališči do pripomb in
predlogov danih v času javne razgrnitve skladno z določili
33. člena ZURP ter pozove pristojne nosilce da podajo
svoje mnenje k dopolnjenemu predlogu, in sicer najkasneje
v 30 dneh po njihovem prejemu,

– izvede se obravnava in sprejem odloka o lokacij-
skem načrtu, in sicer v 15 dneh po izdelanem predlogu
lokacijskega načrta po prejetih stališčih prizadetih organov
in organizacij iz prejšnje alinee te točke.

10. Objava programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike

Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-9/2003
Litija, dne 8. maja 2003.

Župan
Občine Litija

Mirko Kaplja l. r.

LJUBLJANA

2389. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt
Ljubljana

Na podlagi 3., 8. in 64. člena zakona o zavodih (Urad-
ni list RS, št. 12/91, 45/94 – odločba US, 71/95 – odloč-
ba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC), 27. člena zakona o
zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99), pravilnika o pogojih
za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00)
ter 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine
Ljubljana na 9. izredni seji dne 5. 5. 2003 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt

Ljubljana

I. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA

1. člen
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, kot

pravna naslednica Mestnega ljudskega odbora Glavnega
mesta Ljubljane, ki je ustanovil Zoološki vrt mesta Ljubljane
z odločbo št. 825/49 z dne 10. 3.1949, je ustanoviteljica
javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).

2. člen
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Me-

stni svet mestne občine Ljubljana.

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

3. člen
Ime zavoda je: Živalski vrt Ljubljana.
Skrajšano ime zavoda je: ZOO Ljubljana.
Sedež zavoda je: Ljubljana, Večna pot 70.

III. DEJAVNOST ZAVODA

4. člen
Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostožive-

čih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu
(v nadaljnjem besedilu: živali) z namenom prikazovanja živali
javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-
izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktiv-
nem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s
področja Republike Slovenije.

Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena za-
vod lahko opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapu-
ščene živali.

5. člen
Druge dejavnosti zavoda, ki služijo izvajanju dejavnosti

iz prejšnjega člena tega odloka so zlasti:
– izvajanje raznih oblik vzgojno-izobraževalnih progra-

mov (kot na primer delavnice, tečaji in podobno) ter sodelo-
vanje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami,

– kupovanje, prodaja, zamenjava in posojanje oziroma
izposojanje živali,

– kupovanje in pripravljanje hrane za živali,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči živalim,
– prodaja spominkov, knjig, plakatov in drugih tiskovin,

CD plošč, avdio in video kaset in drugih predmetov, ki so
povezani z dejavnostjo zavoda,

– gostinske storitve za lastne potrebe in za obiskovalce,
– varovanje in dajanje zaščite zapuščenim živalim,
– azil za divje živali in vzgoja avtohtonih divjih živali za

vračanje v naravo.
6. člen

Dejavnosti iz 4. in 5. člena tega odloka se razvrščajo v
naslednje podrazrede po standardni klasifikaciji dejavnosti:

92. 530 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter na-
ravnih rezervatov

92. 340 Druge razvedrilne dejavnosti
92. 330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
92. 320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
85. 200 Veterinarstvo
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in uspo-

sabljanje, d.n.
74. 871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
55. 301 Dejavnost restavracij in gostiln
52. 486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
22. 150 Drugo založništvo.
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IV. ORGANI ZAVODA

7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni vodja,
– strokovni svet zavoda.

8. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda šteje pet članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Mestni

svet mestne občine Ljubljana,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane

javnosti, ki ga imenuje Združenje ravnateljev osnovnih šol
Slovenije Območne enote Ljubljana in aktiv ravnateljev vrt-
cev Mestne občine Ljubljana.

Svet zavoda sprejme statut in druge splošne akte zavo-
da za katere je tako določeno s statutom, sprejema progra-
me dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti in
opravlja druge zadeve, ki se določijo v statutu zavoda v
skladu s tem odlokom in zakonom.

Mandat članov sveta zavoda traja 5 let in začne teči z
dnem konstituiranja sveta zavoda.

9. člen
Direktor zavoda je poslovodni organ zavoda, ki organi-

zira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zasto-
pa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Direktorja zavoda imenuje in razrešuje ustanovitelj.
Mandat direktorja zavoda traja 5 let.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje

pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda.

10. člen
Strokovni vodja zavoda vodi strokovno delo zavoda in

ga imenuje in razrešuje svet zavoda na predlog direktorja in
po predhodnem mnenju strokovnega sveta.

Pogoji za imenovanje strokovnega vodje zavoda ter
njegove pravice, dolžnosti in odgovornosti strokovnega vo-
dje se določijo s statutom.

11. člen
Zavod ima strokovni svet.
Sestavo, način oblikovanja in naloge strokovnega sve-

ta zavoda določa statut zavoda.

V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA

12. člen
Premoženje, ki ga zavod uporablja za opravljanje svoje

dejavnosti je last ustanovitelja in je opredeljeno v pogodbi, s
katero ustanovitelj to premoženje prenese v upravljanje za-
vodu.

S premoženjem ustanovitelja mora zavod ravnati s skr-
bnostjo dobrega gospodarja.

Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z
nepremičnim premoženjem pa samo s predhodnim sogla-
sjem ustanovitelja.

Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren usta-
novitelju.

VI. VIRI, NAČINI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA

13. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz proračuna ustanovitelja,
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami in
– iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi veljavni-

mi predpisi.

VII. NAČIN RAZPOLAGANJA PRESEŽKOV PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA

SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

14. člen
Zavod presežek prihodkov nad odhodki, ki jih doseže

pri opravljanju svoje dejavnosti iz 4. člena tega odloka,
uporablja le za opravljanje in razvoj te dejavnosti.

Način uporabe presežka prihodkov nad odhodki, ki ga
doseže z opravljanjem dejavnosti iz 5. člena tega odloka, se
določi s statutom.

V primeru primanjkljaja sredstev za opravljanje dejav-
nosti, za katero je zavod ustanovljen, se način kritja tega
primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

15. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v

svojem imenu za svoj račun z omejitvijo, da brez soglasja
ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepre-
mičnim premoženjem.

Zavod lahko prostore, s katerimi upravlja, oddaja v
najem le s soglasjem župana Mestne občine Ljubljana.

Sredstva, pridobljena z oddajo poslovnih prostorov v
najem, lahko zavod uporablja le za opravljanje in razvoj
dejavnosti, za katero je ustanovljen.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi,
s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj omejeno subsidiarno odgovarja za obvez-
nosti zavoda v višini sredstev, ki so predvidena v proračunu
ustanovitelja za opravljanje dejavnosti zavoda.

IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED
USTANOVITELJEM IN ZAVODOM

16. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obvez-

nosti:
– ugotavlja skladnost programov dela in razvoja zavoda

s plani oziroma programi Mestne občine Ljubljana,
– daje soglasje k statutu zavoda ter k aktu o sistemiza-

ciji delovnih mest zavoda,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi progra-

mi in finančnimi načrti ter
– opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom,

zakonom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan na zahtevo organa Mestne uprave

mestne občine Ljubljana, pristojnega za izobraževanje, pred-
ložiti finančni načrt, letni program dela, letni program inve-
sticij ter upravljanja z nepremičninami.
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Zavod je dolžan enkrat letno obveščati ustanovitelja o
rezultatih poslovanja ter dajati druge podatke o poslovanju,
v skladu z zakonom in posredovati podatke, potrebne za
spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične na-
mene.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Za čas do imenovanja direktorja zavoda, vendar največ

za dobo enega leta, opravlja funkcijo direktorja zavoda vršil-
ka dolžnosti direktorja zavoda Nina Kaiser, univ. dipl. ek.,
rojena 10. 8.1966, Lamutova 3, Ljubljana.

18. člen
Svet zavoda se oblikuje v skladu s tem odlokom v roku

šestdesetih dni od uveljavitve tega odloka.
Svet zavoda najkasneje v šestdesetih dneh po svojem

oblikovanju sprejme statut zavoda in ga predloži v soglasje
ustanovitelju.

19. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest zavoda, s katerim se

določi število delovnih mest, ki jih zavod potrebuje za oprav-
ljanje svoje dejavnosti, mora svet zavoda sprejeti v roku
šestdesetih dni po svojem oblikovanju in ga predložiti v
soglasje ustanovitelju.

20. člen
Do sprejema statuta zavoda uporablja zavod statut in

druge splošne akte, ki so veljali na dan uveljavitve tega
odloka, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom, s tem
odlokom in drugimi predpisi.

21. člen
V zavodu deluje do konca oktobra 2004 za opravljanje

nalog imetnika zavetišča za živali iz drugega odstavka 4.
člena tega odloka Zavetišče za živali, ki je notranja organiza-
cijska enota zavoda, s sedežem Gmajnice 30, Ljubljana (v
nadaljevanju: zavetišče).

Do izteka roka iz prejšnjega odstavka tega člena na-
daljuje svoje delo dosedanji vodja zavetišča in svet zavetišča.

Zavetišče nima pooblastil v pravnem prometu.

22. člen
Zavod je pravni naslednik Zoološkega vrta Mesta Ljub-

ljane p.o., Večna pot 70, Ljubljana, ki je vpisan v sodni
register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno števil-
ko 1/1010/00.

23. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odločba o

ustanovitvi Zoološkega vrta Mesta Ljubljane št. 825/49, ki
jo je dne 10. 3. 1949 sprejel Mestni ljudski odbor Glavnega
mesta Ljubljane.

24. člen
Z imenovanjem vršilke dolžnosti direktorja zavoda pre-

neha funkcija dosedanjemu direktorju zavoda.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 615-13/03-9
Ljubljana, dne 5. maja 2003.

Županja
Mestne občine Ljubljana

Danica Simšič l. r.

2390. Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil
Javnega stanovanjskega sklada mestne občine
Ljubljana

Na podlagi 98. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91, 13/93, 9/94 – odl. US, 21/94, 22/94
– odl. US, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
1/00, 22/00, 87/02, 29/03 – odl. US), odloka o ustano-
vitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljublja-
na (Uradni list RS, št. 109/01) in splošnih pogojev poslova-
nja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 94/02) izdajam

 P R A V I L N I K
o dodeljevanju stanovanjskih posojil Javnega

stanovanjskega sklada mestne občine Ljubljana

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem pravilnikom Javni stanovanjski sklad mestne ob-

čine Ljubljana (v nadaljevanju: JSS MOL) določa:
– namene, za katere se uporabljajo stanovanjska po-

sojila,
– upravičence do dodelitve stanovanjskih posojil,
– pogoje in kriterije za dodelitve stanovanjskih posojil,
– način dodeljevanja stanovanjskih posojil:
a) po odprtem javnem razpisu,
b) po zaprtem javnem razpisu z oblikovanjem predno-

stnega vrstnega reda uspelih upravičencev.

II. NAMENI PORABE STANOVANJSKIH POSOJIL

2. člen
Nameni porabe stanovanjskih posojil so:
– rekonstrukcija, redna vzdrževalna dela, investicijska

vzdrževalna dela ter energetska sanacija stanovanj in stano-
vanjskih hiš na območju Mestne občine Ljubljana,

– omogočanje kompleksne rekonstrukcije (prenove)
hiš, pomembnih z vidika kulturne dediščine (spomeniško
varstveni, arhitekturni ter ambientalni pomen), na območju
Mestne občine Ljubljana, skladno s stanovanjskim progra-
mom Mestne občine Ljubljana, in sicer:

a) s posojilom lastnikom stanovanj v navedenih hišah
za vključitev v kompleksno rekonstrukcijo,

b) s posojilom lastnikom stanovanj v navedenih hišah,
ki v primeru preselitve in prodaje nepremičnine, ki je pred-
met kompleksne rekonstrukcije, razpisniku, rešujejo stano-
vanjsko vprašanje z nakupom druge stanovanjske enote,

– stanovanjska gradnja,
– nakup stanovanj.
Posojila z ugodno obrestno mero so tista posojila, pri

katerih obrestna mera zagotavlja ohranjanje realne vredno-
sti posojenega denarja in pokriva stroške posojila. Višino
obrestne mere se določi z vsakim posameznim razpisom.

III. UPRAVIČENCI DO STANOVANJSKIH POSOJIL

3. člen
Do stanovanjskih posojil so upravičene polnoletne fi-

zične osebe, državljani Republike Slovenije, ki:
– so lastniki stanovanj ali stanovanjskih hiš na območju

Mestne občine Ljubljana, imajo stalno prebivališče na ob-
močju Mestne občine Ljubljana in z rekonstrukcijo stano-



Uradni list Republike Slovenije Št. 48 / 23. 5. 2003 / Stran 5709

vanj in stanovanjskih hiš pridobivajo dodatne stanovanjske
prostore;

– jim je z odločbo inšpekcijskega organa kot lastnikom
stanovanjske hiše na območju Mestne občine Ljubljana na-
ložena prenova oziroma popravilo stavbe ali je na drug način
izkazana dotrajanost objekta ali njegovih skupnih delov in
naprav;

– so lastniki stanovanj v hišah, pomembnih z vidika
kulturne dediščine (spomeniško varstveni, arhitekturni ter
ambientalni pomen) na območju Mestne občine Ljubljana,
skladno s stanovanjskim programom predvidenih za kom-
pleksno rekonstrukcijo, ki se vključijo v rekonstrukcijo;

– so lastniki stanovanj v hišah iz tretje alinee tega člena,
ki v primeru preselitve in prodaje nepremičnine, ki je predmet
kompleksne rekonstrukcije, razpisniku, rešujejo stanovanj-
sko vprašanje z nakupom druge stanovanjske enote;

– energetsko sanirajo stanovanje ali stanovanjsko hišo
na območju Mestne občine Ljubljana;

– z nakupom ali gradnjo rešujejo svoje stanovanjsko
vprašanje in imajo stalno prebivališče na območju Mestne
občine Ljubljana.

Upravičencem iz druge, tretje, četrte in pete alinee ni
treba imeti stalnega prebivališča na območju Mestne obči-
ne Ljubljana.

IV. POGOJI IN KRITERIJI ZA DODELITEV
STANOVANJSKIH POSOJIL

4. člen
Pogoji za dodelitev stanovanjskih posojil, ki bodo na-

tančneje določeni s posameznim javnim razpisom, so:
– premoženjsko stanje upravičenca in njegove druži-

ne, glede na namen posojila,
– višina lastne udeležbe,
– kreditna sposobnost upravičenca,
– za gradnjo, rekonstrukcijo oziroma prenovo, investi-

cijska vzdrževalna dela ter energetsko sanacijo stanovanj in
stanovanjskih hiš tudi ustrezno upravno dovoljenje oziroma
lokacijska informacija ali ustrezno izkazana dotrajanost hi-
še,

– za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše pred-
pogodba ali kupoprodajna pogodba,

– drugo.
V razpisu se lahko določi še druge pogoje glede na

namen porabe stanovanjskega posojila.

5. člen
Pri ocenjevanju vlog upravičencev se poleg pogojev iz

prejšnjega člena upoštevajo tudi kriteriji, katerih izpolnjeva-
nje pomeni prednost pri dodelitvi stanovanjskega posojila:

– mlade družine,
– samske osebe in mladi pari brez otrok,
– družine z večjim številom otrok,
– družine z manjšim številom zaposlenih (posojilna spo-

sobnost),
– invalidi in družine z invalidnim(i) članom (člani),
– upravičenci z daljšo delovno dobo, ki so brez stano-

vanja ali so podnajemniki,
– upravičenci z daljšim stalnim bivanjem na območju

Mestne občine Ljubljana (velja samo za nakupe iz šeste
alinee 3. člena tega pravilnika),

– razširjene družine,
– lastniki dotrajanih objektov, za katere je z odločbo

pristojnih inšpekcijskih služb oziroma na drug primeren na-

čin izkazano, da je potrebna njihova rekonstrukcija oziroma
prenova,

– lastniki oziroma solastniki hiš in stanovanj, pomemb-
nih z vidika kulturne dediščine (spomeniško varstveni, arhi-
tekturni ter ambientalni pomen) na območju Mestne občine
Ljubljana, skladno s stanovanjskim programom predvidenih
za kompleksno rekonstrukcijo.

Nadzorni svet lahko ob vsakem razpisu določi še dru-
ge kriterije glede na namen stanovanjskega posojila, ki se
upoštevajo pri ocenjevanju vlog.

Za mlado družino se šteje družina z najmanj enim otro-
kom, v kateri nobeden od roditeljev ni star več kot 35 let.
Enako se upoštevajo tudi enoroditeljske družine.

Za družino z večjim številom otrok se šteje družina, v
kateri so najmanj trije otroci.

Za družino z manjšim številom zaposlenih se šteje dru-
žina, v kateri je zaposlen samo upravičenec.

Za mlade upravičence se štejejo samske osebe in mla-
di pari brez otrok, mlajši od 35 let.

Pri invalidnosti upravičenca ali člana njegove družine
se upošteva invalidnost s 100% telesno okvaro, ugotovljeno
s sklepom ali odločbo ZPIZ. Za invalidnost se šteje tudi
motnja v duševnem in telesnem razvoju ali trajna nesposo-
bnost za delo.

Za daljšo delovno dobo se šteje najmanj 1/3 delovne
dobe, potrebne za redno upokojitev.

Za daljše bivanje v Mestni občini Ljubljana se šteje
najmanj 10 let stalnega bivanja na tem območju.

Za razširjeno družino se šteje družina, v kateri živijo v
eni stanovanjski enoti tri generacije ožjih družinskih članov
upravičenca.

V objavi javnega razpisa za dodelitev stanovanjskih po-
sojil se natančno navede pogoje in kriterije, vrednotenje
posameznega pogoja oziroma kriterija ter pomen kriterijev,
ki bodo uporabljeni pri ocenjevanju vlog upravičencev.

V. NAČIN DODELJEVANJA STANOVANJSKIH POSOJIL

6. člen
Stanovanjska posojila se dodeljujejo na podlagi razpi-

sa, ki se javno objavi.
Razpisi za posamezne namene porabe so praviloma

ločeni in so lahko:
– odprti javni razpis, ki se zaključi s porabo razpisanih

sredstev oziroma z iztekom razpisnega roka,
– zaprti javni razpis, pri katerem se oblikuje prednostni

vrstni red upravičencev.

7. člen
Objava javnega razpisa vsebuje zlasti:
– namen, za katerega se dodelijo stanovanjska

posojila,
– višino sredstev, namenjenih za stanovanjska posojila

v skupnem znesku,
– pogoje in kriterije za dodelitev stanovanjskega poso-

jila,
– osnovne podatke, ki jih morajo upravičenci navesti v

vlogi,
– ceno za m2 stanovanjske površine, ki se uporablja

kot osnova za izračun višine stanovanjskega posojila,
– standarde stanovanjske površine (površina stanova-

nja), do katere se odobri stanovanjsko posojilo, kadar je
višina posojila odvisna od velikosti stanovanjske površine
glede na število družinskih članov,
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– najvišjo možno višino odobrenega stanovanjskega
posojila posameznemu upravičencu,

– obrestno mero za odobreno stanovanjsko posojilo,
– dobo odplačevanja odobrenega stanovanjskega po-

sojila (najdaljšo in najkrajšo),
– porabo, rok črpanja in način odplačevanja odobre-

nega stanovanjskega posojila,
– način zavarovanja odobrenega stanovanjskega po-

sojila,
– kraj in način zbiranja vlog,
– rok zbiranja vlog s prilogami,
– priloge, ki jih morajo upravičenci priložiti vlogi,
– rok, v katerem bodo razdeljena stanovanjska posoji-

la,
– drugo.

8. člen
Vloga za dodelitev stanovanjskega posojila se pravilo-

ma izroči pristojni službi razpisnika ali se pošlje priporočeno
po pošti.

Vloga mora biti razumljiva in mora vsebovati vse, kar je
treba, da se lahko obravnava.

V primeru nepopolne vloge razpisnik o tem obvesti
upravičenca in ga pozove k dopolnitvi le-te. Upravičenci so
dolžni nepopolne vloge dopolniti v roku 8 dni po vročitvi
obvestila, sicer se vloge obravnavajo kot nepopolne in se
kot take zavržejo.

Prav tako se zavržejo prepozno prispele vloge, to je pri
odprtem razpisu vloge, ki jih prejme razpisnik po porabi
razpisanih sredstev oziroma po izteku razpisnega roka, pri
zaprtem razpisu pa po zaključku razpisa.

9. člen
Predlog dodelitve stanovanjskih posojil sestavi pose-

bna petčlanska komisija, ki jo imenuje Mestni svet mestne
občine Ljubljana. O dodelitvi posojila posameznemu upravi-
čencu odloči direktor JSS MOL z odločbo v roku:

– 90 dni od vložitve popolne vloge pri odprtem javnem
razpisu,

– 90 dni od zaključka razpisa pri zaprtem javnem raz-
pisu.

Razpisnik v roku in na način, ki je določen z razpisom,
obvesti vse upravičence o izidu razpisa.

10. člen
Če se posamezen upravičenec ne strinja z odločbo o

zaprošenem posojilu, se lahko v roku 15 dni po prejemu le-
te pritoži.

O pritožbi odloči župan Mestne občine Ljubljana.

11. člen
Odobreno stanovanjsko posojilo mora uspeli upraviče-

nec obvezno zavarovati. Posojilo lahko zavaruje pri poobla-
ščeni zavarovalnici, s poroki ali na druge načine. Stroške
zavarovanja posojila krije posojilojemalec.

12. člen
Če posojilojemalec porabi posojilo nenamensko ali je

v vlogi za dodelitev posojila navajal neresnične podatke,
mora posojilo v celoti vrniti po obrestni meri, ki velja za
bančna nenamenska posojila.

Posojilojemalec sme kreditirano stanovanjsko enoto,
za katero je dobil posojilo, odtujiti pred poplačilom celotne-
ga dolga samo s soglasjem razpisnika.

VI. KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0603-4392/03-5/05
Ljubljana, dne 8. maja 2003.

Direktorica JSS MOL
Jožka Hegler l. r.

LUČE

2391. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Luče za leto 2002

Na podlagi 7. in 16. člena statuta Občine Luče (Ura-
dno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/99), 57. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99,
70/00, 100/00 in 51/02) in 98. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) ter v skladu s 70. členom poslovnika o delu Občin-
skega sveta občine Luče (Uradno glasilo zgornjesavinjskih
občin, št. 2/99) je Občinski svet občine Luče na 4. seji dne
19. 3. 2003 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Luče za

leto 2002

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Luče za

leto 2002.
2. člen

Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna,
računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja
proračuna se s tem odlokom sprejme realizacija prihodkov
in odhodkov proračuna Občine Luče za leto 2002 z nasled-
njo višino skupnih prihodkov in odhodkov:

prihodki proračuna 207,169.602,84 SIT
odhodki proračuna 206,258.656,08 SIT
presežek prihodkov  910.946,76 SIT

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 910.946,76

SIT se prenese v proračunske prihodke za leto 2003.

4. člen
Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih

terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja
so sestavni del tega odloka.

5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski

svet občine Luče in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št. 002-04-2003
Luče, dne 12. maja 2003.

Župan
Občine Luče

Ciril Rosc l. r.
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MAJŠPERK

2392. Odlok o predkupni pravici Občine Majšperk

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/02), 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 17. člena sta-
tuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občin-
ski svet občine Majšperk na 6. redni seji dne 13. 5. 2003
sprejel

O D L O K
o predkupni pravici Občine Majšperk

1. člen
S tem odlokom se določa predkupna pravica Občine

Majšperk kot predkupnega upravičenca na nepremičninah
na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih
oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov iz-
ven poselitvenih območij ali na delu teh območij.

2. člen
Za območje poselitve v prehodnem obdobju se do

sprejetja prostorske strategije in prostorskega reda Občine
Majšperk štejejo ureditvena območja naselij, ki so oprede-
ljena v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine
Ptuj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik
občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93,
16/94), odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–
2000 za območje Občine Majšperk, dopolnjenega v letu
1996 (Uradni list RS, št. 20/97) in družbenega plana Obči-
ne Ptuj za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik občin Or-
mož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90,
25/91, 12/93, 16/94), odloku o spremembah in dopolni-
tvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana
Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine
Majšperk, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št.
20/97).

3. člen
Območje predkupne pravice je določeno tako natan-

čno, da je mogoče mejo območja prikazati v zemljiškem
katastru in jo določiti v naravi. Za poselitveno območje je
meja določena v natančnosti preglednega katastrskega na-
črta v merilu 1: 5000. Za obstoječe in predvidene infras-
trukturne vode je za določitev trase potreben parcelni načrt
kot sestavni del strokovnih podlag.

4. člen
Občina Majšperk uveljavlja predkupno pravico na ne-

premičninah iz 1. člena tega odloka za naslednje namene:
1. gradnjo objektov in naprav za potrebe javnih služb s

komunalnega področja;
2. gradnjo objektov za potrebe izvajanja javnih služb na

področju zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture, znanosti in razi-
skovanja ter socialnega varstva;

3. gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj;
4. rekonstrukcije in rušitve po predpisih o graditvi ob-

jektov na objektih iz 1. in 2. točke tega člena.

5. člen
Kartografsko gradivo za območja predkupne pravice je

na vpogled pri pristojnem organu Občine Majšperk, lokacij-
ske dokumentacije in gradbena dovoljenja pa na Upravni
enoti Ptuj.

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 320-16/03-01
Majšperk, dne 13. maja 2003.

Županja
Občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

2393. Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Majšperk

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Ura-
dni list RS, št. 62/94, 13/98, 70/00 in 51/02) in 17. člena
statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Ob-
činski svet občine Majšperk na 6. redni seji dne 13. 5.
2003 sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini

Majšperk

1. člen
Političnim strankam katerih liste so na zadnjih lokalnih

volitvah dobile najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev
enega člana občinskega sveta, pripadajo sredstva iz prora-
čuna Občine Majšperk v višini 30 tolarjev mesečno za vsak
dobljeni glas, dosežen na volitvah za občinski svet.

2. člen
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih

strank, se določi v proračunu za posamezno proračunsko
leto. Pri opredelitvi sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne
smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima občina opredelje-
ne po predpisih, ki urejajo financiranje lokalnih skupnosti in
s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih
nalog za posamezno leto.

3. člen
Sredstva se strankam nakazujejo vsake tri mesece na

njihove transakcijske račune.

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

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003 dalje.

Št. 024-03/03-01
Majšperk, dne 13. maja 2003.

Županja
Občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

2394. Sklep o sprejetju programa opremljanja
stavbnih zemljišč v naseljih Majšperk in Lešje

Na podlagi 139. člena zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02), navodila o vsebini programa opravljanja
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) in 17. člena statuta
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Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet
občine Majšperk na 6. redni seji dne 13. 5. 2003 sprejel

S K L E P
o sprejetju programa opremljanja stavbnih

zemljišč v naseljih Majšperk in Lešje

I
Sprejme se program opremljanja stavbnih zemljišč s

komunalno infrastrukturo za naselji Majšperk in Lešje v pre-
dlagani obliki.

II
Program opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno

infrastrukturo za naselji Majšperk in Lešje, splošni, tehnični
in finančni del, je na vpogled pri občinskem organu.

III
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-05/03-01
Majšperk, dne 13. maja 2003.

Županja
Občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

2395. Pravilnik o oddaji neprofitnih stanovanj Občine
Majšperk v najem

Na podlagi 4., 97. in 98. člena stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 9/94, 21/94, 22/94,
29/95, 23/96, 24/96, 44/96 – odl. US, 1/00, 22/00 in
87/02), pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem
(Uradni list RS, št. 26/95, 31/97, 45/98 in 9/99), odloka o
metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih
(Uradni list RS, št. 23/00 in 96/01) in 17. člena statuta
Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet
občine Majšperk na 6. redni seji dne 13. 5. 2003 sprejel

P R A V I L N I K
o oddaji neprofitnih stanovanj Občine Majšperk v

najem

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem pravilnikom se določajo:
– pogoji in merila za dodelitev neprofitnih stanovanj

Občine Majšperk v najem;
– točkovnik za oceno stanovanjskih razmer;
– normativi in standardi za neprofitna stanovanja;
– postopek za uveljavljanje pravice najema neprofitnih

stanovanj Občine Majšperk.

II. POGOJI ZA DODELITEV NEPROFITNEGA
STANOVANJA V NAJEM

2. člen
Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da je

upravičen do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem, so:

– da je prosilec polnoleten državljan Republike Slove-
nije;

– da ima prosilec in njegovi ožji družinski člani, ki sku-
paj z njim prosijo za dodelitev stanovanja (v nadaljevanju:
ožji družinski člani), stalno prebivališče v Občini Majšperk
najmanj pet let pred objavo razpisa, za dodelitev neprofitnih
stanovanj Občine Majšperk v najem in da na tem naslovu
tudi dejansko prebiva razen tistih prosilcev, ki ne morejo
zadovoljevati stanovanjskih potreb na naslovu stalnega pre-
bivališča, kar oceni komisija;

– da so ožji družinski člani prosilca, državljani Republi-
ke Slovenije ali tujci, če imajo dovoljenje za stalno bivanje v
skladu z zakonom o tujcih (Uradni list RS, št. 61/99, 9/01,
87/02 in 96/02);

– da ima prosilec in ožji družinski člani poravnane vse
zapadle obveznosti do Občine Majšperk;

– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov, ki z njim stalno prebivajo, ni najemnik oziroma la-
stnik–solastnik ali nima listine, s katero dokazuje lastništvo
stanovanja, stanovanjske hiše, počitniške hiše, počitniške-
ga stanovanja ali druge nepremičnine, ki presega 40% vre-
dnosti primernega stanovanja. Vrednost nepremičnine se v
primeru pritožbe prosilca ugotovi na podlagi ocenitve so-
dnega cenilca ustrezne stroke na stroške pritožnika;

– da ima prosilec in ožji družinski člani mesečne do-
hodke na družinskega člana v letu dni pred objavo razpisa
nad mejo, ki jih izloča iz kroga upravičencev do dodelitve
socialnega stanovanja v najem po 100. členu stanovanjske-
ga zakona ter 25.a členu zakona o socialnem varstvu (Ura-
dni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94, 1/99,
41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02 in 110/02) in ne
presegajo naslednjega merila:

Št. članov gospodinjstva Skupni dohodek družine, preračunan na
družinskega člana, ne sme presegati spodaj
navedenega odstotka nad povprečno bruto
plačo v državi (v letu dni pred razpisom)

1 80%
2 50%
3 20%
4 5%
5 in veččlansko največ do povprečne plače v državi

V primeru, da upravičenec nima dohodka za celotno
obdobje leta dni pred razpisom, se opravi ustrezen prera-
čun, pri katerem se upošteva podatke o poprečni neto plači
v državi, pri čemer se deli povprečna neto plača v državi v
letu pred razpisom s poprečno neto plačo v letu razpisa (za
število mesecev, ko je upravičenec prejemal plačo). Doblje-
ni količnik je deflator, s katerim pomnožimo upravičenčev
dohodek in na ta način pridobimo podatek o upravičenčevih
prejemkih, ki štejejo kot podlaga za izračun.

Upravičenci do neprofitnih stanovanj so tudi najemniki
socialnih stanovanj Občine Majšperk, za katere je po pre-
verjanju upravičenosti do socialnega stanovanja ugotovlje-
no, da skupni prihodki družine presegajo mejo, ki je dolo-
čena za socialne upravičence.

3. člen
Za ožje družinske člane se štejejo:
– zakonec prosilca ali oseba, ki s prosilcem živi v dalj

časa trajajoči življenjski skupnosti, ki je po zakonu o zakon-
ski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izena-
čena z zakonsko zvezo (nepretrgoma najmanj 2 leti pred
objavo razpisa);

– otroci oziroma posvojenci prosilca ali osebe, ki s
prosilcem živijo v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti;
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– starši ali posvojitelji prosilca ali osebe, ki s prosilcem
živijo v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti;

– osebe, ki jih je prosilec po zakonu o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih dolžan preživljati.

4. člen
Na razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

ne morejo sodelovati:
– tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanj-

skega zakona že dodeljeno primerno stanovanje ali pa so
stanovanjsko pravico na podlagi pravnomočne sodbe iz-
gubili,

– tisti, ki jim je bilo dodeljeno stanovanje na podlagi
razpisa za dodelitev stanovanja Občine Majšperk v najem,
pa so ga neupravičeno odklonili.

III. NORMATIVI IN STANDARDI ZA NEPROFITNA
STANOVANJA

5. člen
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj v najem Občina Maj-

šperk uporablja naslednje površinske normative:

Število Stanov. površina, Struktura
druž. članov največ do stanovanja

1 24 m2 soba ali garsonjera
2 30 m2 garsonjera ali enosobno stanovanje
3 55 m2 enosobno ali dvosobno
4 65 m2 dvosobno s kabinetom ali trisobnno
5 70 m2 trisobno ali trisobno s kabinetom

Za vsakega naslednjega ožjega družinskega člana se
stanovanjska površina lahko poveča največ do 5 m2.

6. člen
Če se upravičencu dodeli starejše stanovanje, zgraje-

no pred letom 1950, je možen tudi odstop navzgor od
površinskih normativov, in sicer za 10 m2.

7. člen
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju neprofit-

nih stanovanj v najem lahko odstopi navzgor, in sicer z
upoštevanjem dodatnega dnevnega ali spalnega prostora v
primerih, če to zahtevajo družinske razmere in socialno
zdravstvene razmere kot na primer, če gre za tri generacije v
družini, težjo invalidnost, težjo bolezen, ki terja trajno nego
in podobno.

8. člen
Od površinskih standardov se pri dodeljevanju nepro-

fitnih stanovanj v najem odstopa navzdol v primeru, da po
sprejetem prednostnem vrstnem redu ni večjega stanovanja
in upravičenec poda pisno izjavo o strinjanju z razpoložljivim
stanovanjem.

O odstopanju od površinskih normativov odloča ob-
činska uprava upoštevaje predhodno mnenje ustreznega
organa.

9. člen
Če je stanovanje namenjeno invalidu oziroma družini z

invalidnim članom, ki mu je otežkočeno oziroma prepreče-
no normalno gibanje, je potrebno ob dodelitvi neprofitnega
stanovanja v najem v okviru možnosti, upoštevati potrebo po
odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju oziroma pri dostopu
ali izhodu iz stavbe, kakor tudi zadostne površine za gibanje
z invalidskim vozičkom.

Kolikor je na razpolago arhitektonsko primerno stano-
vanje, ima invalid iz prvega odstavka tega člena, ne glede
na število točk prednost pred drugimi prosilci.

IV. MERILA ZA DODELJEVANJE NEPROFITNEGA
STANOVANJA V NAJEM

10. člen
Merila, ki vplivajo na obseg in časovno prednost pri

pridobitvi nepropfitnega stanovanja v najem, se točkujejo in
se nanašajo na:

– stanovanjske razmere;
– število ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebi-

vajo;
– socialne razmere;
– zdravstvene razmere.

11. člen
Pri ugotavljanju upravičenosti za dodelitev stanovanja

se poleg splošnih in posebnih pogojev uporabljajo tudi me-
rila za sestavo prednostne liste, ki so kot priloga sestavni
del tega pravilnika.

V vseh primerih se za točkovanje upoštevajo razmere
ob času objave razpisa.

Za razlago razpisa, razpisnih pogojev, vloge, meril za
dodelitev neprofitnih stanovanj in morebitnih nejasnosti je
pristojna komisija.

12. člen
Pri točkovanju posamezne vloge prosilca se več alinei

hkrati točkuje le, kjer so pogoji navedenih v alineah med
seboj ne izključujejo.

V. OBLIKOVANJE LISTE ZA DODELITEV NEPROFITNIH
STANOVANJ V NAJEM

13. člen
Občina oddaja neprofitna stanovanja v najem na podla-

gi javnega razpisa, ki ga objavlja v sredstvih javnega obve-
ščanja.

14. člen
Razpis, ki ga oblikuje občinska uprava, mora določati

zlasti:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do do-

delitve neprofitnega stanovanja v najem;
– podatke, ki jih morajo udeleženci navesti v vlogi;
– dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa prilo-

žiti k vlogi;
– število neprofitnih stanovanj v občini in okvirni datum

razpoložljivosti teh stanovanj;
– rok za vročitev vlog in objavo izidov razpisa;
– način objave izidov razpisa;
– uporabo razpisnih obrazcev za oddajo vlog zaradi

podatkov, ki jih morajo prosilci navesti v vlogi;
– kraj in čas zbiranja vlog;
– višino neprofitne najemnine.

15. člen
Vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem

morajo udeleženci razpisa priložiti naslednje listine:
– potrdilo o državljanstvu;
– potrdilo o stalnem bivališču in potrdilo o skupnem

gospodinjstvu;
– podatke o vseh denarnih prejemkih;
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– potrdilo o premoženjskem stanju, kakor tudi izjavo o
premoženjskem stanju, skladno s predpisi s področja soci-
alnega varstva;

– najemno oziroma podnajemno pogodbo;
– z razpisom zahtevano dokumentacijo, s katero se

izkazujejo stanovanjske, premoženjske, socialne in zdrav-
stvene razmere.

16. člen
Župan-ja občine imenuje tričlansko komisijo za ogled

stanovanjskih razmer in izpolnjevanje razpisnih pogojev, po-
membnih za razvrstitev udeleženca razpisa na prednostni
red za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

V komisijo se imenuje za člane:
– en delavec občinske uprave in
– dva člana občinskega sveta.

17. člen
Komisija prouči utemeljenost vlog na podlagi doku-

mentiranih poizvedb potrebnih za oblikovanje prednostnega
reda za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki jih opravi
pri pristojnih organih, organizacijah in posameznikih.

Komisija določi udeležencem razpisa, katerih vloge
so nepopolne, rok za dopolnitev vlog. Vloge, ki jih udele-
ženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku oziroma za
katere komisija ugotovi, da je udeleženec navedel nere-
snične podatke ter prepozno prispele vloge, se zavržejo s
sklepom.

Dokler razpisan rok za dopolnitev vlog ne poteče, ni
mogoče sestaviti prednostnega reda za oddajo neprofitnih
stanovanj v najem.

18. člen
Komisija po ogledu stanovanjskih razmer in proučitvi

razpisnih pogojev na podlagi tega pravilnika, izpolni točko-
valni zapisnik.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, en izvod zapisni-
ka se po opravljenem ogledu izroči udeležencu razpisa.

19. člen
Kadar se na prednostni red za oddajo neprofitnih sta-

novanj v najem uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom
točk, imajo prednost pri razvrstitvi udeleženci z daljšo dobo
bivanja v Občini Majšperk. Nadaljnje merilo za razvrščanje
je višji dohodek na družinskega člana.

VI. OBJAVA LISTE ZA DODELITEV NEPROFITNIH
STANOVANJ

20. člen
Uprava na podlagi točkovalnih zapisnikov, najkasneje v

roku 60 dni po izteku razpisnega roka določi prednostni red
upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Prednostni red se objavi na enak način kot razpis.

21. člen
Udeleženec razpisa se lahko pritoži županu-ji v roku

osmih dni po prejemu sklepa o zavrženju ali uvrstitvi oziroma
neuvrstitvi na prednostni red za oddajo neprofitnih stanovanj
v najem.

Župan-ja odloči o pritožbi najkasneje v 30 dneh po
prejemu pritožbe.

22. člen
Veljavnost liste traja do novega razpisa. V času njene

veljavnosti se lista ne more spreminjati, razen na podlagi
ugotovitev uprave iz 24. člena tega pravilnika.

Prosilci, ki po prejšnjem razpisu niso dobili stanovanja,
morajo na nov razpis vložiti novo vlogo in novo dokumenta-
cijo v skladu z razpisom.

VII. DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA

23. člen
Sklep o dodelitvi neprofitnega stanovanja v najem izda

župan-ja občine na podlagi veljavne liste.
Najemna pogodba za uporabo neprofitnega stanova-

nja se praviloma sklepa za nedoločen čas.

24. člen
Uprava pred izdajo sklepa o dodelitvi neprofitnega sta-

novanja v najem preveri, če udeleženec razpisa še izpolnju-
je merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanova-
nja v najem.

25. člen
V primeru, da udeleženec razpisa, ki je uvrščen na

veljavno listo ali se rešuje z izredno dodelitvijo neprofitnega
stanovanja, odkloni ponujeno primerno stanovanje, izda ob-
činska uprava sklep, s katerim se ga izključi iz veljavne liste
ali izredne dodelitve stanovanja.

VIII. IZJEMNA ODDAJA NEPROFITNEGA STANOVANJA

26. člen
V primeru izredno nujnega reševanja stanovanjskega

problema lahko župan-ja dodeli neprofitno stanovanje za
določen čas mimo prednostne liste, brez razpisa oziroma
do odprave posledic elementarne nesreče, vendar najdalj
za tri leta brez možnosti podaljšanja.

Za izredno nujno reševanje stanovanjskega problema
se šteje:

– požar ali druga elementarna nesreča, ki ima za po-
sledico neuporabnost dosedanjega stanovanja za bivanje;

– večja prenova ali rušitev dosedanjega stanovanja, ki
je v javnem interesu;

– izredno težka socialno zdravstvena problematika (na
predlog Centra za socialno delo Ptuj).

27. člen
Upravičenost za izredno dodelitev socialnega stanova-

nja dokazuje prosilec s potrdili in mnenji pristojnih organov
ali na podlagi splošno znanih dejstev.

IX. OBLIKOVANJE NAJEMNINE

28. člen
Višina najemnine za neprofitna stanovanja in stanova-

nja, dodeljena po tretjem in četrtem odstavku 17. člena tega
pravilnika, se določa na podlagi odloka o metodologiji za
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih oziroma v
skladu z veljavnimi predpisi.

X. ZAMENJAVA NEPROFITNIH STANOVANJ

29. člen
Občina Majšperk omogoča zamenjavo stanovanj v okvi-

ru sklada stanovanj Občine Majšperk in pri tem zlasti upoš-
teva spremenjene potrebe najemnikov neprofitnih stanovanj
po primerni stanovanjski površini, druge njihove interese in
lastne interese ter potebe občine. Vloga za zamenjavo zbira
občinska uprava. Vloge morajo biti obrazložene in zanje
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morajo biti predložena dokazila, vključno s potrdilom, da so
poravnali vse obveznosti do dosedanjega stanovanja.

O rešitvi vloge odloča župan-ja.

XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

30. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 360-01/03-01
Majšperk, dne 13. maja 2003.

Županja
Občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

Točkovnik za oceno stanovanjskih razmer prosilcev za soci-
alna stanovanja

–točk
1. Stanovanjski status
– prosilec je brez stanovanja 180
– prosilec stanuje z družino pri starših ali sorodnikih v
skupnem gospodinjstvu 150
– prosilec stanuje kot podnajemnik 120
2. Kvaliteta bivanja
– prosilec biva v provizoriju ali baraki 150
– prosilec biva v kletnem stanovanju 80
– prosilec biva v podstrešnem stanovanju (nad 1/3
površine neuporabne zaradi višine) 60
– prosilec biva v vlažnem in neosenčenem stanovanju
(pretežno vlaga brez krivde najemnika) 20
Za stanovanje nižje kategorije se šteje stanovanje brez
elektrike, vode, sanitarij. Podstrešno stanovanje se točkuje
samo v primeru manj kvalitetnih pogojev bivanja kot so
nestandardno nizki stropi, stanovanje brez toplotne
izolacije, dotrajana streha ipd.
3. Stanovanjska površina
– do 4 m2 na družinskega člana 120
– od 5 do 8 m2 na družinskega člana 80
– od 9 do 12 m2 na družinskega člana 60
– od 13 do 16 m2 na družinskega člana 20
4. Neprimernost stanovanja
– stanovanje brez sanitarnih prostorov ali prostori izven
stanovanja 50
– stanovanje brez kuhinje 35
– stanovanje s souporabo kuhinje 20
– stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov 20
5. Funkcionalnost stanovanja
– stanovanje z arhitektonskimi ovirami (če gre za invalida,
ki je gibalno oviran) 60
– stanovanje z lastnim vhodom v bivalni prostor neposre-
dno z dvorišča ali javne površine 20
– stanovanje z nadstandardnimi stropi (nad 3 m) 10
6. Število družinskih članov
– družina z dvema ali več mladoletnimi otroki 60
– družina z enim mladoletnim otrokom 30
– družina z enim ali več družinskimi člani,
starimi nad 65 let 30
7. Socialne razmere
– ločeno življenje staršev in otrok zaradi neprimernih
stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini ali
zavodu) 70
– status roditelja, pri katerem živi otrok, ki skrbi za njegovo
vzgojo in varstvo (samohranilec) 50

– ločeno življenje staršev zaradi neprimernega stanovanja
(otrok pri enem od staršev) 40
– status prosilca z družinskim članom, za katerega je po
predpisih o zaposlovanju ocenjena trajna nezmožnost za
delo 30
8. Zdravstvene razmere
– trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena s slabimi
stanovanjskimi razmerami 80
– trajna obolenja družinskih članov, pogojena s stanovanj-
skimi razmerami 60
Trajno obolenje se dokazuje z izvidom zdravniške komisije
I. stopnje pri ZZVS.
9. Posebne okoliščine
– družina z otrokom, ki ima težjo ali težko telesno ali
duševno motnjo, ugotovljeno po pristojni komisiji 90
– družina, v kateri sta roditelja mlajša od 30 let (mlada
družina) 60
– invalidnost prosilca ali ožjega družinskega člana, zaradi
katere je ugotovljena nesposobnost za samostojno življenje
in delo, ugotovljena po pristojni komisiji 60
– zaposlitev prosilca v podjetju, ki je preneslo stanovanje
na občino 40
– prosilec, ki ima status žrtve vojnega nasilja 40
Status dokazuje s potrdilom pristojne upravne enote.
10. Čas bivanja v občini
– do 5 let 0
– od 5 do 10 let 20
– od 10 do 15 let 40
– od 15 do 20 let 60
– nad 20 let 80
11. Čas bivanja v sedanjem stanovanju
– do 1 leta 5
– od 1 do 5 let 10
– nad 5 let 15

V primeru, ko imata dva ali več prosilcev isto število
točk, ima prednost prosilec, ki ima status žrtve vojnega
nasilja (po zakonu o žrtvah vojnega nasilja, Uradni list RS,
št. 63/95), prosilec, ki dalj časa biva v Občini Majšperk in
prosilec, ki dalj časa uporablja neprimerno stanovanje.

2396. Pravilnik o merilih in načinu izbire projektov,
programov in dejavnosti na področju kulture, ki
se sofinancirajo iz proračuna Občine Majšperk

Na podlagi 3. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 96/02), 21.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 73/95, 9/96,
39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99,
70/00 in 52/02) in 17. člena statuta Občine Majšperk
(Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Maj-
šperk na 6. redni seji dne 13. 5. 2003 sprejel

P R A V I L N I K
o merilih in načinu izbire projektov, programov in

dejavnosti na področju kulture, ki se
sofinancirajo iz proračuna Občine Majšperk

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za sofinanciranje dejavno-

sti, projektov in programov na področju kulture v Občini
Majšperk.
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2. člen
Upravičenci sofinanciranja dejavnosti, projektov in pro-

gramov so društva, organizacije, zavodi in posamezniki, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Majšperk in izvajajo dejav-
nost v Občini Majšperk,

– da imajo določeno število članov iz Občine Majšperk
ali da je njihovo delovanje oziroma so njihovi projekti druga-
če povezani z Občino Majšperk,

– da so registrirani v skladu z zakonom o društvih ozi-
roma da so ustanovljeni v skladu s predpisi, ki urejajo njihov
status in delovanje,

– da imajo materialne, kadrovske in druge pogoje za
delovanje,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu, velja za druš-
tva,

– da predložijo ustrezen program dela – letni načrt.

3. člen
Dejavnosti, ki se sofinancirajo so:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih

sekcij,
– kulturna dejavnost drugih društev,
– strokovno izobraževanje članov društev,
– galerijska dejavnost,
– založništvo,
– dejavnosti drugih izvajalcev s področja kulture.

4. člen
Projekti, ki se sofinancirajo so:
– priprava in izvedba kulturnih prireditev,
– udeležba na skupinski kulturni prireditvi,
– kulturni program na drugih prireditvah,
– udeležba na območnih, državnih, medobmočnih in

mednarodnih srečanjih.

5. člen
Programi, ki se sofinancirajo so:
– programi varstva kulturne dediščine,
– programi spodbujanja umetniškega ustvarjanja,
– programi spodbujanja kulturne dejavnosti v vrtcu, v

šoli in med mladino,
– novi mediji in nove pobude.

II. KRITERIJI IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE

6. člen
Kriterije in merila za vrednotenje dejavnosti, projektov

in programov so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega
pravilnika. Dopolnitve le-teh so možne na predlog odbora za
družbene dejavnosti, potrdi pa jih občinski svet.

III. POSTOPEK

7. člen
Občinski svet občine Majšperk ob sprejemanju občin-

skega proračuna določi obseg sredstev za sofinanciranje
kulturne dejavnosti v Občini Majšperk.

8. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem

poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlo-

gov sofinanciranja dejavnosti, projektov in programov,
– zbiranje predlogov,

– obdelava in ocenjevanje predlogov,
– obravnava in sklepanje na Odboru za družbene de-

javnosti,
– obveščanje predlagateljev,
– sklepanje pogodb.

9. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, da-

tum objave in razpisni rok določi županja po sprejemu ob-
činskega proračuna in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

10. člen
Objava razpisa mora vsebovati:
– dejavnosti, projekte in programe, ki so predmet sofi-

nanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, projekti in

programi,
– kriterije in merila za izbor dejavnosti, projektov in

programov,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– ime osebe, pooblaščene za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu raz-

pisa,
– določilo o namenski porabi sredstev.
Razpisni rok ne more biti krajši od enega in daljši od

dveh mesecev.

11. člen
Izbrani izvajalci podpišejo z Občino Majšperk pogodbo

o sofinanciranju.
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov izvajalca,
– namen za katerega je odobreno sofinanciranje iz ob-

činskega proračuna,
– višina sredstev,
– določilo o namenski porabi sredstev

IV. KONČNA DOLOČBA

12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 660-03/0301
Majšperk, dne 13. maja 2003.

Županja
Občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

Kriteriji in merila za vrednotenje dejavnosti, projektov in
programov na področju kulture, ki se sofinancirajo iz prora-
čuna Občine Majšperk

I. Kriteriji in merila:
Posamezna dejavnost, projekt ali program lahko prido-

bi maksimalno število točk v primeru:
– da programi, projekti in dejavnosti izhajajo iz potreb

okolja in da je njihovo izvajanje v interesu Občine Majšperk,
– da je izkazana neprofitnost programa,
– da je izdelan realen predračun stroškov za izvedbo

letnega programa, projekta oziroma dejavnosti,
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– da je prisotna stalnost dejavnosti in tradicionalno do-
bra obiskanost podobnih prireditev,

– da gre za širšo odmevnost (izven občine, regije in
širše) izvedenih programov in projektov,

– da so bila za izvedbo podobnega programa že dode-
ljena priznanja oziroma nagrade,

– da gre za množično vključevanje aktivnih članov v
izvedbo programa,

– redkosti, izvirnosti prijavljenega programa v občin-
skem obsegu in tudi širše.

II. Točkovanje:
1. Odrasli pevski zbor:
– priznano je 40–80 vaj na leto,
– honorar zborovodij na vajo (dve šolski uri): 10–30

točk,
– programski stroški na vajo: 5–10 točk,
– pavšal za materialne stroške na sezono:

– pri najmanj 30 in več članih: 500–1800 točk,
– pri 15–30 članih: 200–500 točk,
– pri manj kot 15 članih: 100–200 točk,

– pogoj za sofinanciranje so najmanj trije javni nastopi
na leto v občini.

2. Otroški pevski zbor:
– priznano je 20-40 vaj na leto,
– honorar zborovodij na vajo (dve šolski uri): 10-30

točk,
– programski stroški na vajo: 2-4 točke,
– pavšal za materialne stroške na sezono: 200-500

točk,
– pogoj za sofinanciranje so najmanj trije javni nastopi

na leto v občini,
– stroški se priznajo samo za obseg dejavnosti pev-

skega zbora, ki presega šolski program.
3. Gledališka skupina:
– priznano je 20–45 vaj na leto,
– honorar strokovnega sodelavca (režiser) na vajo (tri

šolske ure): 20–40 točk,
– pavšal za programske stroške na sezono: 200–400

točk,
– pavšal za materialne stroške na sezono: 300–600

točk,
– pogoj za sofinanciranje je eno uprizorjeno gledališko

delo na leto v občini.
4. Lutkovna skupina:
– priznano je 15–30 vaj na leto,
– honorar strokovnega sodelavca (režiser) na vajo (tri

šolske ure): 10–30 točk,
– pavšal za programske stroške na sezono: 200–400

točk,
– pavšal za materialne stroške na sezono: 300–600

točk,
– pogoj za sofinanciranje je eno uprizorjeno lutkovno

delo na leto ali najmanj trije javni nastopi na leto v občini.
5. Recitacijska, literarna skupina:
– priznano je 10–20 vaj na leto,
– honorar mentorja na vajo (dve šolski uri): 10–20

točk,
– pavšal za programske stroške na vajo: 2–4 točke,
– pavšal za materialne stroške na sezono: 200–500

točk,
– pogoj za sofinanciranje so najmanj trije javni nastopi

na leto v občini.
6. Instrumentalna, vokalno instrumentalna in vokalna

skupina:
– priznano je 20–45 vaj na leto,
– honorar strokovnega sodelavca na vajo (dve šolski

uri): 10–25 točk,

– pavšal za programske stroške na vajo: 5–10 točk,
– pavšal za materialne stroške na sezono:
– pri najmanj 16 članih: 500–1500 točk,
– pri manj kot 16 članih: 200–600 točk
– sredstva se priznajo samo za nekomercialne skupi-

ne,
– pogoj za sofinanciranje so najmanj trije javni nastopi

na leto v občini,
– za komercialne skupine se lahko financirajo le posa-

mezni nekomercialni javni nastopi ali projekti.
7. Folklora, plesna skupina:
– priznano je 20–45 vaj na leto,
– honorar mentorja na vajo (dve šolski uri): 10–25

točk,
– pavšal za programske stroške na vajo: 5–10 točk,
– pavšal za materialne stroške na sezono:
– pri najmanj 16 članih: 500–1500 točk,
– pri manj kot 16 članih: 200–600 točk,
– pogoj za sofinanciranje so najmanj trije javni nastopi

na leto v občini.
8. Likovna, fotografska, video in filmska skupina:
– priznano je 20–45 mentorskih vaj na leto,
– honorar mentorja na vajo (dve šolski uri): 10–25

točk,
– programski stroški na vajo: 10 točk,
– pavšal za materialne stroške na sezono: 500–1500

točk,
– pogoj za sofinanciranje so najmanj trije javni nastopi,

projekti ali razstave na leto v občini.
9. Galerijska dejavnost:
– pavšal za materialne stroške na leto: 500–1500 točk,
– pogoj za sofinanciranje so najmanj trije javni nastopi,

projekti, razstave ali predstavitve na leto v občini, oziroma
izvedba vsaj dveh izobraževanj oziroma predavanj.

10. Ohranjanje kulturne dediščine (muzejska in zgodo-
vinska dejavnost):

– pavšal za materialne stroške na leto: 500–1500 točk,
– pogoj za sofinanciranje so najmanj trije javni nastopi,

projekti, razstave ali predstavitve na leto v občini, oziroma
izvedba vsaj dveh izobraževanj oziroma predavanj.

11. Udeležba na območnih, medobmočnih, državnih
in meddržavnih srečanjih:

– udeležba na območnih, medobmočnih, državnih in
meddržavnih srečanjih se ovrednoti s 50 točkami. Posa-
meznemu izvajalcu se sofinancira največ tri udeležbe na
srečanjih,

– kolikor je srečanje velikega promocijskega značaja
za občino, se za posameznega izvajalca udeležba lahko
vrednoti do 100 točk.

12. Kulturne prireditve:
– del kulturne dejavnosti v občini predstavljajo tudi kul-

turne prireditve, ki so nadgradnja celotne kulturne dejavno-
sti v občini. Sofinancirajo se večje kulturne prireditve v orga-
nizaciji društev, samostojnih kulturnih delavcev,
posameznikov, drugih izvajalcev kulturnih programov in de-
javnosti in vzgojno-izobraževalnega zavoda s sedežem v Ob-
čini Majšperk,

– izjemoma se lahko sofinancirajo tudi kulturne priredi-
tve v organizaciji izvajalcev, ki nimajo sedeža v Občini Maj-
šperk, pod pogojem, da je prireditev v interesu občine in
ima promocijski značaj za občino,

– praviloma se sofinancirajo kulturne prireditve, ki:
– jih prireja občina skladno s protokolom o javnih kul-

turnih prireditvah v občini,
– so organizirane s soglasjem občine,
– sofinancirajo se stroški organizacije, promocije in

izvedbe prireditve v višini do 300 točk na prireditev.
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III. Metodologija izračuna:
– ocenjujejo se tiste postavke, ki so razvidne iz

predložene dokumentacije,
– v primeru, da v predloženi dokumentaciji niso na-

vedeni popolni podatki (članstvo, število prireditev ipd.)
se ta postavka pri vrednotenju posameznega programa
ne upošteva,

– vrednost točke se vsako leto izračuna na podlagi
razpoložljivih proračunskih sredstev za dotacije kulturnim
društvom in skupnega števila točk ovrednotenih progra-
mov,

– konkretno število točk oziroma sredstev za posa-
meznega upravičenca predlaga za vsako leto Odbor za
družbene dejavnosti, ki ob tem poleg meril upošteva tudi
dejanski obseg dejavnosti (na podlagi obsega in kakovo-
sti dejavnosti v preteklem letu in načrtovanega obsega na
osnovi predloženih programov), najkasneje ob zaključku
leta pa ugotavlja morebitna odstopanja,

– v primeru, da upravičenec ne izpolni kriterija za-
htevanih nastopov in meril, se mu pri poračunu akontacij
število točk zniža sorazmerno z doseženim obsegom de-
javnosti, večji obseg pa se upošteva pri razdelitvi more-
bitnega ostanka sredstev.

2397. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za
podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v Občini Majšperk

V skladu z 12. členom zakona o gostinstvu (Uradni
list RS, št. 1/95, 40/99 in 36/00), 4. členom pravilnika
o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obra-
tov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
(Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00) ter 17. člena statu-
ta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občin-
ski svet občine Majšperk na 6. redni seji dne 13. 5.
2003 sprejel

P R A V I L N I K
o merilih za izdajo soglasja za podaljšan

obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost v

Občini Majšperk

1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji, na

podlagi katerih Občinska uprava občine Majšperk izda
soglasje za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v
nadaljevanju: gostinski obrati).

2. člen
Gostinski obrati, ki se nahajajo na področju Občine

Majšperk in so v stanovanjskih objektih ali objektih v
stanovanjskih naseljih, lahko obratujejo v rednem delov-
nem času med 6. in 22. uro, kot ga določa pravilnik
(Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00).

3. člen
V podaljšanem obratovalnem času lahko poslujejo

gostinski obrati iz prejšnjega člena tega pravilnika, in
sicer:

1. Restavracije, gostilne, okrepčevalnice, bari in iz-
letniške kmetije:

– v stanovanjskem objektu ali v stanovanjskem na-
selju, v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in nedeljo, naj-
dlje do 24. ure, v petek in soboto najdlje do 2. ure
naslednjega dne,

– izven stanovanjskega naselja najdlje do 2. ure na-
slednjega dne.

2. Slaščičarne in kavarne:
– v stanovanjskem naselju najdlje do 24. ure,
– izven stanovanjskega naselja najdlje do 1. ure na-

slednjega dne.
3. Nočni bari in bari z mehansko glasbo ipd:
– v stanovanjskem objektu ali v stanovanjskem na-

selju, v ponedeljek, torek, sredo, četrtek, nedeljo, naj-
dlje do 2. ure naslednjega dne, v petek in soboto najdlje
do 3. ure naslednjega dne,

– izven stanovanjskega naselja najdlje do 5. ure na-
slednjega dne.

4. Vinotoči v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in v
nedeljo do 24. ure, ter v petek in soboto najdlje do 3. ure
naslednjega dne.

5. Gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih
(npr. v trgovsko-poslovnih centrih, kulturnih ustanovah,
športnih objektih) v skladu z veljavnim hišnim redom ozi-
roma programom prireditve, vendar najdlje:

– v stanovanjskem objektu ali v stanovanjskem na-
selju najdlje do 1. ure naslednjega dne,

– izven stanovanjskega naselja najdlje do 2. ure na-
slednjega dne.

6. Hotelske terase in gostinski vrtovi v okviru nasta-
nitvenih gostinskih obratov lahko obratujejo v skladu z
določenim obratovalnim časom gostinskega obrata.

4. člen
Gostinski obrat ali kmetija sme, ne glede na že izda-

no soglasje k podaljšanem času, občasno obratovati v
dodatnem podaljšanem obratovalnem času ob raznih pri-
reditvah (poroke, proslave, srečanja, zabavne prireditve).
Za enkratno podaljšanje obratovalnega časa mora vsakič
zaprositi za predhodno soglasje 5 dni pred načrtovano
prireditvijo. Soglasja so vezana na točno določene datu-
me in ne veljajo za ostale dni.

5. člen
Gostinec mora vlogi za podaljšan obratovalni čas

priložiti:
– soglasje lastnika objekta, kjer se lokal nahaja, ko-

likor gostinec ni lastnik lokala;
– pozitivno mnenje krajevne oziroma vaške skupno-

sti, na območju katere se gostinski obrat nahaja.
Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu, ki je

objavljen skupaj s pravilnikom Ministrstva za gospodar-
stvo o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejav-
nost.

Veljavno je soglasje in mnenje, ki na dan vložitve ni
starejše od 30 dni.

V primeru, da je mnenje ali soglasje negativno ali z
določenimi zadržki, občinska uprava vlogo o podaljša-
nem obratovalnem času zavrne.

Soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času go-
stinskega obrata se izda za določen čas, in sicer za
tekoče koledarsko leto.

6. člen
Pri izdaji soglasja se upošteva:
1. Značilnosti območja, kjer se objekt nahaja:
– potrebe razvoja turizma v občini in krajevnih sku-

pnostih;
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– bližina avtobusnih postaj, kulturnih ustanov, po-
slovno trgovskih središč;

2. vrsta gostinskega obrata;
3. potrebe gostov v občini;
– gostinski obrat z dodatno ponudbo (prireditve,

ples, kulturni in športni program);
4. lokacija gostinskega obrata oziroma kmetije (bliži-

na pokopališč, cerkva, šolskih ustanov);
5. izpolnjevanje ureditvenih pogojev gostinskega

obrata:
– skrb za urejenost okolice gostinskega obrata,
– zagotovljena parkirna mesta,
– zagotovitev javnega reda in miru v obratu in v oko-

lici,
6. Izpolnjevanje pogojev iz veljavnega odloka o jav-

nem redu in miru.
Krajevna skupnost je pri izdaji mnenja dolžna upoš-

tevati te pogoje.

7. člen
Občinski organ lahko v roku 5 dni od dneva, ko je

od organov nadzora izvedel za neizpolnjevanje pogojev, z
odločbo prekliče že izdano soglasje k podaljšanem obra-
tovalnem času v naslednjih primerih:

– ponavljajoče utemeljene pritožbe bljižnih stanoval-
cev zaradi kršitev javnega reda in miru v času podaljšane-
ga obratovalnega časa,

– prekoračitve dovoljenega podaljšanega obratoval-
nega časa,

– večkratna posredovanja s strani policije, oziroma
inšpekcijskih organov,

– neizpolnitev drugih pogojev, določenih s strani ob-
činskega organa Občine Majšperk v izdanem soglasju.

V primeru odvzema soglasja za obratovanje v poda-
ljšanem obratovalnem času na podlagi razlogov iz prej-
šnega odstavka tega člena, je gostincu odvzeta možnost
pridobitve tega soglasja za nadaljnjih 6 mesecev.

V odločbi o preklicu izdanega soglasja k podaljšane-
mu obratovalnemu času občinski organ določi ustrezno
spremenjeni obratovalni čas. Pritožba zoper odločbo ne
zadrži izvršitve odločbe.

8. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzorujejo pri-

stojne inšpekcijske službe.

9. člen
Gostinec mora uskladiti obratovalni čas gostinskega

obrata, ki v času uveljavitve tega pravilnika obratuje v
podaljšanem obratovalnem času, ob prvi naslednji zahte-
vi za odobritev podaljšanega obratovalnega časa po uve-
ljavitve tega pravilnika.

10. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 306-01/03-01
Majšperk, dne 13. maja 2003.

Županja
Občine Majšperk

mag. Darinka Fakin l. r.

MEDVODE

2398. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Medvode

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih voli-
tvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,61/95,
70/95, 20/98 in 51/02) in 17. člena statuta Občine
Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je
Občinski svet občine Medvode na 6. seji dne 13. 5.
2003 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije občine

Medvode

I
V Občinsko volilno komisijo občine Medvode se ime-

nujejo:
1. za predsednico: Martina Hren, univ. dipl. prav., roj.

26. 9. 1963, ki stanuje v Spodnjih Pirničah 50 B,
2. za namestnico predsednice: Majda Irt, univ. dipl.

prav., roj. 7. 7. 1969, ki stanuje v Zbiljah 66 A,
3. za člana komisije: Dušan Brekič, roj. 3. 12. 1939,

ki stanuje v Goričanah 8E,
4. za namestnico člana: Breda Kokalj, roj. 16. 4. 1942,

ki stanuje v Goričanah 13,
5. za člana komisije: Brane Kršinar, roj. 8. 10. 1959,

ki stanuje Topol 5A,
6. za namestnika člana: Peter Podgoršek, roj. 20. 7.

1947, ki stanuje Klanska 3, Medvode,
7. za člana komisije: Vukašin Lutovac, roj. 15. 3. 1943,

ki stanuje Klanska 2, Medvode,
8. za namestnico člana: Marjeta Zajc, roj. 19. 6. 1943,

ki stanuje Zgornje Pirniče 91C.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu obči-
ne Medvode.

Št. 102-9/03
Medvode, dne 13. maja 2003.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

2399. Program opremljanja stavbnih zemljišč s
sanitarno in meteorno kanalizacijo v naseljih
Vaše, Goričane, Rakovnik in Sora

Na podlagi 141. člena zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/02), navodila o vsebini programa oprem-
ljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) in 17. člena
statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95)
je Občinski svet občine Medvode na 6. seji dne 13. 5.
2003 sprejel
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P R O G R A M
opremljanja stavbnih zemljišč s sanitarno in

meteorno kanalizacijo v naseljih Vaše, Goričane,
Rakovnik in Sora

SPLOŠNI DEL

1. člen
Program opremljanja stavbnih zemljišč s sanitarno in

meteorno kanalizacijo v naseljih Vaše, Goričane, Rakovnik
in Sora določa:

– razvrstitev območja opremljanja v vrsto območja gle-
de na pretežno rabo posameznih vrst stavb,

– finančni del, ki obsega:
– oceno stroškov izgradnje,
– preračun ocene stroškov na m2 neto etažno po-

vršino za posamezne značilne vrste stavb na območju
opremljanja,

– način razdelitve stroškov komunalne opreme med
občino in zavezance,

– dinamiko zagotavljanja potrebnih finančnih sred-
stev glede na postopnost izvajanja del,

– tehnični del, ki obsega:
– popis del,
– opis etapnosti izvajanja del in roki za posamezno

etapo.

2. člen
Program opremljanja stavbnih zemljišč s sanitarno in

meteorno kanalizacijo v naseljih Vaše, Goričane, Rakovnik
in Sora obsega naslednja območja urejanja:

– ŠS 9/5 – 1 Sora
– ŠM 9/1 – pokopališče Sora
– ŠG 16/1
– ŠS 16/5
– ŠP 9/4
– ŠK 9/4
– ŠK 9/3 – 2
– ŠK 9/3 – 1
– ŠK 9/1 – 3
– ŠR 9/3 – RC Sora
– ŠS 9/5 – 2 Sora
– ŠS 9/4 – Rakovnik
– ŠP 9/4 – Rakovnik
– ŠS 9/3 – Goričane
– ŠR 9/2 – Goričane
– ŠS 9/2 – Vaše

3. člen
Območje, ki je predmet tega programa, se glede na

pretežno rabo vrste stavb, ne deli v skupine, saj je celotno
območje pozidano s pretežno stanovanjskimi stavbami, v
katerih se tudi opravlja poslovna dejavnost kot spremljajoča
dejavnost in s stavbami družbenega standarda.

4. člen
Priključitev na sanitarno in meteorno kanalizacijo je

obvezna in bo možna takoj po izgradnji primarnega omrežja.
Glede na to, da izgradnja že poteka in je na primarno

omrežje možna takojšna priključitev vseh objektov, ki se
nahajajo neposredno ob trasi primarnega kanala, ki poteka
po cesti v naseljih Goričane in Rakovnik, je rok priključitve
takoj po plačilu komunalnega prispevka.

FINANČNI DEL

5. člen
Celotni stroški opremljanja s sanitarno in meteorno

kanalizacijo za območje, ki je predmet tega programa, so
po investicijskem programu, ki ga je izdelala družba NE-
BRA, d. o. o., Dunajska 122, Ljubljana, z dne: februar
1998, in po vrednosti po stalnih cenah, ki jo je izdelala
družba TEMPUS BABNIK, k. d., z dne 9. 5. 2003, ocenjeni
na 1.960,536.000 SIT.

6. člen
Finančni viri za zagotavljanje sredstev za izvajanje pro-

grama opremljanja stavbnih zemljišč po tem odloku so:
– občinski proračun,
– taksa za obremenjevanje vode – ekološka taksa,
– lastna sredstva upravljavca,
– nepovratna sredstva države – javni razpis MOPE.
ki skupaj prispevajo 85% celotne investicije, oziroma

1.666,455.600 SIT in
– zavezanci za plačilo komunalnega prispevka – lastni-

ki obstoječih objektov in investitorji objektov v obravnava-
nem območju, ki skupaj prispevajo 15% ocenjene vredno-
sti, oziroma 294,080.400 SIT.

7. člen
Prispevek zavezanca za plačilo komunalnega prispev-

ka se določi glede na neto etažno površino objekta in znaša
2.980 SIT za m2 neto etažne površine.

Znesek se valorizira z indeksom cen proizvodnja pano-
ga gradbenega materiala po podatkih Statističnega urada
RS.

Po dokončnem plačilu prispevka izda občinska upra-
va zavezancu pisno soglasje, na osnovi katerega mu
upravljavec sanitarnega kanalizacijskega omrežja izvede
priključek.

8. člen
Sredstva prispevkov za priključitev objektov na javno

sanitarno kanalizacijsko omrežje se zbirajo v proračunu Ob-
čine Medvode in so namenska. Sredstva se v proračunu
namenijo za:

– izgradnjo novih kanalizacijskih omrežij,
– dograditev obstoječih kanalizacijskih omrežij,
– izgradnjo lokalnih čistilnih naprav.

NAČIN PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

9. člen
Komunalni prispevek se določi z odločbo, ki jo izda

občinska uprava ali s pogodbo.
Komunalni prispevek se plača v enkratnem znesku v

roku 30 dni od vročitve odločbe ali obročno.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko

uveljavlja obročno odplačevanje na osnovi utemeljene vlo-
ge. Število obrokov se določi z odločbo glede na socialno
stanje zavezanca, ki ga ta dokazuje z zadnjo odločbo o
dohodnini.

10. člen
Priključevanje na sanitarno in meteorno kanalizacijo bo

glede na v tem členu določeno faznost izgradnje, predvido-
ma zagotovljeno:

– za objekte in stavbna zemljišča, v naseljih Vaše, Go-
ričane, Rakovnik, ki se nahajajo neposredno ob lokalni ce-
sti Preska-Sora, predvidoma do 31. decembra 2003,
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– za objekte in stavbna zemljišča v preostalem delu
naselja Vaše in v delu naselja Goričane, ki se nahaja nad
gradom Goričane, predvidoma do 31. decembra 2005,

– za objekte in stavbna zemljišča v preostalem delu
naselja Rakovnik – predvidoma do 31. decembra 2006,

– za objekte in stavbna zemljišča v naselju Sora –
predvidoma do 31. decembra 2007

– preostali del naselja Goričane – predvidoma do
31. decembra 2008.

11. člen
Predvidoma se bo v naslednjih desetih letih na sanitar-

no in meteorno kanalizacijo priključilo 760 objektov na ob-
močju, ki je predmet tega programa.

TEHNIČNI DEL

12. člen
Tehnični del programa opremljanja, ki zajema lokacij-

sko, projektno dokumentacijo in investicijski načrt je se-
stavni del tega programa in je na vpogled pri občinskem
organu, pristojnem za komunalo.

KONČNA DOLOČBA

13. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu RS in velja z

dnem sprejema.

Št. 352-47/03
Medvode, dne 13. maja 2003.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

MIRNA PEČ

2400. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto
2003

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00 in odločitve ustavnega
sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95,
9/96, 39/96, 44/96, 59/99), 3. člena zakona o financira-
nju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 29.
člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in
79/01) ter 15. in 70. člena statuta Občine Mirna Peč (Ura-
dni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) je Občinski svet
občine Mirna Peč na 5. seji dne 13. 5. 2003 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2003

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Mirna Peč za leto

2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina prora-
čuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2003

v SIT
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74) 328,727.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 162,965.000

70 DAVČNI PRIHODKI 138,778.000
700 Davki na dohodek na dobiček 118,000.000
703 Davki na premoženje 7,036.000
704 Domači davki na blago in storitve 13,742.000
706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI 24,187.000
710 Udeležbe na dobičku in
dohodki od premoženja 8,715.000
711 Takse in pristojbine 1,700.000
712 Denarne kazni 422.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 4,650.000
714 Drugi nedavčni prihodki 8,700.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 165,762.000
740 transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 165,762.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 362,624.000

40 TEKOČI ODHODKI 81,403.000
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 16,992.000
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost 2,151.000
402 Izdatki za blago in storitve 61,160.000
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve 1,100.000

41 TEKOČI TRANSFERI 168,231.000
410 Subvencije 11,976.000
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom 30,540.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam 14,989.000
413 Drugi tekoči domači transferi 110,726.000
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 108,726.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 106,540.000

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 6,450.000
430 Investicijski transferi 6,450.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –33,897.000

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
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44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)

55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –33,897.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) +33,897.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) =III. +33,897.000

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestav-
ljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaci-
ji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin
kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odlo-
ku.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:

– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o var-
stvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).

4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposre-

dnega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posamez-
nega področja proračunske porabe v posebnem delu prora-
čuna.

Župan s polletnim poročilom in konec leta poroča ob-
činskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in
njegovi realizaciji.

Župan Občine Mirna Peč je pooblaščen, da poveča ali
zmanjša določeno postavko v proračunu za 5% brez sogla-
sja občinskega sveta oziroma, da prerazporedi sredstva iz
posameznega področja v drugo področje proračuna do viši-
ne 10% posameznega področja.

5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve-
sticijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
70% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu nepo-
srednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2004 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic pora-

be.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% teh
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

6. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko

rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini

1,100.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske

uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
1,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obve-
šča občinski svet.

7. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše

plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesora-
zmerju z višino terjatve.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA

8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci

prihodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finan-
čnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financi-
ranja, se občina v proračunu 2003 ne namerava zadolžiti.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Mirna Peč ter zadolžitve in izdaja poroštev pravnih oseb
javnega sektorja na ravni občine drugim fizičnim in pravnim
osebam, v letu 2003 ne sme preseči skupne višine glavnic
5,000.000 tolarjev.

O kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne pora-
be, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, odloča žu-
pan. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo or-

ganizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega po-
dročja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.

Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enako-
merno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti in zapa-
dlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja pro-
računa. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za
katere so dana.

Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo
za račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki
presegajo zneske, določene s proračunom.

10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni

občinski upravi in županu občine, kot predstojnemu organu
občine, predložiti finančne načrte za naslednje proračun-
sko leto na način in v rokih, ki jih predpiše župan.

Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni
županu poročati najmanj dvakrat letno o realizaciji nalog, in
sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.

Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni
dodatno predložiti tudi podatke za analizo poslovanja, ki jih
zahteva župan, tajnik občine ali nadzorni odbor.

11. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski preje-

mek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proraču-
nu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
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12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Mirna Peč v

letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporab-
lja ta odlok in sklep župana.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-02/03-01
Mirna Peč, dne 14. maja 2003.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

2401. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
komunalnem prispevku na območju Občine
Mirna Peč

Na podlagi 143., 146. in 179. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter 15. člena statuta
Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99 in 52/01) je
Občinski svet občine Mirna Peč na 5. redni seji dne 13. 5.
2003 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

komunalnem prispevku na območju Občine
Mirna Peč

1. člen
V 3. členu odloka o komunalnem prispevku (Uradni list

RS, št. 33/03), (v nadaljevanju: odlok) se v tabeli 3:
– spremeni tretja vrstica, tako da se glasi:
Stanovanja, druge javne, skupne in osebne storitvene

dejavnosti 1,00
– doda nova vrstica, ki se glasi:
Zidanice nad kletjo 1,50

2. člen
Peti odstavek 12. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Prispevki k izgradnji infrastrukturnega omrežja v Obči-

ni Mirna Peč, samoprispevek ter še neuveljavljene olajšave,
se pri odmeri priznajo samo do višine izračunanega komu-
nalnega prispevka.«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-21/03
Mirna Peč, dne 14. maja 2003.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

2402. Sklep o začetku postopka podelitve koncesije
za opravljanje javne službe na primarni
zdravstveni ravni na območju Občine Mirna Peč

Na podlagi 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni
list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) in na podlagi 4., 5. in

42. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 9/92 in 86/02) je Občinski svet občine Mirna Peč na 5.
seji dne 13. 5. 2003 sprejel

S K L E P
o začetku postopka podelitve koncesije za

opravljanje javne službe na primarni zdravstveni
ravni na območju Občine Mirna Peč

1
Na podlagi meril za postavitev mreže javne zdravstvene

službe na primarni zdravstveni ravni na območju Občine
Mirna Peč se v obsegu, ki ga ta merila določajo, in na
podlagi zahtev kandidatov za koncesijo, izvede zbiranje vlog
za opravljanje koncesije na primarni zdravstveni ravni na
območju Občine Mirna Peč. Zaradi podelitve koncesije ne
sme priti do širitve mreže javne zdravstvene službe na pri-
marni zdravstveni ravni na območju Občine Mirna Peč.

2
Kandidati za opravljanje koncesije morajo izpolnjevati

pogoje za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti iz
35. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 9/92 in 86/02) in imajo za opravljanje koncesije zago-
tovljene prostore, ki omogočajo enako, oziroma boljšo do-
stopnost do zdravstvenih storitev, kot so bile pred podelitvijo
koncesije.

3
Medsebojna razmerja med koncendentom in koncesi-

onarjem se uredijo s pogodbo.

4
Ta sklep začne veljati takoj.

Št. 032-01/03-22
Mirna Peč, dne 14. maja 2003.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

2403. Pravilnik za vrednotenje programov organizacij
in društev na področju humanitarnih dejavnosti
ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti
občanov in njihovih združenj v Občini Mirna Peč

Na podlagi 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni
list RS, št.18/9, 52/01 in 40/03) je Občinski svet občine
Mirna Peč na 5. redni seji dne 13. 5. 2003 sprejel

P R A V I L N I K
za vrednotenje programov organizacij in društev
na področju humanitarnih dejavnosti ter društev
interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in

njihovih združenj v Občini Mirna Peč

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa načrtovanje in dodeljevanje finan-

čnih sredstev za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejav-
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nosti izvajalcev na področju humanitarnih dejavnosti, druš-
tvom interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih
združenj (v nadaljevanju: izvajalcev), ki delujejo na območju
Občine Mirna Peč, kjer imajo tudi svoj sedež. Izjema določi-
la, da morajo imeti svoj sedež v Občini Mirna Peč, velja le
organizacije in društva, ki delujejo na področju humanitarnih
dejavnosti in imajo lahko svoj sedež tudi izven območja
Občine Mirna Peč, njihovi člani pa so tudi občani Občine
Mirna Peč.

2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev finančnih sredstev, ki

jih na podlagi sprejetih programskih nalog izvajalcem zago-
tavlja Občina Mirna Peč iz sredstev proračuna.

V pravilniku so opredeljeni tudi:
1. opravila in postopki, ki jih v posameznih fazah po-

stopka opravlja občinska uprava,
2. dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka

opraviti predlagatelji in izvajalci programov za sofinanciranje
na zgoraj navedenih področjih,

3. določa dokumentacijo, ki se uporablja v postopku,
ki ga ureja ta pravilnik.

3. člen
Izvajalci programov in projektov so:
1. organizacije, društva, združenja in zveze, ki so regis-

trirane za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpi-
su.

4. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje po-

goje:
1. da imajo sedež v Občini Mirna Peč,
2. društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejav-

nosti imajo lahko svoj sedež tudi izven območja Občine
Mirna Peč, njihovi člani pa morajo biti tudi občani Občine
Mirna Peč,

3. da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani čla-
narini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,

4. da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
5. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtova-
nih aktivnosti,

6. da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo po-
ročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje
leto.

5. člen
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilni-

kom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so
proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem, in sicer za
naslednje vsebine:

1. neprofitnim in prostovoljnim izvajalcem na področju
humanitarnih dejavnosti za izvajanje njihovih rednih letnih
programov,

2. turističnim društvom za izvajanje njihovih letnih pro-
gramov,

3. vsem ostalim neprofitnim izvajalcem (razen društev,
ki delujejo na športnem in kulturnem področju) za sofinanci-
ranje letnih programov.

II. POSTOPEK

6. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sred-

stev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:

a) priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlo-
gov izvajalcev,

b) zbiranje predlogov,
c) ocenjevanje prispelih predlogov,
d) obravnava in potrditev predlogov,
e) obveščanje izvajalcev o odločitvi, pritožbe izvajalcev,
f) sklepanje pogodb,
g) spremljanje pogodb in namenskega koriščenja sred-

stev iz proračuna,
h) obravnava poročil o projektih in oceno skladnosti s

pogodbami izvajalcev.
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, me-

rila in kriterije iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika,
datum objave javnega razpisa in razpisni rok, določi župan s
sklepom.

Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in
sprejema občinskega proračuna.

7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– programe, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi pro-

grami ali projekti,
– okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpi-

sa,
– kriterije in merila za izbor programov izvajalcev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb občinske uprave pooblaščene za da-

janje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu

javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne

daljši od dveh mesecev.

8. člen
Pravico do sofinanciranja programov imajo izvajalci iz

3. člena tega pravilnika, ki so izbrani na podlagi vsakoletne-
ga javnega razpisa, ki se po izdaji sklepa župana občine
objavi v Dolenjskem listu.

Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračun-
skih sredstev, pošljejo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oz-
nako »Za sofinanciranje društev – ne odpiraj« na naslov
Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč.

Po preteku roka za oddajo prijav bo strokovna komisija
odprla ponudbe, in zapisniško naredila seznam vseh prispe-
lih vlog po predlagateljih in vsebinah. Izvajalci, ki bodo v
razpisnem roku poslali nepopolne vloge, morajo le-te dopol-
niti v roku osmih dni, na kar jih v pisni obliki opozori občin-
ska uprava.

9. člen
Nepopolnih vlog, ki jih po zgoraj omenjenih rokih pre-

dlagatelj ne dopolni, se s sklepom župana zavržejo.
Spisek zavrženih vlog se priloži k obravnavi ostalih

vlog.

10. člen
Strokovna komisija pripravi predlog delitve razpoložlji-

vih sredstev na podlagi pogojev in meril za vrednotenje
programov organizacij in društev na področju humanitarnih
dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti
občanov in njihovih združenj v Občini Mirna Peč. O izboru
izvajalcev odloči župan Občine Mirna Peč.
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11. člen
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javne-

ga razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti
sklepa o izboru oziroma pritožbo, v roku 8 dni od prejema
sklepa, na naslov občine. V zahtevku za preveritev mora na-
tančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo.

Občina je dolžna pritožbo obravnavati, preveriti njene
navedbe in v roku 15 dni ponovno odločiti s sklepom o
izboru. S sklepom lahko spremeni svojo prejšnjo odločitev.

Sklep o izboru izvajalca je s tem dokončen.

12. člen
Po preteku roka za pritožbe župan za vsako proračun-

sko leto posebej z izvajalci programov sklene letne pogod-
be o sofinanciranju izbranih programov. Podpis pogodbe z
izvajalci se izvede po sprejemu občinskega proračuna za
tekoče leto. V pogodbi se opredeli izbran program, višino in
namen sofinanciranja, kot sledi iz tega pravilnika, roke za
zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad namen-
sko porabo proračunskih sredstev.

O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci v
pogodbenem roku predložiti dokazila o opravljenih nalogah
in doseženih rezultatih.

13. člen
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci

podpisani izvod pogodbe vrniti občinski upravi.
Če podpisana pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v

petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se
zadeva obravnava, kot da je izdajalec odstopil od zahteve po
financiranju in sofinanciranju predloga projekta oziroma pro-
grama.

14. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati dogovorjene pro-

grame v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim
bili opredeljeni v pogodbi in občinsko upravo sproti obve-
ščati o realizaciji programov.

Občina Mirna Peč lahko od izvajalcev programov za-
hteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednote-
nje izvajanja dogovorjenih projektov in programov.

Kolikor Občina Mirna Peč ugotovi nenamensko porabo
sredstev s strani izvajalca, se financiranje ali sofinanciranje
takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v
občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.

Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidi-
rati na naslednjem javnem razpisu občine.

III. OPREDELITEV DOKUMENTOV V POSTOPKU PO TEM
PRAVILNIKU

15. člen
Razpisna dokumentacija zajema razpisne obrazce z

navodili in kriteriji, ki jih pripravi občina in so v času razpisa
na voljo v prostorih občinske uprave.

Izvajalci morajo dati ponudbo svojih projektov in pro-
gramov na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila
oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.

IV. POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV
IZVAJALCEV

16. člen
Pogoji in merila za sofinanciranje programov navedeni

v prilogi pravilnika za vrednotenje programov organizacij in

društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev in-
teresnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih zdru-
ženj v Občini Mirna Peč, ki jih sprejme Občinski svet občine
Mirna Peč, so sestavni del tega pravilnika.

17. člen
Vrednost posameznih programov po pogojih in merilih,

ki so opredeljeni v prilogi pravilnika za vrednotenje progra-
mov organizacij in društev na področju humanitarnih dejav-
nosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov
in njihovih združenj v Občini Mirna Peč, je izražena v toč-
kah. Vrednost točke po posameznih programih se določi po
sprejemu proračuna za vsako leto posebej.

V. KONČNI DOLOČBI

18. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavlja-

jo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-25/03
Mirna Peč, dne 14. maja 2003.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

Pogoji in merila
za vrednotenje programov organizacij in društev
na področju humanitarnih dejavnosti ter društev
interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in

njihovih združenj v Občini Mirna Peč

Merila in kriteriji za vrednotenje programov:
1. PROGRAMI NEPROFITNIH IZVAJALCEV NA PO-

DROČJU HUMANITARNIH DEJAVNOSTI:
1.1. Neprofitni izvajalci na področju humanitarnih de-

javnosti so:
– javni socialno-varstveni zavodi,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofit-

ne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne
stiske in težave občanov Občine Mirna Peč, ustanovijo po-
samezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,

– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in ne-
profitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo
posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali soci-
alne potrebe svojih občanov,

– invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofit-
ne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezni-
ki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti
po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni
položaj invalidov – občanov Občine Mirna Peč,

– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebni-
ki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali
občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja za obča-
ne Občine Mirna Peč.

1.2. Programi se točkovno vrednotijo na naslednji na-
čin:
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1.2.1. Redna dejavnost društva:
– redna dejavnost organizacije ali društva 50 točk
– za vsako sekcijo, ki deluje v organizaciji

ali društvu (šport, kultura) 10 točk
– za vsakega člana, ki je plačal članarino 1 točka
1.2.2. Sofinanciranje posameznih aktivnosti:
– organizacija predavanja za člane društva (priznajo se

3 predavanja na leto), na predavanje 5 točk
– organizacija strokovnega predavanja za občane

(priznajo se 3 predavanja na leto), na predavanje 10 točk
– obdaritev jubilantov 10 točk
– organizacija srečanja starostnikov 10 točk
– novoletna obdaritev starostnikov in invalidov 10 točk
– skrb za bolne in ostarele 10 točk
– organizacija prireditve z več udeleženci

(srečanje upokojenskih zborov). 20 točk
2. PROGRAMI TURISTIČNIH DRUŠTEV:
2.1. Programi se točkovno vrednotijo na naslednji način:
2.1.1. Redna dejavnost društva
– redna dejavnost društva:
– društvo, ki ima status delovanja v

javnem interesu 250 točk
– društvo brez statusa 50 točk
– za vsakega člana, ki je plačal članarino 1 točka
– za vsako sekcijo, ki deluje v okviru društva 10 točk
2.1.2. Sofinanciranje posameznih aktivnosti
– organizacija samostojne prireditve v občini 20 točk
– organizacija pohoda 10 točk
– sodelovanje pri sprejemu obiskovalcev

naše občine s turističnim vodičem 10 točk
– organizacija ocenjevalne akcije za

najlepše urejeno hišo, kmetijo 20 točk
– izdaja promocijskega materiala

(za vsako tiskano izdano zloženko, plakat...) 30 točk
3. PROGRAMI VSEH OSTALIH NEPROFITNIH IZVA-

JALCEV, KI IMAJO SVOJ SEDEŽ V OBČINI MIRNA PEČ:
3.1. Programi se točkovno vrednotijo na naslednji način:
3.1.1. Redna dejavnost društva
– redna dejavnost društva 50 točk
– za vsakega člana, ki je plačal članarino 1 točka
– za vsako sekcijo, ki deluje v organizaciji,

društvu 10 točk
3.1.2. Sofinanciranje posameznih aktivnosti
– organizacija predavanja za člane društva

(priznajo se 3 predavanja na leto), na predavanje 5 točk
– organizacija strokovnega predavanja za

občane (priznajo se 3 predavanja na leto),
na predavanje 10 točk

– organizacija kmečkega praznika s
kmečkimi igrami 30 točk

– organizacija kviza »Mladi in kmetijstvo« 10 točk
– udeležba na regijskem tekmovanju v kvizu,

oranju, kmečkih igrah, na tekmovanje 5 točk
– organizacija pohoda 10 točk
– organizacija prireditve blagoslov konj 20 točk
– organizacija prireditve pohod

jesenske konjenice 10 točk
– organizacija razstave izdelkov in proizvodov članov

organizacije ali društva na območju
Občine Mirna Peč 10 točk

– organizacija strokovnega ocenjevanja
proizvodov članov društva 20 točk

4. PROGRAMI ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ
IN ZVEZ, KI IMAJO SVOJ SEDEŽ IZVEN OBMOČJA OBČI-
NE MIRNA PEČ

Višino sofinanciranja programov določi strokovna ko-
misija.

Osnovni kriteriji za določitev višine sofinanciranja pro-
gramov so:

– kakovost in zahtevnost predlaganega programa,
– skupna vrednost posameznega programa,
– število uporabnikov programa iz Občine Mirna Peč.
5. KONČNA DOLOČBA
Pogoji in merila za vrednotenje programov organizacij in

društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev inte-
resnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v
Občini Mirna Peč veljajo z dnem veljavnosti pravilnik za vre-
dnotenje programov organizacij in društev na področju huma-
nitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejav-
nosti občanov in njihovih združenj v Občini Mirna Peč.

2404. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v
Občini Mirna Peč

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 100/00 in odločbe US, Uradni list RS, št.
6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
59/99) in 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list
RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) je Občinski svet občine
Mirna Peč na 5. redni seji dne 13. 5. 2003 sprejel

P R A V I L N I K
o vrednotenju športnih programov v Občini Mirna

Peč

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Mirna Peč

določa pogoje, merila, in postopke za razdelitev sredstev,
namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini
Mirna Peč.

2. člen
Predmet teh kriterijev je delitev sredstev za šport, ki jih

na osnovi sprejetih programskih nalog zagotavlja Občina
Mirna Peč iz sredstev proračuna.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

3. člen
Izvajalci programov na področju športa so:
– športna društva,
– šole in vrtci,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge or-

ganizacije, registrirane za dejavnosti v športu.

4. člen
Izvajalci programov športa morajo izpolnjevati nasled-

nje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Mirna Peč,
– da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrov-

ske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu, tekmovalcih,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa za-
kon o društvih,
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– da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poro-

čila o realizaciji programov, načrt aktivnosti za prihodnje leto
in poročila o doseženih rezultatih.

5. člen
Iz proračuna Občine Mirna Peč se sofinancirajo na-

slednji programi:
– športna vzgoja otrok in mladine,
– športna rekreacija,
– športne prireditve,
– izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje stro-

kovnih kadrov v športu,
– investicije in investicijsko vzdrževanje športnih ob-

jektov,
– delovanje društev.

6. člen
Občina Mirna Peč vsako leto objavi javni razpis za izbor

in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa občine.
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo ime-
nuje župan, in sicer po postopku, ki ga določa odredba o
načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega progra-
ma športa (Uradni list RS, št. 95/99).

7. člen
Strokovna komisija izbere izvajalce letnega programa

športa na podlagi pogojev in meril za vrednotenje športnih
programov v Občini Mirna Peč, ki so priloga tega pravilnika
ter določi višino in namen sofinanciranja izbranih progra-
mov. O izbiri izvajalcev in vrednosti programov športa posa-
meznih izvajalcev na predlog strokovne komisije odloči žu-
pan Občine Mirna Peč.

8. člen
Vrednost posameznih programov in projektov po pogo-

jih in merilih, ki so opredeljeni v prilogi pravilnika, je izražena
v točkah. Vrednost točke po posameznih programih se izra-
čuna kot razmerje med obsegom sredstev, predvidenih za
izvajanje letnega programa športa v Občini Mirna Peč, in
skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih pro-
gramov in projektov.

9. člen
Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinancira-

nje, župan občine sklene pogodbo, v kateri je opredeljena
vsebina in obseg programa, čas realizacije, pričakovani do-
sežki, obseg sredstev ter druge medsebojne pravice in ob-
veznosti.

III. KONČNI DOLOČBI

10. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavlja-

jo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-24/03
Mirna Peč, dne 14. maja 2003.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

Pogoji in merila
za vrednotenje športnih programov v Občini

Mirna Peč

Normativi in kriteriji za vrednotenje športnih dejavnosti:
1. INTERESNA VZGOJA OTROK IN MLADINE:
Interesno športno vzgojo mladih izvajajo vzgojno var-

stvene ustanove, šole in klubi ali društva. V vadbeni skupini
mora biti od 12 do 20 udeležencev:

– v starosti do 7 let: 60-urni program redne vadbe;
– v starosti od 7 do 15 let 80-urni program redne

vadbe in 20-urni program plavanja;
– v starosti od 16 do 19 let 80-urni program redne

vadbe.
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok:
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva

do vstopa v osnovno šolo.
Za športno dejavnost predšolskih otrok se prizna:
– strošek nabave nalepk, knjižic, značk in

diplom za akcijo “Zlati sonček”, na posameznika 0,5 točke
– za 10-urni program v akciji “Naučimo

se plavati” na posameznega otroka 10 točk
– za 10-urni program v akciji “Ciciban planinec”

na posameznega otroka 1 točka
– za 60-urni program redne vadbe 40 točk
– drugi programi v sklopu športnih aktivnosti

na posameznega otroka (tečaji) 1 točka
– honorar strokovnega vodje/šolsko uro 1 točka
1.2. Športna vzgoja šolskih otrok:
Šolska športna tekmovanja na ravni občine organizira-

jo šolska športna društva, na ravni regije pa Agencija za
šport iz Novega mesta.

– za 80-urne programe v skupini od 12 do 20 udele-
žencev 1 točka/uro

– strošek knjižic, nalepk, značk in diplom za “Zlati son-
ček, “Krpan”,

– “Športno značko” in “Delfinčka”, na
posameznega otroka 0,5 točke

– organizacijo in izpeljavo občinskih
prvenstev (sodniški stroški), 10 točk

– prevoz na medobčinska prvenstva več
kot 30 km iz kraja 5 točk

– prevoz na državno prvenstvo več kot 30 km
iz kraja 10 točk

– prehrana na medobčinskem in državnem
prvenstvu/osebi 1 točka

– spremstvo (točke/šolsko uro odsotnosti
za eno osebo) 1 točko/uro

– priznanja za občinska tekmovanja
(pokali, diplome) 15 točk/tekmovanje

2. ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST MLADINE
IN ODRASLIH:

To je dejavnost, ki jo izvajajo občani in je namenjena za
njihovo ohranjanje psihofizičnih sposobnosti, druženju in
sodelovanju na športno-rekreativnih prireditvah v občini, lah-
ko tudi na medobčinskem in vseslovenskem nivoju. To de-
javnost si občani v glavnem plačujejo sami.

Za program redne športno-rekreativne vadbe se lahko
prijavijo vsa tista društva, ki:

– imajo organizirano vadbo pod strokovnim nadzorom
najmanj enkrat do dvakrat tedensko po eno uro,

– redno vadijo na športnih objektih v občini Mirna Peč,
– vsi njihovi člani redno plačujejo članarino.
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Prizna se:
– redna dejavnost društva 50 točk
– za vsako sekcijo društva 10 točk
– za vsakega člana društva, ki je plačal

članarino 1 točka
– 80-urni program vadbe 1 točka/uro
Dodatno se priznajo še stroški vodenja redne vadbe za

naslednje programe:
– šport invalidov (največ deset oseb)

do 80 ur vadbe 1 točka/uro
– starejši občani od 60 let do 80 ur vadbe 1 točka/uro
Društvo ali klub se lahko prijavi za organizacijo občin-

skega tekmovanja:
– organizacija tekmovanja – vsaj tri ekipe

po osem igralcev (nogomet, košarka, odbojka...) 30 točk
– za vsako nadaljnjo ekipo 15 točk
– za tekmovanje trojk (tri trojke) 10 točk
– za vsakega sodelujočega na

občinskem tekmovanju 1 točka
Organizator zagotovi pokale za prve tri uvrščene ekipe.
3. ŠOLANJE IN STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

TRENERJEV IN SODNIKOV:
Za šolanje in strokovno izobraževanje trenerjev in so-

dnikov se prizna sofinanciranje pri strošku prijavnine (kotiza-
cije) strokovnim kadrom, ki delujejo v športnih društvih ali
klubih, šolah in vrtcih. Kandidat, ki mu občina sofinancira
šolanje ali strokovno izpopolnjevanje mora podpisati pogod-
bo, da bo v klubu najmanj eno leto opravljal strokovno peda-
goško delo ali sodil na občinskih prvenstvih.

Prizna se:
– prijavnina na trenerski seminar in

plačilo licence 15 točk/udeležencu
– prijavnina na trenerski tečaj v

organizaciji FŠ iz Ljubljane 60 točk/udeležencu
– prijavnina na sodniški seminar in

licenca 15 točk/udeleženca
Zgornja meja sofinanciranja pri šolanju in strokovnem

izpopolnjevanju trenerjev in sodnikov je lahko največ le do
višine predloženih računov, ne glede na vrednost točke.

4. ŠPORTNE PRIREDITVE
Športne prireditve so tiste, ki izpolnjujejo naslednje

pogoje:
– so prijavljene v koledarjih športnih prireditev v Slove-

niji ali prijavljene pri panožni nacionalni zvezi,
– namenjene morajo biti različnim starostnim kategori-

jam rekreativcev,
– biti morajo množično obiskane, vsaj 50 udeležen-

cev,
– poskrbljeno mora biti za strokovno vodenje prireditev

in poskrbljeno za varnost vseh udeležencev,
– biti morajo odmevne v javnih medijih,
– možnost promocije občine in turistično-športnih ak-

tivnosti v občini,
– prireditve morajo biti prijavljene pri ustreznem uprav-

nem organu.
Prizna se:
– organizacija športne prireditve 100 točk
– za vsakega udeleženca 1 točka
– propagandni material 30 točk
8. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

ŠPORTNIH OBJEKTOV
Športni objekti so za športno dejavnost opremljene in

urejene površine in prostori.
Javni športni objekt se mora uporabljati v javno dobro

in za namen, za katerega je bil zgrajen in urejen.
Obvezni in interesni športni programi športne vzgoje,

ki se izvajajo v javnih športnih objektih, imajo prednost pred
drugimi programi športa.

Za sredstva, ki se namenijo za tekoče ali investicijsko
vzdrževanje, lahko kandidirajo samo tista športna društva in
klubi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje in to za objekte, ki so
namenjeni izključno rekreaciji:

– da ima prosilec status športnega društva ali kluba,
– prosilec mora biti upravljavec športnega objekta in

naprav in lastnik ali najemnik športnega objekta,
– obvezna udeležba v višini najmanj 30% predračun-

ske vrednosti.
Sredstva se prednostno dodelijo za:
– adaptacijo in rekonstrukcijo objektov in športnih na-

prav,
– posodobitev objektov in športnih naprav,
– racionalizacijo stroškov (ekološki, tehnični, tehnolo-

ški vidiki),
– ostala dela, ki niso nujna za nemoteno izvajanje de-

javnosti in niso predmet tekočega vzdrževanja.
Upošteva se še:
– število ljudi oziroma športnikov, ki se zbirajo na igri-

šču,
– rednost in pogostost športnih prireditev na igrišču,
– vložek lastnih sredstev in prostovoljnega dela,
– lepši izgled naših krajev in popularizacija športa med

občani.
Sredstva se lahko porabijo le namensko za tista dela in

opravila, za katera so bila namenjena. Sredstva se odobrijo
šele takrat, ko prosilec z računi dokaže upravičenost izplači-
la za nabavljeni material ali delo.

V primeru, da se ugotovi neupravičena poraba sred-
stev, se že izplačana sredstva s pripadajočimi obrestmi vr-
nejo v občinski proračun ali pa se temu ustrezno zniža višina
sredstev pri rednem financiranju društva ali kluba.

Po opravljenem delu se poda poročilo pristojnemu or-
ganu.

11. KONČNA DOLOČBA
Pogoji in merila za vrednotenje športnih programov v

Občini Mirna Peč veljajo z dnem veljavnosti pravilnika o
vrednotenju športnih programov v Občini Mirna Peč.

2405. Pravilnik o vrednotenju programov in projektov
ljubiteljske kulturne dejavnosti ter ostalih
projektov na področju kulture v Občini Mirna
Peč

Na podlagi 100. in 106. člena zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 21.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00,
100/00 in odločbe US, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94,
20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99) in 15. člena
statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01
in 40/03) je Občinski svet občine Mirna Peč na 5. redni seji
dne 13. 5. 2003 sprejel

P R A V I L N I K
o vrednotenju programov in projektov ljubiteljske

kulturne dejavnosti ter ostalih projektov na
področju kulture v Občini Mirna Peč

I. SPLOŠNE DOLOČBE

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

ki za razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih za sofi-
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nanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne de-
javnosti ter ostalih projektov na področju kulture v Občini
Mirna Peč.

2. člen
Izvajalci programov in projektov ljubiteljske kulturne de-

javnosti ter ostalih kulturnih projektov v občini so:
– društva, registrirana za izvajanje programov na po-

dročju kulture,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih us-

tvarjalcev pri ministrstvu pristojnem za kulturo,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavno-

sti v kulturi in so neprofitne,
– zavodi, gospodarske družbe in druge organizacije,

registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

3. člen
Izvajalci programov in projektov ljubiteljske kulturne de-

javnosti ter ostalih kulturnih projektov v občini morajo izpol-
njevati naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Mirna Peč,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrov-

ske in organizacijske pogoje za uresničevanje kulturnih ak-
tivnosti,

– da imajo zagotovljene redne vaje,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani člana-

rini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poro-

čila o realizaciji programov, načrt aktivnosti za prihodnje leto
in poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih
in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo.

Za posameznike, ki so vpisani v razvid samostojnih
ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, je pogoj,
da imajo stalno prebivališče v Občini Mirna Peč.

4. člen
Po tem pravilniku se sofinancirajo vsebine kulturnih

programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti ter
ostalih kulturnih projektov s področij kulturnih dejavnosti, ki
jih opredeljuje 66. člen ZUJIK.

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje jav-
nih kulturnih objektov občinskega pomena se zagotavljajo v
vsakoletnem proračunu občine na posebnih proračunskih
postavkah.

II. POSTOPEK

5. člen
Občina Mirna Peč vsako leto objavi javni razpis ali javni

poziv za zbiranje ponudb programov in projektov ljubiteljske
kulturne dejavnosti ter ostalih projektov na področju kulture,
ki se sofinancirajo iz proračuna občine. Postopek javnega
razpisa vodi občinska uprava ter za posamezne dele po-
stopka imenovane strokovne komisije, in sicer po postopku,
ki ga določa pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 6/03).

6. člen
Postopek odpiranja vlog, prispelih na javni poziv, odpi-

ra pristojni uslužbenec za posamezno razpisno področje po
vrstnem redu prispetja. Postopek odpiranja vlog, prispelih
na javni razpis, pa odpira strokovna komisija za odpiranje
vlog, ki jo imenuje župan na podlagi 117. člena ZUJIK za
eno ali več razpisnih področij.

7. člen
Postopek strokovne presoje in ocenjevanja vlog izvede

strokovna komisija, ki jo imenuje župan na podlagi 20. čle-
na ZUJIK. O izbiri izvajalcev in vrednosti posameznih pro-
gramov in projektov odloči na predlog strokovne komisije
župan Občine Mirna Peč.

8. člen
Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinancira-

nje, župan občine sklene pogodbo, s katero se uredijo vsa
medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem občinskih
sredstev za financiranje predmeta pogodbe.

Poleg vsebine pogodbe, določene v 99. členu ZUJIK,
pogodba vsebuje tudi naslednje sestavine oziroma naved-
be:

– pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka,
številka računa...),

– opredelitev javnega interesa, zaradi katerega se do-
deljujejo sredstva,

– trajanje pogodbe,
– rok, do katerega lahko izvajalec črpa finančna sred-

stva,
– elemente zahtevkov za izplačila v primeru, da so po-

trebni,
– navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko,
– pravico sprememb večletnih pogodb,
– obveznost navajanja ministrstva kot financerja,
– obveznost poročanja izvajalca ministrstvu,
– obveznost v skladu s 63. členom ZUJIK,
– način nadzora nad zakonito in namensko porabo

sredstev,
– določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko pora-

bi dodeljena sredstva ali ne izpolni predmeta pogodbe,
– določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občino o

spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih
obveznosti,

– datum podpisa, podpis in, če je izvajalec pravna
oseba, tudi žig.

Pristojni uslužbenec je praviloma tudi skrbnik pogodb.

III. MERILA

9. člen
Strokovna komisija za presojo in ocenjevanje vlog ovre-

dnoti kulturne projekte, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpi-
sa ali javnega poziva. Osnovna merila za vrednotenje projek-
tov na področju kulture so:

– kakovost in zahtevnost predlaganega programa,
– realna možnost izvedbe programa (kadrovski, finan-

čni, prostorski, časovni pogoji),
– neprofitnost programa,
– delež lastnih prihodkov,
– delež sofinancerjev.

10. člen
Programe in projekte s področja ljubiteljske kulturne

dejavnosti oceni strokovna komisija na podlagi meril in kriteri-
jev za finaciranje in sofinaciranje programov in projektov ljubi-
teljske kulturne dejavnosti, navedenih v prilogi tega pravilnika.

Vrednost posameznih programov in projektov po meri-
lih in kriterijih, ki so opredeljeni v prilogi pravilnika, je izraže-
na v točkah. Vrednost točke po posameznih programih in
projektih se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev,
predvidenih za ljubiteljske kulturne dejavnosti, in skupnim
številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov in
projektov.
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IV. KONČNI DOLOČBI

11. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavlja-

jo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-23/03
Mirna Peč, dne 14. maja 2003.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

Merila in kriteriji
za financiranje in sofinanciranje programov in

projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti

Temeljna pravila za izvajanje ljubiteljske kulturne dejav-
nosti so:

– kvalitetno in redno delo društva,
– množičnost članstva in število nastopov,
– udeležba na predstavah, proslavah in predstavitvah v

občini in izven nje.
Občina Mirna Peč zbira predloge za sofinaciranje na-

slednjih področij ljubiteljske kulturne dejavnosti:
1. Glasba, gledališče in lutke, folklora, film in video,

ples, likovno ustvarjanje in fotografija, literatura ter multime-
dialni projekti, ki združujejo omenjena področja,

2. Organizacija kulturnih prireditev na območju občine,
3. Strokovno izpopolnjevanje kadrov.
Točkovno vrednotenje posameznih področij:
I. Ljubiteljska kulturna dejavnost:
I.1. Redna dejavnost društva.
– redna dejavnost društva 60 točk
– za vsakega člana društva, ki je plačal

članarino 1 točka
– za vsako uro prisotnosti strokovnega vodje

(do štiri ure) na prireditvi se prizna 1 točka
I.1.1. Sofinaciranje posameznih področij:
I.1.2. Odrasli pevski zbori:
– priznano je maksimalno 80 vaj na sezono,

za vsako uro vaj se prizna 1 točka
– honorar pevovodji za vajo (dve šolski uri) 2,5 točke
– honorar zborovodji za vajo (dve šolski uri) 4 točke
– honorar zborovodji – mentorju (dve šolski uri) 6 točk
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v

občini z več udeleženci 10 točk
– samostojni nastop v občini 50 točk
– ponovitev samostojnega nastopa v občini 15 točk
– sodelovanje na medobčinski prireditvi z več

udeleženci 30 točk
– samostojni nastop izven območja občine 50 točk
– udeležba na regijskem tekmovanju 50 točk
– udeležba na državnem prvenstvu 100 točk
– udeležba na mednarodnih prireditvah

skupaj s promocijo občine 100 točk
Prizna se še pavšal na materialne stroške na sezono:
– na člana zbora se prizna 10 točk
I.1.3. Otroški pevski zbori:
– prizna se maksimalno 40 vaj na sezono,

za vsako uro se prizna 0,5 točke

– honorar zborovodji na vajo (dve šolski uri) 2,5 točke
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v

občini z več udeleženci 5 točk
– samostojni nastop v občini 15 točk
– ponovitev samostojnega nastopa v občini 7,5 točke
– sodelovanje na medobčinski prireditvi z

več udeleženci 10 točk
– samostojni nastop izven območja občine 25 točk
– udeležba na regijskem tekmovanju 10 točk
– udeležba na državnem prvenstvu 25 točk
– udeležba na mednarodnih prireditvah

skupaj s promocijo občine 50 točk
Prizna se še pavšal za materialne stroške:
– pri najmanj 32 članih zbora 100 točk
– pri manj kot 32 članih zbora 50 točk
I.1.4. Instrumentalna skupina
– priznano je maksimalno 80 vaj na sezono,

za vsako uro vaj se prizna 1 točka
– honorar pevovodji za vajo (dve šolski uri) 2,5 točke
– honorar zborovodji za vajo (dve šolski uri) 4 točke
– honorar zborovodji – mentorju (dve šolski uri) 6 točk
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v

občini z več udeleženci 10 točk
– samostojni nastop v občini 50 točk
– ponovitev samostojnega nastopa v občini 15 točk
– sodelovanje na medobčinski prireditvi

z več udeleženci 30 točk
– samostojni nastop izven območja občine 50 točk
– udeležba na regijskem tekmovanju 50 točk
– udeležba na državnem prvenstvu 100 točk
– udeležba na mednarodnih prireditvah

skupaj s promocijo občine 100 točk
Prizna se še pavšal na materialne stroške na sezono:
– na člana skupine se prizna 10 točk
I.1.5. Gledališka skupina: (odrasli)
– prizna se maksimalno 45 vaj na sezono,

za vsako uro 1 točko
– honorar za strokovnega sodelavca na vajo

(tri šolske ure) 5 točk
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi

v občini z več udeleženci 10 točk
– samostojen nastop v občini 30 točk
– ponovitev samostojnega nastopa v občini 15 točk
– nastop izven območja občine z več

udeleženci 20 točk
– samostojen nastop izven območja občine 50 točk
– udeležba na regijskem tekmovanju 20 točk
Prizna se še:
– pavšal na programske stroške 50 točk
– pavšal za materialne stroške na sezono 100 točk
I.1.6. Gledališka skupina: (otroci)
Isto kot gledališka skupina odraslih, le da se v vseh

postavkah prizna polovična vrednost točk, razen pri hono-
rarju strokovnega sodelavca.

I.1.7. Lutkovna skupina:
Isto kot gledališka skupina odraslih in otrok.
I.1.8. Recitacijska ali literarna skupina:
– prizna se maksimalno 20 vaj na sezono,

za vsako uro se prizna 0,5 točke
– honorar mentorju na vajo (dve šolski uri) 2,5 točke
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi

v občini z več udeleženci 10 točk
– nastop izven območja občine z več

udeleženci 20 točk
– samostojni nastop v občini 20 točk
– za vsak ponovljen samostojni nastop v

občini 10 točk
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– za samostojni nastop izven območja občine 30 točk
Prizna se še:
– pavšal za materialne stroške na sezono 25 točk
I.1.9. Folklorna, plesna skupina: (odrasli)
– prizna se maksimalno 45 vaj na sezono,

vsaka ura vaj 1 točka
– honorar vodji na vajo (dve šolski uri) 2,5 točke
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi

v občini z več udeleženci 10 točk
– samostojni nastop v občini 30 točk
– ponovitev samostojnega nastopa v občini 15 točk
– sodelovanje na medobčinski prireditvi z

več udeleženci 20 točk
– samostojni nastop izven območja občine 50 točk
– udeležba na regijskem tekmovanju 20 točk
– udeležba na državnem prvenstvu 50 točk
– udeležba na mednarodni prireditvi izven

države s promocijo občine 100 točk
Prizna se še:
– pavšal za materialne stroške na sezono,

najmanj 16 plesalcev 200 točk
– pavšal za materialne stroške na sezono,

manj kot 16 plesalcev 100 točk
I.1.10. Likovna, fotografska, filmska skupina: (odrasli)
– prizna se maksimalno 50 mentorskih vaj na sezono,

za vsako uro vaj 1 točka
– honorar mentorju na vajo (dve šolski uri) 2,5 točke
– razstava na prireditvi, proslavi ali predstavitvi

v občini z več udeleženci 10 točk
– samostojna razstava v občini 30 točk
– ponovitev samostojne razstave v občini 15 točk
– sodelovanje na medobčinski prireditvi z

več udeleženci 20 točk
– samostojna razstava izven območja občine 50 točk
– udeležba na regijskem tekmovanju 20 točk
Prizna se še:
– pavšal za materialne stroške na sezono

za skupino več kot 10 udeležencev 200 točk
– pavšal za materialne stroške na sezono

za skupino manj kot 10 udeležencev 100 točk
I.1.11. Likovna, fotografska, filmska skupina: (otroci)
Prizna se isto kot pri skupini odraslih, le da se povsod

upoštevajo polovične točke, razen pri honorarju strokovne-
ga sodelavca.

I. 2. Strokovno izpopolnjevanje kadrov:
Za šolanje in strokovno izpopolnejvanje kadrov, ki de-

lajo na področju kulture, se prizna sofinaciranje s strani
občine strokovnim kadrom, ki delujejo v društvih, šolah in
vrtcih.

Kandidat, ki mu občina sofinacira šolanje ali strokovno
izpopolnjevanje, mora podpisati pogodbo, da bo v občini
najmanj eno leto opravljal strokovno pedagoško ali mentor-
sko delo v društvu, šoli ali vrtcu. Ustrezno izobraženi kadri
so pogoj za uspešen in pester razvoj kulturnih dejavnosti v
občini.

Prizna se:
– prijavnina za šolanje, seminarje in strokovno izpopol-

njevanje 30 točk/udeleženca
Zgornja meja pri sofinaciranju strokovnega izobraževa-

nja in izpopolnjevanja je lahko največ le do višine predlože-
nih računov, ne glede na vrednost točke.

I.3. Organizacija kulturnih prireditev v občini:
Prizna se organizacija kulturnih prireditev na področju

glasbe in plesa, gledališča in lutk, folklore, filma in videa,
likovnega, kiparskega ustvarjanja in fotografije, literature,
intermedijskih projektov.

Prizna se:
– za organizacijo prireditve enega društva 50 točk
– za organizacijo prireditve več društev 70 točk
– organizacijo prireditve v občini z več

udeleženci 100 točk
VI. KONČNA DOLOČBA
Merila in kriteriji za finaciranje in sofinaciranje progra-

mov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti veljajo z
dnem veljavnosti pravilnika o vrednotenju programov in pro-
jektov ljubiteljske kulturne dejavnosti ter ostalih projektov na
področju kulture v Občini Mirna Peč.

2406. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni
list RS, št. 18/99, 52,/01 in 40/03) ter v skladu s 100.b
členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00 in 52/02) je Občinski svet občine Mirna Peč na
5. redni seji dne 13. 5. 2003 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah

članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih

stroškov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcio-

narjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcio-
narjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91,
22/91, 2/91-I, 4/93, 18/94) in določbe zakona o razmer-
jih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96, 20/97,
39/99, 86/99, 98/99, 66/00), kolikor zakon o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 52/02) ne dolo-
ča drugače.

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkci-
onarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno,
oziroma do dela plače ali nagrade, če funkcijo opravljajo
nepoklicno.

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne
komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo
na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz
prvega odstavka tega člena.

Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.

2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, žu-

pan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal

poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžu-

pan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z
županom tako odloči, odločitev pa potrdi tudi občinski svet.
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3. člen
Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni do-

datki po predpisih o plačah v javnih zavodih, državnih or-
ganih in organih lokalnih skupnosti, razen dodatka za de-
lovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja
funkcijo poklicno.

4. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine

Mirna Peč, ki sodi v 7. skupino občin, določen količnik
osnovne plače v višini 3,5. Županu pripada funkcijski do-
datek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v
skladu z zakonom.

Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije
50% plače, ki bi jo dobil, če bi opravljal funkcijo poklicno.

Podžupanu pripada za poklicno opravljanje funkcije
največ 80% plače župana brez dodatka za delovno dobo
ter njegov dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.

Podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada
plačilo za opravljanje funkcije v višini 40% plače, ki bi jo
dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega
dodatka za delovno dobo.

Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače
določa ta pravilnik.

5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta

je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na
seji delovnega telesa občinskega sveta.

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odbo-
ru občinskega sveta, določi nadomestilo v obliki sejnine.

Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje de-
lovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu
članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne pla-
če župana.

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v prora-
čunu.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE

6. člen
Plača podžupana se oblikuje največ v višini 80% pla-

če župana, v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali

zadržanosti 10% plače župana
– za vodenje občinskega sveta 10% plače župana
– za koordiniranje dela

delovnih teles 20% plače župana
– za pomoč županu pri

izvrševanju nalog 20% plače župana
– za opravljanje nalog iz

pristojnosti župana po pooblastilu 10% plače župana
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sve-

ta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja fun-
kcije župana opravljal funkcijo župana, pripada mesečni
dodatek v višini 10% plače župana za ves čas opravljanja
funkcije podžupana. V času, ko opravlja funkcijo župana,
mu pripada plača, ki bi jo dobil župan.

Z odločbo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in
tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan oprav-
lja, oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik osnovne
plače oziroma dela plače in drugi elementi za izračun pla-
če oziroma dela plače podžupana.

Plačilo za opravljanje funkcije podžupana znaša 40%
plače podžupana iz prejšnjega odstavka.

Prejemki podžupana ne smejo presegati zneska, do-
ločenega v prvem oziroma četrtem odstavku tega člena.

7. člen
Sejnina članom občinskega sveta znaša največ 15%

plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega
sveta določi del plače za posamezni mesec. Glede na
delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta 0,11 količnika
(po pooblastilu župana ali zaradi izhodiščne plače
nadomeščanja po zakonu) za I.tarifni razred za
polni

delovni čas dogovorjen s
kolektivno pogodbo za
negospodarske
dejavnosti (v nadaljnjem
besedilu: izhodiščna
plača),

– udeležbo na redni seji 0,22 količnika
občinskega sveta izhodiščne plače,
– udeležbo na izredni seji 0,14 količnika
občinskega sveta izhodiščne plače,
– udeležba in predsedovanje 0,14 količnika
seji delovnega telesa izhodiščne plače,
občinskega sveta
– udeležbo na seji delovnega 0,11 količnika
telesa, katerega član je izhodiščne plače.

Z odločbo oziroma s sklepom v skladu s tem pravilni-
kom se določi količnik za izračun dela plače člana občin-
skega sveta. Polletno izplačilo se opravi na podlagi eviden-
ce o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi
občinska uprava.

8. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na pod-

lagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za
prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolek-
tivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.

Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da
se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za pla-
čo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek brez
dodatka za delovno dobo.

Plača oziroma del plače posameznega občinskega
funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun
plače pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 6. ali 7.
členom tega pravilnika.

V okviru ugotovljenega zneska plače župana za po-
klicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek
plače oziroma dela plače posameznega občinskega fun-
kcionarja ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže
najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.

9. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače

izda za posameznega občinskega funkcionarja Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sve-
ta.

Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je
pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delov-
nega razmerja.

Delovno razmerje občinskih funkcionarjev, ki opravlja-
jo funkcijo nepoklicno, je delovno razmerje za določen čas
v skladu z zakonom, sklenjeno brez razpisa za čas, daljši od
polnega delovnega časa. Občinskemu funkcionarju se izda
odločba o plači ob sklenitvi delovnega razmerja. Če se z
občinskim funkcionarjem ne more skleniti delovnega ra-
zmerja, se del plače za nepoklicno opravljanje občinske
funkcije izplačuje na podlagi pogodbe o delu.
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Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zako-
na. Z odločbo o plači oziroma delu plače podžupana se
izvršijo določbe tega pravilnika. Z odločbo o delu plače
člana občinskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev
mesečnega izplačila dela plače.

10. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja

funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki
uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je
občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal ob-
činsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33%
plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.

III. NAGRADE

11. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani

občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali od-
boru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki
se izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu,
sklenjene za posamezno koledarsko leto.

Sejnina za posamezno sejo se določi na enak način
kot znesek plače člana občinskega sveta za udeležbo na
seji delovnega telesa občinskega sveta, če poseben za-
kon ne določa drugače.

12. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo

pravico do nagrade v višini največ 15% za predsednika
oziroma največ 8% plače župan za člana. Nagrade ne
smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega
zneska.

Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in si-
cer:
– kot sejnina, ki se izplača za 0,26 količnika izhodiščne
udeležbo na seji NO plače – za člana,
– kot sejnina, ki se izplača za 0,50 količnika izhodiščne
udeležbo na seji NO plače – za predsednika,
– kot plačilo za izvedbo 0,60 količnika izhodiščne
nadzora po programu dela ali plače.
sklepu nadzornega odbora

Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora
se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za
posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravlje-
nega dela, ki jo vodi občinska uprava.

13. člen
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih orga-

nih ob vsakih volitvah pravico do enkratnega nadomestila.
Nadomestilo za splošne volitve se izplača v skladu s 45.a
členom zakona o.lokalnih volitvah, za izvedbo nadome-
stnih volitev in referendumov, pa se izplača nadomestilo v
višini, ki jo določi občinski svet, ob vsakokratni izvedbi
nadomestnih volitev in referendumov.

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

14. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, na-

domestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo
te pravice.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stro-
škov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju
funkcije ali v zvezi z njo. Stroški prevoza se povrnejo v
skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za slu-
žbeno potovanje v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stro-
škov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški
prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega raču-
na v skladu s predpisi.

15. člen
Pravice iz 14. člena tega pravilnika uveljavlja občinski

funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre

za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali
tajnik občine (direktor občinske uprave).

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

16. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stro-

škov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz
sredstev proračuna.

17. člen
Plače in nagrade se izplačujejo polletno za preteklih

6 mesecev najkasneje do 15. dne v naslednjem mesecu.
Prejemki, določeni v 14. členu tega pravilnika, se

izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem poto-
vanju.

18. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremem-

bo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred
za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za
negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z de-
lom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane ko-

misij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinske-
ga sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin
članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in
članom drugih komisij, odborov in svetov, ki jih ustanovi ali
imenuje občinski svet ali župan.

Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega
odstavka tega člena, pripada nagrada določena v 7. členu.

20. člen
Z dne uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravil-

nik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občin-
skih organov ter o povračilih stroškov, ki ga je sprejel
občinski svet dne 9. 2. 1999, številka 110-01/99.

21. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem list RS in začne

veljati z dnem objave.

Št. 110/03-02
Mirna Peč, dne 14. maja 2003.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.
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ODRANCI

2407. Akt o razpisu referenduma za uvedbo
občinskega samoprispevka

Na podlagi 8. člena zakona o samoprispevku (Ura-
dni list RS, št. 87/01) ter 14. člena statuta Občine Odran-
ci (Uradni list RS, št. 20/01) je Občinski svet občine
Odranci na 4. izredni seji dne 13. 5. 2003 sprejel

A K T
o razpisu referenduma za uvedbo občinskega

samoprispevka

I. VRSTA REFERENDUMA

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v

denarju za območje Občine Odranci za obdobje petih let,
in sicer od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2008.

2. člen
Na referendumu se bo odločalo o sprejemu predlo-

ga odloka o uvedbi samoprispevka, ki je priloga tega
akta.

II. DAN RAZPISA

3. člen
Kot dan razpisa referenduma se šteje 28. 4. 2003.
Od tega dne začnejo teči opravila, ki so potrebna za

izvedbo referenduma.

III. DAN GLASOVANJA

4. člen
Z referendumom se bodo volilni upravičenci izrekli o

uvedbi samoprispevka za območje Občine Odranci v ne-
deljo, dne 8. 6. 2003.

IV. BESEDILO VPRAŠANJA

5. člen
Na referendumu glasujejo glasovalni upravičenci ne-

posredno in s tajno glasovnico, ki je opremljena z origi-
nalnim pečatom Občinske volilne komisije Odranci in z
naslednjim besedilom:

Občina Odranci
Občinska volilna komisija Odranci

REFERENDUM ZA UVEDBO SAMOPRISPEVKA
ZA OBMOČJE OBČINE ODRANCI

Za glasovanje na referendumu, dne 8. 6. 2003, o
uvedbi samoprispevka v denarju za območje Občine
Odranci, ki se uporabi za:

– sofinanciranje izgradnje prizidka in adaptacije
osnovne šole Odranci,

– sofinanciranje izgradnje zdravstvene ambulante,
– sofinaciranje adaptacije zgradbe vrtca,
– sofinanciranje preplastitev lokalnih cest,

Osnova za sofinanciranje je investicijski program,
potrjena na zboru krajanov Odranci dne 4. 5. 2003 in na
seji Občinskega sveta občine Odranci dne 13. 5. 2003.

Stopnja, po kateri se bo plačeval samoprispevek,
način plačevanja, zavezanci za plačilo in drugi pogoji so
določeni v predlogu odloka o uvedbi samoprispevka.

GLASUJEM

ZA PROTI

Navodilo za glasovanje:
Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se

glasovalni upravičenec strinja z uvedbo samoprispevka
oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne stri-
nja.

6. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki

so vpisani v volilni imenik glasovalnih upravičencev za
območje Občine Odranci, in sicer so to:

– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na ob-
močju Občine Odranci,

– fizične osebe, ki so lastniki/ce oziroma uporabni-
ki/ce stavbnega zemljišča na območju Občine Odranci,
pa na tem območju nimajo stalnega prebivališča.

7. člen
Samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo sa-

moprispevka glasovala večina glasovalnih upravičencev,
ki so glasovali, pod pogojem, da se glasovanja udeleži
večina glasovalnih upravičencev na območju Občine
Odranci.

V. KONČNE DOLOČBE

8. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Občinska vo-

lilna komisija občine Odranci, pri čemer se smiselno upo-
rabljajo določbe zakona, ki urejajo lokalno samoupravo,
po postopku, ki ga določa zakon o referendumu in o
ljudski iniciativi, kolikor ni z zakonom o samoprispevku in
zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, drugače določe-
no.

Finančna sredstva za izvedbo referenduma zagotovi
Občina Odranci.

9. člen
Priloga tega akta je predlog odloka o uvedbi samo-

prispevka.

10. člen
Akt o razpisu referenduma brez priloge se objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem
objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Akt o razpisu
referenduma s prilogo se objavi tudi na krajevno običajen
način najkasneje petnajst dni pred izvedbo referenduma.

Št. 44-4/2003
Odranci, dne 13. maja 2003.

Župan
Občine Odranci

Ivan Markoja l. r.
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POSTOJNA

2408. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto
2003

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94 in 46/97 – odl. US 56/98), zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 16. člena statuta
Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98,
84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 5. seji
dne 13. 5. 2003 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Postojna za leto 2003

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Ob-

čine Postojna za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen
Predvideni prihodki oziroma prejemki in odhodki oziro-

ma izdatki proračuna znašajo:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov v 000 SIT
I. Skupaj prihodki (70+71+72+74) 3,446.590
70 Davčni prihodki  3,009.402

700 Davki na dohodek in dobiček 938.382
703 Davki na premoženje 195.497
704 Domači davki na blago in storitve 1,875.523

71 Nedavčni prihodki 119.476
710 Udeležba na dobičku in dohodki od

premoženja 38.000
711 Takse in pristojbine 8.873
712 Denarne kazni 49
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.000
714 Drugi nedavčni prihodki 71.554

72 Kapitalski prihodki 218.700
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 131.200
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 87.500
neopredm. dolgoročnih sredstev

74 Transferni prihodki 99.012
740 Transferni prihodki iz drugih

javnofinančnih institucij 99.012
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 3,498.594
40 Tekoči odhodki 474.891

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 110.612
401 Prispevki delodajal. za social. varnost 15.513
402 Izdatki za blago in storitve 329.571
403 Plačila domačih obresti 7.463
409 Rezerve 11.732

41 Tekoči transferi 749.345
410 Subvencije 26.250
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 318.064
412 Transferi neprofit. org. in ustanovam 124.999
413 Drugi tekoči domači transferi 280.032

42 Investicijski odhodki 2,219.208
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2,219.208

43 Investicijski transferi 55.150
430 Investicijski transferi 55.150

Proračunski primanjkljaj (I-II) -52.004

B) Račun finančnih terjatev in naložb v 000 SIT
IV. Prejeta vračila danih posojil in

prodaja kapitalskih deležev 5.500
75 Prejeta vračila danih posojil in  5.500

prodaja kapitalskih deležev
(750)
750 Prejeta vračila danih posojil 5.500

V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev –

VI. Prejeta minus dana posojila  5.500
in spremembe kapital. deležev (IV-V)

C) Račun financiranja v 000 SIT
VII. Zadolževanje –
VIII. Odplačila dolga  21.190
55 Odplačila dolga 21.190

550 Odplačila domačega dolga 21.190
IX. Neto zadolževanje (VIII-IX) -21,190
X. Sprememba stanja na računu -67.694

(I+IV+VII-II-V-VIII)
XI. Stanje sredstev na računih 67.694

Ob koncu preteklega leta

3. člen
V letu 2003 se iz proračunskih prihodkov ne izločajo

sredstva proračunske rezerve.
Sredstva proračunske rezerve iz preteklih let v višini

11.732 tisoč SIT se uporabljajo v skladu z drugo točko 49.
člena zakona o javnih financah.

4. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v prora-

čun v skladu s predpisi.
Namenski prihodki so: turistična taksa, pristojbine za

vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, izvirni del prihod-
kov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
komunalnega prispevka za urejanje stavbnih zemljišč komu-
nalnih taks, taksa za obremenjevanje vode ter druge ekolo-
ške takse.

Posebej je v okviru namenskih prihodkov opredeljena
taksa za obremenjevanje okolja »Poček« v višini 1,664.262
tisoč SIT.

5. člen
Župan lahko odobri prerazporeditev proračunskih sred-

stev med proračunskimi postavkami v okviru posameznega
področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.

6. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposredne-

ga uporabnika oddelek, pristojen za finance, znotraj prora-
čunske postavke, ki je določena v sprejetem proračunu,
odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiže-
nja porabe.

7. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom,

praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru dose-
ženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.

8. člen
Neposredni uporabniki smejo prevzemati obveznosti v

breme proračuna le v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvidena za posamezne namene.

Zagotovljena sredstva v proračunu morajo posredni
uporabniki uporabljati za namene, za katere so jim bila da-
na.

Neposredni uporabniki morajo pri dogovarjanju o po-
gojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz prora-
čuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene
predpisani za državni proračun. Uporabniki uporabljajo sred-
stva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.

Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago vero-
dostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obvez-
nost za izplačilo.



Stran 5736 / Št. 48 / 23. 5. 2003 Uradni list Republike Slovenije

Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela, stori-
tve se oddajo v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 39/00 in 102/00).

9. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.

Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega poo-
blaščene osebe.

10. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča o porabi sred-

stev rezerv iz 2. točke 49. člena zakona o javnih financah
do višini 500 tisoč SIT, ter o kratkoročnem plasiranju sred-
stev.

Župan občine je pooblaščen, da odloča o odtujitvi
oziroma pridobitvi premičnega premoženja v višini do 3 mili-
jone SIT.

11. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve-
sticijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
80% pravic porabe v sprejetem proračunu tekočega leta; od
tega:

– v letu 2004 60% navedenih pravic uporabe,
– v letu 2005 10% navedenih pravic uporabe,
– v letu 2006 10% navedenih pravic uporabe.
Pri tem morajo biti projekti vključeni v razvojni program

občine za obdobje 2003-2006.

12. člen
Nadzor nad poslovanjem s sredstvi proračuna opravlja

nadzorni odbor občine Postojna.

13. člen
Posredni uporabniki sredstev občinskega proračuna

so dolžni pripraviti in sprejeti finančne načrte za tekoče leto
v skladu s 27. členom zakona o javnih financah.

Letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami
morajo posredni uporabniki predložiti županu najpozneje do
28. februarja tekočega leta.

14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 403-02-1/03
Postojna, dne 13. maja 2003.

Župan
Občine Postojna

Jernej Verbič l. r.

PUCONCI

2409. Odlok o predkupni pravici občine na
nepremičninah

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/02 in 8/03 - popr.) in 16. člena statuta
Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02
in 89/02) je Občinski svet občine Puconci na 8. redni seji
dne 24. 4. 2003 sprejel

O D L O K
o predkupni pravici občine na nepremičninah

1. člen
(Splošna določba)

Ta odlok določa območja in način uveljavljanja predku-
pne pravice Občine Puconci na nepremičninah na celot-
nem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma
predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poseli-
tvenih območij.

2. člen
(Določitev območja)

Občina uveljavlja predkupno pravico na naslednjih ob-
močjih:

1. Poselitvena območja, ki so določena s prostorskim
aktom občine (odlok o spremembah in dopolnitvah prostor-
skih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota
za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu
1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za ob-
dobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1997 sprejetim za
območje Občine Puconci na seji občinskega sveta dne
25. 4. 1997 in 1. 7. 1999 (Uradni list RS, št. 25/97 in
61/99). Kot območja poselitve se štejejo ureditvena ob-
močja naselij, zaselkov in posamičnih objektov in območja
predvidena za njihovo širitev.

2. Vinorodna območja.
3. Koridori in varovalni pasovi infrastrukturnih objektov

in omrežij. Sem spadajo:
– parcele po katerih potekajo lokalne ceste (LC) in

javne poti (JP) določene z odlokom o kategorizaciji občin-
skih cest v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 69/ 98,
93/99 in 83/02) ter parcele, ki so v varovalnem pasu ob-
činske ceste, v skladu s 5. točko 32. člena odloka o občin-
skih cestah (Uradni list RS, št. 85/99),

– parcele po katerih poteka in je predvidena komunal-
na infrastruktura na podlagi prostorskih aktov, projektov iz-
vedenih del in projektov za gradbeno dovoljenje.

4. Območja, ki so predvidena za obrtne in industrijske
cone oziroma za njihovo razširitev.

3. člen
(Pogoji za uveljavljanje predkupne pravice)

Na območjih iz 2. člena tega odloka občina uveljavlja
predkupno pravico le, če je za nakup nepremičnine izkazan
občinski javni interes in ponujena vrednost ne presega pov-
prečne cene nepremičnin na tem območju.

Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepre-
mičninah, če ima v proračunu za te namene zagotovljena
tudi sredstva.

4. člen
(Javni interes)

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.
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5. člen
(Pristojnosti uveljavljanja predkupne pravice)

Predkupno pravico na območjih, ki so določeni s tem
odlokom, v imenu in za račun občine uveljavlja občinska
uprava.

6. člen
(Veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l. r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

2410. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu
Videm ob Ščavnici

V skladu s 175. členom zakona o urejanju prostora
ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02) ter 15. člena statuta
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je
Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 3. redni seji
dne 11. 3. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Videm

ob Ščavnici

1. člen
Sprejme se sprememba odloka o zazidalnem načrtu

Videm ob Ščavnici, ki ga je izdelal zavod za ekonomiko in
urbanizem v Murski Soboti pod št. 8/85-UN-R (Uradne ob-
jave, št. 21/86).

2. člen
V 2. členu se pod točko a) v smislu podanih predlogov

spremenijo grafične priloge in pod točko b) obrazložitev
prostorskih pogojev za realizacijo načrta v točkah 3.4. in
3.9. se vsebina črta in nadomesti z novo.

Vse spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Vi-
dem ob Ščavnici iz prvega odstavka tega člena odloka so
razvidne na sedežu občine Sv. Jurij ob Ščavnici.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 35005-00003/2003
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 11. marca 2003.

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Anton Slana l. r.

2411. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003 v
Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

V skladu z 28. členom odloka o nadomestilu za upora-
bo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 75/99) ter 218.

člena zakona o graditvi objektov-ZGO-1 (Uradni list RS, št.
110/02) in 15. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
(Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet občine Sv. Jurij
ob Ščavnici na 4. redni seji dne 23. 4. 2003 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003 v

Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

I
Vrednost točke za izračun in odmero nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sv. Jurij
ob Ščavnici za leto 2003 znaša 0,32 SIT.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 2003.

Št. 42306-00003/2003
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 23. aprila 2003.

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Anton Slana l. r.

TABOR

2412. Sklep o javni razgrnitvi prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Občine Tabor

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Tabor
(Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) je občinski svet na
4. izredni seji dne 20. 5. 2003 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi prostorskih ureditvenih pogojev

za območje Občine Tabor

I
Javno se razgrne načrt prostorsko ureditvenih pogojev

za območje Občine Tabor, ki ga je izdelalo podjetje POPU-
LUS, Prostorski inženiring d.o.o., Ziherlova 4, 1000 Ljub-
ljana.

II
Prostorsko ureditveni pogoji za območje Občine Tabor

bodo javno razgrnjeni v prostorih Občine Tabor, Tabor 25,
3304 Tabor v delovnem času občinske uprave. Javna razgr-
nitev bo trajala 30 dni.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-
va. Obvestilo o kraju in času javne obravnave bo objavljeno
na krajevno običajen način.

III
Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega

sklepa v Uradnem listu RS.

IV
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo

pisne pripombe, predloge in stališča pravne in fizične ose-
be na naslov: Občina Tabor, Tabor 25, 3304 Tabor.
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V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Tabor, dne 20. maja 2003.

Župan
Občine Tabor

Vilko Jazbinšek l. r.

VOJNIK

2413. Odlok o zazidalnem načrtu Vojnik – cona 7

Na podlagi 23. in 175. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02) ter 12. člena statuta Občine
Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) je Občinski svet
občine Vojnik na seji dne 26. 2. 2003 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu Vojnik – cona 7

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Sprejme se odlok o zazidalnem načrtu Vojnik – cona 7 (v

nadaljnjem besedilu: zazidalni načrt), ki ga je izdelal AR pro-
jekt, d.o.o., pod številko projekta ZN 40/02 v decembru 2002.

2. člen
Zazidalni načrt vsebuje:
A) TEKSTUALNI DEL
1. Upoštevana zakonodaja in predpisi
2. Uvodni del
3. Analiza ustvarjenih razmer
4. Ureditvena situacija
5. Urbanistično arhitektonski pogoji
6. Komunalna infrastruktura
7. Usmeritev za arhitektonsko urbanistično in krajinsko

oblikovanje
8. Varstvo naravne in kulturne dediščine
9. Omejitve in pogoji glede varovanja in zaščite okolja
10. Načrt gradbenih parcel
11. Etape izvajanja
12. Obveznosti investitorjev in izvajalcev
13. Pogoji pristojnih organov in organizacij
14. Soglasja pristojnih organov in organizacij
B) ODLOK
C) GRAFIČNI DEL
U1 Izsek iz planskega akta M 1:5000
U2 Katastrski načrt M 1:2880
U3 Geodetska podloga M 1: 500
U4 Arhitekturna situacija M 1: 500
U5 Geodetska zazidalna situacija M 1: 500
U6 Situacija komunalnih vodov in naprav M 1: 500
U7 Načrt gradbenih parcel M 1: 500
U8 Prikaz priključnega vodovodnega

in kanalizacijskega omrežja na katastrskem
načrtu M 1:2880

II. OBMOČJE ZAZIDALNEGA NAČRTA

3. člen
Meja območja zazidalnega načrta meji na severni stra-

ni z varovanim gozdom, na južni, vzhodni in zahodni strani
pa so kmetijske površine, ki so v naravi travniki. V neposre-
dni bližini jugovzhodnega roba območja zazidalnega načrta
stoji domačija.

Velikost območja zazidalnega načrta znaša ca.
7.909m2 zajema naslednje parc. št. k.o. Vojnik Okolica
1033, 1034, 1032, 1031, 1030, 1028, 1029, 1036.

III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA
IZRABO PROSTORA, KVALITETO GRADITVE IN DRUGE

POSEGE V PROSTOR

4. člen
V območju zazidalnega načrta so pod predpisanimi

pogoji dopustni naslednji posegi v prostor:
– gradnja stanovanjskih in gospodarskih objektov
– gradnja dozidav, nadzidav, dopolnilna in nadome-

stna gradnja
– gradnja prometnih, komunalnih, energetskih in tele-

komunikacijskih objektov in naprav ter ostalih infrastruktur-
nih objektov in naprav

– rekonstrukcije, adaptacije, sanacije
– spremembe namembnosti
– tekoča vzdrževalna dela
– gradnja pomožnih objektov
– gradnja opornih zidov
– gradnja vrtov, cvetličnjakov, zelenic ipd.

5. člen
Stanovanjski objekti
Predvidena je gradnja šestih stanovanjskih objektov, ki

imajo lahko poslovno funkcijo.
Tlorisi novih objektov bodo podolgovati, razgibanega

tlorisa, daljša stranica je vzporedna s plastnicami.
Znotraj gradbene parcele je možnost gradnje gospo-

darskih poslopij, pomožnih in začasnih objektov. Pomožni
in začasni objekti morajo biti v skladu z odlokom o določitvi
pomožnih objektov za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje (Uradni list RS, št. 80/98).

Dovozi do objektov bodo urejeni s predvidene ceste.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
PROSTORA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

OBJEKTOV IN NAPRAV

6. člen
Stanovanjski objekti:
– horizontalni gabarit: razgiban tloris, glej geodetsko

zazidalno situacijo, dovoljena so odstopanja s tem, da se
mora ohranjat razmerje med stranicami 1: 1.5,

– vertikalni gabarit: klet + pritličje + izkoriščeno pod-
strešje,

– kolenčni zid: skrit pod kapjo, max. 1 m,
– kota pritličja: ca. 20cm nad koto terena, natančno

se določi v postopku izrisa iz zazidalnega načrta,
– streha: simetrična dvokapnica s čopi, glavna sle-

menska os vzporedna z daljšo stranico objekta, naklon stre-
he 35-40 stopinj, kritina opečna ali temno rjave barve. Osve-
tlitev podstrešnih prostorov z izvedbo frčad ali strešnih oken,

– konstrukcija: klasična – zidana,
– fasada: členjena, svetle barve, s kombinacijo lese-

nih elementov temno rjave barve.
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7. člen
Zunanja ureditev:
Po končani gradnji je potrebno okolico hortikulturno

urediti.
Dovozne manipulativne površine se asfaltirajo ali tlaku-

jejo in zaključijo z robniki.
Oporni zidovi morajo biti obloženi z naravnim kamnom.
Višinske razlike se prevladujejo z zelenimi brežinami

teras. Na območju zazidalnega načrta so predvidene zelene
površine z zasaditvijo avtohtonega drevja.

8. člen
Gradbena parcela:
Gradbene parcele so določene v grafičnih prilogah U7.
Predvideni odmik objektov od parcelne meje je 4 m,

dovoljeni so manjši odmiki v soglasju lastnika sosednjega
zemljišča ter ob upoštevanju sanitarno-tehničnih, varstve-
nih, požarno-varstvenih in obrambnih predpisov.

Meja zazidalnega načrta je prenesena iz grafičnih pri-
log katastrskega načrta v merilu 1: 2880. Ker meja ZN ni
bila zamejičena v naravi, lahko pride do odstopanja v izmeri
in legi obodnih gradbenih parcel.

V. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE
OBMOČJA

9. člen
Prometno omrežje:
Ob severnem obodu zazidalnega načrta je predvidena

izgradnja dostopne ceste. Cesta bo v asfaltni izvedbi širine
vozišča 5 m.

Predvidena cesta se komunikacijsko naveže na obsto-
ječo pot.

Obstoječa pot je s prometnega vidika neustrezna, pre-
ozkega vozišča, neutrjena, zato je potrebna rekonstrukcija
za nemoteno odvijanje prometa. Širina vozišča mora biti
min. 6 m.

Rekonstrukcija obstoječe poti ni predmet tega prostor-
sko izvedbenega akta.

Predvidena je izvedba cestnih priključkov s predvidene
dovozne ceste do posameznih objektov, razen pri stano-
vanjskem objektu v skrajnem jugovzhodnem delu območja
zazidalnega načrta, kjer je predviden dostop na jugovzhodni
strani.

10. člen
Vodovodno omrežje:
Predvidena je izvedba novega vodovoda PVC ∅  90 v

dolžini ca. 200m do obstoječega vodovoda PVC ∅  300.
Od glavnega vodovoda, do posameznih stanovanjskih ob-
jektov so predvideni hišni priključki PVC ∅  32 z vodomerni-
mi jaški, ki morajo biti locirani izven objekta na vedno dosto-
pnem mestu.

Pri prečkanju cest in utrjenih manipulativnih površin se
vodovodne cevi dodatno zaščitijo.

Na predvideno vodovodno omrežje se v zelenici posta-
vi hidrant.

Vodovodno omrežje zunaj območja zazidalnega načrta
ni predmet tega prostorsko izvedbenega načrta.

11. člen
Kanalizacijsko omrežje:
Na obravnavanem območju je predviden ločen kanali-

zacijski sistem.
Fekalne vode bodo speljane preko predvidene fekalne

kanalizacije in obstoječega kolektorja 30cm mesta Vojnik
na obstoječo čistilno napravo Škofja vas.

Meteorne vode s strešin se speljejo preko predvide-
ne meteorne kanalizacije, predvidenega zadrževalnega
bazena in obstoječega kaskadnega površinskega odvo-
dnik v obstoječi Jančarjev jarek, z asfaltiranih manipula-
tivnih površin pa preko ustrezno dimenzioniranega oljne-
ga separatorja v omenjeni vodotok.

Meteorna in fekalna kanalizacija bo izvedena iz PVC
cevi. Dolžina fekalne kanalizacije PVC ∅  150 bo ca.
200m. Od območja zazidalnega načrta pa do obstoječe-
ga kolektorja 30cm je predvidena izvedba fekalne kanali-
zacije PVC ∅  200 v dolžini ca. 340m.

Na območju zazidalnega načrta je predvidena izved-
ba meteorne kanalizacije PVC ∅  150 v dolžini ca. 330m.

Fekalna in meteorna kanalizacija zunaj območja za-
zidalnega načrta ni predmet tega prostorsko izvedbene-
ga načrta.

12. člen
Električno omrežje:
Objekti se priključijo na električno omrežje iz obsto-

ječe transformatorske postaje mesta v soglasju z uprav-
ljavcem.

Priključek na NN omrežje biti mora v kabelski izved-
bi. Pri prečkanju NN električnega kabla s prometno in-
frastrukturo mora kabel biti položen v zaščitne cevi in
dodatno obbetoniran. Dolžina priključnega NN električ-
nega kabla bo ca. 220m.

Predvidena je osvetlitev območja zazidalnega načrta
s svetilkami na drogovih.

13. člen
Telefonsko omrežje:
Na območju zazidalnega načrta je predvidena izved-

ba telefonskega omrežja.
Trasa telefonskega kabla bo potekala ob obstoječi

kolovozni poti, nato bo trasa telefonskega kabla potekala
sredi območja zazidalnega načrta med predvideno stano-
vanjsko pozidavo in zelenico. V zelenici je predvidena
postavitev telefonske omarice. Dolžina trase telefonske-
ga kabla bo ca. 240m.

Telefonske kable je potrebno polagati direktno v
zemljo minimalno 0,8m globoko. Pri prečkanju cest in
drugih voznih površin je minimalna globina vodenja kabla
1m.

Prečkanja z ostalimi komunalnimi vodi in prometni-
cami se izvedejo z dodatno zaščito.

14. člen
Odpadki:
Za komunalne odpadke se namestijo zabojniki za

komunalne odpadke. Komunalni odpadki se odvažajo na
odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojni-
ka določi upravljavec odvoza odpadkov.

Dostop do zabojnikov mora biti vedno dostopen s
specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.

Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni
ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine
Vojnik.

15. člen
Ogrevanje:
Ogrevanje objektov je predvideno individualno iz la-

stnih kotlovnic na utekočinjeni naftni plin, s kurilnim oljem
in na trda goriva.

Po plinifikaciji naselja se predvideni objekti priključi-
jo na plinovodno omrežje v soglasju z upravljavcem.
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VI. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA

16. člen
Hrup:
Raven hrupa mora v mestu ostati v mejah dovoljenega.
Območje zazidalnega načrta spada po uredbi o hrupu

v naravnem in življenjskem okolju v III. stopnjo varstva pred
hrupom za območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je
manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-po-
slovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno biva-
nju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter
podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), ob-
močje namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče,
kjer se opravlja upravne, trgovske, storitvene ali gostinske
dejavnosti.

S predvideno dejavnostjo ne bodo presežene maksi-
malno dovoljene ravni hrupa. Meja območja zazidalnega
načrta trenutno meji na južni, vzhodni in zahodni strani zazi-
dalnega načrta s površinami namenjeni kmetijski proizvod-
nji.

17. člen
Požarno varstvo:
Za zagotovitev požarne vode se zgradi hidrantno omre-

žje.
Dostop gasilskim vozilom v primeru eventualnega po-

žara je omogočen po dovozni cesti neposredno do objekta.

18. člen
Varstvo voda:
Onesnažene meteorne vode s parkirišča in manipula-

tivnih utrjenih površin se vodijo preko lovilca olj in goriv v
obstoječi potok.

Fekalne vode iz sanitarij se speljejo preko predvidene
fekalne kanalizacije v čistilno napravo.

19. člen
Obramba in zaščita:
Vsi objekti v zazidalnem načrtu morajo biti dimenzioni-

rani in projektirani za potresno območje VIII. stopnje po
lestvici MCS.

20. člen
Stabilnost terena:
– posegi se izvajajo na podlagi geološkega poročila,
– v nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in

drenažne vode nekontrolirano po pobočju navzdol.

VII. TOLERANCE

21. člen
Načrtovani posegi v območju (situacija U5 Geodetska

zazidalna situacija) lahko odstopajo v povečanje ali po-
manjšanje 10%.

Dovoljene so večje spremembe navedenih toleranc z
izrisom iz ZN ob upoštevanju sanitarno-tehničnih, varstve-
nih, požarno-varstvenih in obrambnih predpisov ter na pod-
lagi strokovne utemeljitve in preverbe.

VIII. ETAPE IZVAJANJA

22. člen
I. etapa
– izgradnja komunalne in energetske infrastrukture zu-

naj območja zazidalnega načrta za potrebe načrtovanih ob-
jektov

II. etapa
– infrastrukturno opremiti parcelo
III. etapa
– zgraditi objekte
– hortikulturno urediti gradbeno parcelo.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

23. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na območju zazidalne-

ga načrta je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoje-
čih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti
gradbišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen
promet.

Izkopani material naj se ne odlaga neposredno na
pobočja v okolici, temveč je potrebno predhodno teren
ustrezno pripraviti (odstraniti je potrebno humus, izdelati
useke ter nasipni material sproti komprimirati po plasteh
ne debelejše od 0,3m) ali izdelati ustrezno dimenzionirane
podporne objekte.

Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo

začasno deponirati;
– po končani gradnji odstraniti provizorije, odvečni

gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na
parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču;

– pred začetkom gradnje mora investitor pravočasno
obvestiti upravljavce komunalnih naprav ki so tangirani pri
predmetni gradnji.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem

občinskem organu za urejanje prostora v Občini Vojnik.

25. člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta izvajajo pri-

stojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v obči-
ni.

26. člen
Za vse posege v prostor se mora pred izdajo dovo-

ljenj pridobiti mnenje pristojnega občinskega organa za
urejanje prostora Občine Vojnik, ali izdelati izris iz zazidal-
nega načrta, oziroma strokovno lokacijsko preverbo. Osno-
va za preverbo posega je investitorjev program s prikazom
potrebnih gabaritov.

27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 332-5/2003
Vojnik, dne 26. februarja 2003.

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.
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VIDEM

2414. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Videm za leto 2002

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in
110/02) in 108. člena statuta Občine Videm (Uradni list
RS, št. 18/99, 107/00, 109/01 in 13/03) je Občinski svet
občine Videm na 4. seji dne 25. 3. 2003 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna občine Videm za

leto 2002

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Videm za leto 2002, ki zajema vse prihodke in
druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.

2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki

proračuna Občine Videm so bili v letu 2002 realizirani v
naslednjih zneskih v SIT.

v SIT
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. Skupaj prihodki 650,995.489
II. Skupaj odhodki 656,412.331
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.) –5,416.842

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V. Prejeta sredstva od vrnjenih posojil in odprodaje kapital-
skih vlog
V. Sredstva danih posojil in nakup kapitalskih naložb
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem. kapitalskih
deležev
VII. Skupni primanjkljaj (I.+IV.) – (II.+V.) –5,416.842

C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. Zadolževanje proračuna –
IX. Odplačilo dolga –
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.) –
XI. Zmanjšanje sredstev na računih (VII. – X.) –5,416.842

3. člen
Sredstva rezervnega sklada v višini 8.945.800 SIT se

prenesejo med sredstva rezervnega sklada v leto 2003.

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Vi-

dem za leto 2002 je priloga tega odloka. Priloga odloka sta
tudi račun financiranja in račun finančnih terjatev in naložb
Občine Videm za leto 2002.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 683-2003/25
Videm, dne 25. marca 2003.

Župan
Občine Videm

Friderik Bračič l. r.

ZAVRČ

2415. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Zavrč za leto 2003

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 45/97 - odl. US, 67/97 - odl. US, 56/98
in 61/99 - odl. US), zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena statuta
Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet
občine Zavrč na 5. redni seji dne 23. 4. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč

za leto 2003

1. člen
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2003 (Uradni

list RS, št. 35/03) se v 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Proračun Občine Zavrč za leto 2003 obsega:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov v tisoč SIT

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2003

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 273,110.000
Tekoči prihodki (70+71) 148,398.000

70 Davčni prihodki 117,472.000
700 Davek od osebnih prejemkov- plače  29,692.000
703 Davki na premoženje  7,789.000
704 Domači davki na blago in storitve  79,991.000
706 Drugi davki  –

71 Nedavčni prihodki  30,926.000
710 Udeležba na dobičku

in dohodki od premoženja  2,140.000
711 Takse in pristojbine  1,568.000
712 Denarne kazni   17.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev –
714 Drugi nedavčni prihodki  27,201.000

72 Kapitalski prihodki –
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev –
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč

in nematerialnega premoženja –
73 Prejete donacije –

730 Prejete donacije iz domačih virov –
731 Prejete donacije iz tujine –

74 Transferni prihodki  124,712.000
740 Transferni prihodki

iz drugih javno finančnih institucij 124,712.000
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)  290,802.000
40 Tekoči odhodki  80,304.000

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  14,900.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 2,008.000
402 Izdatki za blago in storitve  62,396.000
403 Plačila domačih obresti  –
409 Rezerve  1,000.000

41 Tekoči transferi  62,760.000
410 Subvencije  800.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvo  28,880.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam  9,832.000
413 Drugi tekoči domači transferi  23,248.000
414 Tekoči transferi v tujino  –

42 Investicijski odhodki  137,096.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  137,096.000

43 Investicijski transferi  10,642.000
430 Investicijski transferi  10,642.000

III. Proračunski presežek (I.-II.)
(Proračunski primanjkljaj) 17.692.000
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B) Račun finančnih terjatev in naložb v tisoč SIT

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2003

IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev  –
(750+751+752)

75 Prejeta vračila danih posojil  –
750 Prejeta vračila danih posojil  –
751 Prodaja kapitalskih deležev  –
752 Kupnine iz naslova privatizacije  –

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev (440+441+442)  –

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev –
440 Dana posojila  –
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb  –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  –

VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)  –

C) Račun financiranja

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2003

VII. Zadolževanje ( 500)  17,692.000
50 Zadolževanje  17,692.000

500 Domače zadolževanje  17,692.000
VIII. Odplačila dolga (550)  –
55 ODPLAČILA DOLGA  –

550 Odplačila domačega dolga  –
IX. Sprememba stanja sredstev na računu

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)  17,692.000
XI. Neto financiranje (VI.+X.) –

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 23. aprila 2003 dalje.

Št. 403-02-2/03
Zavrč, dne 23. aprila 2003.

Župan
Občine Zavrč

Miran Vuk l. r.

ŠKOFJA LOKA

2416. Program priprave lokacijskega načrta za
ureditev regionalne ceste R2-403/1076
Češnjica – Škofja Loka, na pododseku Klančar –
Podlubnik, od km 12+430 do km 14+660

Na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona o ure-
janju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) in
38. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št.
37/95, 47/98) je župan Občine Škofja Loka sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
lokacijskega načrta za ureditev regionalne ceste

R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka, na
pododseku Klančar – Podlubnik, od km 12+430

do km 14+660

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
lokacijskega načrta

Na podlagi prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000

ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana
Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 3/89 in Uradni list
RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00, 28/01 in
116/02) je potrebno izdelati lokacijski načrt za ureditev
regionalne ceste R2-403/1076 »Češnjica – Škofja Loka«,
na pododseku »Klančar – Podlubnik«, od km 12+430 do
km 14+660. Regionalna cesta je na obravnavanem odseku
v zelo slabem stanju, širina vozišča je ca. 5,30 m z močno
poškodovanim voziščem. Prav tako ni urejenih hodnikov za
pešce in kolesarske steze, v križiščih ni urejenih zavijalnih
pasov. Neurejeno je odvodnjavanje. Iz tehničnega in pro-
metno – varnostnega vidika je odsek neurejen.

Lokacijski načrt mora biti pripravljen tako, da bo nje-
gov tekstualni in grafični del skladen z določili:

– zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02, popr. 8/03),

– navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85),

– zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96),

– zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99),

– zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št.
56/99, popr. 31/00 in 119/02),

– zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.
36/03),

– zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97),
– zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.

110/02),
– podzakonskimi predpisi, sprejetimi oziroma izdanimi

na podlagi gornjih zakonov,
– drugimi predpisi, ki veljajo za posamezna področja

ter predmete poslovanja gospodarskih javnih služb in na-
slednjimi predpisi za območje Občine Škofja Loka:

– odlokom o varstvu virov pitne vode (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 6/89, Uradni list RS, št. 34/90, 20/91,
20/94, 47/98, 48/00),

– odlokom o občinskih cestah v Občini Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 78/98) in

– predpisi s področja gospodarskih javnih služb v Ob-
čini Škofja Loka.

2. Predmet in programska izhodišča za izdelavo loka-
cijskega načrta

S tem programom priprave se podrobneje določijo vse-
bina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokov-
nih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in
sprejema lokacijskega načrta za ureditev regionalne ceste
R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka, na pododseku Klan-
čar – Podlubnik, od km 12+430 do km 14+660.

Celotna dolžina trase je 2230 m in je razdeljena na dva
odseka. Prvi v dolžini 1130 m poteka izven naselja, drugi v
dolžini 1100 m pa poteka skozi naselje Podlubnik. Cesta
mora potekati čimbolj po obstoječi trasi, tako da bodo po-
segi na zemljišča izven cestnega sveta racionalni. Os je
potrebno korigirati tako, da se ureditev ceste v čim večji
meri prilagodi terenu in poteka, kolikor je le mogoče, po
obstoječi trasi. Odmiki naj bodo tolikšni, kot narekujejo hori-
zontalni in vertikalni elementi trase in sama širitev vozišča.

Določijo se subjekti, ki sodelujejo pri sprejemu lokacij-
skega načrta, način njihovega sodelovanja oziroma naloge
in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamez-
ne faze izdelave lokacijskega načrta ter sredstva potrebna
za njegovo pripravo.

Sestavni del lokacijskega načrta je tudi program oprem-
ljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo.



Uradni list Republike Slovenije Št. 48 / 23. 5. 2003 / Stran 5743

3. Okvirno ureditveno območje lokacijskega načrta
Ureditveno območje lokacijskega načrta vključuje na-

slednje parcele ali dele parcel na območju k.o. Stara Loka:
1050/22, 1050/23, 1050/24, 1050/25, 958

1672/8, 1050/29, 960/1, 960/3, 961/6, 961/2, 961/1,
1051/4, 1051/3, 1051/2, 1051/1, 1672/3, 956, 954,
952, 947, 943, 941, 1672/1, 1672/12, 961/3, 1672/9,
1050/32, 1672/10, 962, 963/1, 976/1, 978, 976/5,
941, 936, 934, 930, 926, 922, 916/1, 903, 889, 887/1,
881/2, 881/1, 870/2, 870/1, 866/1, *221, 868, 1673,
854/2, 854/1, 976/5, 979/3, 979/1, 980/1, 981/2,
981/1, *476, 1699, *115, 982/1, 983/1, 983/2, 984/2,
984/1, 986/1, 1411/4, 1411/3, 1411/2, 1692/2, 699,
*267, 693/3, 695/1, 695/7, 689/2, 689/3, 689/4, *211,
666/2, 666/1, 645/11, 663/24, 1672/21, 665/21,
665/2, 665/20, 665/31, 665/32, 645/8, 854/1, 854/7,
852/1, 852/5, 854/4, *216, 850/1, 849/2, *242, 849/3,
771/3, 771/1, 772/2, *262, 772/3, 772/12, 772/16,
772/15, 772/14, 772/11, 772/20, 772/19, 772/18,
772/7, 2054/2, 772/4, 772/9, 772/1, 772/5, 772/6,
1678/1, *160/1, 759/2, 700/1, 700/2, 700/3, 717/2,
*106/2, 721/2, 753/1, 1676/1, 1716/2, 1714, 665/16,
665/29, 663/3, 1983, 663/10, 659/4, 660/3, 656/1,
660/2

in vplivno območje, ki bo določeno s predlogom loka-
cijskega načrta.

4. Nosilci urejanja prostora
Investitor in koordinator lokacijskega načrta je Občina

Škofja Loka. Izdelovalec lokacijskega načrta bo izbran na
podlagi oddaje javnih naročil, v skladu z zakonom o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00).

Nosilci urejanja prostora, ki morajo v skladu z 29. in
33. členom ZureP-1 podati smernice in mnenja za pripravo
predloga lokacijskega načrta so:

– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Ljubljana, Parmova 33,

– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Območna pisarna Kranj, Mirka Vadnova 5,
Kranj,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Gorenjska,
Gorenjska cesta 15, 4240 Radovljica,

– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje – Sektor za ohranjanje narave, Ljubljana, Voj-
kova 1b,

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Ljubljana, Dunajska 56-58,

– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dedi-
ščino, Ljubljana, Plečnikov trg 2,

– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj,
Cesta Staneta Žagarja 27b, Kranj,

– Elektro Gorenjska, p.o., Kranj, Mirka Vadnova 3,
Kranj,

– Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13,
Kranj,

– Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja
Loka,

– Loška komunala, Kidričeva cesta 43a, 4220 Škofja
Loka za področje vodooskrbe, kanalizacije in plinovoda,

– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpo-
stava Kranj, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj,

– Krajevna skupnost Stara Loka – Podlubnik, Podlu-
bnik 139, 4220 Škofja Loka.

Če se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi,
da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev ureja-
nja prostora, ki niso našteti v zgornjem odstavku, se le-ta
pridobi v postopku. Nosilci urejanja prostora iz prejšnjega

odstavka določijo pred začetkom priprave lokacijskega na-
črta smernice, ki jih mora pripravljavec lokacijskega načrta
upoštevati pri njegovi pripravi.

Pristojni nosilci urejanja prostora morajo podati svoje
smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v
roku 30 dni od prejema vloge. V smernicah morajo konkreti-
zirati določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov, ki
se nanašajo na predvideno prostorsko ureditev. Če tega ne
storijo, jih pripravljavec ni dolžan upoštevati, mora pa razlo-
ge za neupoštevanje utemeljiti.

V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da
nimajo smernic, pri čemer mora izdelovalec upoštevati vse
zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske uredi-
tve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.

K dopolnjenemu predlogu prostorskega akta podajo
nosilci urejanja prostora v roku 30 dni mnenja, v katerih
ugotovijo, ali so bile upoštevane njihove smernice ali ne
oziroma, če so rešitve v skladu z zahtevami veljavnih predpi-
sov. V mnenju ne morejo postavljati novih ali drugačnih
pogojev kot so jih podali v smernicah. Zavrnitev mnenja
mora nosilec urejanja prostora utemeljiti, v nasprotnem pri-
meru ga pripravljavec ni dolžan upoštevati.

5. Seznam pridobitve strokovnih podlag
Pri izdelavi lokacijskega načrta se upoštevajo izdelane

strokovne podlage, ki so bile pripravljene za izdelavo strate-
ških prostorskih aktov občine in za izvedbene akte Občine
Škofja Loka:

– naravovarstvene smernice za izdelavo sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Škofja Loka, december 2001,

– strokovne podlage s področja varstva kulturne dedi-
ščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dol-
goročnega plana Občine Škofja Loka, februar 2001,

– prometna študija,
– geološko in geotehnično poročilo, ki ga je izdelal GI

ZRMK, Ljubljana, maj 1996 in
– projekt, ki ga je izdelal CE DESIGN, podjetje za

projektiranje in svetovalni inženiring, d.o.o., Tržič, Senično
56, Križe, za rekonstrukcijo ceste Češnjica – Škofja Loka,
pododsek Klančar – Podlubnik, od km 12,430 do km
14,660.

V skladu z zakonom o urejanju prostora in s podzakon-
skim navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85), se za izdelavo lokacijskega načrta pripravijo pose-
bne strokovne podlage:

– idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav
in omrežja, ki so potrebni za delovanje predvidenega objek-
ta z rešitvami odvodnjavanja meteornih voda s cestnih povr-
šin,

– idejne rešitve prestavitev, razširitev in drugih prilago-
ditev obstoječih objektov, naprav in ureditev, ki so potrebne
za izgradnjo predvidenega objekta,

– potrebne vodnogospodarske ureditve s prikazom za-
ščite podtalnice in ureditve strug vodotokov,

– poročilo o vplivih na okolje, izdelano v skladu z navo-
dilom o metodologiji za izdelavo poročil o vplivih na okolje
(Uradni list RS, št. 70/96), s povdarkom presoje vplivov na
bivalno okolje,

– rešitve v zvezi z urbanističnim, arhitekturnim in krajin-
skim oblikovanjem ceste in obcestnega prostora,

– rešitve v zvezi z ureditvijo reliefa in zelenih površin in
– dopolnitev projektne dokumentacije glede na rezul-

tat PVO in drugih raziskav, kjer se upošteva pogoje in omeji-
tve, ki so predpisane za urejanje prostora v obravnavanem
območju in zahteve nosilcev urejanja prostora, ki jih je po-
trebno upoštevati pri pripravi lokacijskega načrta.
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MINISTRSTVA
2417. Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe na

področju raziskovalne dejavnosti

Na podlagi 38. člena zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) izdaja minister za
šolstvo, znanost in šport

P R A V I L N I K
o koncesiji za izvajanje javne službe na področju

raziskovalne dejavnosti

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik ureja postopek in pogoje za podeljevanje,

prenehanje in nadzor koncesij (koncesijskih razmerij) na
področju raziskovalne dejavnosti, opredelitev pogodbe o
koncesiji in vodenje evidence o podeljenih koncesijah.

2. člen
Koncesija na področju raziskovalne dejavnosti se po-

deli raziskovalnim organizacijam (v nadaljevanju: RO), ki ni-
majo statusa javne raziskovalne organizacije, in sicer v obliki
raziskovalnih programov in infrastrukturne dejavnosti za iz-
vajanje javne službe, kot jo določa zakon o raziskovalni in
razvojni dejavnosti.

1. Postopek za podelitev koncesije

3. člen
Minister, pristojen za znanost, v skladu z nacionalnim

raziskovalnim in razvojnim programom in letno politiko mini-
strstva s sklepom določi vsebino in obseg raziskovalne de-
javnosti, za katero se razpiše javni razpis za podelitev kon-
cesije (v nadaljnjem besedilu: razpis). Vsebina sklepa se
nanaša na opredelitev področij državno izraženega interesa
za financiranje javne službe

4. člen
Koncesija se podeli na podlagi razpisa pravni osebi (v

nadaljevanju: koncesionar), ki izpolnjuje pogoje po zakonu
o raziskovalni in razvojni dejavnosti in na podlagi zakona
izdanih izvršilnih predpisih za izvajanje javne službe (v na-
daljevanju: koncesionarna raziskovalna dejavnost).

Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. člen
Razpis določa:
– predmet koncesije v smislu opredelitve področij dr-

žavno izraženega interesa za financiranje javne službe;
– obseg koncesionarne raziskovalne dejavnosti;
– začetek in čas trajanja koncesije;
– vire financiranja predmeta koncesije;
– način plačila koncesionarja za izvajanje koncesionar-

ne raziskovalne dejavnosti;
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
– vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in

o sposobnosti za izvajanje koncesionarne raziskovalne de-
javnosti, ki je predmet koncesije;

– rok za prijavo na razpis;
– kriterije in roke za izbiro med ponudbami;
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri;
– organ, ki bo opravil izbor koncesionarja;

6. Način pridobitve strokovnih rešitev
V postopku sprejemanja lokacijskega načrta je po-

trebno med seboj uskladiti vse prostorske dokumente in
strokovne podlage iz prejšnjih členov, pri čemer je obvez-
no upoštevati dane smernice in mnenja nosilcev urejanja
prostora.

7. Vrsta geodetskih podlag ter način njihove pridobi-
tve

Pred izdelavo lokacijskega načrta je treba izdelati ge-
odetsko topografski načrt v M 1:1000, reambuliran in po-
trjen na Geodetski upravi RS – izpostava Škofja Loka,
Fužinska ulica 1, 4220 Škofja Loka in druge geodetske
podlage v skladu s Pravilnikom o vsebini geodetskih pod-
lag za pripravo PIA (Uradni list SRS, št. 17/85). Geodet-
ske podlage pridobi Občina Škofja Loka.

8. Rok za pripravo lokacijskega načrta
Na podlagi 28. člena zakona o urejanju prostora (Ura-

dni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) je Občina Škofja
Loka, dne 7. 5. 2003 sklicala prostorsko konferenco, na
kateri je bil predstavljen osnutek programa priprave loka-
cijskega načrta.

Župan Občine Škofja Loka sprejme program pripra-
ve, ki se objavi v uradnem glasilu.

Na podlagi izdelanih strokovnih podlag načrtovalec
pripravi utemeljitev najprimernejše variante in izdela gradi-
vo za pridobitev smernic organov in organizacij navedenih
v tem programu priprave.

Nosilci urejanja prostora morajo v roku 30 dni podati
smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.

Na podlagi pridobljenih smernic načrtovalec izdela
strokovne podlage in pripravi predlog lokacijskega načrta.

skliče prostorsko konferenco.
Občinski svet obravnava predlog lokacijskega načrta

in sprejme sklep o javni razgrnitvi.
Predlog lokacijskega načrta se javno razgrne za

30 dni. V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava.
Po zaključku javne obravnave načrtovalec pripravi stro-

kovna stališča do pripomb.
Župan Občine Škofja Loka sprejme stališča do pri-

pomb.
Načrtovalec pripravi usklajeni predlog lokacijskega

načrta.
Pristojni nosilci urejanja prostora v 30 dneh posredu-

jejo mnenja k predlogu lokacijskega načrta.
Župan Občine Škofja Loka predlog lokacijskega na-

črta posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.
Izdelava končnega elaborata lokacijskega načrta in

objava v Uradnem listu RS.

9. Financiranje lokacijskega načrta
Lokacijski načrt se financira iz proračuna Občine Ško-

fja Loka.

10. Končna določba
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 351-122/98
Škofja Loka, dne 15. maja 2003.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.
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– organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske po-
godbe;

– odgovorno osebo za dajanje informacij v času objave
razpisa;

– druge podatke, pomembne za določitev in izvajanje
koncesionarne raziskovalne dejavnosti.

6. člen
Rok za prijavo na razpis za izvajanje koncesionarne

raziskovalne dejavnosti mora omogočiti ponudnikom pripra-
vo dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in ne sme
biti krajši od tridesetih dni.

7. člen
Prijava mora vsebovati vse z razpisom in dokumentaci-

jo zahtevane podatke.
Prijava se vloži na predpisanem obrazcu neposredno

ali po pošti pri javni agenciji na področju raziskovalne dejav-
nosti (v nadaljevanju: agencija). Za pravočasno vloženo se
šteje prijava, ki je prispela, ne glede na vrsto prenosa poši-
ljke, najkasneje zadnji dan razpisanega roka in do ure dolo-
čene z razpisom. Nepravočasno prispele prijave se vrnejo
predlagatelju.

8. člen
Agencija mora v času objave razpisa omogočiti ponu-

dnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo
predati razpisno dokumentacijo.

V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi po-
datki, ki bodo omogočili ponudniku izdelati popolno prijavo.

9. člen
Strokovna služba agencije označi na vsakem prejetem

prijavnem obrazcu zaporedno številko in datum prejema pri-
jave na razpis. Kopijo potrjenega obrazca o prijavi se vrne
predlagatelju v sedmih dneh od prejema prijave.

10. člen
Za pregled prispelih ponudb imenuje agencija najmanj

tričlansko komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija). Vsaj
dva člana komisije morata biti zaposlena pri agenciji.

11. člen
Komisija iz prejšnjega člena na seji, ki jo skliče predse-

dnik komisije, presoja pravilno opremljenost, pravočasnost
in popolnost vlog.

12. člen
Seje komisije so javne. O seji se vodi zapisnik, ki ga

podpišejo predsednik in člani komisije.
Zapisnik vsebuje predvsem:
1. naslov, prostor in čas odpiranja prijav;
2. predmet razpisa;
3. imena navzočih predstavnikov komisije;
4. naziv ponudnikov, ki so vložili prijave in
5. ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo tistih, ki niso

dostavili popolne prijave.

13. člen
Komisija pregleda prispele vloge v roku sedmih dni po

preteku roka za prijavo na razpis.
Če komisija ugotovi, da dokumentacija ponudnika ni

popolna, pozove ponudnika, da jo dopolni, in mu določi rok
za dopolnitev dokumentacije. Rok iz prejšnjega odstavka ne
sme biti daljši od osem dni.

Če ponudnik v določenem roku odpravi pomanjkljivo-
sti, se šteje, da je vloga popolna.

Če ponudnik v skladu z zahtevo in v roku iz drugega in
tretjega odstavka tega člena ne dopolni vloge, se vloga s
sklepom zavrže. Zoper sklep je v roku osem dni od vročitve
dovoljen ugovor, o katerem odloči predstojnik agencije. Nje-
gova odločitev je dokončna. Predložena dokumentacija se z
dokončnostjo zadeve vrne ponudniku.

14. člen
Vloge, ki jih je komisija ocenila kot pravočasne in po-

polne, strokovna služba agencije posreduje v ocenjevalni
postopek strokovnim telesom agencije za ocenjevanje.

15. člen
Na podlagi predloga podelitve koncesije, ki ga pripra-

vijo strokovna telesa, minister, pristojen za znanost izda
odločbo o podelitvi koncesije (v nadaljevanju: odločba o
koncesiji).

16. člen
Če se na razpis ne javi noben ponudnik ali če noben

od ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne pred-
loži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom
ugotovi, da razpis ni uspel.

2. Pogoji za podelitev koncesije

17. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, vpisana v evidenco agencije;
– da izpolnjuje pogoje po zakonu o raziskovalni in raz-

vojni dejavnosti ter po izvršilnih predpisih, izdanih na podla-
gi tega zakona za opravljanje dejavnosti, za katero se razpi-
suje koncesija;

– da zagotavlja zaposlitev zadostnega števila razisko-
valcev oziroma strokovnih in tehničnih delavcev ter zagotav-
lja ustrezno vodenje izvajanja koncesionarne dejavnosti;

– da ima ustrezno opremo, prostore in infrastrukturo za
podporo izvajanja koncesionarne raziskovalne dejavnosti;

– da zagotavlja kakovostno izvajanje koncesionarne ra-
ziskovalne dejavnosti.

18. člen
Ponudnik mora predložiti dokazila o izpolnjevanju po-

gojev iz prejšnjega člena ter druge dokumente, ki so nave-
deni v razpisu, in sicer v skladu z zahtevami, navedenimi v
razpisni dokumentaciji.

3. Pogodba o koncesiji

19. člen
Agencija po vročitvi odločbe o koncesiji pripravi pred-

log pogodbe o koncesiji, ki jo pošlje koncesionarju.
Predlog pogodbe o koncesiji mora biti posredovan kon-

cesionarju v roku osmih dni od vročitve odločbe o koncesiji.

20. člen
S pogodbo o koncesiji agencija in koncesionar uredita

medsebojno koncesijsko razmerje in razmerje do uporabni-
kov, zlasti pa:

– vrsto in obseg raziskovalne dejavnosti, ki je predmet
koncesije;

– začetek izvajanja koncesije;
– čas, za katerega se sklene koncesijska pogodba;
– rok, v katerem lahko koncesionar odpove koncesijo

in način odpovedi;
– ceno oziroma način vrednotenja raziskovalne dejav-

nosti;
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2418. Odločba o določitvi mej posebno
nadzorovanega območja in ukrepih za
preprečevanje širjenja in zatiranje bakterijskega
hruševega ožiga

Na podlagi 75. in 76. člena zakona o zdravstvenem
varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja direktorica
Uprave Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenar-
stvo v zadevi zatiranja in preprečevanja širjenja škodljivih
organizmov rastlin v Republiki Sloveniji

O D L O Č B O
o določitvi mej posebno nadzorovanega območja
in ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje

bakterijskega hruševega ožiga

I
(vsebina)

Ker obstaja nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin v
Republiki Sloveniji zaradi bakterijskega hruševega ožiga, ki
ga povzroča bakterija Erwinia amylovora (Burill) Winslow et
al., se zaradi preprečevanja širjenja in njegovega zatiranja s
to odločbo določa meje okuženega in nevtralnega območja,
sistematične preglede rastlin, ukrepe, prepovedi, omejitve
in obveščanje imetnikov gostiteljskih rastlin.

II
(gostiteljske rastline)

Gostiteljske rastline so:
– Amelanchier (šmarna hrušica);
– Chaenomeles (japonska kutina);

– sredstva, ki jih koncesionarju za opravljanje razisko-
valne dejavnosti, ki je predmet koncesije, zagotavlja konce-
sionar in način financiranja;

– dolžnost in način poročanja koncesionarja agenciji o
vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na opravljanje
raziskovalne dejavnosti, ki je predmet koncesije;

– dolžnost koncesionarja poročati agenciji o tekočem
opravljanju raziskovalne dejavnosti, ki je predmet koncesije;

– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravil-
nega izvajanja koncesije;

– način finančnega in strokovnega in upravnega nad-
zora s strani agencije;

– način spreminjanja koncesijske pogodbe in njeno
morebitno podaljšanje;

– druge določbe, ki so pomembne za določitev in izva-
janje raziskovalne dejavnosti, ki je predmet koncesije.

21. člen
Agencija in koncesionar uskladita vsebino pogodbe o

koncesiji v skladu s pogoji, ki so bili objavljeni na razpisu, in
jo podpišeta v roku petnajstih dni od vročitve odločbe o
koncesiji.

Če koncesionar ne podpiše pogodbe o koncesiji v
roku iz prejšnjega odstavka, mu minister koncesijo odvzame
z odločbo.

22. člen
Sklepi in odločbe iz koncesijskega razmerja se vročajo

s priporočeno pošto.

4. Odvzem koncesije

23. člen
Če koncesionar ne opravlja koncesionarne raziskoval-

ne dejavnosti skladno s predpisi in pogodbo, agencija kon-
cesionarju določi rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne more
biti daljši od trideset dni.

Agencija lahko rok iz prejšnjega odstavka na zahtevo
koncesionarja iz upravičenih razlogov podaljša še za tride-
set dni.

24. člen
Koncesionar o odpravljenih pomanjkljivostih poroča agen-

ciji. Če koncesionar v roku iz prejšnjega člena ne odpravi
pomanjkljivosti in o tem v nadaljnjih petnajstih dneh ne poroča
agenciji, se koncesijo z odločbo ministra odvzame.

5. Evidenca o podeljenih koncesijah

25. člen
Agencija vodi evidenco o podeljenih koncesijah, ki ob-

sega vse podatke, ki so zahtevani v razpisnih obrazcih in
razpisni dokumentaciji ter:

1. zaporedno številko (to je številka izdane odločbe o
podelitvi koncesije),

2. ime in sedež koncesionarja, ime odgovorne osebe
in pravni status,

3. obseg in vrsto raziskovalnih dejavnosti, za katero je
bila podeljena koncesija,

4. datum začetka izvajanja koncesije,
5. rok trajanja podelitve koncesije.

26. člen
Podatki, vpisani v evidenco, so javni in jih sme vsakdo

pregledovati. Pregledovati se smejo tudi listine, ki so podla-
ga za vpis v evidenco, razen tistih, za katere predpis o
varstvu osebnih podatkov določa drugače.

Na podlagi pisne vloge lahko vsakdo pridobi pisni izpis
iz evidence za posameznega koncesionarja.

6. Nadzor nad izvajanjem koncesije

27. člen
Strokovni in upravni nadzor nad izvajanjem javne služ-

be na podlagi koncesije se izvaja v skladu z IV. poglavjem
zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (nadzor), v skla-
du z določili tega pravilnika in določili drugih splošnih prav-
nih aktov agencije.

7. Prehodni in končni določbi

28. člen
Do ustanovitve agencije opravlja naloge po tem pravilniku

ministrstvo, pristojno za znanost. Strokovna telesa ministrstva
izvedejo ocenjevalni postopek v skladu s pravilnikom o vredno-
tenju kakovosti in financiranju programa dela JRO (Uradni list
RS, št. 52/98, 67/98, 72/98, 102/01, 96/02 in 47/03).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 011-01-11/2003
Ljubljana, dne 22. maja 2003.
EVA 2003-3311-0145

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo, znanost in šport
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– Cotoneaster (panešplja);
– Crataegus (beli trn, glog);
– Cydonia (kutina);
– Eryobotria (japonska nešpla);
– Malus (jablana);
– Mespilus (nešplja);
– Pyracantha (ognjeni trn);
– Pyrus (hruška);
– Sorbus, razen S.intermedia (jerebika, skorš);
– Stranvaesia (stranvezija).

III
(meje okuženega območja)

Okuženo območje je območje, kjer so bili odkriti viri
okužbe, in obsega:

– žarišča okužbe v k.o. Naklo in Škofja Loka na ob-
močjih, ki so označena v Prilogi 1, ki je sestavni del te odločbe,

– varovalni pas, ki obsega 1 km široko območje, ki
obdaja vsako posamezno žarišče okužbe.

Nevtralno območje je območje ki obdaja varovalni pas
in žarišči okužbe ter obsega:

– prvo nevtralno območje, ki obsega pas med 1 km in
5 km od žarišča okužbe,

– drugo nevtralno območje, ki obsega pas med 5 km
in 10 km od žarišča okužbe.

IV
(ugotovitev okužbe)

Ko je ugotovljena okužba, se ukrepi izvedejo na oku-
ženem območju na podlagi vizualnih simptomov pri gosti-
teljskih rastlinah na podlagi ustne odločbe fitosanitarnega
inšpektorja, ki mora o ugotovitvah in odrejenih ukrepih
sestaviti zapisnik.

Vizualne preglede in odvzem vzorcev izvajajo fitosani-
tarni inšpektorji in pooblaščeni izvajalci javne službe zdrav-
stvenega varstva rastlin, za gozdne rastline pa gozdarski
inšpektorji in izvajalci gozdarske javne službe.

Če pristojni inšpektor ali izvajalec javne službe ugoto-
vi novo žarišče okužbe, o tem nemudoma obvesti Upravo
Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo (v
nadaljnjem besedilu: uprava), ki določi nove meje okuže-
nega in nevtralnega območja, in o tem obvesti imetnike
rastlin.

V
(ukrepi)

Pristojni inšpektor označi okužene rastline in odredi
zlasti naslednje ukrepe:

– takojšnje uničenje vseh okuženih in sosednjih gosti-
teljskih rastlin v 10-metrskem pasu, če se med seboj dotika-
jo (na rastišču samem ali v neposredni bližini) in sicer tako,
da se drevesa požagajo in sežgejo, korenine se izkopljejo in
sežgejo;

– uničenje celotnega nasada gostiteljskih rastlin, če je
okuženih več kot 30% rastlin v nasadu;

– uničenje vseh gostiteljskih rastlin za saditev v dreve-
snici, če je okužba v drevesnici ali 250 metrskem varoval-
nem pasu;

– prepoved prodaje vseh rastlin za saditev v drevesnici
do naslednje rastne dobe;

– tretiranje s fitofarmacevtskimi sredstvi;
– higiensko-sanitarne ukrepe za gibanje v žarišču

okužbe: razkuževanje orodja, mehanizacije, rok, obutve
in obleke, ki se izvajajo, dokler uprava uradno ne potrdi,
da na okuženem območju dve rastni dobi zaporedoma ni
bilo ugotovljene navzočnosti bakterijskega hruševega oži-
ga.

Ukrepe iz prejšnjega odstavka je potrebno izvršiti takoj
po izdaji ustne odločbe, pritožba ne zadrži izvršitve.

Uničenje gostiteljskih rastlin lahko izvedejo za to uspo-
sobljene pravne ali fizične osebe ali imetnik sam, ob upošte-
vanju strogih higienskih ukrepov, pod nadzorom pristojnega
inšpektorja ter v skladu s protipožarnimi predpisi.

VI
(stroški)

Stroški preiskav rastlin se krijejo iz proračuna Republi-
ke Slovenije.

Postopek uničenja gostiteljskih rastlin, razkuževanje
orodja, strojev in oblek ter tretiranje s fitofarmacevtskimi
sredstvi se v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo
rastlin, izvede na stroške imetnika gostiteljskih rastlin.

VII
(prepovedi in omejitve)

Dokler traja nevarnost zaradi navzočnosti bakterijske-
ga hruševega ožiga je:

– prepovedano odnašati gostiteljske rastline iz okuže-
nega območja; pristojni inšpektor lahko izjemoma dovoli
premeščanje gostiteljskih rastlin in njihovo presajanje v nev-
tralno območje;

– prepovedan premik čebel iz okuženega in prvega
nevtralnega območja, če niso pred tem dva dni zaprte.

VIII
(sistematični nadzor)

Na nevtralnem območju so gostiteljske rastline podvr-
žene sistematičnemu nadzoru v skladu z letnim programom,
ki obsega načrtovano ugotavljanje zdravstvenega stanja
rastlin najmanj v obdobju od julija do avgusta in od septem-
bra do oktobra.

Ugotavljanje zdravstvenega stanja rastlin vključuje vzor-
čenje okuženih gostiteljskih rastlin, ki kažejo simptome oku-
žbe in drugih gostiteljskih rastlin zaradi ugotavljanja latentne
okužbe, v skladu z letnim programom.

IX
(obveščanje)

Dokler traja nevarnost zaradi navzočnosti bakterijske-
ga hruševega ožiga, pristojni inšpektor obvešča imetnike
gostiteljskih rastlin na okuženem in nevtralnem območju na
krajevno običajen način o ukrepih, nevarnosti pojava, vidnih
znamenjih in obveznosti obveščanja.

X
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te odločbe preneha veljati odločba
o določitvi mej posebno nadzorovanega območja in ukrepih
za preprečevanje širjenja in zatiranje bakterijskega hruševe-
ga ožiga v Naklem in okolici (Uradni list RS, št. 31/02).

XI
(veljavnost odločbe)

Ta odločba se začne uporabljati z dnem izdaje in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 327-01-53/02
Ljubljana, dne 23. maja 2003
EVA 2003-2311-0166

mag. Katarina Groznik l. r.
direktorica

Uprave Republike Slovenije
za varstvo rastlin in semenarstvo
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Priloga 1: Meje posebno nadzorovanega območja in o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje bakterijskega
hruševega ožiga v Škofji Loki in okolici.
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2419. Imenovanje članov uradniškega sveta

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 175. člena zako-
na o javnih uslužbencih, Sindikat državnih in družbenih or-
ganov Slovenije, Policijski sindikat Slovenije, Sindikat cari-
nikov Slovenije, Sindikat slovenskih diplomatov, Sindikat
vladne agencije Slovenije

imenujejo
 člana uradniškega sveta

Člana uradniškega sveta sta:
1. Dušan Pečnik,
2. Zdravko Melanšek.

Ljubljana, dne 22. aprila 2003.

Podpisniki:

Sindikat državnih in družbenih organov Slovenije

Policijski sindikat Slovenije

Sindikat carinikov Slovenije

Sindikat slovenskih diplomatov

Sindikat vladne agencije

– Popravek odločbe o razveljavitvi

Popravek

V odločbi o razveljavitvi, objavljeni v Uradnem listu
RS, št. 36-1555/03 z dne 16. 4. 2003, manjkata na
koncu akta številka zadeve Up-235/00-11 in datum z dne
13. 3. 2003.

Sekretarka
mag. Jadranka Sovdat l. r.

– Popravek odloka o spremembah in dopolnitvahzazidalnega načrta gospodarska cona sever

Popravek

V odloku o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta gospodarska cona sever (Uradni list RS, št. 6/03,
22/03 in 29/03) se dopolni in popravi:

– na koncu 5. člena se doda: “v skladu z določili ve-
ljavnih prostorsko ureditvenih pogojev”.

– v 6. členu se sedmi odstavek nadomesti z novim:
“Kare K6 – 3 obrtno stanovanjski objekti, prodajno

servisni objekt in začasna toplotna postaja”.
– 11. člen se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:
“Za kare K5 in K6 veljajo tlorisni gabariti objektov v

skladu z grafično prilogo odloka, LIST 4 (arhitektonska
zazidalna situacija z načrtom ozelenitve). Določila za etaž-
nost, streho in oblikovanje kareja K5 in K6 se upošteva iz
10. člena osnovnega zazidalnega načrta gospodarska co-
na sever (Uradni list RS, št. 23/99). Stanovanjska hiša v
kareju K5 naj ima naklon strehe 35–45°, kot novo predvi-
deni objekti v kareju K1 in K2. Za prodajno servisni objekt

se upošteva višinsko členjenost objektov v 1. in 2. fazi, kot
veljajo za kareja K5 in K6. Kare K6 v celoti tvori višinsko
razgiban stavbni niz”.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

– Popravek odloka o zazidalnem načrtu obrtne
cone “Postaja”

Popravek

V odloku o zazidalnem načrtu obrtne cone “Postaja”,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 17-712/02 z dne 26.
2. 2002, se v drugem odstavku 2. člena besedilo “zavije
proti severu čez parcelo št. 505/14” pravilno glasi: “zavije
proti severu ob vzhodni meji parcele št. 505/14”.

Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l. r.

– Popravek statutarnega sklepa Občine MoravskeToplice

Popravek

V statutarnem sklepu Občine Moravske Toplice, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 104-5207/02) se v peti
vrstici 2. člena besedi “Občinske uprave” pravilno glasita
“Občinska uprava”.

– Popravek pravilnika o plačah in drugihprejemkih občinskih funkcionarjev, delovnihteles občinskega sveta ter članov drugihobčinskih organov v Občini Moravske Toplice

Popravek

V pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov v Občini Moravske Toplice, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 28-1087/03 z dne 17. 3.
2003, se v drugem odstavku 7. člena doda peta alinea,
katere besedilo glasi:

“– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega
sveta 15%.”.

Župan
Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org. ek. l. r.

– Popravek pravilnika o spremembah indopolnitvah pravilnika o plačah občinskihfunkcionarjev in nagradah članov delovnih telesobčinskega sveta in župana ter članov drugihobčinskih organov ter o povračilih stroškov v
Občini Železniki

Popravek

V pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občin-
skih organov ter povračil stroškov, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 40-2003/03 z dne 30. 4. 2003, se v 5. členu
četrta alinea pravilno glasi:

“– za člane odborov in komisij občinskega sveta –
1,52% plače župana.”.

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.
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MINISTRSTVA
2292. Pravilnik o kakovosti čaja 5649
2293. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogo-

spodarske enote Črna-Smrekovec (2002–2011) 5650
2294. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogo-

spodarske enote Javornik (2001–2010) 5651
2295. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogo-

spodarske enote Kokra (2001–2010) 5652
2296. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogo-

spodarske enote Ribnica na Pohorju (2001–2010) 5652
2297. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogo-

spodarske enote Menišija (2001–2010) 5653
2298. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogo-

spodarske enote Logatec-Zagora (2001–2010) 5654
2299. Pravilnik o letnih gozdnogospodarskih načrtih goz-

dnogospodarske enote Golobičevec (2003, 2004,
2005) 5655

2417. Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe na po-
dročju raziskovalne dejavnosti 5744

2300. Odločba o izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi
ustanove Fundacije Družina zdravega duha 5655

2301. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotav-
ljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril 5656

2418. Odločba o določitvi mej posebno nadzorovanega ob-
močja in ukrepih za preprečevanje širjenja in zatira-
nje bakterijskega hruševega ožiga 5746

2419. Imenovanje članov uradniškega sveta 5749

USTAVNO SODIŠČE
2302. Odločba o delni razveljavitvi izpodbijanih sklepov, del-

ni zavrnitvi ustavne pritožbe in odločitvi o delu tožbe-
nega zahtevka 5656

2303. Odločba o razveljavitvi prvega, drugega in tretjega
odstavka 49. člena zakona o policiji in določb 96.
do 107. člena pravilnika o policijskih pooblastilih 5659

2304. Sklep o začasnem zadržanju drugega odstavka 25.
člena zakona o tajnih podatkih in II. dela vprašalnika
za dostop do tajnih podatkov kot sestavnega dela
uredbe o načinu in postopku varnostnega preverjanja
ter postopku izdaje in preklica dovoljenja za dostop
do tajnih podatkov 5664

2305. Odločba o ugotovitvi neskladnosti zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi z ustavo in
razveljavitev 24. člena tega zakona 5665

BANKA SLOVENIJE
2306. Sklep o dopolnitvi sklepa o glavnih znamenjih ban-

kovca za 10.000 tolarjev 5668
2307. Sklep o dajanju bankovca za 10.000 tolarjev v obtok 5668
2308. Sklep o dopolnitvi sklepa o glavnih znamenjih ban-

kovcev za 1.000, 500 in 100 tolarjev 5668
2309. Sklep o dajanju bankovcev za 1.000 in 100 tolarjev

v obtok 5668

DRUGI DRŽAVNI ORGANI  IN ORGANIZACIJE
2310. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NA VRTILJAKU

ČRK 3, 3 deli, delovni zvezek za slovenščino – jezik
v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobra-
ževanja 5669

2311. Sklep o potrditvi učbenika REACH FOR THE STARS,
učbenik za angleščino v 4. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja 5669

2312. Sklep o potrditvi delovnega zvezka REACH FOR THE
STARS, delovni zvezek za angleščino v 4. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja 5670

2313. Sklep o potrditvi delovnega zvezka BIOLOGIJA 9,
delovni zvezek za biologijo v 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja 5670

2314. Sklep o potrditvi delovnega zvezka BIOLOGIJA 9,
delovni zvezek za biologijo v 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja 5670

2315. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBA IN JAZ 2, Učbe-
nik, Družba za 5. razred devetletnega osnovnošol-
skega izobraževanja 5671

2316. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DRUŽBA IN JAZ
2, Delovni zvezek, Družba za 5. razred devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja 5671

2317. Sklep o potrditvi učbenika EKONOMIKA GOSPO-
DINJSTVA, TEKSTIL IN OBLAČENJE, učbenik za go-
spodinjstvo v 5. razredu devetletnega osnovnošol-
skega izobraževanja 5671

2318. Sklep o potrditvi delovnega zvezka EKONOMIKA GO-
SPODINJSTVA, TEKSTIL IN OBLAČENJE, delovni
zvezek za gospodinjstvo v 5. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja 5672

2319. Sklep o potrditvi učbenika COME UN NUOVO GIO-
CO 4, Libro di lettura e laboratorio linguistico, učbe-
nik za italijanščino kot materin jezik v 4. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z itali-
janskim učnim jezikom 5672

2320. Sklep o potrditvi delovnega zvezka METODO DI AP-
PRENDIMENTO LOGICO – LINGUISTICO 4, delov-
ni zvezek za italijanščino kot materin jezik v 4. razre-
du devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z
italijanskim učnim jezikom 5672

2321. Sklep o potrditvi učbenika COME UN NUOVO GIO-
CO 5, Libro di lettura e laboratorio linguistico, učbe-
nik za italijanščino kot materin jezik v 5. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z itali-
janskim učnim jezikom 5673

2322. Sklep o potrditvi učbenika LA GRAMMATICA, Fono-
logia e lessico, učbenik za italijanščino kot materin
jezik v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izo-
braževanja z italijanskim učnim jezikom 5673

2323. Sklep o potrditvi učbenika NUOVA MAGIA 1, učbe-
nik za italijanščino kot materin jezik v 5. razredu
osemletnega osnovnošolskega izobraževanja z itali-
janskim učnim jezikom 5673

2324. Sklep o potrditvi učbenika LA GRAMMATICA, Morfo-
logia, učbenik za italijanščino kot materin jezik v 5.
razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževa-
nja z italijanskim učnim jezikom 5674

2325. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NUOVA MAGIA, Il
mito l’epica, delovni zvezek za italijanščino kot mate-
rin jezik v 5. razredu osemletnega osnovnošolskega
izobraževanja z italijanskim učnim jezikom 5674

2326. Sklep o potrditvi učbenika NUOVA MAGIA 2, učbe-
nik za italijanščino kot materin jezik v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z itali-
janskim učnim jezikom 5674

2327. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NUOVA MAGIA,
Le abilitá linguistiche, delovni zvezek za italijanščino
kot materin jezik v 7. in 8. razredu devetletnega osnov-
nošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom 5675

2328. Sklep o potrditvi učbenika LA GRAMMATICA, Sintas-
si, učbenik za italijanščino kot materin jezik v 7. in 8.
razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževa-
nja z italijanskim učnim jezikom 5675

2329. Sklep o potrditvi učbenika NUOVA MAGIA 3, učbe-
nik za italijanščino kot materin jezik v 8. in 9. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z itali-
janskim učnim jezikom 5675

2330. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NUOVA MAGIA,
La letteratura, delovni zvezek za italijanščino kot ma-
terin jezik v 8. in 9. razredu devetletnega osnovno-
šolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom 5675

2331. Sklep o potrditvi učbenika LA GRAMMATICA, Lin-
gua, Comunicazione e testi, učbenik za italijanščino
kot materin jezik v 9. razredu devetletnega osnovno-
šolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom 5676

VSEBINA
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2332. Sklep o potrditvi učbenika MOJA PRVA KEMIJA 1,
Učbenik, Kemija za 8. razred devetletnega osnovno-
šolskega izobraževanja 5676

2333. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KEMIJA DANES
1, delovni zvezek za kemijo v 8. razredu devetletne-
ga osnovnošolskega programa 5676

2334. Sklep o potrditvi učbenika LIKOVNE IGRARIJE, uč-
benik za likovno vzgojo v 3. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja 5677

2335. Sklep o potrditvi učbenika LIKOVNO IZRAŽANJE,
učbenik za likovno vzgojo v 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja 5677

2336. Sklep o potrditvi učbenika LIKOVNO SNOVANJE III,
učbenik za izbirni predmet likovno snovanje III v 9.
razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja 5677

2337. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvez-
ka EN DVA TRI, ODKRIJ JO TI, Učbenik z elementi
delovnega zvezka, Matematika za 1. razred devetlet-
nega osnovnošolskega izobraževanja 5678

2338. Sklep o potrditvi učbenika PRESEČIŠČE 7, učbenik
za matematiko v 7. razredu devetletnega osnovno-
šolskega izobraževanja 5678

2339. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KOCKA 7, Delov-
ni zvezek, Matematika za 7. razred devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja 5678

2340. Sklep o potrditvi zbirke nalog NALOGE IZ MATEMA-
TIKE ZA 2. RAZRED OSNOVNE ŠOLE, zbirka nalog
za 2. razred osemletnega osnovnošolskega izobra-
ževanja 5679

2341. Sklep o potrditvi zbirke nalog NALOGE ZA PRIPRA-
VO NA PREVERJANJE ZNANJA MATEMATIKE ZA 8.
RAZRED OSEMLETNE OSNOVNE ŠOLE, zbirka na-
log 5679

2342. Sklep o potrditvi učbenika SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN
OBLIK 7, učbenik za matematiko v 7. razredu devet-
letnega osnovnošolskega izobraževanja 5679

2343. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SKRIVNOSTI ŠTE-
VIL IN OBLIK 7, delovni zvezek za matematiko v 7.
razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževa-
nja 5680

2344. Sklep o potrditvi učbenika NARAVOSLOVJE 7, uč-
benik za naravoslovje v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja 5680

2345. Sklep o potrditvi učbenika OKOLJE IN JAZ, Učbenik
z elementi delovnega zvezka, Spoznavanje okolja v
1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraže-
vanja 5680

2346. Sklep o potrditvi učbenika ODKRIVAM SVOJE OKO-
LJE 3, učbenik za spoznavanje okolja za 3. razred
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja 5681

2347. Sklep o potrditvi delovnega zvezka ODKRIVAM SVO-
JE OKOLJE 3, delovni zvezek za spoznavanje okolja
za 3. razred devetletnega osnovnošolskega izobra-
ževanja 5681

2348. Sklep o potrditvi učbenika OD MRAVLJE DO SON-
CA 2, Učbenik, Naravoslovje in tehnika za 5. razred
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja 5682

2349. Sklep o potrditvi delovnega zvezka OD MRAVLJE
DO SONCA 2, Delovni zvezek, Naravoslovje in tehni-
ka za 5. razred devetletnega osnovnošolskega izo-
braževanja 5682

2350. Sklep o potrditvi delovnega zvezka RAZISKUJEMO,
GRADIMO 5, delovni zvezek za naravoslovje in tehni-
ko za 5. razred devetletne osnovne šole 5682

2351. Sklep o potrditvi učbenika RAZISKUJEMO, GRADI-
MO 5, učbenik za naravoslovje in tehniko za 5. raz-
red devetletne osnovne šole 5683

2352. Sklep o potrditvi učbenika MOJA SLOVENŠČINA 5,
učbenik za slovenščino – jezik v 4. razredu osemlet-
nega osnovnošolskega izobraževanja in v 5. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja 5683

2353. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MOJA SLOVEN-
ŠČINA 5, delovni zvezek za slovenščino – jezik v 4.
razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževa-
nja in v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja 5683

2354. Sklep o potrditvi učbenika TEHNIKA 7, učbenik za
tehniko in tehnologijo v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja 5684

2355. Sklep o potrditvi delovnega zvezka TEHNIKA 7, de-
lovni zvezek za tehniko in tehnologijo v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja 5684

2356. Sklep o potrditvi učbenika TEHNIKA IN TEHNO-
LOGIJA 7, učbenik za tehniko in tehnologijo v 7.
razredu devetletnega osnovnošolskega izobraže-
vanja 5684

2357. Sklep o potrditvi delovnega zvezka TEHNIKA IN TE-
HNOLOGIJA 7, delovni zvezek z delovnimi gradivi za
tehniko in tehnologijo v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja 5685

2358. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KORAKI V ČASU
– 20. STOLETJE, delovni zvezek za zgodovino v 8.
razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževa-
nja 5685

2359. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KORAKI V ČASU
– 20. STOLETJE, delovni zvezek za zgodovino v 9.
razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževa-
nja 5685

2360. Sklep o potrditvi učbenika GIBANJE, SILA, SNOV,
učbenik za fiziko v 1. oziroma 2. letniku gimnazijske-
ga izobraževanja in 2. letniku srednje tehniškega ozi-
roma strokovnega izobraževanja 5686

2361. Sklep o potrditvi učbenika KEMIJA ZA GIMNAZIJE
1, učbenik za kemijo v 1., 2. in 4. letniku gimnazij-
skega izobraževanja 5686

2362. Sklep o potrditvi učbenika UMETNOSTNA ZGODO-
VINA, učbenik za umetnostno zgodovino v gimnazij-
skem izobraževanju, srednje tehniškem oziroma stro-
kovnem izobraževanju in poklicno tehniškem
izobraževanju 5686

2363. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA 2, Kotne
funkcije ostrih kotov, vektorji, učbenik za matemati-
ko v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja 5687

2364. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA 2, Potence
in koreni, kvadratna funkcija, kompleksna števila, ek-
sponentna funkcija in logaritem, učbenik za matema-
tiko v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja 5687

2365. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA 3 ZA TRE-
TJI LETNIK GIMNAZIJ IN TEHNIŠKIH ŠOL, učbenik
za matematiko v 3. letniku gimnazij in tehniških šol 5687

2366. Sklep o potrditvi učbenika SPATIUM, Učbenik, Ma-
tematika za 3. letnik gimnazijskega izobraževanja 5688

2367. Sklep o potrditvi zbirke nalog MATEMATIKA ZA PO-
KLICNO MATURO, Zbirka temeljne učne snovi in
nalog srednješolske matematike 5688

2368. Sklep o potrditvi učbenika BESEDE 3, učbenik za
slovenščino – jezik v 3. letniku srednjega poklicnega
izobraževanja 5688

2369. Sklep o potrditvi delovnega zvezka BESEDE 3, de-
lovni zvezek za slovenščino – jezik v 3. letniku sred-
njega poklicnega izobraževanja 5689

2370. Sklep o potrditvi učbenika BRANJA 4, učbenik za
slovenščino – književnost v 4. letniku gimnazij in
štiriletnih srednjih šol 5689

2371. Sklep o potrditvi učbenika SVET KNJIŽEVNOSTI 4,
učbenik za slovenščino v 4. letniku gimnazij in štiri-
letnih srednjih šol 5689

2372. Sklep o potrditvi učbenika TOUCHSTONE 2 NEW,
Student’s book, učbenik za angleščino v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja 5690

2373. Sklep o potrditvi učbenika FIZIKA ZA SREDNJE ŠO-
LE, 1. del, učbenik za fiziko v 1. oziroma 2. letniku
gimnazijskega izobraževanja in srednje tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja 5690

2374. Razlaga kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti 5690

2375. Poročilo o gibanju plač za marec 2003 5692

2376. Spremembe pravil igre na srečo »Hitra srečka« 5692

2377. Dodatek št. 2 k pravilom igre na srečo »Hitra srečka« 5692
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425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99
– Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767 –
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OBČINE
BENEDIKT

2378. Odlok o spremembi meje med naseljema Benedikt
in Štajngrova 5693

2379. Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Benedikt 5694
2380. Odlok o združitvi naselij Benedikt in Ženjak v enovito

naselje Benedikt 5695
2381. Odlok o preoštevilčbi naselja Štajngrova 5695

BREZOVICA
2382. Sklep o ukinitvi javnega dobra 5696
2383. Sklep o ukinitvi javnega dobra 5696

ČRNA NA KOROŠKEM
2384. Program priprave sprememb in dopolnitev prostor-

skih ureditvenih pogojev za območje matičnih okoli-
šev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki ob-
segajo 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 za območje
občine Črna na Koroškem 5696

GORENJA VAS – POLJANE
2385. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Ob-

čine Gorenja vas – Poljane za leto 2002 5698

KOBARID
2386. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2003 5699

KRŠKO
2387. Pravilnik o namenu, načinu uporabe in virih financira-

nja kmetijstva v okviru proračuna Občine Krško 5700

LITIJA
2388. Program priprave lokacijskega načrta za del industrij-

ske cone na območju SCT IAK Kresnice 5705

LJUBLJANA
2389. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana 5706
2390. Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil Javne-

ga stanovanjskega sklada mestne občine Ljubljana 5708

LUČE
2391. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče

za leto 2002 5710

MAJŠPERK
2392. Odlok o predkupni pravici Občine Majšperk 5711
2393. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini

Majšperk 5711
2394. Sklep o sprejetju programa opremljanja stavbnih zem-

ljišč v naseljih Majšperk in Lešje 5711
2395. Pravilnik o oddaji neprofitnih stanovanj Občine Maj-

šperk v najem 5712
2396. Pravilnik o merilih in načinu izbire projektov, progra-

mov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinan-
cirajo iz proračuna Občine Majšperk 5715

2397. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obra-
tovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost v Občini Majšperk 5718

MEDVODE
2398. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije obči-

ne Medvode 5719
2399. Program opremljanja stavbnih zemljišč s sanitarno in

meteorno kanalizacijo v naseljih Vaše, Goričane, Ra-
kovnik in Sora 5719

MIRNA PEČ
2400. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2003 5721

2401. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komu-
nalnem prispevku na območju Občine Mirna Peč 5723

2402. Sklep o začetku postopka podelitve koncesije za
opravljanje javne službe na primarni zdravstveni ravni
na območju Občine Mirna Peč 5723

2403. Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in
društev na področju humanitarnih dejavnosti ter druš-
tev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in
njihovih združenj v Občini Mirna Peč 5723

2404. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini
Mirna Peč 5726

2405. Pravilnik o vrednotenju programov in projektov ljubi-
teljske kulturne dejavnosti ter ostalih projektov na
področju kulture v Občini Mirna Peč 5728

2406. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov dru-
gih občinskih organov ter o povračilih stroškov 5731

ODRANCI
2407. Akt o razpisu referenduma za uvedbo občinskega

samoprispevka 5734

POSTOJNA
2408. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2003 5735

PUCONCI
2409. Odlok o predkupni pravici občine na nepremičninah 5736

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
2410. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Vi-

dem ob Ščavnici 5737
2411. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003 v Občini
Sveti Jurij ob Ščavnici 5737

TABOR
2412. Sklep o javni razgrnitvi prostorskih ureditvenih pogo-

jev za območje Občine Tabor 5737

VOJNIK
2413. Odlok o zazidalnem načrtu Vojnik – cona 7 5738

VIDEM
2414. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vi-

dem za leto 2002 5741

ZAVRČ
2415. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine

Zavrč za leto 2003 5741

ŠKOFJA LOKA
2416. Program priprave lokacijskega načrta za ureditev re-

gionalne ceste R2-403/1076 Češnjica – Škofja Lo-
ka, na pododseku Klančar – Podlubnik, od km
12+430 do km 14+660 5742

POPRAVKI
– Popravek odločbe o razveljavitvi 5749
– Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah zazi-

dalnega načrta gospodarska cona sever 5749
– Popravek odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone

“Postaja” 5749
– Popravek statutarnega sklepa Občine Moravske To-

plice 5749
– Popravek pravilnika o plačah in drugih prejemkih ob-

činskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sve-
ta ter članov drugih občinskih organov v Občini Mo-
ravske Toplice 5749

– Popravek pravilnika o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagra-
dah članov delovnih teles občinskega sveta in župa-
na ter članov drugih občinskih organov ter o povrači-
lih stroškov v Občini Železniki 5749


	MINISTRSTVA
	2292. Pravilnik o kakovosti čaja
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	USTAVNO SODIŠČE
	2302. Odločba o delni razveljavitvi izpodbijanih sklepov, delni zavrnitvi ustavne pritožbe in odločitvi o delu tožbenega zahtevka
	2303. Odločba o razveljavitvi prvega, drugega in tretjega odstavka 49. člena zakona o policiji in določb 96.  do 107. člena pravilnika o policijskih pooblastilih
	2304. Sklep o začasnem zadržanju drugega odstavka 25. člena zakona o tajnih podatkih in II. dela vprašalnika za dostop do tajnih podatkov kot sestavnega dela uredbe o načinu in postopku varnostnega preverjanja ter postopku izdaje in preklica dovoljenja za dostop do tajnih podatkov
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	BANKA SLOVENIJE
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	2309. Sklep o dajanju bankovcev za 1.000 in 100 tolarjev v obtok

	DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
	2310. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NA VRTILJAKU ČRK 3, 3 deli, delovni zvezek za slovenščino – jezik v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2311. Sklep o potrditvi učbenika REACH FOR THE STARS, učbenik za angleščino v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2312. Sklep o potrditvi delovnega zvezka REACH FOR THE STARS, delovni zvezek za angleščino v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2313. Sklep o potrditvi delovnega zvezka BIOLOGIJA 9, delovni zvezek za biologijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2314. Sklep o potrditvi delovnega zvezka BIOLOGIJA 9, delovni zvezek za biologijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2315. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBA IN JAZ 2, Učbenik, Družba za 5. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2316. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DRUŽBA IN JAZ 2, Delovni zvezek, Družba za 5. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2317. Sklep o potrditvi učbenika EKONOMIKA GOSPODINJSTVA, TEKSTIL IN OBLAČENJE, učbenik za gospodinjstvo v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2318. Sklep o potrditvi delovnega zvezka EKONOMIKA GOSPODINJSTVA, TEKSTIL IN OBLAČENJE, delovni zvezek za gospodinjstvo v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2319. Sklep o potrditvi učbenika COME UN NUOVO GIOCO 4, Libro di lettura e laboratorio linguistico, učbenik za italijanščino kot materin jezik v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
	2320. Sklep o potrditvi delovnega zvezka METODO DI APPRENDIMENTO LOGICO – LINGUISTICO 4, delovni zvezek za italijanščino kot materin jezik v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
	2321. Sklep o potrditvi učbenika COME UN NUOVO GIOCO 5, Libro di lettura e laboratorio linguistico, učbenik za italijanščino kot materin jezik v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
	2322. Sklep o potrditvi učbenika LA GRAMMATICA, Fonologia e lessico, učbenik za italijanščino kot materin jezik v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
	2323. Sklep o potrditvi učbenika NUOVA MAGIA 1, učbenik za italijanščino kot materin jezik v 5. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
	2324. Sklep o potrditvi učbenika LA GRAMMATICA, Morfologia, učbenik za italijanščino kot materin jezik v 5. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
	2325. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NUOVA MAGIA, Il mito l’epica, delovni zvezek za italijanščino kot materin jezik v 5. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
	2326. Sklep o potrditvi učbenika NUOVA MAGIA 2, učbenik za italijanščino kot materin jezik v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
	2327. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NUOVA MAGIA, Le abilitá linguistiche, delovni zvezek za italijanščino kot materin jezik v 7. in 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
	2328. Sklep o potrditvi učbenika LA GRAMMATICA, Sintassi, učbenik za italijanščino kot materin jezik v 7. in 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
	2329. Sklep o potrditvi učbenika NUOVA MAGIA 3, učbenik za italijanščino kot materin jezik v 8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
	2330. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NUOVA MAGIA, La letteratura, delovni zvezek za italijanščino kot materin jezik v 8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
	2331. Sklep o potrditvi učbenika LA GRAMMATICA, Lingua, Comunicazione e testi, učbenik za italijanščino kot materin jezik v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
	2332. Sklep o potrditvi učbenika MOJA PRVA KEMIJA 1, Učbenik, Kemija za 8. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2333. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KEMIJA DANES 1, delovni zvezek za kemijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega programa
	2334. Sklep o potrditvi učbenika LIKOVNE IGRARIJE, učbenik za likovno vzgojo v 3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2335. Sklep o potrditvi učbenika LIKOVNO IZRAŽANJE, učbenik za likovno vzgojo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2336. Sklep o potrditvi učbenika LIKOVNO SNOVANJE III, učbenik za izbirni predmet likovno snovanje III v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2337. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka EN DVA TRI, ODKRIJ JO TI, Učbenik z elementi delovnega zvezka, Matematika za 1. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2338. Sklep o potrditvi učbenika PRESEČIŠČE 7, učbenik za matematiko v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2339. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KOCKA 7, Delovni zvezek, Matematika za 7. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2340. Sklep o potrditvi zbirke nalog NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 2. RAZRED OSNOVNE ŠOLE, zbirka nalog za 2. razred osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2341. Sklep o potrditvi zbirke nalog NALOGE ZA PRIPRAVO NA PREVERJANJE ZNANJA MATEMATIKE ZA 8. RAZRED OSEMLETNE OSNOVNE ŠOLE, zbirka nalog
	2342. Sklep o potrditvi učbenika SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, učbenik za matematiko v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2343. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, delovni zvezek za matematiko v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2344. Sklep o potrditvi učbenika NARAVOSLOVJE 7, učbenik za naravoslovje v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2345. Sklep o potrditvi učbenika OKOLJE IN JAZ, Učbenik z elementi delovnega zvezka, Spoznavanje okolja v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2346. Sklep o potrditvi učbenika ODKRIVAM SVOJE OKOLJE 3, učbenik za spoznavanje okolja za 3. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2347. Sklep o potrditvi delovnega zvezka ODKRIVAM SVOJE OKOLJE 3, delovni zvezek za spoznavanje okolja za 3. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2348. Sklep o potrditvi učbenika OD MRAVLJE DO SONCA 2, Učbenik, Naravoslovje in tehnika za 5. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2349. Sklep o potrditvi delovnega zvezka OD MRAVLJE DO SONCA 2, Delovni zvezek, Naravoslovje in tehnika za 5. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2350. Sklep o potrditvi delovnega zvezka RAZISKUJEMO, GRADIMO 5, delovni zvezek za naravoslovje in tehniko za 5. razred devetletne osnovne šole
	2351. Sklep o potrditvi učbenika RAZISKUJEMO, GRADIMO 5, učbenik za naravoslovje in tehniko za 5. razred devetletne osnovne šole
	2352. Sklep o potrditvi učbenika MOJA SLOVENŠČINA 5, učbenik za slovenščino – jezik v 4. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja in v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2353. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MOJA SLOVENŠČINA 5, delovni zvezek za slovenščino – jezik v 4. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja in v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2354. Sklep o potrditvi učbenika TEHNIKA 7, učbenik za tehniko in tehnologijo v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2355. Sklep o potrditvi delovnega zvezka TEHNIKA 7, delovni zvezek za tehniko in tehnologijo v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2356. Sklep o potrditvi učbenika TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, učbenik za tehniko in tehnologijo v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2357. Sklep o potrditvi delovnega zvezka TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, delovni zvezek z delovnimi gradivi za tehniko in tehnologijo v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2358. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KORAKI V ČASU – 20. STOLETJE, delovni zvezek za zgodovino v 8. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2359. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KORAKI V ČASU – 20. STOLETJE, delovni zvezek za zgodovino v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
	2360. Sklep o potrditvi učbenika GIBANJE, SILA, SNOV, učbenik za fiziko v 1. oziroma 2. letniku gimnazijskega izobraževanja in 2. letniku srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
	2361. Sklep o potrditvi učbenika KEMIJA ZA GIMNAZIJE 1, učbenik za kemijo v 1., 2. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
	2362. Sklep o potrditvi učbenika UMETNOSTNA ZGODOVINA, učbenik za umetnostno zgodovino v gimnazijskem izobraževanju, srednje tehniškem oziroma strokovnem izobraževanju in poklicno tehniškem izobraževanju
	2363. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA 2, Kotne funkcije ostrih kotov, vektorji, učbenik za matematiko v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja
	2364. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA 2, Potence in koreni, kvadratna funkcija, kompleksna števila, eksponentna funkcija in logaritem, učbenik za matematiko v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja
	2365. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA 3 ZA TRETJI LETNIK GIMNAZIJ IN TEHNIŠKIH ŠOL, učbenik za matematiko v 3. letniku gimnazij in tehniških šol
	2366. Sklep o potrditvi učbenika SPATIUM, Učbenik, Matematika za 3. letnik gimnazijskega izobraževanja
	2367. Sklep o potrditvi zbirke nalog MATEMATIKA ZA POKLICNO MATURO, Zbirka temeljne učne snovi in nalog srednješolske matematike
	2368. Sklep o potrditvi učbenika BESEDE 3, učbenik za slovenščino – jezik v 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja
	2369. Sklep o potrditvi delovnega zvezka BESEDE 3, delovni zvezek za slovenščino – jezik v 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja
	2370. Sklep o potrditvi učbenika BRANJA 4, učbenik za slovenščino – književnost v 4. letniku gimnazij in štiriletnih srednjih šol
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