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Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
predhodnih sestavinah za prepovedane droge
(ZPSPD-A)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o predhodnih sestavinah za
prepovedane droge (ZPSPD-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (ZPSPDA), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
19. junija 2003.
Št. 001-22-54/03
Ljubljana, dne 30. junija 2003.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
PREDHODNIH SESTAVINAH ZA PREPOVEDANE
DROGE (ZPSPD-A)
1. člen
V zakonu o predhodnih sestavinah za prepovedane
droge (Uradni list RS, št. 22/2000) se 2. člen spremeni
tako, da se glasi:
“2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi v tem zakonu imajo naslednji pomen:
Predhodna sestavina pomeni vsako kemijsko snov s
seznama predhodnih sestavin in vsako zmes, ki te snovi
vsebuje. Izključena so zdravila in drugi pripravki, ki vsebujejo snovi s seznama, in jih ni mogoče na enostaven način
predelati in uporabiti za proizvodnjo prepovedanih drog.

Prepovedane droge so rastline in substance naravnega ali sintetičnega izvora, ki imajo psihotropne učinke ter
lahko vplivajo na telesno ali duševno zdravje ali ogrožajo
socialno blagostanje ljudi in so opredeljene v posebnem
zakonu.
Proizvodnja pomeni pridobivanje, izdelavo in dodelavo, obdelovanje, predelovanje, mešanje v vmesne in končne izdelke s kemijskimi, fizikalnimi ali biološkimi procesi in
postopki pa tudi prevoz znotraj proizvodne enote.
Promet s predhodno sestavino pomeni njen uvoz, izvoz, tranzit, skladiščenje, dobavo, nakup, prodajo, posredovanje pri nakupu ali prodaji, prepustitev tretjemu in oglaševanje.
Uporaba pomeni rabo, pripravo za rabo, nakup za
lastno uporabo in shranjevanje.
Uvoz pomeni vsak vnos blaga na carinsko območje
Republike Slovenije, ne glede na to, kakšna uporaba je bila
v skladu s carinskimi predpisi dovoljena za to blago, razen
vnosa zaradi tranzita.
Izvoz pomeni vsak iznos blaga s carinskega območja
Republike Slovenije in zajema tudi ponoven izvoz ter začasen izvoz.
Tranzit predhodne sestavine pomeni vsak njen prenos
pod carinskim nadzorom preko carinskega območja ali od
enega do drugega kraja na carinskem območju Republike
Slovenije.
CAS številka je karakteristična številka že odkritih snovi
po mednarodnem sistemu Chemical Abstract Service.
Fizična oseba pomeni samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki opravlja dejavnost na podlagi
koncesije.
V zakonu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični
obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.“
2. člen
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Za obravnavo strokovnih vprašanj v zvezi s tem zakonom in za pripravo strokovnih mnenj imenuje minister, pristojen za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: minister), komisijo za predhodne sestavine (v nadaljnjem besedilu:
komisija), ki jo sestavljajo predstavniki organa, pristojnega
za kemikalije, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve,
ministrstva, pristojnega za finance, Gospodarske zbornice
Slovenije ter strokovnjaki s področja kemije, farmacije in
medicine, po potrebi pa tudi strokovnjaki z drugih področij.“
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3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:

“5. člen
(proizvodnja in promet s predhodnimi sestavinami)
Proizvodnjo in promet s predhodnimi sestavinami iz 1.
skupine lahko na podlagi dovoljenja organa, pristojnega za
kemikalije, opravlja pravna ali fizična oseba, če izpolnjuje
naslednje pogoje:
– da ima dovoljenje za dejavnost proizvodnje ali prometa z zdravili, oziroma proizvodnje ali prometa z nevarnimi
kemikalijami;
– da imenuje osebo, ki je odgovorna za izvajanje določb tega zakona.
Proizvodnjo in promet s predhodnimi sestavinami iz 2.
in 3. skupine lahko opravlja pravna ali fizična oseba, če
izpolnjuje naslednje pogoje:
– prijavi svoje poslovanje pri organu, pristojnem za kemikalije, s podatki o naslovu podjetja, kjer se poslovanje opravlja,
o osebi, ki je odgovorna za izvajanje določb tega zakona, in o
seznamu predhodnih sestavin, s katerimi posluje;
– da imenuje osebo, ki je odgovorna za izvajanje določb tega zakona.
Obveznost prijavljanja iz prejšnjega odstavka ni potrebna, če se uvoz ali izvoz predhodnih sestavin iz 3. skupine
opravlja v količinah, ki letno ne presegajo količin, ki jih
predpiše minister.“
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“6. člen
(promet predhodnih sestavin iz 1. in 2. skupine)
Vsaka pravna ali fizična oseba, ki dobavi kupcu predhodno sestavino iz 1. ali 2. skupine, mora od kupca pridobiti izjavo o namenu uporabe predhodne sestavine.
Izjava o namenu uporabe snovi iz 2. skupine lahko
velja za obdobje 12 mesecev, če je v preteklih 12 mesecih
kupcu dobavljena snov najmanj trikrat, če so količine v skladu z rednimi letnimi potrebami kupca (porabnika).
Ves promet s snovmi iz 1. in 2. skupine mora biti
dokumentiran tako, da je omogočeno prepoznavanje podatkov o imenu predhodne sestavine, količini in vsebnosti, v
primeru zmesi o imenih in količinah predhodnih sestavin v
zmesi, imenih in naslovih dobaviteljev, distributerjev in prejemnikov ter o namenu uporabe predhodne sestavine.
Obveznost iz prvega odstavka tega člena ni potrebna
za predhodne sestavine v količinah, ki jih določi minister.“
5. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
“7. člen
(dovoljenje za uvoz in izvoz)
Uvoz in izvoz predhodnih sestavin se lahko opravlja na
podlagi dovoljenja, ki ga izda organ, pristojen za kemikalije.
Za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka vloži
pravna ali fizična oseba pri organu, pristojnem za kemikalije,
vlogo, ki vsebuje podatke o imenu predhodne sestavine s
tarifno oznako iz kombinirane nomenklature carinske tarife
in CAS številko, količini in vsebnosti predhodne sestavine,
tujem uvozniku oziroma izvozniku, namenu uporabe, prevoznem sredstvu, relaciji prevoza in o pristojnem carinskem
uradu, kjer se bo pošiljka carinila.
Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena mora organ,
pristojen za kemikalije, izdati najkasneje v petnajstih dneh
od vložitve popolne vloge.
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Dovoljenje za izvoz ali uvoz se izda v treh izvodih. En
izvod zadrži organ, pristojen za kemikalije, en izvod se priloži carinski deklaraciji, en izvod pa zadrži pravna ali fizična
oseba, ki ji je bilo dovoljenje izdano.“
6. člen
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Predhodno sestavino iz 2. in 3. skupine se lahko
uvozi ali izvozi na podlagi dovoljenja, ki velja za več pošiljk in
se izda za obdobje do 12 mesecev.“.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
7. člen
V 10. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Pravne ali fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in
promet s predhodnimi sestavinami ali jih uporabljajo, takoj
obvestijo organ, pristojen za kemikalije, in policijo o nenavadnih naročilih ali sklenjenih poslih s predhodnimi sestavinami ali z drugimi snovmi, ki še niso na seznamu predhodnih
sestavin.“
Drugi odstavek se črta.
8. člen
V 11. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“V primeru, da dovoljenja za uvoz iz 8. člena ali iz
prvega odstavka tega člena ni v priloženi dokumentaciji oziroma ga ni mogoče pridobiti, organ, pristojen za kemikalije,
posreduje predhodno obvestilo pristojnemu organu države
uvoznice o nameravanem izvozu predhodne sestavine. Izvoz se odobri po prejemu soglasja iz države uvoznice.“
Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
“Dovoljenje za izvoz predhodnih sestavin v države iz
prvega odstavka tega člena se izda za posamezno pošiljko.“
9. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
“12. člen
(označevanje embalaže)
Na embalaži, v kateri se predhodna sestavina daje v
promet, morajo biti navedeni podatki o proizvajalcu, ime s
seznama predhodnih sestavin in količina predhodne sestavine, v primeru zmesi pa ime in vsebnost posamezne predhodne sestavine v zmesi. Embalaža mora biti označena tudi
v skladu s predpisi, ki urejajo razvrščanje in označevanje
nevarnih kemikalij.“
10. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
“13. člen
(evidenca)
Pravna ali fizična oseba, ki opravlja proizvodnjo ali promet s predhodnimi sestavinami, vodi evidenco, ki mora vsebovati naslednje podatke:
– ime s seznama s CAS številko, v primeru zmesi ime
in količino predhodne sestavine v zmesi s CAS številkami;
– pridobljene količine s podatki o dobavitelju;
– izdane količine s podatki o prejemniku (kupcu);
– količine, ki so na zalogi.
Dokumentacija o proizvodnji in prometu s predhodnimi
sestavinami se mora hraniti najmanj tri leta od konca koledarskega leta, v katerem se je opravljala dejavnost, ki je
povezana z dokumentacijo.“
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11. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
“14. člen
(prenehanje veljavnosti dovoljenja)
Dovoljenje iz 5. člena tega zakona se razveljavi ali
odpravi:
– na zahtevo pravne ali fizične osebe, ki je imetnik
dovoljenja;
– po uradni dolžnosti, če se ugotovi, da pravna ali
fizična oseba ne izpolnjuje več predpisanih pogojev.“
12. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
“15. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo inšpektorji, pristojni za kemikalije.
Nadzor nad izvozom, uvozom in tranzitom predhodnih
sestavin na carinsko območje Republike Slovenije ter v postopkih za odobritev carinsko dovoljene uporabe predhodnih sestavin, opravlja carinski organ.“
13. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
“16. člen
(pravice in dolžnosti inšpektorja)
Poleg pooblastil po predpisih o inšpekcijskem nadzoru
ima inšpektor pravico še:
– pregledati dokumentacijo o pooblastilih odgovornih
oseb in
– pregledati stanje zalog predhodnih sestavin.“
14. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
“17. člen
(poročanje organa, pristojnega za kemikalije)
O stanju, ki je ugotovljeno pri inšpekcijskem pregledu,
organ, pristojen za kemikalije, poroča ministru.
Kadar obstaja sum, da je prišlo do zlorabe predhodnih
sestavin, organ, pristojen za kemikalije, o tem nemudoma
obvesti tudi policijo.“
15. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
“18. člen
(analiza inšpekcijskih vzorcev)
Analize inšpekcijskih vzorcev opravljajo laboratoriji, ki
izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi, ki urejajo področje
kemikalij.“
16. člen
V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Organ, pristojen za kemikalije, vodi zbirko podatkov o
predhodnih sestavinah, ki je na razpolago le pooblaščenim
organom, ustanovam in osebam.“
Drugi odstavek se črta.
17. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
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“20. člen
(poročila)
Na zahtevo organa, pristojnega za kemikalije, pravna
ali fizična oseba, ki opravlja proizvodnjo ali promet s predhodnimi sestavinami, posreduje poročilo o izdanih, izdelanih, prejetih in porabljenih količinah ter o količinah posameznih predhodnih sestavin na zalogi.“
18. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
“21. člen
(poročanje mednarodnim organizacijam)
Organ, pristojen za kemikalije, je odgovoren za pripravo poročil, ki jih minister, pristojen za zdravje, posreduje
mednarodnim organizacijam na podlagi obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb ali sporazumov na področju
predhodnih sestavin.“
19. člen
Besedilo 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Z globo od 300.000 tolarjev do 9,000.000 tolarjev
se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
1. proizvaja ali opravlja promet s predhodnimi sestavinami iz 1. skupine brez dovoljenja organa, pristojnega za
kemikalije (prvi odstavek 5. člena);
2. proizvaja ali opravlja promet s predhodnimi sestavinami iz 1. skupine v nasprotju s 6. členom tega zakona;
3. ne vodi evidence o predhodnih sestavinah oziroma
ne hrani dokumentacije na predpisan način (tretji odstavek
5. člena in 13. člen);
4. ne prijavi poslovanja s predhodnimi sestavinami organu, pristojnemu za kemikalije (drugi odstavek 5. člena);
5. izvaža ali uvaža predhodne sestavine brez dovoljenja organa, pristojnega za kemikalije (prvi odstavek 7. člena);
6. daje v promet predhodno sestavino v embalaži, ki
nima navedenih zahtevanih podatkov, in ki ni označena v
skladu s predpisi, ki urejajo razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih kemikalij (12. člen);
7. ne posreduje organu, pristojnemu za kemikalije zahtevanega poročila (20. člen);
8. ne uskladi svoje organiziranosti in delovanja z določbami tega zakona v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi
(26. člen).
Z globo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se za
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.“
20. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
“23. člen
(mandatne kazni)
Inšpektor izreče globo, ki jo izterja na kraju prekrška, v
višini 300.000 tolarjev za prekršek pravni osebi ali fizični
osebi, če ni imenovala osebe, ki je odgovorna za izvajanje
določb tega zakona (prvi in drugi odstavek 5. člena).“
21. člen
Kriteriji iz prvega odstavka 4. člena zakona ter pooblastilo ministru in pooblastilo komisiji iz drugega odstavka 4.
člena zakona prenehajo veljati z dnem pristopa Republike
Slovenije k Evropski uniji.
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22. člen
Do 1. januarja 2005 se za prekrške, določene v 19.
členu tega zakona, z denarno kaznijo od 500.000 do
10,000.000 tolarjev kaznuje pravna oseba, z denarno kaznijo od 50.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, z denarno kaznijo od 100.000 do
5,000.000 tolarjev pa posameznik, ki stori prekršek iz 19.
člena tega zakona v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
Do 1. januarja 2005 se za prekršek iz 20. člena tega
zakona izreče mandatna kazen v višini 300.000 tolarjev.
23. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 543-03/99-5/4
Ljubljana, dne 19. junija 2003.
EPA 816-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3142.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
kemikalijah (ZKem-A)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o kemikalijah (ZKem-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kemikalijah (ZKem-A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 19. junija 2003.
Št. 001-22-55/03
Ljubljana, dne 30. junija 2003.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
KEMIKALIJAH (ZKem-A)
1. člen
V zakonu o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99,
11/2001-ZFfS, 52/2002-ZDU-1) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
“Ta zakon ureja promet s kemikalijami, določa ukrepe
za varovanje zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi učinki
kemikalij in predpisuje obveznosti in postopke, ki jih morajo
izpolnjevati pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji
proizvajajo kemikalije, z njimi opravljajo promet ali jih uporabljajo.
Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za biocidne
pripravke, ne glede na to, ali jih je mogoče opredeliti kot
kemikalije v skladu z 2. členom tega zakona.“.
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2. člen
V 2. členu se 12. točka spremeni tako, da se glasi:
“12. Biocidni pripravki so aktivne snovi in pripravki, ki
vsebujejo eno ali več aktivnih snovi, pripravljenih v obliki, v
kakršni se dobavljajo uporabniku, in so namenjeni za uničevanje, odvračanje, preprečevanje delovanja, ali za kakršenkoli drugačen vpliv na škodljive organizme na kemijski ali
biološki način. Fitofarmacevtska sredstva se ne štejejo med
biocidne pripravke v smislu tega zakona.“.
V prvem odstavku 20. točke se črta beseda “izvoz“, v
drugem odstavku pa se za besedilom “preko carinskega
območja“ postavi pika, nadaljnje besedilo pa se črta.
Za drugim odstavkom 20. točke se dodata nova tretji
in četrti odstavek, ki se glasita:
“Tranzit je vsak prenos ali prevoz kemikalije preko carinskega območja Republike Slovenije pod carinskim nadzorom.
Nakup oziroma uvoz nevarnih kemikalij za neposredno
uporabo v lastni proizvodnji ne pomeni prometa v smislu
tega zakona, pod pogojem, da se celotna količina tako
uvožene nevarne kemikalije porabi v proizvodnem procesu,
za katerega je bila uvožena.“.
V 22. točki se besedilo “za uporabo“ nadomesti z
besedilom “za rabo“.
V 27. točki se besedilo “daje v promet“ nadomesti z
besedilom “vnaša v Republiko Slovenijo“.
28. točka se spremeni tako, da se glasi:
“28. Predlagatelj je proizvajalec ali uvoznik kemikalije,
ki organu, pristojnemu za kemikalije, predloži predpisane
podatke v postopek ocenjevanja ali registracije.“.
30. točka se spremeni tako, da se glasi:
“30. Aktivne snovi so snovi ali mikroorganizmi, vključno z virusi in glivami, ki na splošen ali poseben način delujejo proti škodljivim organizmom.“.
Za 30. točko se dodata novi 31. in 32. točka, ki se
glasita:
“31. Predmeti splošne rabe so kemikalije, ki se dajejo
v promet tako, da njihov končni kupec, prejemnik ali uporabnik ni vnaprej znan, možnost njihovega nakupa, prejema in
uporabe pa ni omejena niti količinsko, niti z zahtevami glede
lastnosti končnega kupca, prejemnika oziroma uporabnika.
32. Poklicna uporaba kemikalije pomeni vsako uporabo kemikalije pri opravljanju poslovne dejavnosti, vključno z
dejavnostjo prometa s kemikalijami.“.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“V zakonu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični
obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.“.
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
(uporaba zakona)
Določbe tega zakona se ne uporabljajo za:
1. promet in uporabo snovi in pripravkov v končni obliki:
– zdravila za humano in veterinarsko rabo,
– živila ter izdelke in snovi, ki prihajajo v stik z živili,
– kozmetične izdelke,
– prepovedane droge,
– krmila,
– streliva in eksplozive,
– fitofarmacevtska sredstva,
– mineralna gnojila,
2. prevoz nevarnih kemikalij po železnici, cesti, notranjih vodotokih, po morju in po zraku,
3. kemikalije v tranzitu.
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Določbe tega zakona se uporabljajo za:
– proizvodnjo in promet s kemičnim orožjem in predhodnimi sestavinami za kemično orožje, kolikor nista urejena s posebnim zakonom,
– proizvodnjo in promet predhodnih sestavin za prepovedane droge, kolikor nista urejena s posebnim zakonom,
– radioaktivne snovi, ki vsebujejo nevarne snovi po
tem zakonu.
Ne glede na prvi odstavek tega člena se:
– določbe tega zakona, ki urejajo dobro laboratorijsko
prakso (v nadaljnjem besedilu: DLP), uporabo podatkov,
pridobljenih s preskusi na vretenčarjih, zbiranje, urejanje in
posredovanje podatkov o zastrupitvah in učinkih kemikalij,
postopek soglasja po predhodnem obveščanju in začasne
ukrepe, uporabljajo za vse kemikalije,
– določbe tega zakona, ki urejajo razvrščanje, označevanje in pakiranje, uporabljajo tudi za fitofarmacevtska sredstva,
– določbe tega zakona glede razvrščanja in označevanja uporabljajo tudi za odpadke, če imajo katero od lastnosti
iz 10. točke 2. člena tega zakona.“.

oziroma se lahko prijavljajo po posebnih postopkih, ki se
nanašajo na vrsto in obseg prijavne dokumentacije in jih
predpiše minister.“.

4. člen
V 4., 13., 19. in 46. členu se beseda “zdravstvo“
nadomesti z besedo “zdravje“.

11. člen
V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Organ, pristojen za kemikalije, začne postopek prijave z
dnem prejema prijave nove snovi. V primeru, da prijavna dokumentacija ni popolna, organ, pristojen za kemikalije, najkasneje v 60, oziroma 30 dneh za skrajšano prijavo, po prejemu
zahteva njeno dopolnitev, pri čemer roki za postopek začnejo
teči ponovno, ko prijavitelj dopolni prijavno dokumentacijo v
skladu z zahtevami organa, pristojnega za kemikalije.“.
Prvi stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
“Če organ, pristojen za kemikalije, v rokih, določenih v
prejšnjem odstavku, od prijavitelja ne zahteva dodatnih podatkov, se šteje, da je prijavna dokumentacija sprejeta in prijavitelj lahko da novo snov v promet.“.
V tretjem odstavku se besedilo “iz prejšnjega odstavka“
nadomesti z besedilom “iz prvega odstavka tega člena.“

5. člen
V 6. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Vsi uporabniki nevarnih kemikalij morajo biti ob nabavi
kemikalije opozorjeni na nevarne lastnosti kemikalije, na
njihovo zahtevo pa jim morajo biti na voljo ustrezna pojasnila
o pravilni uporabi kemikalije, ukrepih za varovanje zdravja in
okolja, ter o ravnanju z njihovimi ostanki. Obseg, vsebino in
način obveščanja predpiše minister.“.
6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
“8. člen
(organ, pristojen za kemikalije)
Za zagotavljanje kemijske varnosti ter izvajanje strokovnih in razvojnih upravnih nalog ter nalog inšpekcijskega in
drugega nadzora Vlada Republike Slovenije ustanovi organ
v sestavi ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem
besedilu: organ, pristojen za kemikalije).“.
V celotnem besedilu zakona se beseda “urad“ v ustreznem sklonu nadomesti z besedilom “organ, pristojen za
kemikalije“ v ustreznem sklonu.
7. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Nove snovi kot take ali v obliki pripravkov se lahko
dajejo v promet le, če so bile prijavljene pri organu, pristojnem za kemikalije ali pri pristojnem organu v drugi državi
članici Evropske unije na način, ki ga določa ta zakon in so
vpisane v seznam ELINCS, oziroma so v postopku za vpis v
ta seznam potem, ko je organ, pristojen za kemikalije ali
pristojni organ v drugi državi članici Evropske unije ugotovil,
da je prijavna dokumentacija popolna, razen če ni z zakonom drugače določeno.“.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
8. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Minister določi izjeme, ko se lahko nove snovi dajejo v
promet brez prijave iz prvega odstavka prejšnjega člena,

9. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Prijava nove snovi mora poleg splošnih informacij o prijavitelju vsebovati oceno pričakovane količine nove snovi, ki jo
prijavitelj namerava dati v promet v enem letu in dokumentacijo
o preskusih, na podlagi katere je mogoče izdelati oceno učinkov in tveganja nove snovi za zdravje ljudi in okolje.“.
10. člen
V tretjem odstavku 12. člena se četrti stavek spremeni
tako, da se glasi:
“V primeru, da do sporazuma ne pride, organ, pristojen
za kemikalije, z namenom preprečevanja nepotrebnih preskusov na vretenčarjih, kljub temu uporabi že predložene
podatke v korist naslednjih prijaviteljev, predhodni in naslednji
prijavitelji pa svoje medsebojne obveznosti uredijo sporazumno ali v skladu s predpisi, ki urejajo obligacijska razmerja.“.

12. člen
Naslov IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi: “DAJANJE BIOCIDNIH PRIPRAVKOV V PROMET“.
13. člen
V naslovu 14. člena, ter v 14., 15. in 75. členu, se
besedilo “biocidne snovi“ v ustreznem sklonu nadomesti z
besedilom “aktivne snovi“ v ustreznem sklonu.
14. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Snovi, ki se uporabljajo kot aktivne snovi v biocidnih
pripravkih, se lahko v ta namen dajejo v promet in uporabljajo
le, če izpolnjujejo zahteve tega zakona in predpisov, izdanih
na njegovi podlagi in so uvrščene na enega od seznamov
aktivnih snovi, ki jih na podlagi seznamov aktivnih snovi Evropske unije izda minister.“.
15. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
“14.a člen
(promet biocidnih pripravkov)
Biocidni pripravki se lahko dajejo v promet za uporabo
končnim uporabnikom le, če organ, pristojen za kemikalije,
oceni, da so učinkoviti za namene, za katere se dajejo v
promet, da ne povzročajo nekontrolirane ali navzkrižne od-
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pornosti ciljnih organizmov in da niti sami, niti njihovi razgradni produkti ne povzročajo čezmernega tveganja za zdravje
ljudi ali okolje.“.
16. člen
V 15. členu se naslov spremeni tako, da se glasi:
“postopki za izdajo dovoljenja za biocidne pripravke“.
Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
“Biocidni pripravki se lahko dajejo v promet le na podlagi dovoljenja organa, pristojnega za kemikalije in vpisa v
register, ki ga vodi organ, pristojen za kemikalije.“.
V drugem, tretjem in četrtem odstavku se črtata besedi
“in uporabo“.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
“Aktivne snovi, ki so uvrščene v prilogo IB predpisa iz
19. člena tega zakona, in biocidni pripravki, ki so sestavljeni
iz teh snovi in nenevarnih sestavin, se lahko prosto dajejo v
promet.“.
Dosedanji sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo
novi osmi, deveti in deseti odstavek.
17. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
“15.a člen
(register biocidnih pripravkov)
Na podlagi izdanih dovoljenj za promet biocidnih pripravkov organ, pristojen za kemikalije, vodi register biocidnih pripravkov. Register se najmanj enkrat letno objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Register biocidnih pripravkov vsebuje naslednje
podatke:
– trgovsko ime biocidnega pripravka,
– imena in vsebnost aktivnih snovi,
– ime proizvajalca in predlagatelja,
– številko in datum dovoljenja,
– čas veljavnosti dovoljenja.“.
18. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Predlagatelj predloži vlogo za izdajo dovoljenja za
promet biocidnega pripravka organu, pristojnemu za
kemikalije.“.
19. člen
V 14., 15., 18., 19., 59. in 60. členu se beseda
“biocid“ oziroma “biocidi“ v ustreznem sklonu nadomesti z
besedilom “biocidni pripravek“ oziroma “biocidni pripravki“
v ustreznem sklonu.
20. člen
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se
glasi:
“Pri izdaji dovoljenja organ, pristojen za kemikalije,
upošteva primernost in učinkovitost biocidnega pripravka,
ter oceno biocidnega pripravka in aktivnih snovi, izdelano
na podlagi 23. člena tega zakona.“.
21. člen
Druga alinea 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
“- če je aktivna snov umaknjena iz seznamov aktivnih
snovi iz 14. člena tega zakona, oziroma ko se postopek za
njeno uvrstitev na te sezname konča z negativno
odločitvijo,“.
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22. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
“23. člen
(ocenjevanje)
V postopku ocenjevanja se na podlagi podatkov, ki jih
v skladu s tem zakonom predloži predlagatelj, ter na podlagi
najnovejših potrjenih znanstvenih spoznanj ugotovijo nevarne lastnosti ter obnašanje snovi v okolju, oceni izpostavljenost ljudi in okolja, ter po potrebi izdela ocena tveganja, ki
ga kemikalija predstavlja za zdravje ljudi in okolje.
V primerih, ko ocena kemikalije pokaže, da kemikalija
v svojem življenjskem krogu povzroča povečano tveganje za
zdravje ljudi ali okolje, se izvedejo ukrepi v skladu s tem
zakonom, s katerimi se škodljivi učinki in tveganje zmanjšajo
ali omejijo na sprejemljivo raven.
Pri ocenjevanju kemikalije in sprejemanju ukrepov iz
prvega in drugega odstavka tega člena pristojni organ iz
24. člena tega zakona, ki pripravlja oceno kemikalije, sodeluje s predlagateljem.
Podrobnejše predpise o načinu ocenjevanja posameznih skupin snovi oziroma pripravkov, kadar se ti ocenjujejo,
izda minister.“.
23. člen
V 24. členu se naslov spremeni tako, da se glasi:
“izvajalci ocenjevanja“.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Ocenjevanje kemikalij izvaja organ, pristojen za kemikalije. Pri tem lahko na posameznih specifičnih strokovnih
področjih sodeluje z zdravstvenimi in drugimi javnimi zavodi
ter s strokovnjaki, ki jih na predlog organa, pristojnega za
kemikalije, pooblasti minister.“.
24. člen
V naslovu VI. poglavja se črta druga vejica in beseda
“opremljanje“.
25. člen
V prvem odstavku 25. člena se črta besedilo “, opremiti“.
26. člen
V 26. členu se črta drugi odstavek.
V točki a) tretjega odstavka se beseda “razvrščena“
nadomesti z besedo “uvrščena“.
27. člen
Prvi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Embalaža, v kateri se nevarna kemikalija daje v promet, mora ustrezati nevarnim lastnostim kemikalije in predvidenemu namenu in načinu njene uporabe. Določene kemikalije morajo biti označene tako, da omogočajo
razpoznavanje nevarnosti tudi osebam s posebnimi potrebami in opremljene s posebnimi zapirali, ki onemogočajo odpiranje otrokom. Ustreznost embalaže preverjajo laboratoriji, ki izpolnjujejo pogoje glede opreme, uposobljenosti in
zagotavljanja kakovosti. Podrobnejše pogoje predpiše minister.“.
Drugi in šesti odstavek se črtata.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo novi
drugi, tretji in četrti odstavek.
28. člen
Besedilo 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Za izvajanje potrebnih ukrepov za varovanje zdravja ljudi in okolja mora pravna ali fizična oseba, ki kot proizvajalec
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ali uvoznik daje v promet kemikalijo, zagotoviti varnostni list v
skladu s tem zakonom in predpisom, izdanim na njegovi
podlagi in ga posredovati organu, pristojnemu za kemikalije.
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet s kemikalijami, morajo varnostni list dati na razpolago:
1. najkasneje ob prvi dobavi nevarne kemikalije poklicnemu uporabniku,
2. na zahtevo poklicnega uporabnika:
– ob prvi dobavi kemikalije, ki ni razvrščena kot nevarna, vsebuje pa snovi, ki so nevarne za zdravje ljudi ali okolje, ali za katere so s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje
pri delu, določene zgornje meje izpostavljenosti na delovnem mestu,
– če se kemikalija daje v promet kot predmet splošne
rabe in je v skladu s tem zakonom označena z opozorili in
napotki za varovanje zdravja in okolja,
3. vsakemu uporabniku na njegovo zahtevo ob dobavi
biocidnih pripravkov.
Pravne in fizične osebe iz prvega odstavka tega člena
morajo spremljati nova spoznanja o kemikalijah, ki jih dajejo
v promet in sproti dopolnjevati varnostni list. Ob vsaki spremembi varnostnega lista morajo nov varnostni list posredovati organu, pristojnemu za kemikalije in vsem poklicnim
uporabnikom, ki so jim dobavili kemikalijo v zadnjih 12 mesecih pred spremembo varnostnega lista.
Vsebino varnostnega lista predpiše minister.“.
29. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
“35. člen
(sporočanje podatkov o kemikalijah in nevarnih proizvodih)
Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo nevarno kemikalijo v Republiki Sloveniji ali vnašajo nevarno kemikalijo v Republiko Slovenijo, morajo za vsako nevarno kemikalijo in za vsak
nevarni proizvod iz 4. člena tega zakona predložiti organu,
pristojnemu za kemikalije, podatke iz varnostnega lista, kemijsko sestavo nevarne kemikalije ali nevarnega proizvoda, in
podatke o področjih uporabe. Podatke iz varnostnega lista
morajo predložiti organu, pristojnemu za kemikalije, najkasneje ob prvi prepustitvi nevarne kemikalije tretjemu ali ob
prvem vnosu nevarne kemikalije v Republiko Slovenijo, kemijsko sestavo nevarne kemikalije in podatke o področjih uporabe pa najkasneje do 31. marca v naslednjem letu po prvi
prepustitvi tretjemu ali prvem vnosu nevarne kemikalije v Republiko Slovenijo. Način predložitve in obnavljanja podatkov
ter izjeme iz sporočanja predpiše minister.
Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka morajo
enkrat letno najkasneje do 31. marca organu, pristojnemu
za kemikalije, pisno sporočiti imena in količine nevarnih
kemikalij ter nevarnih proizvodov iz 4. člena tega zakona, ki
so jih v preteklem koledarskem letu proizvedle ali vnesle v
Republiko Slovenijo.
Organ, pristojen za kemikalije, vodi podatke iz prvega
in drugega odstavka tega člena v posebni bazi podatkov, ki
je na razpolago le pooblaščenim osebam, organom in ustanovam. Podatki se lahko uporabljajo le za potrebe varovanja
zdravja ljudi in okolja.
Poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena morajo
zavezanci organu, pristojnemu za kemikalije, sporočati podatke o obstoječih snoveh, ki so jih v določenem obdobju
proizvedli ali uvozili, v količinah, ki jih predpiše minister v
skladu z odločitvami, sprejetimi na ravni Evropske unije.
Organ, pristojen za kemikalije, lahko od zavezancev zahteva
izvedbo dodatnih raziskav in preskusov, če so potrebni za
pridobitev podatkov, pomembnih za ocenjevanje posameznih obstoječih snovi.“.
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30. člen
Tretji odstavek 38. člena se črta.
31. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
“40. člen
(pooblaščeni zavodi, njihove naloge in sporočanja
podatkov)
Minister pooblasti zdravstvene, za določene naloge pa
tudi druge javne zavode, za zbiranje, urejanje in stalno posredovanje podatkov o akutnih zastrupitvah in drugih učinkih kemikalij (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni zavodi) v
skladu s programom, ki ga na predlog organa, pristojnega
za kemikalije, izda minister.
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, so pooblaščenim zavodom dolžne sporočati predpisane podatke.
Minister podrobneje predpiše vsebino in način sporočanja podatkov o kemikalijah za register zastrupitev na področju Republike Slovenije.“.
32. člen
V naslovu VIII. poglavja se za besedo “proizvodnja“
postavi vejica in doda beseda “uporaba“.
33. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
“44. člen
(dovoljenje za opravljanje dejavnosti)
Pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji proizvajajo nevarne kemikalije, morajo izpolnjevati pogoje, ki jih
predpisuje ta zakon in imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij.
Pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami, morajo izpolnjevati
pogoje, ki jih predpisuje ta zakon in imeti dovoljenje za
opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami.
Pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji uporabljajo nevarne kemikalije iz skupin (f) in (g), morajo izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje ta zakon in imeti dovoljenje
za njihovo uporabo.
Dovoljenja iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena izda organ, pristojen za kemikalije in so lahko stalna
ali enkratna. Postopek za pridobitev dovoljenja predpiše
minister.
Določbe drugega odstavka tega člena ne veljajo za
pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet na drobno z
nevarnimi kemikalijami skupine (d, e, j in o), kot predmeti
splošne rabe, razen če prometa teh kemikalij ne ureja na
poseben način kak drug zakon.
Določbe tretjega odstavka tega člena ne veljajo za
znanstveno-raziskovalne in izobraževalne ustanove, javne
zavode in državne organe, ki kemikalije uporabljajo izključno za svojo osnovno dejavnost.
Organ, pristojen za kemikalije, vodi seznam pravnih in
fizičnih oseb, ki imajo dovoljenje iz tega člena.“.
34. člen
Za 44. členom se doda nov 44.a člen, ki se glasi:
“44.a člen
(prenehanje dovoljenja za opravljanje dejavnosti)
Dovoljenje iz prejšnjega člena preneha veljati na podlagi odločbe organa, pristojnega za kemikalije:
– na zahtevo imetnika dovoljenja,
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– če imetnik dovoljenja ne izpolnjuje več predpisanih
pogojev iz prejšnjega člena,
– v primeru pravnomočne sodbe sodišča, iz katere je
razvidno, da je imetnik dovoljenja, ki je fizična oseba, namenoma, zaradi koristi zlorabil dovoljenje za proizvodnjo ali
promet posebnih skupin kemikalij, ki jih urejata zakon o
kemičnem orožju in zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge.“.
35. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
“45. člen
(pogoji za opravljanje dejavnosti proizvodnje, prometa in
uporabe nevarnih kemikalij)
Dejavnost proizvodnje in prometa nevarnih kemikalij
ter uporabo kemikalij iz skupin (f) in (g) lahko opravljajo
pravne in fizične osebe, ki organu, pristojnemu za kemikalije, izkažejo:
– da imajo sedež v Republiki Sloveniji ali v kateri od
držav Evropske unije,
– da imajo glede na vrsto in obseg dejavnosti zaposlene strokovno usposobljene osebe z znanjem, ki omogoča
izvajanje obveznosti in izpolnjevanje zahtev v skladu s tem
zakonom,
– da izvajajo dodatne posebne tehnične ali organizacijske ukrepe za promet ali uporabo posebnih skupin nevarnih
kemikalij, ki so potrebni za varovanje zdravja ljudi in okolja,
– da jim ni bilo odvzeto dovoljenje na podlagi tretje
alinee prejšnjega člena.
Podrobnejše zahteve in izjeme v zvezi z izpolnjevanjem
pogojev iz prejšnjega odstavka, ter dodatne posebne tehnične ali organizacijske ukrepe za promet ali uporabo posebnih skupin nevarnih kemikalij predpiše minister.“.
36. člen
Za 45. členom se doda nov 45.a člen, ki se glasi:
“45.a člen
(svetovalec za kemikalije)
Pravne ali fizične osebe, ki proizvajajo ali opravljajo
promet z nevarnimi kemikalijami, morajo za izvajanje tega
zakona določiti enega ali več svetovalcev za kemikalije z
najmanj visoko strokovno izobrazbo kemijske ali farmacevtske smeri, ter z opravljenim tečajem in preizkusom znanja iz
predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij.
Svetovalec za kemikalije mora:
– poznati proizvodni ali prodajni program pravne ali
fizične osebe, za katero opravlja naloge svetovalca za kemikalije,
– poznati zakonodajo in delodajalca opozarjati na zahteve in njegove obveznosti po tem zakonu, zlasti glede
razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih kemikalij, priprave varnostnih listov, usposabljanja zaposlenih, oglaševanja nevarnih kemikalij, prijave novih snovi, sporočanja podatkov o snoveh in pripravkih, prepovedi in omejitev prometa
in uporabe določenih kemikalij,
– svetovati delodajalcu v drugih zadevah, povezanih s
pogoji za opravljanje dejavnosti na podlagi tega zakona in
drugih zakonov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij,
– zastopati delodajalca v upravnih zadevah v postopkih
pri organu, pristojnem za kemikalije,
– sodelovati s svetovalci za kemikalije drugih pravnih in
fizičnih oseb, ki proizvajajo nevarne kemikalije ali jih dajejo v
promet.
Delodajalec mora svetovalcu za kemikalije omogočiti
redno izpopolnjevanje, neodvisno opravljanje nalog po tem
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zakonu, jim omogočiti dostop do vseh potrebnih podatkov
in mu zagotoviti pogoje za delo ter potrebna materialna in
finančna sredstva.
Predpis o vsebini tečaja ter o vsebini in načinu opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in
promet kemikalij, izda minister.“.
37. člen
V drugem odstavku 46. člena se za besedo “prvega“
postavi vejica in doda besedilo “drugega in tretjega“.
38. člen
Prvi odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Kadar se kemikalije, ki so razvrščene v skupino (f) ali
(g), dajejo v promet kot predmeti splošne rabe uporabniku, ki ni pravna ali fizična oseba v smislu 19. točke 2.
člena tega zakona, mora uporabnik ob prevzemu kemikalije predložiti veljavni osebni dokument, pravne in fizične
osebe, ki opravljajo promet z njimi, pa morajo vsako tako
izdajo evidentirati. Evidenca izdaje mora vsebovati naslednje podatke:
– podatek o kemikaliji (ime ali trgovsko ime, izdana
količina, rok uporabnosti, če je naveden),
– namen uporabe, kadar ta ni razviden sam po sebi,
– podatki o prejemniku (ime, priimek ter leto rojstva,
oziroma njegova enotna matična številka, naslov),
– lastnoročni podpis prejemnika in osebe, ki je kemikalijo izdala.“.
39. člen
Črtata se prvi in drugi odstavek 49. člena.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane prvi odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
“Minister prepove ali omeji promet ali uporabo nevarnih kemikalij v Republiki Sloveniji, katerih promet in uporabo
urejajo predpisi Evropske unije ali drugi mednarodni sporazumi.“.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane drugi odstavek,
se spremeni tako, da se glasi:
“Če kemikalije, njihove sestavine ali razgradni produkti
neugodno vplivajo na zdravje ljudi ali okolje, ne glede na to,
ali so zaradi teh učinkov v skladu z 10. točko 2. člena tega
zakona razvrščene kot nevarne ali ne, lahko minister določi
pogoje, pod katerimi je take kemikalije in proizvode, ki jih
vsebujejo, dovoljeno dajati v promet ali jih uporabljati.“.
40. člen
Za 49. členom se doda nov 49.a člen, ki se glasi:
“49.a člen
(promet fitofarmacevtskih sredstev)
Fitofarmacevtska sredstva, ki se dajejo v promet za
uporabo v Republiki Sloveniji, morajo biti registrirana v
skladu s predpisi, ki urejajo registracijo teh sredstev.
Odločbo o registraciji izda organ, pristojen za registracijo
fitofarmacevtskih sredstev v soglasju z organom, pristojnim za kemikalije.
Soglasje organa, pristojnega za kemikalije, temelji na
oceni fitofarmacevtskega sredstva za zdravje ljudi in okolje.
Ocena mora poleg splošnih načel upoštevati geografske,
okoljske in zdravstvene značilnosti slovenskega prostora,
ter namene in načine njegove uporabe.
Če se v zvezi s fitofarmacevtskim sredstvom, za katerega je bilo že izdano soglasje, pojavijo nove okoliščine, ki
vplivajo na rezultate ocene iz drugega odstavka tega člena,
lahko organ, pristojen za kemikalije, že izdano soglasje
umakne.“.
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41. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
“50. člen
(začasni ukrepi)
Če obstaja utemeljen sum, da določena kemikalija povzroča hujše ali nepopravljive posledice za zdravje ljudi ali
okolje, lahko Vlada Republike Slovenije začasno omeji ali
prepove njeno proizvodnjo, promet ali uporabo, uvede ukrepe za usmerjanje njene proizvodnje, prometa ali uporabe,
ter uvede druge ukrepe, s katerimi omeji ali prepreči te
posledice na sprejemljivo raven, še preden so na razpolago
trdni in nedvoumni znanstveni dokazi o učinkih in delovanju
take kemikalije.
Pri odločanju o ukrepih iz prejšnjega odstavka Vlada
Republike Slovenije upošteva zlasti resnost in razsežnost
možnih posledic za zdravje ljudi in okolja, ukrepe, ki že
veljajo v podobnih primerih, celotne pozitivne in negativne
posledice možnih ukrepov in napredek znanstvenih spoznanj, povezanih z učinki in delovanjem kemikalije.“.
42. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
“51. člen
(spremljanje začasnih ukrepov)
Vlada Republike Slovenije prouči uvedene ukrepe iz
prejšnjega člena vsakokrat, ko so na razpolago nova spoznanja o kemikaliji, najkasneje pa eno leto po njihovi uvedbi.
Pri tem analizira utemeljenost in učinek uvedenih ukrepov in
sprejme odločitev o nadaljnjih ukrepih.
Odločitev lahko vsebuje delno ali popolno ukinitev uvedenih ukrepov, podaljšanje njihove veljavnosti ali uvedbo
dodatnih ukrepov.“.
43. člen
Za 51. členom se doda nov 51.a člen, ki se glasi:
“51.a člen
(monitoring kemikalij)
Za spremljanje ukrepov, sprejetih na podlagi 49., 50.
in 51. člena tega zakona, se izvaja redno spremljanje prometa in uporabe kemikalij ter spremljanje njihovih razgradnih produktov in sledi v okolju in živih organizmih (v nadaljnjem besedilu: monitoring). Monitoring koordinira organ,
pristojen za kemikalije, izvajajo pa ga zdravstveni in drugi
javni zavodi na podlagi letnega programa in načrta, ki ga
pripravijo v soglasju z ministrom.
Pogoje glede strokovno-tehnične usposobljenosti javnih zavodov za izvajanje monitoringa iz prejšnjega odstavka
predpiše minister.“.
44. člen
V prvem odstavku 52. člena se za besedo “snovi“
doda besedilo “ali pripravkov“.
45. člen
V 53. členu se v napovednem stavku prvega odstavka
za besedo “uradu“ doda besedilo “ali drugemu pristojnemu
organu“.
V tretjem odstavku se besedilo “30 let po končani
študiji“ nadomesti z besedilom “najmanj dve leti po prenehanju dajanja snovi ali pripravka v promet.“.
46. člen
56. člen se spremeni tako, da se glasi:
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“56. člen
(medresorska komisija za kemijsko varnost)
Za usklajevanje dela pristojnih ministrstev pri izvajanju
nacionalne politike, programov in ukrepov na podlagi tega
zakona in drugih predpisov s področja kemikalij ter za zagotavljanje skladnega in celovitega razvoja kemijske varnosti
na državni ravni, Vlada Republike Slovenije ustanovi medresorsko komisijo za kemijsko varnost.
Medresorska komisija za kemijsko varnost skrbi za
izmenjavo informacij, povezanih s kemijsko varnostjo med
resorji in v mednarodnem merilu, obravnava problematiko s
področja kemijske varnosti, predlaga in usklajuje skupne
medresorske rešitve, ter sodeluje pri pripravi nacionalnega
programa kemijske varnosti in akcijskih načrtov. Sestavljajo
jo predstavniki vladnih resorjev, gospodarstva, družbenih
dejavnosti, nevladnih organizacij in drugih interesnih skupin, ki delujejo ali imajo pristojnosti na kateremkoli področju
življenjskega kroga kemikalij. Sestavo in način dela komisije
določi Vlada Republike Slovenije.“.
47. člen
Za 56. členom se doda nov 56.a člen, ki se glasi:
“56.a člen
(nacionalni program za kemijsko varnost)
Za učinkovito in usklajeno izvajanje nacionalne politike
na področju kemijske varnosti Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije sprejme nacionalni program kemijske varnosti.
Nacionalni program kemijske varnosti izhaja iz ocene
stanja in opredelitve ključnih problemov, ter srednjeročno in
dolgoročno opredeljuje nacionalne in globalne strateške cilje in težiščne naloge na vseh področjih kemijske varnosti. S
programom se določijo roki in nosilci za izvajanje sprejetih
ciljev, načini zagotavljanja finančnih sredstev ter načini za
spremljanje njihovega izvajanja. Nacionalni program kemijske varnosti določa tudi prednostna področja pri vključevanju Republike Slovenije v mednarodne aktivnosti in programe na področju kemijske varnosti.“.
48. člen
V drugem odstavku 59. člena se beseda “nevarnosti“
nadomesti z besedo “kemikalij“.
V tretjem odstavku se besedilo “centra za zastrupitve“
nadomesti z besedilom “pooblaščenih zavodov“, za številko
“40“ pa se doda besedilo “in 51.a“.
Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
“Stroški, ki izhajajo iz dela medresorske komisije
(56. člen) ter zdravstvenih in drugih javnih zavodov ter strokovnjakov (24. člen), zdravstvenih zavodov in izvedencev
(57. člen) se plačajo iz državnega proračuna.“.
49. člen
V 60. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
“2. Vodi postopke za ocenjevanje kemikalij in predlaga
ministru v imenovanje zdravstvene in druge zavode ter strokovnjake za ocenjevanje kemikalij (24. in 57. člen).“.
V 3. točki se črta besedilo “seznam snovi, za katere ni
potrebna prijava,“.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
“7. Sprejema dokazila o izpolnjevanju pogojev za proizvodnjo, promet in uporabo nevarnih snovi, izdaja dovoljenja
za opravljanje dejavnosti in vodi seznam pravnih in fizičnih
oseb z dovoljenji za proizvodnjo, promet in uporabo nevarnih kemikalij (44. in 44.a člen).“.
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8. točka se spremeni tako, da se glasi:
“8. Koordinira izobraževanje svetovalcev za kemikalije
in druge vrste izobraževanj, ki potekajo na podlagi tega
zakona (45.a člen).“.
Za 16. točko se dodata novi 17. in 18. točka, ki se
glasita:
“17. Izdaja soglasje za promet fitofarmacevtskih sredstev, namenjenih za uporabo v Republiki Sloveniji
(49.a člen).
18. Koordinira redni monitoring prometa in uporabe
kemikalij (51.a člen).“.
Dosedanja 17. točka postane 19. točka.
50. člen
XIV. poglavje in 61. člen se črtata.
51. člen
V prvem odstavku 62. člena se besedi “zdravstveni
inšpektorji“ nadomestita z besedilom “inšpektorji, pristojni
za kemikalije“.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
52. člen
V prvem odstavku 63. člena se besedi “zdravstvenega
inšpektorja“ nadomestita z besedilom “inšpektorja, pristojnega za kemikalije“.
53. člen
V 64. členu se v drugem odstavku črta beseda “pooblaščeni“, za besedo “laboratoriji“ pa se postavi vejica in
doda besedilo “ki izpolnjujejo predpisane pogoje“.
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
“Predpis o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji
iz prejšnjega odstavka, izda minister.“.
54. člen
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
“65. člen
(pooblastila inšpektorja)
Poleg pooblastil po splošnih predpisih o inšpekcijskem
nadzoru ima inšpektor, pristojen za kemikalije, po tem zakonu pravico in dolžnost, da prepove ali ustavi promet s kemikalijo, če:
– pravna ali fizična oseba daje v promet snov, ki ni bila
prijavljena v skladu s tem zakonom,
– za nevarno kemikalijo ni bil izdelan varnostni list,
– pravna ali fizična oseba daje v promet nevarno kemikalijo, ne da bi bila pravilno razvrščena v skladu s tem
zakonom,
– pravna ali fizična oseba daje nevarno kemikalijo v
promet, ne da bi bila označena v skladu s tem zakonom, in
zaradi opustitve teh ukrepov grozi huda neposredna nevarnost za ljudi ali okolje.“.
55. člen
Besedilo 66. člena se spremeni tako da se glasi:
“Z globo od 500.000 do 20,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
1. daje v promet novo snov, ne da bi jo predhodno
prijavil pri organu, pristojnem za kemikalije (prvi odstavek
9. člena),
2. daje v promet biocidne pripravke, ne da bi pridobil
dovoljenje organa, pristojnega za kemikalije (15. člen),
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3. daje v promet ali uporablja biocidne pripravke, ki so
razvrščeni kot zelo strupeni, strupeni, rakotvorni, mutageni
ali strupeni za razmnoževanje (22. člen),
4. daje v promet nevarno kemikalijo, ki:
– je pakirana v embalaži, ki ne ustreza nevarnim lastnostim kemikalije in predvidenemu namenu in načinu njene uporabe (27. člen),
– ni pakirana v predpisani embalaži na način, ki onemogoča odpiranje otrokom (27. člen) ali ni označena v skladu s predpisanimi kriteriji (28. člen),
– je pakirana ali označena tako, da deluje zavajajoče
(27. člen),
– ni opremljena z napisi v slovenskem jeziku (27. člen),
5. ne razvrsti kemikalije v skladu s predpisanimi kriteriji
(28. člen),
6. nepravilno označuje kemikalijo, jo označuje kot manj
nevarno ali navaja, da ni nevarna (29. člen),
7. ne izdela varnostnega lista ali navede napačne podatke ali ga ne da na razpolago (30. člen),
8. oglašuje nevarno kemikalijo v nasprotju s predpisi
(31. člen),
9. ne sporoča redno, podaja nepopolne podatke ali ne
sporoča novih izsledkov o učinkih prijavljene snovi na človeka ali okolje ter drugih predpisanih podatkov o novih snoveh
(32. člen),
10. ne sporoči organu, pristojnemu za kemikalije, dodatnih podatkov v primeru spremembe oziroma ob novih
spoznanjih v zvezi s prijavljeno novo snovjo (drugi odstavek
9. člena) ali o snoveh, za katere ni obvezna prijava (33. člen),
ali predpisanih podatkov o dodatnih preskusih (prvi odstavek 34. člena), o nevarnih snoveh, pripravkih in proizvodih
(drugi odstavek 35. člena), ali o obstoječih snoveh (četrti
odstavek 35. člena),
11. daje v promet nevarne kemikalije ali nevarne proizvode iz 4. člena tega zakona, ne da bi predložil organu,
pristojnemu za kemikalije, predpisane podatke (prvi odstavek 35. člena),
12. ne hrani dokumentacije do izteka desetih let po
prenehanju proizvodnje ali dajanja kemikalije v promet
(41. člen),
13. proizvaja, uporablja ali daje v promet kemikalije
brez dovoljenja (44. in 44.a člen),
14. izda osebi, mlajši od 18 let, kemikalijo, ki je po
10. točki 2. člena razvrščena kot nevarna v skupino (f) ali (g)
ali če ne vodi predpisane evidence oziroma ne da organu,
pristojnemu za kemikalije na razpolago podatkov (47. člen),
15. ne upošteva prepovedi ali omejitev prometa ali
uporabe kemikalij, ki lahko škodijo človeku ali okolju, so na
seznamu prepovedanih kemikalij ali so lahko toksični njihovi
razgradni produkti (49. člen),
16. proizvaja, daje v promet ali uporablja kemikalijo,
katere proizvodnja, promet ali uporaba so omejeni ali prepovedani, oziroma ne upošteva drugih uvedenih ukrepov in
omejitev (50. člen),
17. predloži lažno DLP dokazilo ali DLP dokazilo pridobljeno z zvijačo (53. člen),
18. ne hrani dokumentacije o dobri laboratorijski praksi najmanj dve leti po prenehanju dajanja snovi ali pripravka
v promet oziroma je ne hrani na predpisan način (tretji odstavek 53. člena).
Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.“.
56. člen
67. člen se črta.
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
57. člen
(postopek za pridobitev dovoljenja za biocidne pripravke)
Dokler aktivne snovi, ki se uporabljajo v biocidnih pripravkih, niso uvrščene na sezname aktivnih snovi Evropske
unije, se dovoljenja za biocidne pripravke v skladu z določbami zakona oziroma predpisov, izdanih na njegovi podlagi,
izdajajo po skrajšanem ali posebnem postopku.
58. člen
(ustanovitev organa, pristojnega za kemikalije)
Do uveljavitve uredbe Vlade Republike Slovenije, s katero se ustanovi organ, pristojen za kemikalije, opravlja njegove strokovne in razvojne upravne naloge Urad Republike
Slovenije za kemikalije, naloge inšpekcijskega in drugega
nadzora nad izvajanjem zakona o kemikalijah pa Zdravstveni
inšpektorat Republike Slovenije.
Z dnem ustanovitve organa, pristojnega za kemikalije,
preneha veljati deveta alinea prvega odstavka 1. člena zakona o zdravstveni inšpekciji (Uradni list RS, št. 99/99,
107/99 – popravek, 31/2000 – ZP-L, 52/2003 – ZDU-1,
110/2002 – ZGO-1).
59. člen
(razveljavitev pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati pravilnik
o sanitarno-tehničnih pogojih za promet oziroma proizvodnjo nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 81/2000).
60. člen
(status odgovornih oseb)
Osebe, ki imajo status odgovorne osebe na podlagi 45.
člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99), z uveljavitvijo tega zakona pridobijo status svetovalca za kemikalije in
lahko brez omejitev in pod enakimi pogoji opravljajo naloge v
skladu s 36. členom tega zakona (45.a člen zakona).
61. člen
(rok za pripravo predpisov)
Vlada Republike Slovenije pripravi predlog nacionalnega programa iz 47. člena tega zakona (56.a člen zakona)
najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
Drugi predpisi na podlagi tega zakona se izdajo v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
62. člen
(denarne kazni za prekrške)
Do 1. januarja 2005 se za prekrške, določene v
55. členu tega zakona (66. člen zakona), z denarno kaznijo
najmanj 1,200.000 tolarjev kaznuje pravna ali fizična oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev pa
se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 55. člena tega zakona.
63. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-09/97-2/5
Ljubljana, dne 19. junija 2003
EPA 817-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
kozmetičnih proizvodih (ZKozP-A)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o kozmetičnih proizvodih
(ZKozP-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kozmetičnih proizvodih (ZKozP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. junija 2003.
Št. 001-22-56/03
Ljubljana, dne 30. junija 2003.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
KOZMETIČNIH PROIZVODIH (ZKozP-A)
1. člen
V zakonu o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št.
66/2000) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
“Kozmetični proizvod v smislu tega zakona je katerakoli
snov ali pripravek v končni obliki, namenjena nanašanju na
zunanje dele človeškega telesa (povrhnjico, lasišče, nohte,
ustnice ali zunanja spolovila) ali na zobe in sluznico v ustni
votlini, z izključnim ali glavnim namenom, da jih očisti, odišavi ali zaščiti, jih ohrani v dobrem stanju, spremeni njihov
izgled ali odpravi neprijeten telesni vonj.“.
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. Dobavitelj je vsaka pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
– proizvaja kozmetične proizvode,
– se s svojo firmo, blagovnim znakom ali drugim znakom razlikovanja na kozmetičnih proizvodih predstavlja kot
njihov proizvajalec,
– kakorkoli spremeni sestavo kozmetičnih proizvodov
ali vsebino označb, predpisanih s tem zakonom,
– je proizvajalčev zastopnik oziroma uvoznik s sedežem v Republiki Sloveniji, če proizvajalec nima sedeža v
Republiki Sloveniji ali v Evropski uniji.
2. Promet je prodaja ali vsaka prepustitev kozmetičnega proizvoda končnemu uporabniku za namene, določene v
tem zakonu. Določbe tega zakona, ki se nanašajo na promet, se smiselno uporabljajo tudi za poklicno uporabo kozmetičnih proizvodov.
3. Dobra laboratorijska praksa je sistem kakovosti, ki
se nanaša na organizacijske postopke in pogoje, v katerih
se neklinične zdravstvene in okoljske varnostne študije načrtujejo, izvajajo, nadzorujejo, zapisujejo, arhivirajo in se o
njih poroča.
4. Dobra proizvodna praksa je sistem za doseganje
kakovosti, ki zagotavlja dosledno izdelavo in kontrolo proiz-
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voda po merilih za kakovost ter ustreznost namenu uporabe, kot zahteva specifikacija proizvoda.
5. Konzervans je snov, ki je dodana kozmetičnemu
proizvodu, s primarnim namenom zaviranja razvoja mikroorganizmov v tem proizvodu.
6. UV filter je snov, ki je dodana kozmetičnim proizvodom s primarnim namenom, da filtrira določene ultravijolične žarke, da bi zaščitili kožo pred škodljivimi učinki teh
žarkov.
7. Pooblaščeni laboratorij je laboratorij, ki ga imenuje
minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister) izmed laboratorijev, ki so akreditirani ali pri katerih je
ugotovljena usposobljenost za izvajanje preiskave, ki jo zahteva zakon.
8. Kozmetična sestavina je katerakoli kemijska snov ali
pripravek sintetičnega ali naravnega izvora, ki se uporablja v
sestavi kozmetičnih proizvodov, vključno z dišavami in aromatičnimi snovmi.
9. Uvoz je carinski postopek sprostitve blaga v prost
promet.
V zakonu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični
obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.“.
3. člen
V 13. in 21. členu se beseda “proizvajalec“ v ustreznem sklonu nadomesti z besedo “dobavitelj“ v ustreznem
sklonu.
V 1., 14. in 21. členu se beseda “varnost“ v ustreznem
sklonu nadomesti z besedo “ustreznost“ v ustreznem sklonu.
V 8., 13. in 16. členu se beseda “urad“ v ustreznem
sklonu nadomesti z besedilom “organ, pristojen za kemikalije,“ v ustreznem sklonu.
4. člen
Naslov II. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
“USTREZNOST KOZMETIČNIH PROIZVODOV“.
5. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
“4. člen
(ustreznost kozmetičnih proizvodov)
Kozmetični proizvodi, ki se dajejo v promet, morajo
izpolnjevati zahteve, predpisane s tem zakonom, in ob običajnih ali razumno predvidljivih pogojih uporabe in ob upoštevanju njihovega izgleda, oznak, navodil za uporabo in odstranjevanje ter ostalih navedb ali informacij, s katerimi jih je
opremil dobavitelj, ne smejo škodovati človekovemu zdravju.
Za ustreznost kozmetičnega proizvoda je odgovoren
dobavitelj. Za upoštevanje navodil za pravilno ravnanje, s
katerimi je opremljen kozmetični proizvod, pa je odgovorna
tudi vsaka druga pravna ali fizična oseba, ki opravlja promet
z njimi.“.
6. člen
5. člen se črta.
7. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“6. člen
(ocena ustreznosti kozmetičnih proizvodov)
Pred dajanjem kozmetičnih proizvodov v promet mora
dobavitelj zagotoviti oceno njihove ustreznosti za človekovo
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zdravje. Ocena ustreznosti mora biti izdelana na podlagi
rezultatov opravljenih preskusov in študij, pri čemer je potrebno upoštevati splošne toksikološke lastnosti uporabljenih
sestavin, njihovo kemijsko strukturo in izpostavljenost uporabnika.
Oceno ustreznosti lahko izdelajo strokovnjaki z najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo s področja kemije
ali farmacije, ali z univerzitetno izobrazbo s področja medicine ali toksikologije.“.
8. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
“7. člen
(preskušanje kozmetičnih proizvodov na živalih)
Kozmetični proizvodi, ki:
– so bili zaradi ugotavljanja ustreznosti in zagotavljanja
skladnosti z določbami tega zakona preskušeni na laboratorijskih živalih oziroma
– vsebujejo sestavine ali kombinacije sestavin, ki so
bile zaradi ugotavljanja ustreznosti in zagotavljanja skladnosti z določbami tega zakona preskušeni na laboratorijskih
živalih, se lahko dajejo v promet le, če so bili preskusi na
živalih izvedeni po predpisanih metodah in v skladu z načeli
dobre laboratorijske prakse, predpisanimi na podlagi zakona, ki ureja kemikalije.
V Republiki Sloveniji ni dovoljeno preskušanje kozmetičnih proizvodov ali njihovih prototipov na živalih.
Dobavitelji kozmetičnih proizvodov morajo organu, pristojnemu za kemikalije, do 31. januarja tekočega leta sporočiti vrste in število preskusov v zvezi s kozmetičnimi proizvodi, ki so jih v preteklem letu izvedli na živalih z namenom
ugotavljanja njihove ustreznosti ali zagotavljanja skladnosti z
določbami tega zakona.
Minister določi pogoje, pod katerimi je dovoljeno označevati kozmetične proizvode z navedbami o preskušanju na
živalih.
Organ, pristojen za kemikalije, in organ, pristojen za
zaščito živali, po predhodnem soglasju Evropske komisije,
lahko izjemoma dovolita odstopanje od določb prvega odstavka in določita pogoje preskušanja, če ni drugače mogoče preprečiti škodljivih posledic in pomislekov v zvezi z
varnostjo kozmetičnega proizvoda za zdravje uporabnika.“.
9. člen
V 8. členu se podnaslov člena spremeni tako, da se
glasi: “(pristojni organ za kozmetične proizvode)“.
Doda se nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Strokovne in razvojne upravne naloge v skladu s tem
zakonom izvaja organ, pristojen za kemikalije.“.
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo “Urad za kemikalije Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: urad)“ nadomesti z besedilom “organ, pristojen za kemikalije,“.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se črta pika in doda besedilo “oziroma določi posebne pogoje, pod katerimi se kozmetični proizvod lahko
daje v promet.“.
V tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za
besedo “prepove“ doda besedilo “ali omeji“.
10. člen
V 9. členu se podnaslov člena spremeni tako, da se
glasi: “(opravljanje dejavnosti)“.
Dodata se nova prvi in drugi odstavek, ki se glasita:
“Dobavitelj kozmetičnih proizvodov mora dejavnost
predhodno priglasiti pri organu, pristojnem za kemikalije, na
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obrazcu, ki ga predpiše minister. Organ, pristojen za kemikalije, vodi seznam dobaviteljev, ki vsebuje firmo, sedež,
kontaktno osebo ter kontaktne številke in naslove in je na
razpolago le pooblaščenim osebam, organom in ustanovam.
Oseba, ki je pri dobavitelju odgovorna za proizvodnjo
oziroma za zagotavljanje kakovosti kozmetičnih proizvodov,
mora imeti najmanj višješolsko izobrazbo kemijske, farmacevtske ali medicinske smeri, ali podobne smeri, ki zagotavlja izvajanje zahtev ustreznosti za kozmetične proizvode,
predpisane s tem zakonom.“.
Dosedanja prvi in drugi odstavek postaneta tretji in
četrti odstavek.
11. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Kozmetični proizvodi ne smejo vsebovati snovi in mikroorganizmov, ki jih na podlagi enotnega seznama prepovedanih snovi Evropske unije ali na podlagi utemeljenega
predloga komisije iz 16. člena tega zakona določi minister.
Snovi iz prejšnjega odstavka so lahko v kozmetičnih
proizvodih prisotne v sledovih, če je njihova prisotnost tehnološko neizogibna kljub dobri proizvodni praksi, in pod
pogojem, da njihova prisotnost ne vpliva na ustreznost kozmetičnega proizvoda v skladu s 4. členom tega zakona.
Pogoje za mikrobiološko ustreznost kozmetičnih proizvodov predpiše minister.“.
12. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
“11. člen
(pogojno dovoljene snovi)
Kozmetični proizvodi, ki vsebujejo pogojno dovoljene
snovi, se lahko dajejo v promet, če izpolnjujejo pogoje in
omejitve glede njihovih koncentracij, področja in načina uporabe, označevanja, ter druge omejitve, s katerimi se zagotovi njihova ustreznost v skladu s tem zakonom.
Pogojno dovoljene snovi ter pogoje in omejitve za kozmetične proizvode, ki jih vsebujejo, predpiše minister na
podlagi enotnega seznama Evropske unije.“.
13. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Dobavitelj kozmetičnega proizvoda mora na naslovu v
Republiki Sloveniji ali v Evropski uniji za izvajanje inšpekcijskega nadzora zagotoviti dosje s podatki o kozmetičnem
proizvodu v slovenskem, angleškem ali drugem, zdravstvenemu inšpektorju razumljivem jeziku. Vsebino in podrobnejše zahteve v zvezi z dosjejem o kozmetičnem proizvodu
predpiše minister.
Zaradi ustreznega zdravljenja lahko organ, pristojen za
kemikalije, podatke o sestavi in o sestavinah kozmetičnega
proizvoda posreduje zavodom, ki so na podlagi zakona, ki
ureja kemikalije, pooblaščeni za zbiranje, urejanje in stalno
posredovanje podatkov o akutnih zastrupitvah in drugih učinkih kemikalij, oziroma od dobavitelja zahteva, da te podatke
zavodu posreduje sam. Pooblaščeni zavodi lahko podatke
uporabljajo samo v namene, za katere so jim bili posredovani.
Minister lahko določi, da imajo določeni podatki ali
skupine podatkov iz dosjeja o kozmetičnem proizvodu poseben pomen za obveščenost uporabnikov kozmetičnih proizvodov. Dobavitelj kozmetičnega proizvoda mora omogočiti
neomejen dostop do teh podatkov vsem uporabnikom in
široki zainteresirani javnosti.“.
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14. člen
V 13. členu se v prvem odstavku za besedo “porekla“
doda pika in črta besedilo do konca odstavka.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek se črtajo.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Način sporočanja predpiše minister.“.
15. člen
V 14. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Kozmetični proizvodi morajo biti ustrezno označeni in
opremljeni s podatki o dobavitelju in kozmetičnem proizvodu. Vse označbe, navodila oziroma napisi morajo biti dobro
vidni in čitljivi ter takšni, da jih ni mogoče izbrisati. Na embalaži morajo biti v slovenskem jeziku navedene označbe in
podatki, ki so posebnega pomena za varovanje zdravja uporabnikov. Podrobnejšo vsebino in način označevanja ter označbe in podatke, ki morajo biti v slovenskem jeziku, predpiše minister.“.
Tretji odstavek se črta.
16. člen
Za 14. členom se doda novi 14.a člen, ki se glasi:
“14.a člen
(zaščita podatkov o sestavi)
Če dobavitelj oceni, da bi mu navajanje ene ali več
sestavin kozmetičnega proizvoda, ki predstavljajo proizvodne ali poslovne skrivnosti, lahko povzročilo poslovno škodo, lahko pri organu, pristojnem za kemikalije, z vlogo zaprosi za zaščito teh podatkov.
Če organ, pristojen za kemikalije, oceni, da zakritje
podatkov ne zmanjšuje varnosti uporabnikov proizvoda,
dobavitelju najkasneje v štirih, izjemoma pa v šestih mesecih sporoči alternativne kode za sestavine, ki jih želi
zaščititi, v nasprotnem primeru pa vlogo zavrne z obrazložitvijo.
Zaščita podatkov lahko traja največ pet let. Po poteku
tega roka dobavitelj lahko zaprosi za podaljšanje tega roka,
ki pa ne more biti daljše od treh let.
Postopek in vsebino vloge za zaščito podatkov o sestavinah kozmetičnih proizvodov predpiše minister.
Zaščita podatkov, pridobljena na podlagi tega člena,
ne vpliva na določbe 12. člena tega zakona.“.
17. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
“15. člen
(oglaševanje kozmetičnih proizvodov)
Prepovedano je oglaševanje kozmetičnih proizvodov
na način, ki bi lahko zavajal potrošnike.
Besede ali besedne zveze, imena, trgovske znamke,
slike ali drugi znaki, ki se uporabljajo pri označevanju, oglaševanju in predstavljanju kozmetičnih proizvodov, ne smejo
pripisovati zdravilnih učinkov ali navajati drugih učinkov oziroma lastnosti, ki jih kozmetični proizvodi nimajo.“.
18. člen
Naslov VII. poglavja “VII. UVOZ“ se črta.
17. člen se črta.
19. člen
18. člen se črta.
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20. člen
V 21. členu se v prvi alinei črta besedilo “v prometu ali
ob uvozu“.
Tretja alinea se spremeni tako, da se glasi:
“– zahtevajo in pregledajo podatke o kozmetičnem proizvodu;“.
Četrta alinea se črta.
Peta alinea se spremeni tako, da se glasi:
“– zahtevajo, da se kozmetični proizvod opremi z
ustreznimi opozorili;“.
V sedmi alinei se pred besedo “odstrani“ doda besedilo “oziroma osebe, ki opravlja promet,“.
Deveta alinea se spremeni tako, da se glasi:
“– odredijo uničenje kozmetičnih proizvodov na stroške dobavitelja oziroma osebe, ki daje proizvod v promet,
če je to nujno za varovanje zdravja potrošnikov;“.
21. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
“22. člen
(globe)
Z globo od 200.000 do 10,000.000 tolarjev, se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
1. daje v promet kozmetični proizvod, ki ni v skladu s
4. členom tega zakona;
2. nima zagotovljene ocene ustreznosti oziroma ocena
ustreznosti kozmetičnega proizvoda ni izdelana v skladu s
predpisanimi zahtevami (6. člen) ali za izdelavo ocene ustreznosti izvaja preskuse, ki niso v skladu z dobro laboratorijsko
prakso (7. člen);
3. oseba za izdelavo ocene varnosti ne izpolnjuje predpisanih pogojev (6. člen);
4. daje v promet kozmetične proizvode v nasprotju z
prvim odstavkom 7. člena oziroma izvaja preskušanje kozmetičnih proizvodov ali njihovih prototipov na živalih v
nasprotju z drugim ali petim odstavkom 7. člena ali ne sporoči podatkov o izvedenih preskusih na živalih v nasprotju s
tretjim odstavkom 7. člena;
5. ne zagotovi, da proizvodnja poteka v skladu z načeli
dobre proizvodne prakse (9. člen);
6. proizvaja ali uvaža kozmetični proizvod v nasprotju z
9. členom tega zakona;
7. daje v promet kozmetične proizvode, ki so v nasprotju z 10. in 11. členom tega zakona;
8. zdravstvenemu inšpektorju, organu, pristojnemu za
kemikalije, ali pooblaščenemu zdravstvenemu zavodu ne
zagotovi predpisanih podatkov v predpisanem roku in ne
omogoči dostopa do podatkov posebnega pomena za obveščenost uporabnikov (12. člen);
9. organu, pristojnemu za kemikalije, ne sporoči predpisanih podatkov ali sporoči nepopolne podatke (13. člen);
10. daje v promet kozmetične proizvode, ki niso:
– ustrezno pakirani ali
– ustrezno označeni ali ustrezno opremljeni (12. in 14.
člen);
11. oglašuje kozmetične proizvode na način, ki bi lahko zavajal potrošnika (15. člen).
Z globo od 50.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.“.
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Predpis iz 10. člena tega zakona (prvi odstavek 9.
člena zakona) izda minister najpozneje tri mesece po uveljavitvi tega zakona.
Ne glede na določbo drugega odstavka 23. člena zakona minister izda predpis iz četrtega odstavka 9. člena
zakona do 31. 12. 2005.
Predpis iz 16. člena tega zakona (četrti odstavek 14.a
člena zakona) izda minister do 31. 12. 2003.
23. člen
Dobavitelji kozmetičnih proizvodov, ki so dejavnost
opravljali na dan uveljavitve tega zakona, morajo dejavnost
prijaviti najkasneje šest mesecev po uveljavitvi tega zakona.
24. člen
Do pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji se
šteje za uvoz v Republiko Slovenijo uvoz iz katerekoli države, po tem datumu pa iz vseh držav, ki niso članice Evropske unije.
25. člen
Do ustanovitve organa, pristojnega za kemikalije, opravlja njegove naloge Urad za kemikalije Republike Slovenije.
26. člen
Do 1. januarja 2005 se za prekrške, določene v
21. členu tega zakona, z denarno kaznijo od 500.000 do
3,000.000 tolarjev kaznuje pravna ali fizična oseba, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, z
denarno kaznijo 50.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju,
pa se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 21. člena tega zakona.
27. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 520-01/00-2/2
Ljubljana, dne 19. junija 2003.
EPA 819-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3144.

Zakon o vojnih grobiščih (ZVG)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o vojnih grobiščih (ZVG)
Razglašam zakon o vojnih grobiščih (ZVG), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. junija 2003.
Št. 001-22-57/03
Ljubljana, dne 30. junija 2003.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
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ZAKON
O VOJNIH GROBIŠČIH (ZVG)
1. Splošne določbe
1. člen
(vojna grobišča)
Ta zakon ureja varstvo vojnih grobišč v Republiki Sloveniji.
Vojna grobišča so pod pogoji tega zakona vojaška grobišča in grobišča žrtev vojne in povojnih dogodkov na ozemlju Republike Slovenije.
2. člen
(vojaška grobišča)
Vojaška grobišča so grobišča vojaških oseb, padlih v
vojni ali umrlih med vojno zaradi vojnih dogodkov na ozemlju
Republike Slovenije.
Vojaška grobišča so tudi grobišča pripadnikov tujih armad, padlih v vojni ali umrlih med vojno zaradi vojnih dogodkov, na ozemlju Republike Slovenije.
3. člen
(grobišča žrtev vojne)
Grobišča žrtev vojne so grobišča civilnih oseb, umrlih
ali usmrčenih med vojno zaradi vojnih dogodkov na ozemlju
Republike Slovenije.
Za grobišča žrtev vojne se po tem zakonu štejejo tudi
grobišča oseb, ki so bile pred drugo svetovno vojno zaradi
svoje nacionalne, rasne, verske ali politične pripadnosti
usmrčene s strani takratnih organov ali predstavnikov oblasti na ozemlju Republike Slovenije.
4. člen
(grobišča žrtev vojne – po vojni usmrčenih oseb)
Grobišča žrtev vojne so tudi grobišča oseb, ki so bile v
zvezi z drugo svetovno vojno po 15. 5. 1945 v nasprotju z
načeli in pravili pravne države, po obsodbi ali po izvensodnem postopku usmrčene od organov ali predstavnikov takratne oblasti na ozemlju Republike Slovenije.
5. člen
(posamični grobovi)
Za vojna grobišča se ne štejejo posamični grobovi ali
grobnice oseb po tem zakonu, ki so na civilnih pokopališčih, ali posamični grobovi ali grobnice izven civilnih pokopališč, kjer so pokopane osebe iz 2., 3. in 4. člena tega
zakona, če zanje skrbijo sorodniki pokopanih.
6. člen
(vojna grobišča v tujini)
Vojna grobišča v tujini so po tem zakonu vojna grobišča oseb slovenske narodnosti iz prvega odstavka 2. člena
ter iz 3. in 4. člena tega zakona v tujini.
Vojna grobišča v tujini so po tem zakonu tudi grobišča
oseb, ki so bile z ozemlja Republike Slovenije med vojno
prisilno deportirane v taborišča, internacijo, izgnanstvo, na
prisilno delo, prisilno mobilizirane v tuje vojske in podobno
ter so po končani vojni ali ob vračanju v domovino umrle
zaradi posledic vojnega nasilja.
Varstvo vojnih grobišč v tujini se zagotavlja v skladu z
meddržavnimi sporazumi ali po dogovoru z državami, s katerimi še nimamo sklenjenih sporazumov.
7. člen
(vrste vojnih grobišč)
Vojna grobišča so urejena kot pokopališča, grobišča,
grobnice, kostnice ali kot posamični grobovi.
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Vojna grobišča so tudi izpraznjena grobišča ali grobovi
posmrtnih ostankov oseb, na katerih so ohranjena avtentična nagrobna spominska znamenja (kenotafi) ter spominska
obeležja.
Kadar ni mogoče ugotoviti, kam so pokopani posmrtni
ostanki žrtev iz izpraznjenih grobišč, pa tudi tistih usmrčenih, katerih grobovi sploh niso znani, se spominsko znamenje tem žrtvam postavi na ustreznem mestu v spominskem
parku, lahko pa tudi na najbližjem civilnem pokopališču.
Kot vojna grobišča se štejejo tudi že obstoječa grobišča vojaških oseb na ozemlju Republike Slovenije, ki so
umrle pri opravljanju vojaške službe v nekdanji SFRJ, razen
grobov, za katere skrbijo svojci pokopanih.
8. člen
(območje vojnega grobišča)
Vojno grobišče obsega urejen ali ograjen prostor za
pokop oseb ali njihovih posmrtnih ostankov, prostor za spominsko obeležje ali drug spominski objekt ter zemljišče, ki
je potrebno za njegovo varstvo.
Vojno grobišče na območju obstoječega civilnega pokopališča obsega zemljišče in objekte, določene z načrtom
ureditve civilnega pokopališča.
9. člen
(lastnina vojnih grobišč)
Objekti na vojnih grobiščih so lastnina države in ne
morejo biti predmet pravnega prometa.
2. Varstvo vojnih grobišč
10. člen
(pristojnost države)
Varstvo vojnih grobišč je v pristojnosti Republike Slovenije.
11. člen
(pristojnost ministrstva)
Varstvo vojnih grobišč zagotavlja ministrstvo, pristojno za
vojna grobišča (v nadaljevanju: ministrstvo) na podlagi tega
zakona, v skladu s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi in
sklenjenimi meddržavnimi sporazumi ter v skladu z veljavnimi
predpisi države, v kateri se vojno grobišče nahaja.
Varstvo vojnih grobišč v tujini zagotavlja ministrstvo v
sodelovanju z diplomatskimi in konzularnimi predstavništvi
Republike Slovenije v tujini.
12. člen
(obseg varstva)
Varstvo vojnih grobišč se zagotavlja z evidentiranjem,
upravljanjem in urejanjem grobišč.
13. člen
(evidentiranje vojnih grobišč)
Evidentiranje vojnih grobišč po tem zakonu so terenska opazovanja, raziskave, meritve in kartiranje:
1. zemljišč, na katerih stojijo nagrobna znamenja ali
spominska obeležja, ki imajo napis, iz katerega izhaja oziroma se utemeljeno domneva, da gre za zemljišče, v katerem
je vojno grobišče,
2. zemljišč, v katerih se ob gradnjah, sondiranju terena, rudarskih delih, arheoloških in jamarskih raziskovanjih
ali drugih zemeljskih delih odkrije posmrtne ostanke osebe
ali oseb, za katere se na podlagi razpoložljivih podatkov iz
vojaških ali drugih podobnih arhivov, podatkov sorodnikov
umrlih in oseb, ki so bile prisotne ob smrti ali pokopu in
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drugih podatkov utemeljeno domneva, da gre za zemljišče,
v katerem je vojno grobišče in
3. drugih zemljišč, za katera se na podlagi razpoložljivih podatkov iz vojaških in drugih podobnih arhivov, podatkov sorodnikov umrlih in oseb, ki so bile prisotne ob smrti
ali pokopu in drugih podatkov utemeljeno domneva, da gre
za zemljišče, v katerem je vojno grobišče.
Evidentiranje vojnih grobišč lahko opravlja za to usposobljena pravna ali fizična oseba, društvo ali druga organizacija na podlagi pogodbe z ministrstvom. V pogodbi se določi obseg evidentiranja ter višino in rok plačila storitev.
Strokovni nadzor nad evidentiranjem vojnih grobišč izvaja ministrstvo.
14. člen
(upravljanje vojnih grobišč)
Upravljanje vojnih grobišč po tem zakonu je na podlagi
zbranih podatkov o zemljiščih iz prejšnjega člena:
1. vodenje registra o evidentiranih zemljiščih, v katerih
so vojna grobišča (v nadaljnjem besedilu: register vojnih
grobišč),
2. določanje lege zemljišč z grobišči v prostoru v skladu s predpisi o evidentiranju nepremičnin in predlaganje
njihovega vnosa v uradne zemljiško-katastrske evidence,
vključno s parcelacijo, kadar je to za opredelitev območja
posameznega vojnega grobišča potrebno, ter
3. priprava in sprejem predpisov, s katerimi se razglasijo območja z evidentiranimi vojnimi grobišči za zavarovana
območja vojnih grobišč oziroma v primeru, če izpolnjujejo
za to predpisane pogoje, v sodelovanju s pristojno službo za
varstvo kulturne dediščine, priprava in sprejem predpisov za
razglasitev kulturnega spomenika.
Upravljanje vojnih grobišč na svojem območju izvaja
upravna enota.
Upravne enote najmanj dvakrat letno posredujejo
ustrezne podatke iz registra vojnih grobišč ministrstvu, ki jih,
zaradi opravljanja nalog v skladu s tem zakonom, uporablja
in hrani.
Minister, pristojen za varstvo vojnih grobišč (v nadaljnjem besedilu: minister), podrobneje predpiše način in pogoje dajanja podatkov iz prejšnjega odstavka.

mad, glasi: “Padel(li) v vojni, Republika Slovenija“, na grobiščih žrtev vojne iz 3. člena tega zakona: “Umrl(i) kot žrtev
(žrtve) vojne, Republika Slovenija“, na grobiščih žrtev vojne –
po vojni usmrčenih oseb iz 4. člena tega zakona pa: “Žrtev
(žrtve) vojne in povojnih usmrtitev, Republika Slovenija“.
Na vojnih grobiščih niso dovoljene označbe, besedila
ali simboli, ki poveličujejo in slavijo pripadnost ali sodelovanje z okupatorji.

15. člen
(urejanje vojnih grobišč)
Urejanje vojnih grobišč po tem zakonu je na podlagi
registra o vojnih grobiščih:
1. priprava in sprejem predlogov programov za urejanje vojnih grobišč,
2. priprava projektov za vzdrževanje obstoječih in urejanje novo odkritih vojnih grobišč ali za njihovo skupno ureditev, vključno s pridobivanjem potrebnih zemljišč, na katerih so evidentirana vojna grobišča in
3. priprava predlogov za zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev za vzdrževanja in obnovo vojnih grobišč.
Urejanje vojnih grobišč opravljajo lokalne skupnosti, ki
ležijo na območju upravne enote, v medsebojnem sodelovanju in na podlagi pogodbe z ministrstvom. V pogodbi se
določi obseg urejanja ter višino in rok plačila storitev.
Strokovni nadzor nad urejanjem vojnih grobišč izvaja
ministrstvo.
16. člen
(označevanje vojnih grobišč)
Označbe na vojnih grobiščih lahko vsebujejo, poleg
identifikacijskih podatkov, kraja in časa smrti pokopanih, še
besedilo posvetilne ali spominske narave.
Besedilo posvetilne narave se na vojaških grobiščih iz 2.
člena tega zakona, razen na grobiščih pripadnikov tujih ar-

20. člen
(dopolnitev programa urejanja grobišč)
Po vpisu v register vojnih grobišč lahko lokalna skupnost za novo evidentirano grobišče pripravi predlog za dopolnitev programa urejanja vojnih grobišč in ga pošlje ministrstvu.
Ministrstvo mora dati mnenje v dveh mesecih po prejemu predloga, sicer se šteje, da s predlogom soglaša.

17. člen
(varstvo vojnih grobišč pripadnikov tujih armad)
Varstvo vojnih grobišč, kjer so pokopani posmrtni
ostanki pripadnikov tujih armad, se zagotavlja v skladu z
mednarodnimi obveznostmi, če varstvo teh grobišč ni drugače urejeno z meddržavnim sporazumom.
18. člen
(register vojnih grobišč)
Register vojnih grobišč je zbirka listin in podatkov.
Podatki iz registra so javni, razen osebnih podatkov o
posmrtnih ostankih osebe ali oseb, ki ležijo v vojnem grobišču.
Register vojnih grobišč obsega naslednje podatke:
1. identifikacijo vojnega grobišča,
2. opis lokacije vojnega grobišča z navedbo krajevnega
imena, parcelne številke zemljišča in katastrske občine in
3. varstveni režim varovanja vojnega grobišča.
Minister predpiše podrobnejšo vsebino registra vojnih
grobišč.
19. člen
(vpisi v register vojnih grobišč)
Pobudo za vpis v register vojnih grobišč lahko da vsaka
fizična ali pravna oseba. Pobudi je potrebno priložiti dokazila o predhodno opravljenem evidentiranju.
Na podlagi mnenja lokalne skupnosti, na katere območju leži zemljišče, za katerega se predlaga vpis v register (v
nadaljnjem besedilu: lokalna skupnost), minister sporoči odgovor pobudniku.
Odločbo o vpisu v register vojnih grobišč izda minister.

21. člen
(program varstva)
Ministrstvo določi vsakoletni program varstva vojnih grobišč.
22. člen
(letni program varstva)
Ministrstvo pri določitvi letnega programa varstva posameznega vojnega grobišča poleg državnega in kulturno zgodovinskega pomena vojnih grobišč upošteva tudi možnost
vključitve teh objektov v kulturne, turistične in druge dejavnosti kraja.
23. člen
(pokopališki red vojnih grobišč)
Minister določi pokopališki red vojnih grobišč.

Uradni list Republike Slovenije
3. Varstveni režimi
24. člen
(omejitve lastninske pravice)
Lastniki ali imetniki drugih stvarnih pravic na zemljiščih,
na katerih so vojna grobišča in zemljiščih, preko katerih so
vojna grobišča dostopna, morajo dopustiti dostop do grobišč in omogočiti posege, ki so potrebni za varstvo vojnih
grobišč.
Lastniki zemljišč imajo pravico do povračila škode, ki
bi nastala na lastnini ali v zvezi z lastnino ob izvajanju določil
prejšnjega odstavka.
25. člen
(predkupna pravica)
Pri prodaji zemljišč, na katerih so vojna grobišča, ima
država predkupno pravico.
Lastnik zemljišča mora o nameravani prodaji zemljišča
iz prejšnjega odstavka pisno obvestiti ministrstvo. Ponudba
mora vsebovati podatke o bistvenih sestavnih delih kupoprodajne pogodbe.
Minister se mora opredeliti do ponudbe v dveh mesecih po prejemu obvestila.
26. člen
(odkup)
Država na zahtevo lastnika odkupi tisti del zemljišča iz
prvega odstavka 24. člena tega zakona, ki obsega območje
vojnega grobišča z nujnim funkcionalnim zemljiščem za njegovo nemoteno urejanje in vzdrževanje.
O zahtevi iz prejšnjega odstavka odloči minister v skladu s programom varstva vojnih grobišč.
O načinu izvedbe, pogojev in roka odkupa zemljišča,
se stranki dogovorita s pogodbo.
Vrednost zemljišča iz prvega odstavka tega člena se
določi na podlagi opravljene sodne cenitve po ceni na dan
podpisa pogodbe za odkup zemljišča. Osnova za sodno
cenitev je vrednost, kot bi jo imelo zemljišče, če na njem
nikoli ne bi bilo grobišča.
27. člen
(dovoljenje za izkop ali prekop)
Na zahtevo svojcev ali drugih fizičnih ali pravnih oseb,
ki imajo za to upravičen interes, se lahko posmrtni ostanki
osebe izkopljejo in prenesejo na drugo pokopališče ali v
drug grob na istem pokopališču, in sicer po predhodnem
mnenju najemnika groba ali lastnika zemljišča in z dovoljenjem ministrstva.
Pred izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka, mora
minister zaradi javnega interesa ali zaradi varstva vojnih grobišč, pridobiti izjavo najožjih družinskih članov pokopanih
oseb, da ne želijo prenesti posmrtnih ostankov pokopanih
oseb v družinske grobove.
Minister lahko dovoli izkop ali prekop v primeru zahteve
družinskih članov pokopane osebe le, če se posmrtni ostanki
izkopljejo iz posamičnega groba ali če je mogoča nedvoumna
identifikacija. Stroški nastali z izkopom ali prekopom v celoti
bremenijo družinske člane, ki zahtevajo izkop ali prekop.
Prekop groba in pokop posmrtnih ostankov osebe na
isto mesto v grobu, kjer je bil kdo že pokopan, se sme
opraviti po poteku mirovalne dobe, ki mora preteči od zadnjega pokopa in ne sme biti krajša od 10 let v skladu s
predpisi o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč, sicer pa ob pogojih, ki jih predpiše zdravstveni
inšpektor.
Če so posmrtni ostanki v vojnem grobišču pokopani
manj kot 10 let, razen če so bili pred pokopom kremirani, je
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pred izkopom ali prekopom potrebno pridobiti tudi soglasje
zdravstvene inšpekcije.
Grob se sme prekopati le v prisotnosti zdravstvenega
inšpektorja.
Če to zahtevajo interesi varovanja in urejanja novo odkritih grobišč ali javni interes, sme ministrstvo izdati dovoljenje za sanitarni prekop posmrtnih človeških ostankov. Ministrstvo o tem obvesti policijo in državno tožilstvo. Posmrtni
ostanki identificiranih žrtev se, za pokop v družinskem grobu, smejo predati svojcem na njihovo željo.
Za izkop ali prekop posmrtnih ostankov umrlih pripadnikov tujih armad se ne uporablja določba drugega odstavka tega člena.
28. člen
(novo odkrita vojna grobišča)
Kdor med izvajanjem rudarskih del, sondiranjem terena, izkopi gradbenih jam in drugimi pripravljalnimi deli na
gradbiščih ter posegi v zemljišče naleti na posmrtne ostanke oseb, za katere je glede na njihovo starost ali druge
značilnosti mogoče utemeljeno domnevati, da gre za posmrtne ostanke oseb po tem zakonu, mora poskrbeti, da
ostanejo nepoškodovani ter na mestu in v položaju, kot jih je
odkril, o najdbi pa takoj obvestiti policijo.
Policija mora po prejetem obvestilu iz prejšnjega odstavka investitorju oziroma izvajalcu del brez odlašanja določiti rok prepovedi kakršnihkoli posegov na najdišču, ki pa
ne more biti daljši od enega meseca ter najpozneje v treh
dneh po obvestilu o najdbi pisno obvestiti pristojnega državnega tožilca in ministrstvo.
Če pristojni državni tožilec v skladu s svojimi pooblastili
ugotovi, da obstoji utemeljen sum, da najdba predstavlja
posmrtni ostanek osebe oziroma oseb po tem zakonu, je
policija dolžna podaljšati rok iz prejšnjega odstavka, vendar
ta ne more biti daljši od šestih mesecev. V času prepovedi
so na zemljišču prepovedana vsa dela, razen tistih, ki so
nujna zaradi zavarovanja že opravljenih rudarskih oziroma
gradbenih del in podobno in ki se lahko opravljajo le z
dovoljenjem policije.
Obseg potrebnih posegov (ekshumacije, izkopavanja
in drugo) in preiskovalnih dejanj (identifikacija) določi pristojno sodišče na predlog državnega tožilca iz prejšnjega
odstavka.
Ministrstvo na podlagi poročila pristojnih organov, ugotovitev in mnenj sodno-medicinske stroke ter ugotovitve pristojnega državnega tožilstva, da gre za novo odkrito vojno
grobišče po tem zakonu, določi status vojnega grobišča in
ga prevzame v varstvo, o tem pa obvesti inšpekcijske službe
ter pristojni organ občine, na območju katere se vojno grobišče nahaja.
Ministrstvo na podlagi sprejete ugotovitve o novo odkritem vojnem grobišču ter po predhodnem dogovoru s pristojnimi organi iz prejšnjega odstavka, določi način ureditve in
varstva vojnega grobišča v skladu s tem zakonom ter v
skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine.
Za že evidentirana domnevna grobišča, kjer obstoj posmrtnih človeških ostankov ni dokazan, se pa utemeljeno
domneva njihov obstoj, lahko ministrstvo izda dovoljenje za
izvedbo postopkov ugotavljanja obstoja vojnega grobišča.
Ministrstvo o tem predhodno obvesti policijo in državno
tožilstvo.
Če v zato predpisanem postopku posmrtnih ostankov
oseb iz novo odkritega grobišča ni bilo mogoče identificirati, se le-ti na spoštljiv način pokopljejo na posebej določena
mesta v spominskem parku, civilnem pokopališču, kostnici,
grobnici ali se pokop izvrši na kraju najdbe grobišča.
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29. člen
(novo odkrita vojna grobišča tujcev)
Če se ugotovi, da so v novo odkritem vojnem grobišču
pokopani posmrtni ostanki pripadnikov tuje vojske ali tuje
države, ministrstvo o tem nemudoma obvesti tujo državo in ji
na njene stroške lahko dovoli izkop, prekop ter prenos posmrtnih ostankov v matično državo oziroma ji na njeno prošnjo ter na njene stroške lahko dovoli ureditev vojnega grobišča na območju novo odkritega vojnega grobišča ali ji dovoli
prekop posmrtnih ostankov in ureditev vojnega grobišča na
drugi primerni lokaciji, razen če sklenjeni meddržavni sporazum ne določa drugače.
Če izkop posmrtnih ostankov iz prejšnjega odstavka
zaradi obstoječih ali bodočih infrastrukturnih ali urbanističnih sprememb ni mogoč, lahko ministrstvo, na prošnjo tuje
države in na njene stroške, dovoli ureditev spominskega
obeležja na območju novo odkritega vojnega grobišča v
dostojni in krajevno primerni obliki oziroma v soglasju s
pristojnim organom občine zagotovi drugo primerno lokacijo za ureditev spominskega obeležja na tem območju.
Ministrstvo iz sredstev državnega proračuna zagotovi
varstvo novo odkritega vojnega grobišča v skladu s prevzetimi mednarodnimi obveznostmi, če tuja država ne uredi vojnega grobišča na način iz prejšnjih odstavkov tega člena.
30. člen
(režim v območju vojnega grobišča)
Na vojnih grobiščih je prepovedano:
1. spreminjati zunanji videz grobišč v nasprotju s tem
zakonom,
2. poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne
elemente,
3. izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev
spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim
redom vojnih grobišč.
4. Financiranje varstva vojnih grobišč
31. člen
(sredstva)
Varstvo vojnih grobišč se financira iz državnega proračuna.
Sredstva za financiranje varstva vojnih grobišč se lahko
zagotavljajo tudi s prispevki občinskih društev in drugih organizacij, s prispevki donatorjev in iz drugih virov.
Prispevki iz prejšnjega odstavka so lahko tudi v materialu in v obliki prostovoljnega dela.
32. člen
(dajatve)
Za vojna grobišča se ne plačuje najemnine zaradi uporabe zemljišč.
33. člen
(financiranje varstva vojnih grobišč
– kulturnih spomenikov)
Proračunska sredstva, potrebna za varstvo vojnih grobišč, ki so razglašena za kulturne spomenike državnega
pomena, zagotavljata skupaj ministrstvo in ministrstvo, pristojno za varstvo kulturne dediščine.
Obnova vojnih grobišč, ki so razglašena za kulturni
spomenik, se izvaja ob upoštevanju kulturnovarstvenih in
okoljevarstvenih pogojev.
Rešitve krajinskega in spominskega obeleževanja vojnih grobišč se pridobijo z javnim natečajem. Način in pogoje javnega natečaja predpiše minister.
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5. Posebne določbe za varstvo in urejanje vojnih
grobišč
34. člen
(varovanje vojnih grobišč)
Vojna grobišča so po tem zakonu varovana na podlagi
vpisa v register vojnih grobišč ali s pridobitvijo statusa kulturnega spomenika po predpisih o varstvu kulturne dediščine.
35. člen
(ureditev parcelnih mej in parcelacija)
Če je potrebno zemljišče, ki je vpisano v register vojnih
grobišč, parcelirati, za izvedbo parcelacije ni obvezna predhodna dokončna ureditev obstoječih lastniških meja s parcelacijo zajetih parcel po predpisih o evidentiranju nepremičnin.
Površine novonastalih zemljiških parcel se v primerih,
če meje lastniških parcel niso urejene, določijo na podlagi
obstoječih veljavnih podatkov zemljiškega katastra.
36. člen
(izjeme pri upravnih stroških)
Stroškov izdaje soglasij, kakor tudi odškodnine in nadomestila, predpisane za izdajo gradbenih dovoljenj oziroma za samo gradnjo v okviru varstva vojnih grobišč, se ne
zaračunava.
6. Kazenske določbe
37. člen
(prekrški)
Z globo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
1. če uredi in obnovi vojno grobišče v nasprotju s 17.
členom tega zakona,
2. če izkoplje ali prekoplje posmrtne ostanke oseb iz
2., 3. in 4. člena tega zakona v nasprotju s 27. členom tega
zakona,
3. če ravna v nasprotju s 30. členom tega zakona,
4. če ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom
28. člena tega zakona.
Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
Z globo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje fizična oseba, če stori dejanje iz prvega odstavka tega
člena.
38. člen
(možnost razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice)
V primeru kršitve določil 24. člena tega zakona oziroma, če javne koristi določene s tem zakonom ni mogoče
doseči na drugačen način, se lastninska pravica lahko odvzame po predpisih, ki urejajo razlastitev.
7. Prehodne in končne določbe
39. člen
(uskladitev označb na vojnih grobiščih)
Označbe na vojnih grobiščih iz 16. člena tega zakona,
ki so bile v uporabi do uveljavitve tega zakona, se ne spreminjajo, razen v primerih iz tretjega odstavka 16. člena tega
zakona ali če to predlaga upravljavec ali lastnik.
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40. člen
(izvršilni predpisi ministra)
Minister izda izvršilne predpise iz četrtega odstavka
14. člena, četrtega odstavka 18. člena ter iz 23. člena tega
zakona v enem letu po njegovi uveljavitvi.
Do izdaje predpisov iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljata pravilnik o načinu urejanja in vzdrževanja
pokopališč in grobov borcev v tujini ter zbiranja podatkov in
vodenja evidence (Uradni list SFRJ, št. 56/73), pravilnik o
načinu evidence o pokopališčih in grobovih pripadnikov zavezniških in drugih tujih armad v Jugoslaviji (Uradni list SFRJ,
št. 55/77), navodilo o izvajanju zakona o grobiščih in grobovih borcev (Uradni list SRS, št. 9/78) in predpisi ali akti
lokalnih skupnosti, ki urejajo področje varstva grobišč, kolikor niso v nasprotju z določbami tega zakona.
41. člen
(dokončanje uvedenih postopkov)
Če je bila pred dnem uveljavitve tega zakona na podlagi prvega odstavka 62. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) vložena zahteva za izdajo odločbe o dovolitvi
priglašenih del za objekt, ki se ga šteje za obeležje po tem
zakonu in do tega dne o tej zahtevi še ni bilo pravnomočno
odločeno, se postopek za njeno izdajo prekine po uradni
dolžnosti, investitorju pa se izda potrdilo o prijavi začetka
del.

Št.
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44. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 804-10/98-5/1
Ljubljana, dne 19. junija 2003.
EPA 415-II
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Odlok o predčasnem odpustu vojakov s služenja
vojaškega roka

Na podlagi 102. člena ustave Republike Slovenije in
drugega odstavka 22. člena zakona o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 18/91, 74/95 in 86/02) ter na predlog
Ministrstva za obrambo, št. 804-01-32/2003-2 z dne 20. 6.
2003 izdajam

ODLOK
o predčasnem odpustu vojakov s služenja
vojaškega roka
1. člen
Vojake, ki so služenje vojaškega roka v Slovenski vojski začeli 13. oziroma 14. januarja 2003, se s služenja
vojaškega roka odpusti 17. oziroma 18. julija 2003.
2. člen
Ta odlok začne veljati takoj. Odlok se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 823-00-3/03-2
Ljubljana, dne 30. junija 2003.

42. člen
(finančne obveznosti)
Finančne obveznosti za varstvo grobišč, za katera so
do uveljavitve tega zakona skrbele občine, prevzame ministrstvo.
43. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehata uporabljati zakon o zaznamovanju pokopališč in grobov pripadnikov
zavezniških in drugih tujih armad v Jugoslaviji (Uradni list
SFRJ, št. 60/75) ter zakon o pokopališčih in grobovih borcev v tujini (Uradni list SFRJ, št. 29/73 in 29/76). Z dnem
uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o grobiščih in
grobovih borcev (Uradni list SRS, št. 4/78).
Globe, določene s tem zakonom, se do dne začetka
uporabe zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003) v
postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v mejah, ki
so določene z zakonom o prekrških (Uradni list SRS, št.
25/83, 36/83 – popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87 in
5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 86/93, 35/97,
73/97 – odločba US, 87/97, 73/98, 31/2000 in
24/2001).
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dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

MINISTRSTVA
3146.

Pravilnik o razveljavitvi pravilnika o
nomenklaturi poštnih storitev

Na podlagi 68. člena zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 42/02) izdaja minister za informacijsko
družbo

PRAVILNIK
o razveljavitvi pravilnika o nomenklaturi poštnih
storitev
1. člen
Pravilnik o nomenklaturi poštnih storitev (Uradni list
RS, št. 32/00) se razveljavi.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2660-2/2003
Ljubljana, dne 26. junija 2003.
EVA 2003-2811-0007
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za informacijsko družbo
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Pravilnik o sistemskih obratovalnih navodilih za
prenos zemeljskega plina in upravljanje
prenosnega plinovodnega omrežja

Na podlagi 40. člena energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02-ZJA, 110/02-ZGO-1
in 50/03 – odl. US) in četrte alinee 9. člena uredbe o
načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos zemeljskega plina in gospodarske javne službe upravljanja prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 8/01 in 11/01) izdaja
minister za okolje, prostor in energijo

PRAVILNIK
o sistemskih obratovalnih navodilih za prenos
zemeljskega plina in upravljanje prenosnega
plinovodnega omrežja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen in predmet urejanja pravilnika
1. člen
Ta pravilnik o sistemskih obratovalnih navodilih za prenos zemeljskega plina in upravljanje prenosnega plinovodnega omrežja (v nadaljevanju besedila: pravilnik) določa
navodila za prenos zemeljskega plina in upravljanje prenosnega plinovodnega omrežja (v nadaljevanju besedila: prenosnega omrežja); ureja pravice, odgovornosti in naloge
izvajalca gospodarske javne službe prenos zemeljskega plina in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega
omrežja (v nadaljevanju besedila: izvajalec javnih služb), uporabnikov prenosnega omrežja (v nadaljevanju besedila: uporabniki) ter tretjih oseb, ki so kakorkoli vključene v prenos
zemeljskega plina po prenosnem omrežju; opredeljuje prenosno omrežje, določajo načrtovanje, gradnjo in priključevanje na prenosno omrežje, ureja dostop do prenosnega
omrežja; določa načine obratovanja ter tehnične pogoje za
zagotavljanje zanesljivega, usklajenega in varnega obratovanja prenosnega omrežja.
2. člen
Določila pravilnika veljajo za izvajalca javnih služb, dobavitelje plina, odjemalce in ostale uporabnike, ki so povezani s prenosnim omrežjem, ter tiste, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrževalna dela na prenosnem
omrežju ali na drugih soodvisnih objektih.
2. Pomen izrazov
3. člen
Izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
– alokacija je postopek razdelitve skupno izmerjenih
količin plina v prevzemni in predajni točki, ali predajni točki
za več uporabnikov;
– dnevno količinsko odstopanje je razlika med prevzemom in predajo zemeljskega plina v ali iz prenosnega omrežja za potrebe uporabnika v obračunskem dnevu;
– dnevna napoved je napoved prevzema količin zemeljskega plina v prenos za potrebe uporabnika znotraj
obračunskega dneva z dinamiko po urah;
– dovoljeno dnevno količinsko odstopanje je celotno
ali delno dnevno odstopanje, ki je enako ali manjše od
največjega dovoljenega odstopanja ob pogoju, da je kumulativno odstopanje znotraj obračunskega meseca manjše ali
enako največjemu dovoljenemu;
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– infrastruktura prenosnega omrežja so objekti, naprave in omrežja za prenos zemeljskega plina;
– izravnavanje je postopek količinske izravnave med
prevzemom na prevzemnem mestu in predajo zemeljskega
plina na predajnem mestu;
– kumulativno odstopanje znotraj obračunskega dneva
je razlika med prevzemom in predajo zemeljskega plina od
začetka obračunskega dne do trenutka ugotavljanja odstopanja znotraj obračunskega dneva;
– kumulativno odstopanje znotraj obračunskega meseca je razlika med prevzemom in predajo zemeljskega plina od prvega dneva meseca do dneva ugotavljanja odstopanja znotraj obračunskega meseca;
– meja lastništva je točka na plinovodu, ki loči lastništvo posameznih plinovodov in s tem povezanih pravic ter
obveznosti;
– nadzorovani pas plinovoda je 100 m širok pas, na
vsako stran od osi plinovoda, v katerem ima upravljalec
plinovoda pravico nadzirati dejavnosti uporabnikov prostora
in drugih oseb ter načrtovanje in graditev objektov;
– nedovoljeno dnevno količinsko odstopanje je tisti del
dnevnega odstopanja, ki je večji od največjega dovoljenega
dnevnega odstopanja ob pogoju, da je kumulativno odstopanje znotraj obračunskega meseca manjše ali enako dovoljenemu kumulativnemu odstopanju;
– notranja prenosna kapaciteta je razpoložljiva pretočnost plinovodnega omrežja v danem času;
– odjem je prevzem zemeljskega plina za uporabnika
na predajnem mestu za lastne potrebe ali za izvajanje distribucije preko distribucijskega plinovodnega omrežja;
– odjemalec je pravna ali fizična oseba, na pogodbeni
osnovi oskrbovana z zemeljskim plinom za lastno rabo in
izvajalec distribucije zemeljskega plina;
– obračunski dan »D« je časovno obdobje 24 zaporednih ur (od 8. ure zjutraj do 8. ure zjutraj naslednjega dne);
– obračunski mesec »M« je časovno obdobje, ki se
začne z uro pričetka prvega obračunskega dne v mesecu
do ure pričetka prvega obračunskega dneva v naslednjem
mesecu;
– predajno mesto je mesto, na katerem izvajalec javnih
služb preda uporabniku ali odjemalcu zemeljski plin za lastne potrebe ali za izvajanje distribucije preko distribucijskega plinovodnega omrežja;
– predaja je trenutek prehoda nevarnosti naključnega
uničenja stvari na predajnem mestu;
– prenosna kapaciteta je razpoložljiva pretočnost plinovoda izražena v Sm3 zemeljskega plina na dan ali uro;
– prevzem je postopek, s katerim izvajalec javnih služb
na prevzemnem mestu prevzame za uporabnika v prenos
pogodbeno dogovorjene količine zemeljskega plina;
– prevzemno mesto je točka na prenosnem omrežju, v
kateri izvajalec javnih služb na osnovi pogodbe z uporabnikom prevzame v prenos dogovorjene količine zemeljskega
plina;
– teden je časovno obdobje sedem zaporednih dni, ki
se prične v ponedeljek ob 8. uri zjutraj in traja do naslednjega ponedeljka do 8. ure zjutraj;
– vršna sistemska elektrarna je elektrarna, ki izvaja
sistemsko storitev zagotavljanja potrebne vršne energije, ki
jo mora upravljalec prenosnega elektoenergetskega omrežja zagotoviti v kratkotrajnih obdobjih dneva za pokrivanje
kratkotrajnih višjih potreb po električni energiji;
– zaplinjanje je zapolnitev plinovoda, postrojenj ali objektov z zemeljskim plinom.
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3. Naloge izvajalca javnih služb
4. člen
Izvajalec javnih služb:
– zagotavlja zanesljivo in varno obratovanje prenosnega omrežja,
– zagotavlja neprekinjeno obratovanje, vodenje in
upravljanje prenosnega omrežja s strokovno usposobljenimi
in izkušenimi kadri v smislu dobrega gospodarja,
– pripravlja, vodi, usklajuje in izvaja plan prenosa in
tranzita zemeljskega plina,
– zagotavlja sistemske storitve v skladu s tem pravilnikom,
– zagotavlja usklajeno delovanje svojega prenosnega
omrežja z drugimi prenosnimi plinovodnimi omrežji,
– zagotavlja oskrbo zemeljskega plina tarifnim odjemalcem,
– zagotavlja enakopraven dostop do prenosnega omrežja za dobavitelje upravičenih odjemalcev in upravičenim
odjemalcem,
– zagotavlja razvoj, načrtovanje in graditev prenosnega
omrežja,
– zagotavlja tekoče in investicijsko vzdrževanje prenosnega omrežja ter kontrolo v nadzorovanem pasu plinovoda,
– odpravlja vse napake in motnje pri obratovanju,
– organizira stalno službo za takojšnje posredovanje v
zvezi z odpravljanjem motenj oziroma poškodb na prenosnem omrežju,
– izdela letno poročilo o značilnostih delovanja in zasedenosti prenosnega omrežja,
– informira posameznega tarifnega odjemalca skladno
z uredbo o izvajanju gospodarske javne službe prenos zemeljskega plina in gospodarske javne službe upravljanje
prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 8/01 in 11/01) in
uredbo o določitvi splošnih pogojev za dobavo in odjem
zemeljskega plina iz prenosnega omrežja (Uradni list RS, št.
10/03).
4. Zaupnost podatkov in informacij
5. člen
Izvajalec javnih služb varuje podatke, ki jih dobi od
uporabnikov, kot poslovno tajnost, kar pa ne more biti podlaga za zavrnitev dajanja podatkov agencijam in državnim
organom skladno s predpisi, ki urejajo obveznost dajanja
podatkov tem organom. Agencije in državni organi so podatke dolžni obravnavati kot poslovno tajnost.
II. DOSTOP DO PRENOSNEGA OMREŽJA
1. Dostop do prenosnega omrežja
6. člen
Izvajalec javnih služb zagotavlja dostop do prenosnega
omrežja vsem uporabnikom.
Uporabnik pridobi upravičenje dostopa do prenosnega
omrežja s sklenitvijo pogodbe o dostopu do omrežja (v nadaljevanju besedila: pogodba o dostopu).
2. Zahteva za dostop
7. člen
Postopek za koriščenje dostopa do prenosnega omrežja pričnejo upravičeni odjemalci, ali v njihovem imenu dobavitelj zemeljskega plina, z vložitvijo zahteve za dostop.

Št.
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8. člen
Uporabniki, ki želijo obstoječo pogodbo o dostopu podaljšati za naslednje koledarsko leto ali za daljše obdobje,
morajo to storiti najkasneje do vključno 31. oktobra v tekočem letu, in sicer z vložitvijo zahteve za podaljšanje dostopa, ki je vsebinsko enaka zahtevi za dostop do prenosnega
omrežja.
Pravočasno prispele zahteve se obravnavajo kot, da so
prispele istočasno. Med te uporabnike izvajalec javnih služb,
v sorazmerju z zahtevanimi količinami, razdeli proste prenosne zmogljivosti sistema, ki še niso zasedene s sklenjenimi
pogodbami o dostopu.
Zahteve za dostop za obdobje, ki se konča najkasneje
31. decembra naslednjega leta, ki prispejo po preteku roka
iz prvega odstavka tega člena, se obravnavajo po vrstnem
redu prispetja zahtev do zasedenosti prenosnih zmogljivosti.
Nov uporabnik ali uporabnik, ki mu je pogodba o dostopu potekla, mora izvajalcu javnih služb zahtevo za dostop
predložiti najmanj tri mesece pred želenim datumom začetka koriščenja le-tega. Zahteva za dostop se v odvisnosti od
predvidenega obdobja in začetka koriščenja dostopa obravnava skladno s prvim in drugim odstavkom tega člena.
3. Obvestilo o dodelitvi dostopa
9. člen
Izvajalec javnih služb mora o dodelitvi dostopa do prenosnega omrežja skladno s 23. členom uredbe o določitvi
splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 10/03) pisno obvestiti vse uporabnike, ki so predložili zahtevo za dostop skladno z določili prejšnjega člena, najkasneje do 15. novembra tekočega leta za naslednje koledarsko leto. Hkrati z
obvestilom izvajalec javnih služb pošlje uporabniku predlog
pogodbe o dostopu s 15-dnevnim rokom za podpis.
Izvajalec javnih služb mora na osnovi podatkov, posredovanih v zahtevi za dostop preveriti pretočno – tlačne razmere v prenosnem omrežju in vlagatelja obvestiti o:
– možnosti ali nezmožnosti zagotovitve dostopa,
– dnevu možnega začetka koriščenja dostopa do prenosnega omrežja,
– morebitnih potrebnih dograditvah in rekonstrukcijah
prenosnega omrežja.
V primeru kakršnekoli spremembe tehničnih podatkov
ali pogojev koriščenja dostopa s strani uporabnika, mora
vlagatelj zahteve za dostop le-to pri izvajalcu javnih služb na
novo vložiti.
4. Pogodba o dostopu
10. člen
Uporabniki morajo najmanj 30 dni pred začetkom koriščenja dostopa z izvajalcem javnih služb skleniti pogodbo o
dostopu do omrežja, skladno z energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02-ZJA, 110/02ZGO-1 in 50/03 – odl. US), uredbo o izvajanju gospodarske javne službe prenos zemeljskega plina in gospodarske
javne službe upravljanje prenosnega omrežja (Uradni list
RS, št. 8/01 in 11/01) in uredbo o določitvi splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz prenosnega
omrežja (Uradni list RS, št. 10/03).
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, se lahko
prenos zemeljskega plina prične izvajati v roku sedmih delovnih dni po sklenitvi pogodbe o dostopu, če lahko izvajalec javnih služb glede na obstoječe zmogljivosti zagotovi

Stran

10078 / Št. 65 / 4. 7. 2003

dostop do prenosnega omrežja brez kakršnihkoli rekonstrukcij ali dograditev obstoječega priključka ali odjemnega
mesta.
Odjemalec, ki zemeljski plin uporablja za tehnološke
namene in z napravami obratuje le določeno obdobje leta,
lahko v primeru, če obstajajo proste kapacitete v sistemu, z
izvajalcem javnih služb sklene pogodbo o dostopu za to
obdobje, skladno z okvirnimi cenami in komercialnimi pogoji za uporabo prenosnega omrežja. Obdobje ne more biti
krajše od treh mesecev, pri tem pa ima prednost odjemalec,
ki želi skleniti pogodbo o dostopu za daljše časovno obdobje.
III. PRENOS ZEMELJSKEGA PLINA, VODENJE IN
UPRAVLJANJE PRENOSNEGA OMREŽJA
1. Potek prenosnega omrežja
11. člen
Prenosno omrežje, ki je v upravljanju izvajalca javnih
služb, poteka od mejnih merilno-regulacijskih postaj, na katerih se zemeljski plin prevzema iz sosednjih prenosnih omrežij do vključno predajnih mest, na katerih se zemeljski plin
predaja končnim odjemalcem oziroma v distribucijo po distribucijskih plinovodnih omrežjih.
Potek prenosnega omrežja opredeljuje Priloga 1, ki je
sestavni del tega pravilnika.
Izvajalec javnih služb je dolžan voditi popis infrastrukture prenosnega omrežja ter hraniti dokumentacijo o projektiranju in gradnji prenosnega omrežja.
2. Razvoj prenosnega omrežja
12. člen
Izvajalec javnih služb izdela predloge za nadaljnji razvoj
prenosnega omrežja skladno z določili uredbe o načinu
izvajanja gospodarske javne službe prenos zemeljskega plina in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega
omrežja (Uradni list RS, št. 8/01 in 11/01) na podlagi:
– analize izvajanja prenosa in upravljanja prenosnega
omrežja;
– značilnosti pretočnih in tlačnih obratovalnih parametrov;
– dejanske zasedenosti prenosnega omrežja;
– zanesljivosti obratovanja;
– izdanih soglasij za priključitev;
– anket;
– drugih podatkov.
3. Načrtovanje, graditev, obratovanje in vzdrževanje
prenosnega plinovodnega omrežja
13. člen
Pri projektiranju, gradnji, obratovanju, vzdrževanju in
opustitvi plinovodnih objektov z delovnim tlakom nad 16 bar
je potrebno upoštevati določbe pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (Uradni list RS, št. 60/01 in
54/02).
Pri projektiranju, gradnji, obratovanju, vzdrževanju in
opustitvi plinovodnih objektov z delovnim tlakom do vključno
16 bar je potrebno upoštevati določbe pravilnika o tehničnih
pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z
največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list
RS, št. 26/02 in 54/02).
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14. člen
Izvajalec javnih služb lahko uporablja pri projektiranju,
gradnji, obratovanju, vzdrževanju in opustitvi plinovodnih objektov tudi svoje interne smernice in predpise, ki vsebujejo
vsaj minimalne zahteve predpisov o tehničnih pogojih za
graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov.
4. Nadzor in zavarovanje plinovoda
15. člen
Potek plinovoda mora biti nadzemno označen z označevalnimi tablami, oznakami za nadzor trase plinovoda iz
zraka ter opozorilnimi tablami.
Pri plinovodih z delovnim tlakom do vključno 16 barov
so označene spremembe smeri osi plinovoda z označevalnimi tablami, na katerih morajo biti naslednje oznake:
– številka,
– premer,
– globina in
– odmik plinovoda od postavljenega stebrička.
Pri gradnji je treba plinovodno cev označiti s položitvijo
opozorilnega traku z napisom »PLINOVOD« 0,50 m nad
plinovodom.
Pri plinovodih z delovnim tlakom nad 16 bar je treba
najmanj na vsakih 1000 m ravnega dela visokotlačnega
plinovoda ter na vseh izrazitejših spremembah smeri osi
plinovoda postaviti stebričke za vertikalno signalizacijo. Ti
so praviloma postavljeni na razdalji najmanj 0,80 m desno
od osi plinovodne cevi, gledano v smeri pretoka plina.
Pri križanjih kot so ceste, vodotoki, železniški tiri in
podobno, je treba ne glede na delovni tlak na obeh straneh
objekta, ki ga plinovod križa, praviloma postaviti označbe ali
opozorilne table.
16. člen
Izvajalec javnih služb mora za vsako novogradnjo plinovoda poskrbeti za izdelavo geodetskega načrta, ki se izdela
kot topografsko-katastrski načrt in podatke vnesti v svoj
zbirni kataster.
Pred začetkom projektiranja ali poseganja v prostor je
dolžan projektant, izvajalec del ali investitor novogradnje
pridobiti podatke o katastru plinovoda od izvajalca javnih
služb.
17. člen
Za zagotovitev varnosti plinovodov, naprav in objektov
na plinovodih ter varnosti objektov, naprav in premoženja ter
zdravje in življenje ljudi in živali v območju plinovodov, izdaja
izvajalec javnih služb soglasja k nameravanim posegom tretjih oseb v nadzorovani pas plinovoda.
Na podlagi zahteve za izdajo soglasja za nameravane
posege v območje plinovodov in predložene projektne dokumentacije, izvajalec javnih služb, upoštevajoč določila veljavnih tehničnih predpisov, v upravnem postopku odloči o
zahtevi za izdajo soglasja.
18. člen
Na podlagi pravnomočnega soglasja iz prejšnjega člena se lahko poseg v nadzorovanem pasu plinovoda izvede
skladno s 13. členom tega pravilnika in v skladu s predpisi o
graditvi objektov.
19. člen
Tretje osebe po opravljenem posegu v nadzorovanem
pasu plinovoda in pred izdajo izjave o izpolnjenih pogojih iz
soglasja, predajo izvajalcu javnih služb geodetski načrt novozgrajenega objekta z vrisanim plinovodom.
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5. Postopek priključitve novozgrajenega plinovoda na
prenosno omrežje
20. člen
Novozgrajeni energetski objekti, naprave, napeljave in
plinovodi, ki se jih priključuje na prenosno omrežje, morajo
izpolnjevati predpisane tehnične normative in druge pogoje
za zagotavljanje njihovega nemotenega ter varnega delovanja v povezavi s prenosnim omrežjem.
Novozgrajeni plinovod oziroma objekt, ki postane del
prenosnega omrežja, mora biti zgrajen po enakih ali primerljivih tehničnih normativih kot del prenosnega omrežja, na
katerega se priključi in za katerega je bilo izdano uporabno
dovoljenje.
Skladnost investicijskega vzdrževanja ali rekonstrukcije plinovoda ali objekta, z veljavno zakonodajo in tehničnimi
predpisi, dokaže izvajalec javnih služb s projektno dokumentacijo in dokazilom o zanesljivosti plinovoda ali objekta.
6. Merjenje pretoka in količin zemeljskega plina
21. člen
Izvajalec javnih služb mora zagotoviti meritve pretoka in
količin zemeljskega plina iz prenosnega omrežja na vseh
predajnih mestih, ki so v njegovi lasti.
Izvajalec javnih služb in uporabnik sta se dolžna pismeno dogovoriti o izvedbi meritev pretoka in količin zemeljskega plina na tistih predajnih mestih, v postajah ali na instalacijah, ki niso v lasti izvajalca javnih služb.
Izvajalec javnih služb mora zagotoviti meritve pretoka,
količin in po potrebi ostalih parametrov zemeljskega plina
na vseh priključitvah prenosnega omrežja na druga prenosna omrežja, če tega po predhodnem dogovoru ne zagotovi
upravljalec drugega prenosnega omrežja.
22. člen
Izvajalec javnih služb je dolžan vzpostaviti meritve pretoka in količin zemeljskega plina v merilno-regulacijskih postajah ali na instalacijah, ki niso v njegovi lasti, če je o tem
sklenjena pogodba o vzpostavitvi merilnega mesta in izvajanju meritev in uporabnik to zahteva.
Kolikor uporabnik vzpostavi merilno mesto z meritvami
pretoka in količin zemeljskega plina sam, mora zagotoviti
izvajalcu javnih služb podatke o pretoku in prevzetih količinah zemeljskega plina. Podatki o pretoku in prevzetih količinah zemeljskega plina morajo biti skladno s predhodnim
dogovorom med uporabnikom in izvajalcem javnih služb,
posredovani v dispečerski center izvajalca javnih služb.
Izvajalec javnih služb mora imeti za potrebe nadzora
nad merilno opremo možnost neoviranega dostopa do merilnega mesta. Lastnik merilne opreme je dolžan zagotoviti
vzdrževanje in skrbeti za redne uradne kontrole merilne
opreme v skladu s predpisi. Lastnik merilne opreme mora
izvajati tudi izredne kontrole na zahtevo pogodbene stranke
ali drugega subjekta, ki izkaže pravni interes. Ta stranka ali
subjekt nosi tudi stroške izredne kontrole, razen v primeru,
ko se izkaže, da merilna oprema izkazuje netočne podatke
in nosi te stroške lastnik merilne opreme.
Kadar je upravičeni odjemalec izvajalec javne službe
distribucije zemeljskega plina na povezanem območju, se
vsa predajna mesta za ugotavljanje predanih količin zemeljskega plina iz prenosnega omrežja, ne glede na njihovo
število upoštevajo kot eno. Podatki iz meritev, ki jih je odjemalec vzpostavil sam, morajo biti urejeni po posameznih
predajnih mestih in kot zbir vseh podatkov, kot je določeno
v drugem odstavku tega člena.
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23. člen
Vsako predajno mesto zemeljskega plina mora biti
opremljeno s števcem in korektorjem, ki omogočata neprekinjeno merjenje in obračun predanega plina. Na merilnem
mestu se meri količino pretečenega zemeljskega plina v
standardnih kubičnih metrih (Sm3), ki je količina zemeljskega plina v volumnu 1m3 pri tlaku 1,01325 bar in temperaturi
15 °C. V primeru, da merjenje pretoka zemeljskega plina s
korektorjem odpove, se pretečene količine izračuna.
Vse merilne naprave morajo biti izvedene, vgrajene in
kontrolirane v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo in kontrolo teh naprav.
7. Kakovost zemeljskega plina
24. člen
Kakovost prevzetega zemeljskega plina na prevzemnem mestu se dnevno spremlja s certifikati o kvaliteti zemeljskega plina. Meritve izvaja upravljalec sosednjega prenosnega omrežja, ki za izvajalca javnih služb opravlja prenos
zemeljskega plina do prevzemnega mesta.
Vsak dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin odjemalcem,
priključenim na prenosno omrežje, je dolžan izvajalcu javnih
služb dnevno predložiti specifikacijo o sestavi plina, ki ga je
predal v prenos.
25. člen
Izvajalec javnih služb je dolžan sprejeti v prenos le
zemeljski plin z lastnostmi, določenimi v Prilogi 2, ki je
sestavni del tega pravilnika. Kolikor kakovost zemeljskega
plina odstopa od te specifikacije, izvajalec javnih služb ni
dolžan prevzeti zemeljskega plina v prenos.
Zemeljski plin v prenosnem omrežju ni odoriran.
8. Zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja
prenosnega omrežja
26. člen
Izvajalec javnih služb je dolžan zagotavljati varno in
zanesljivo obratovanje prenosnega omrežja z ustreznim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem plinovodnega omrežja,
merilno-regulacijskih postaj ter druge opreme, s skrbnim
upravljanjem in izvajanjem nadzora nad prenosnim omrežjem ter nadziranjem vseh posegov v nadzorovanem pasu
plinovodov.
Uporabnik ali odjemalec zemeljskega plina je dolžan
za izvrševanje obveznosti iz prejšnjega odstavka zagotoviti
izvajalcu javnih služb prost dostop do plinovoda, kadar se
le-ta nahaja na njegovih nepremičninah.
Uporabnik, ki zaradi višje sile, nepredvidenih vzdrževalnih del, motenj pri prevzemu na prevzemnem mestu ali
drugih razlogov ne more prevzemati plina v skladu s svojo
napovedjo iz 43. člena tega pravilnika, je ob nastopu takih
razmer dolžan o tem takoj obvestiti izvajalca javnih služb.
27. člen
Izvajalec javnih služb organizira dispečersko službo, ki
izvaja 24-urni nadzor nad delovanjem in vodenjem prenosnega omrežja.
Nadzor nad delovanjem in vodenjem prenosnega omrežja se izvaja s pomočjo procesne, merilne, registracijske,
telemetrijske in programske opreme, ki omogoča:
– prenos zemeljskega plina in vodenje prenosnega
omrežja,
– evidentiranje vstopnih in izstopnih količin ter tlakov
plina v prenosnem omrežju,
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– ugotavljanje količin plina v prenosnem omrežju,
– simuliranje in napovedovanje pretočno-tlačnih razmer
v prenosnem omrežju,
– ugotavljanje in javljanje kriznih stanj in neuravnoteženih obratovalnih razmer,
– nadzor nad delovanjem ključnih objektov na prenosnem omrežju kot na primer merilno-regulacijskih postaj,
kompresorskih postaj in drugih objektov,
– nadzor nad prevzemom in predajo večjih uporabnikov.
28. člen
Dispečerski center izvajalca javnih služb mora biti na
primeren način povezan z dispečerskimi centri upravljalcev
drugih prenosnih omrežij, na katere omrežje izvajalca javnih
služb meji oziroma je z njimi povezano, ter z večjimi odjemalci zemeljskega plina.
Postopek dela dispečerjev je urejen z internimi navodili
za delo izvajalca javnih služb.
Vse prejete informacije o motnjah v delovanju prenosnega omrežja oziroma posameznih plinovodnih objektov ali
nenavadnih dogodkih se zabeleži v dispečerski dnevnik,
analizira in na osnovi ugotovitev izvede potrebne ukrepe za
odpravo motenj in vzpostavitev uravnoteženega delovanja
sistema.
9. Zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja
prenosnega omrežja
29. člen
Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja prenosnega omrežja je izvajalec javnih služb dolžan načrtno
izvajati tekoče ter investicijsko vzdrževanje. Ta dela obsegajo predvsem:
– zaščito plinovoda pred mehanskimi, električnimi in
kemičnimi vplivi,
– preventivne preglede,
– popravila, adaptacija in rekonstrukcija prenosnega
omrežja,
– vzdrževanje prenosnega omrežja,
– nadzor nad trasami in nad aktivnostmi tretjih oseb v
nadzorovanem pasu plinovodov,
– servisiranje opreme.
Dela iz prejšnjega odstavka, ki povzročijo začasno omejitve ali prekinitev prenosa plina, mora izvajalec javnih služb
izvajati po predhodnem obvestilu in terminski uskladitvi s
prizadetim uporabnikom. Dela mora izvajalec izvajati v času,
ki najmanj prizadene odjem prizadetih uporabnikov.
Kolikor ravna izvajalec javnih služb v skladu s predhodnim odstavkom, ni odškodninsko odgovoren zaradi začasne omejitve ali prekinitve prenosa zemeljskega plina.
30. člen
Izvajalec javnih služb mora v internih navodilih in smernicah predvideti ukrepe za varno delo, tehnološka navodila,
časovni razpored kontrol plinovodov in druge akte, potrebne za izvajanje nalog vzdrževanja, varnega delovanja in
nadzora plinovodnega omrežja.
10. Ukrepanje v primeru ogroženosti prenosnega
omrežja
31. člen
Izvajalec javnih služb izdela navodila za obveščanje in
ukrepanje v primeru izrednih del ali ogroženosti prenosnega
omrežja.
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11. Ukrepanje v primeru motenj ali okvar
32. člen
Informacije o motnjah v delovanju, poškodbah ali okvarah na prenosnem omrežju ter o nenadnih dogodkih, ki
vplivajo na delovanje dela ali celotnega prenosnega omrežja, mora dispečerski center nemudoma posredovati dežurnim ekipam.
Izvajalec javnih služb mora imeti v stalni pripravljenosti
na domu organizirane in opremljene strokovne operativne
ekipe, sposobne odpraviti poškodbe oziroma motnje na
prenosnem omrežju in organizirati potrebna popravila za
vzpostavitev uravnoteženega delovanja v najkrajšem možnem času.
12. Predvidena dela na prenosnem omrežju
33. člen
Vzdrževalna dela, preglede, popravila ali dela zaradi
razširitve prenosnega omrežja je izvajalec javnih služb dolžan izvesti v času, ki je nujno potreben, da se to delo opravi.
Za začasno omejitev ali prekinitev prenosa ali dobave zemeljskega plina, ki je posledica izvedbe teh del, izvajalec
javnih služb ni odškodninsko odgovoren.
Izvajalec javnih služb mora pisno obvestiti uporabnike
o nameravani izvedbi del iz prejšnjega odstavka najmanj
sedem dni pred začetkom del. Predvidena dela mora izvajalec javnih služb v okviru tehničnih možnosti izvajati v času,
ko je to za uporabnike najmanj moteče.
Če je izvajalec javnih služb pozvan, da izvede na prenosnem omrežju določena dela zaradi potrebe tretjih oseb,
izvede ta dela na njihove stroške, po predhodni presoji
upravičenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na
uporabnike. Izvajalec javnih služb prične z deli na zahtevo
tretje osebe potem, ko mu je ta predložila usklajen dogovor
z vsemi prizadetimi uporabniki. Kolikor so posledice teh del
motnje v delovanju dela ali celotnega omrežja, nosi stroške
odprave motenj in morebitno škodo uporabnikov naročnik
teh del. Izvajalec javnih služb ni odškodninsko odgovoren za
omejitve ali prekinitve prenosa oziroma dobave zemeljskega
plina zaradi izvedbe takih del.
13. Izredna in nepredvidena dela na prenosnem
omrežju
34. člen
V primeru motenj ali okvar na prenosnem omrežju, ki
nastanejo kot posledica višje sile, mora izvajalec javnih služb
izvesti izredna in nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega in zanesljivega delovanja prenosnega omrežja v najkrajšem možnem času.
V primeru iz prejšnjega odstavka lahko izvajalec javnih
služb, če je to nujno potrebno zaradi varnosti ali zaradi
čimprejšnje vzpostavitve nemotenega delovanja ali zaradi
drugih upravičenih razlogov, začasno omeji ali prekine prenos in oskrbo z zemeljskim plinom, o čemer pa mora nemudoma obvestiti odjemalce, z navedbo predvidenega časa za
odpravo nastalih motenj.
V primeru izvedbe izrednih in nepredvidenih del za
odpravo motenj ali okvar iz prvega odstavka tega člena, z
namenom zagotovitve nemotenega in zanesljivega delovanja prenosnega omrežja, izvajalec javnih služb ne nosi stroškov in uporabnikom ne odgovarja za morebitno nastalo
škodo zaradi omejenega ali prekinjenega prenosa oziroma
dobave zemeljskega plina.
Tretja oseba, ki povzroči motnje ali okvare na prenosnem omrežju, nosi stroške potrebnih izrednih in nepredvi-
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denih del iz tega člena in odgovarja za morebitno nastalo
škodo.

čanega v skladu z določili okvirnih cen in komercialnih pogojev za uporabo prenosnega omrežja.

14. Sistemske storitve in njihovo zaračunavanje

39. člen
Posebne sistemske storitve izravnave nedovoljenih odstopanj obsegajo:
– izravnavo izven dovoljenega okvira kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dneva,
– izravnavo nedovoljenih dnevnih količinskih odstopanj.
Izvajalec javnih služb lahko zagotavlja posebno sistemsko storitev izravnavo nedovoljenih odstopanj v obsegu, kot
ga pogojuje notranja prenosna kapaciteta prenosnega
omrežja.
Ko uporabnik doseže mejo pogodbeno dovoljenega
kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega meseca, je
vsako nadaljnje dnevno količinsko odstopanje nedovoljeno.
Uporaba notranje prenosne kapacitete za izravnavo nedovoljenih odstopanj ni vključena v osnovno ceno storitve
prenosa zemeljskega plina in se zaračunava za vsakega
uporabnika posebej. Odjemalec, ki v okviru nedovoljenih
dnevnih količinskih odstopanj prevzame preveč ali premalo
zemeljskega plina, mora ta plin dodatno plačati ali dobiti
plačanega v skladu z določili okvirnih cen in drugih komercialnih pogojev za uporabo prenosnega omrežja.

35. člen
Za nemoten prenos ter zanesljivo dobavo zemeljskega
plina iz prenosnega omrežja izvajalec javnih služb izvaja
sistemske storitve, ki obsegajo:
– vodenje, upravljanje in zagotavljane dostopa do prenosnega omrežja,
– pokrivanje lastne rabe zemeljskega plina,
– izravnavo dovoljenih odstopanj.
36. člen
Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do prenosnega omrežja vključujejo predvsem naslednje aktivnosti:
– zagotavljanje dostopa do prenosnega omrežja,
– varno in zanesljivo obratovanje prenosnega omrežja,
– načrtovanje obratovanja prenosnega omrežja,
– vodenje prenosnega omrežja,
– koordinacijo z upravljavci sosednjih prenosnih
omrežji,
– obdelavo podatkov in obračun prenosa zemeljskega
plina in sistemskih storitev,
– izvajanje ukrepov v primeru okvar in poškodb na prenosnem omrežju,
– izvajanje ukrepov v primeru pomanjkanja zemeljskega plina za tarifne odjemalce,
– izvajanje meritev in prenos merjenih podatkov za uporabnike.
Storitev vodenja, upravljanja in zagotavljanja dostopa
do prenosnega omrežja, razen izvajanja meritev in prenosa
merjenih podatkov za uporabnike, služi vsem uporabnikom
in je sestavni del storitve prenosa zemeljskega plina, zato je
vključena v osnovno ceno storitve prenosa.
37. člen
Izvajalec javnih služb mora meriti količine zemeljskega
plina, porabljenega za lastno rabo v prenosnem omrežju.
Lastno rabo zemeljskega plina sestavljajo:
– količine zemeljskega plina za pogon kompresorjev,
– količine zemeljskega plina za tehnološko ogrevanje
zemeljskega plina,
– izgube zemeljskega plina na prenosnem omrežju zaradi vzdrževalnih del, okvar ali netesnosti.
Količine zemeljskega plina za lastno rabo mora izvajalec javnih služb zagotavljati iz nabav. Uporabniki morajo kriti
stroške za količine lastne rabe zemeljskega plina, kot je
opredeljeno v okvirnih cenah in komercialnih pogojih za
uporabo omrežja, ki jih izvajalec javnih služb objavi skladno
z uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos zemeljskega plina in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 8/01 in
11/01).
38. člen
Sistemske storitve izravnave dovoljenih odstopanj obsegajo uporabo notranje prenosne kapacitete za:
– izravnavo odstopanj v okviru dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega dneva,
– izravnavo pogodbeno dovoljenih dnevnih količinskih
odstopanj.
Odjemalec, ki v pogodbeno dovoljenem okviru dnevnih količinskih odstopanj prevzema preveč ali premalo zemeljskega plina, mora ta plin dodatno plačati ali dobiti pla-

15. Vodenje prenosnega omrežja
40. člen
Izvajalec javnih služb mora skrbeti za uravnotežene
obratovalne razmere na prenosnem omrežju.
V okviru tehničnih možnosti je izvajalec javnih služb
dolžan izravnavati pretočno tlačne razmere na prenosnem
omrežju tako, da zagotovi varno in zanesljivo obratovanje in
dovoljeno kumulativno odstopanje znotraj obračunskega
dneva, ter dovoljeno dnevno odstopanje med prevzemom in
predajo zemeljskega plina.
Za potrebe vodenja prenosnega omrežja in obračuna
storitev ter ugotavljanja, koliko plina je bilo sprejetega v
prenosno omrežje in predanega iz njega, morajo biti na
vseh prevzemnih in predajnih mestih ustrezne merilne naprave. Na mestih, kjer je le ena skupna meritev za več
dobaviteljev ali odjemalcev, le-ti med seboj dogovorijo in
izvajajo postopek alokacije.
16. Načrtovanje prenosa zemeljskega plina
41. člen
Izvajalec javnih služb prevzema na prevzemnem mestu
v prenos zemeljski plin v skladu s pogodbo z dobaviteljem
ali upravičenim odjemalcem ter v skladu z določili tega pravilnika.
Ob upoštevanju vseh sklenjenih pogodb in pisnih informacij pogodbenih partnerjev mora izvajalec javnih služb pripravljati dnevni, tedenski in letni plan obratovanja in plan
prenosa zemeljskega plina.
17. Koordinacija s sosednjimi omrežji
42. člen
Izvajalec javnih služb mora imeti stalno povezavo z
upravljavci sosednjih prenosnih omrežij preko dispečerskega centra. Pri upravljanju in vodenju prenosnega omrežja se
upoštevajo pogodbena določila transportnih in dobavnih pogodb izvajalca javnih služb s tujimi dobavitelji, transporterji
in izvajalci javnih služb, veljavnih za prenosna omrežja, preko katerih se izvaja tranzit zemeljskega plina.
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18. Napovedovanje in potrjevanje uporabe
prenosnega omrežja

43. člen
Uporabniki so dolžni izvajalcu javnih služb pisno posredovati napovedi odjema zemeljskega plina, in sicer:
– letno napoved: najkasneje do 1. decembra posredujejo napoved odjema in uporabe prenosnega omrežja po
mesecih za naslednje koledarsko leto;
– tedensko napoved: najkasneje do 10. ure šest dni
pred pričetkom tedna, ki se začne s ponedeljkom. V primeru prve dobave, ki se začne katerikoli drugi dan, pa šest dni
pred dnem določenim v pogodbi o dostopu. V tedenski
napovedi uporabnik posreduje dnevno napoved odjema in
uporabe prenosnega omrežja po dnevih za naslednji teden.
Uporabnik mora morebitno spremembo mesečne napovedi posredovati izvajalcu javnih služb najkasneje deset
dni pred pričetkom zadevnega meseca.
Že posredovano dnevno napoved za določeni dan v
okviru tedenske napovedi lahko uporabnik spremeni do 10.
ure predhodnega dne.
Uporabnik je dolžan pri napovedovanju odjema zemeljskega plina in uporabe prenosnega omrežja spoštovati sklenjeno pogodbo o dostopu in je odgovoren za pravilnost
posredovanih podatkov. Napovedi so lahko le v okviru pogodbene prenosne kapacitete.
44. člen
V primeru, da izvajalec javnih služb ne prejme napovedi odjema zemeljskega plina in uporabe prenosnega omrežja za določeni dan, mora kot veljavno upoštevati napoved,
posredovano v sklopu tedenske napovedi. Kadar za konkretni dan ni posredovana niti dnevna niti tedenska napoved, pa mora upoštevati za zadevni mesec povprečno dnevno vrednost iz letne napovedi.
45. člen
Izvajalec javnih služb je dolžan prejete napovedi analizirati jih uskladiti ter v primeru nezmožnosti realizacije o tem
nemudoma obvestiti uporabnike.
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Znotraj obračunskega dneva mora izvajalec javnih služb
zagotavljati uporabniku izravnavo urnih odstopanj med prevzemom in predajo zemeljskega plina iz prenosnega omrežja v okviru dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj
obračunskega dneva za uporabnika.
Izvajalec javnih služb mora zagotavljati uporabniku izravnavo odstopanj med dnevnim prevzemom in predajo zemeljskega plina v okviru dovoljenega dnevnega količinskega odstopanja in dovoljenega kumulativnega odstopanja
znotraj obračunskega meseca.
Višino dovoljenega dnevnega količinskega odstopanja
in dovoljenega kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega meseca določi izvajalec javnih služb na osnovi pogodbene prenosne kapacitete enkrat letno z veljavnostjo za
naslednje koledarsko leto in objavi v okvirnih cenah in komercialnih pogojih za uporabo prenosnega omrežja.
Kolikor izvajalec javnih služb tekom koledarskega leta
ugotovi, da izravnavanja dovoljenih odstopanj ni mogoče
izvajati v okviru meja iz prejšnjega odstavka, lahko postavi
druge ustrezne meje tudi med letom ter jih objavi v okviru
sprememb okvirnih cen in drugih komercialnih pogojev za
uporabo prenosnega omrežja.
48. člen
Uporabnik lahko predaja ali prevzema zemeljski plin v
okviru prenosne kapacitete, zagotovljene s pogodbo o dostopu.
Izvajalec javnih služb mora spremljati odstopanja med
prevzemom in predajo zemeljskega plina za posameznega
uporabnika in ko ta presežejo meje odstopanj, ki jih je še
mogoče izravnati, izvajalec javnih služb pozove uporabnika,
da v določenem roku uskladi odstopanja v skladu z določbami tega pravilnika. Kolikor uporabnik te uskladitve ne izvede, mu izvajalec javnih služb omeji ali prekine prenos zemeljskega plina.
Uporabnik je dolžan plačati znesek za prekoračitev prenosa, določen v okvirnih cenah in komercialnih pogojih za
uporabo prenosnega omrežja in pogodbi o dostopu v primeru, da prekorači prenos, zagotovljen s pogodbo o dostopu.
20. Prekinitev prenosa

19. Izravnavanje odstopanj
46. člen
Izvajalec javnih služb mora razliko, ki se pojavi med
dejanskim in dovoljenim odstopanjem, obravnavati kot nedovoljeno in jo izravnati, če to dopuščajo zmogljivosti prenosnega omrežja brez ogrožanja uravnoteženega delovanja
plinovodnega sistema. Če odstopanj iz prejšnjega stavka ni
mogoče izravnati, izvajalec javnih služb pozove uporabnika
k izpolnjevanju napovedanega odjema količin zemeljskega
plina. Kolikor uporabnik, po pisnem pozivu, odjema ne uskladi, mu izvajalec javnih služb lahko ustavi prenos zemeljskega plina. V tem primeru izvajalec javnih služb ne prevzema odgovornosti za morebitne škodne posledice.
47. člen
Za nadzor in obračun odstopanj med predajo in prevzemom zemeljskega plina v prenos se merijo in registrirajo
urne, dnevne in mesečne količine zemeljskega plina praviloma na vseh prevzemnih in predajnih mestih za vsakega
posameznega uporabnika posebej.
V prenosnem omrežju izvajalec javnih služb ugotavlja
dnevno količinsko izravnavo med prevzemom in predajo
zemeljskega plina iz prenosnega omrežja za posameznega
uporabnika.

49. člen
Izvajalec javnih služb lahko prekine prenos zemeljskega plina uporabniku po predhodnem obvestilu, če le-ta v
roku, določenem v obvestilu, ne odpravi naslednjih nedovoljenih stanj:
– če uporabnik prekoračuje pogodbeno in z napovedjo določen pretok zemeljskega plina oziroma nedovoljeno
odstopa od napovedanega obsega prenosa in kljub opominu izvajalca javne službe v zahtevanem roku ne zniža odjema na pogodbeno dogovorjeno vrednost,
– če uporabnik z obratovanjem energetskih objektov,
naprav, napeljav oziroma distribucijskega omrežja povzroča
motnje v prenosu ali dobavi zemeljskega plina drugim odjemalcem,
– če uporabnik s svojim obratovanjem ogroža varno in
uravnoteženo obratovanje prenosnega omrežja,
– če uporabnik priključi na svoje omrežje odjemalca
brez soglasja izvajalca javnih služb ali omogoči priključitev
tretjega brez potrebnih dovoljenj,
– če uporabnik onemogoči uslužbencem izvajalca javnih služb dostop do plinovodnega priključka, merilno-regulacijske postaje ali merilnih naprav,
– če uporabnik onemogoči pravilno registriranje obračunskih količin ali če odjema plin brez zahtevanih oziroma
dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih,
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– če uporabnik v primeru pomanjkanja zemeljskega
plina ne upošteva ukrepov, predvidenih v tem pravilniku in
drugih predpisih o ravnanju v primeru takšnega pomanjkanja,
– če uporabnik po opominu ne poravna svojih obveznosti do izvajalca javnih služb.
Izvajalec javnih služb lahko brez obvestila omeji ali v
celoti prekine prenos in odjem zemeljskega plina za tistega
uporabnika, ki na prevzemnem mestu istočasno ob pričetku
prenosa ni zagotovil količin zemeljskega plina za prenos za
svoj odjem.
21. Dnevne aktivnosti
50. člen
V zvezi z obračunskim dnevom »D« potekajo naslednje
aktivnosti:
– dan pred obračunskim dnevom »D-1«;
– obračunski dan »D«;
– dan po obračunskem dnevu »D+1«;
– po obračunskem mesecu »M+1«.
21.1. Dan pred obračunskim dnevom »D-1«
51. člen
Kolikor želi uporabnik spremeniti posredovano dnevno
napoved iz tedenske napovedi, mora izvajalcu javnih služb
do 10. ure posredovati spremenjeno napoved količin zemeljskega plina, ki jih daje v prenos za dan »D«.
Dnevna napoved mora biti v skladu s pogodbeno dogovorjeno prenosno kapaciteto. V primeru, da napovedanega prenosa ni možno realizirati, mora izvajalec javnih služb
uporabnika obvestiti o razpoložljivi kapaciteti do 12. ure
istega dne.
Uporabnik lahko dostavi spremenjeno dnevno napoved iz prvega odstavka tega člena do 14. ure istega dne.
Kolikor izvajalec javnih služb do navedenega časa ne prejme spremenjene napovedi, se kot napoved upošteva uporabniku sporočena razpoložljiva kapaciteta.
21.2. Obračunski dan »D«
52. člen
Med dnevom mora izvajalec javnih služb iz dispečerskega centra upravljati z mejnimi vstopnimi in izstopnimi
postajami s ciljem, da realizira planirani prevzem v prenos
predanih količin plina. Nadalje mora spremljati kumulativna
odstopanja znotraj obračunskega dneva ter tlačno pretočne
razmere na sistemu in notranjo kapaciteto sistema.
53. člen
Takoj, ko pri posameznem uporabniku predaja zemeljskega plina odstopa od prevzema toliko, da presega dovoljeno odstopanje in tega odstopanja ni mogoče izravnati,
mora izvajalec javnih služb za uskladitev odjema iz prenosnega omrežja pričeti z naslednjimi aktivnostmi:
– pozove uporabnika, da svoj odjem uskladi s količinami zemeljskega plina, prevzetimi zanj v prenos po prenosnem omrežju,
– poda rok za izvedbo uskladitve med predajo in odjemom,
– spremlja odstopanje pozvanega uporabnika ter omeji ali prekine njegovo predajo in prevzem zanj v primeru, ko
uporabnik ne izvede ustrezne uskladitve.
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Izjemoma lahko vršne sistemske elektrarne izvajalcu
javnih služb posredujejo napoved količin zemeljskega plina,
ki jih dajejo v prenos za dan »D« v okviru pogodbene prenosne kapacitete, najmanj dve uri pred začetkom prenosa.
Izvajalec javnih služb je dolžan tak prenos izvesti le, kolikor
pretočno tlačne razmere v prenosnem omrežju to omogočajo.
21.3. Dan po obračunskem dnevu »D+1«
54. člen
Po končanem obračunskem dnevu »D«, mora izvajalec
javnih služb preko nadzornega sistema ugotoviti:
– koliko zemeljskega plina je bilo prevzetega v sistem
za uporabnike,
– koliko zemeljskega plina je bilo predanega iz sistema
za uporabnike,
– alociranje količin zemeljskega plina na prevzemnih in
predajnih mestih z več dobavitelji oziroma odjemalci in skupno meritvijo,
– koliko zemeljskega plina je bilo predanega upravičenim odjemalcem in skupaj tarifnim odjemalcem,
– koliko zemeljskega plina je bilo porabljenega za pogon kompresorjev,
– dnevno količinsko odstopanje za posamezne uporabnike,
– dnevno stanje kumulativnega odstopanja znotraj obračunskega meseca za posameznega uporabnika,
– prekoračitev dovoljenega kumulativnega odstopanja
za posameznega uporabnika znotraj obračunskega dneva,
– preseganje pogodbene prenosne kapacitete.
21.4. Po pretečenem mesecu »M+1«
55. člen
Po pretečenem mesecu »M« izvajalec javnih služb ugotovi:
– koliko zemeljskega plina je bilo prevzetega v omrežje
za uporabnike v mesecu »M«,
– koliko zemeljskega plina je bilo predanega iz sistema
za uporabnike v mesecu »M«,
– koliko zemeljskega plina je bilo porabljenega za lastno rabo v mesecu »M«,
– podatke o dnevnih odstopanjih in doseženem kumulativnem odstopanju znotraj obračunskega meseca za vsak
obračunski dan za posamezne uporabnike prenosnega
omrežja,
– alociranje količin na odjemnih mestih z več dobavitelji oziroma odjemalci in skupno meritvijo.

IV. OBRATOVANJE V KRIZNIH STANJIH
1. Krizna stanja
56. člen
Krizno stanje na prenosnem omrežju je vsak dogodek
ali okoliščina, zaradi katere je moteno uravnoteženo obratovanje dela ali celotnega prenosnega omrežja, prekinjen prenos ali ustavljena dobava zemeljskega plina.
V primeru kriznih stanj prenosnega omrežja ima izvajalec javnih služb pravico in obveznost, da takoj izvede možne
tehnične ukrepe, s katerimi prepreči širjenje motenj, ter
vzpostavi nemoten prenos zemeljskega plina.
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2. Višja sila

3. Stroški priključitve

57. člen
Kot višjo silo se obravnava vsak dogodek ali okoliščino, ki je izven nadzora izvajalca javnih služb, kot so na
primer ukrepi državnih organov, tehnične okvare in poškodbe na povezanih prenosnih omrežjih, izpad električnega
omrežja na območju odjemalca zemeljskega plina in zmrzovanje ali nastajanje hidratov na plinskih napeljavah.

63. člen
Stroške priključitve praviloma nosi izvajalec javnih služb,
razen če mu s tem ne nastanejo nesorazmerno visoki stroški,
glede na obseg in trajanje uporabe prenosne kapacitete.

58. člen
Kadar izvajalec javnih služb delno ali v celoti ne izpolni
pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je za čas
njenega trajanja prost kakršnekoli odgovornosti do uporabnikov.
V času trajanja višje sile je uporabnik dolžan poravnavati pogodbeni znesek ugotovljen iz osnovne cene prenosa.
V primeru, da višja sila ali ponavljanje višje sile izvajalcu
javnih služb delno ali v celoti preprečuje izpolnjevanje pogodbenih obveznosti več kot 30 dni, se morata izvajalec
javnih služb in uporabnik pisno dogovoriti o nadaljnjem izvrševanju pogodbe.

64. člen
Priključni plinovod v upravljanju izvajalca javnih služb
se praviloma konča z izstopom iz merilno-regulacijske postaje.
Predajno mesto in prehod lastništva zemeljskega plina
se določi v pogodbi o priključitvi.

3. Javljanje motenj ali prekinitev
prenosa
59. člen
O nastanku kriznega stanja je izvajalec javnih služb
dolžan nemudoma pisno obvestiti prizadete odjemalce in
uporabnike.
4. Odškodninska odgovornost
60. člen
V primeru omejitve ali prekinitve dobave ali transporta
zaradi delovanja višje sile in ob upoštevanju razlogov iz 56.
in 57. člena tega pravilnika, izvajalec javnih služb ni odškodninsko odgovoren uporabnikom in odjemalcem zemeljskega plina.
V. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA PRENOSNO
OMREŽJE

4. Priključitev na prenosno omrežje

5. Izvedbe priključkov
65. člen
Priključni plinovodi na prenosno omrežje se gradijo v
skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo graditev teh objektov,
in internimi smernicami izvajalca javnih služb za gradnjo
plinovodov in merilno-regulacijskih postaj.
Priključne plinovode, ki izpolnjujejo pogoje, da postanejo del prenosnega omrežja in merilno-regulacijske postaje, ki obratujejo s tlakom nad 16 bar praviloma upravlja
izvajalec javnih služb.
66. člen
Če priključni plinovod, ki naj bi postal del prenosnega
omrežja, gradi odjemalec, dobavitelj ali tretja oseba, je potrebno, da je minimalni premer takega plinovoda 100 mm,
minimalni svetli premer vgrajene armature pa 50% premera
cevi oziroma najmanj 100 mm.
V primeru, ko bo priključni plinovod ali merilno-regulacijska postaja, ki jo gradi odjemalec, dobavitelj plina ali
tretja oseba na svoje stroške, prenesen v upravljanje izvajalcu javnih služb, mora odjemalec, dobavitelj ali tretja oseba
pred pričetkom gradnje pridobiti soglasje izvajalca javnih
služb na tehnično dokumentacijo.

2. Pogodba o priključitvi

67. člen
Kolikor upravičeni odjemalec skladno z energetskim
zakonom (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00-popr., 52/02ZJA, 110/02-ZGO-1 in 50/03-odl. US) sam zgradi neposredno povezovalno linijo in ta ne postane del prenosnega
omrežja v upravljanju izvajalca javnih služb, velja za primopredajno točko zemeljskega plina zaporni element ali izolacijski element na izstopu iz merilno-regulacijske postaje.
Povezavo neposredne povezovalne linije z obstoječim prenosnim omrežjem je mogoče izvesti le preko ustreznega
priključnega plinovoda in merilno-regulacijske postaje v neposredni bližini odcepa od prenosnega omrežja.

62. člen
Izvajalec javnih služb in vlagatelj zahteve za izdajo soglasja za priključitev skleneta na podlagi pravnomočnega
soglasja izvajalca javnih služb, še pred začetkom projektiranja in gradnje plinovoda, merilno-regulacijske postaje oziroma drugih objektov in naprav, potrebnih za izvedbo priključitve novega uporabnika na prenosno omrežje, pogodbo o
priključitvi, s katero uredita medsebojne pravice in
obveznosti.

68. člen
Pogoje za gradnjo neposredne povezovalne linije od
prenosnega omrežja do merilno-regulacijske postaje določita odjemalec in izvajalec javnih služb v pogodbi o priključitvi.
V primeru, da izvajalec javnih služb vgradi v odjemalčevo merilno-regulacijsko postajo samo merilno napravo, mora biti postaja zgrajena v skladu s predhodno izdanim soglasjem izvajalca javnih služb na projekt gradnje in izvedbe
skladno z 22. členom tega pravilnika.

1. Pričetek postopka priključitve
na prenosno omrežje
61. člen
Postopek priključitve se prične z vložitvijo zahteve za
izdajo soglasja za priključitev na prenosno omrežje skladno
z uredbo o določitvi splošnih pogojev za dobavo in odjem
zemeljskega plina iz prenosnega omrežja (Uradni list RS, št.
10/03).
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6. Pogoji priključitve uporabnikovega plinovoda na
prenosno omrežje in postopek zaplinjanja
69. člen
Postopek priključitve uporabnikovega plinovoda na prenosno omrežje se izvede v skladu z navodili izvajalca javnih
služb.
Uporabnik mora pred izvedbo fizične povezave svojega plinovoda na prenosno omrežje izvajalcu javnih služb
posredovati naslednje dokumente:
– izjavo o dokončanju vseh del, ki se navezujejo na
prenosno omrežje ter o izpolnitvi pogojev iz soglasja za
priključitev na prenosno omrežje,
– zapisnik o opravljenem tehničnem pregledu in potrebne priloge, ki dokazujejo uspešno opravljeni tlačni preizkus novega dela plinovoda,
– načrt povezave,
– postopek povezave, varilski postopek in popis drugih pri tem potrebnih del,
– potrdilo o ustreznosti izvajalca.
Izvajalec javnih služb lahko zahteva tudi druga dokazila, kot so navedena v prejšnjem odstavku, če se spremenijo
predpisi, ki urejajo priključitev plinovodov na prenosno omrežje. Dokazila o kvaliteti izvedene povezave hrani investitor.
70. člen
Zaplinjanje odjemalčevega plinovoda je zadnja stopnja
priključitve.
Zaplinjanje se izvede, ko so izpolnjeni pogoji iz tega
pravilnika.
Odjemalec pred zaplinjanjem izvajalcu javnih služb predloži dokazila o tehnični sposobnosti svojega plinskega sistema in strokovni usposobljenosti osebja za upravljanje
plinskih naprav skladno s predpisi, ki določajo merila za
strokovno usposobljenost tega osebja.
Strokovne ekipe izvajalca javnih služb so dolžne zapliniti plinovodni sistem do prvega zapornega elementa v sistemu odjemalca. Izvedba nadaljnjega zaplinjanja do porabnikov odjemalca je v pristojnosti strokovno usposobljenega
osebja odjemalca, ali z njegove strani pooblaščenega strokovnega osebja.
Pred izvedbo zaplinjanja si mora odjemalec pogodbeno zagotoviti ustrezno dobavo zemeljskega plina in pridobiti
uporabno dovoljenje ali dovoljenje za obratovanje ter ga
predložiti izvajalcu javnih služb.
71. člen
Izvajalec javnih služb mora, na podlagi vpogleda v veljavno uporabno dovoljenje za navedeno novogradnjo, ugotoviti,
ali so energetski objekti, naprave, napeljave, plinovodi in
porabniki, ki bodo priključeni na prenosno omrežje, grajeni
skladno z veljavnimi predpisi o graditvi energetskih objektov.
72. člen
V primerih, ko je potrebno priključiti in zapliniti energetske objekte, naprave in napeljave na prenosno omrežje
zaradi zagonskega preizkušanja in nastavitve parametrov porabnikov, mora izvajalec javnih služb ugotoviti ustreznost
namenu in skladnost gradnje le-teh iz odločbe, ki jo izda
upravni organ za ta namen ali iz mnenja pooblaščenega
izvedenca upravnega organa o sposobnosti energetskega
objekta, naprave in napeljave za varno obratovanje v času
zagonskih preizkusov.
Po poteku roka za zagonske preizkuse izvajalec javnih
služb prenos zemeljskega plina ustavi, dokler odjemalec ne
predloži izjave pristojnega inšpektorja ali pooblaščenega
strokovnega izvedenca o skladnosti del in gradnje z veljavno
zakonodajo.
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73. člen
Izvajalec javnih služb in uporabnik skleneta pred začetkom odjema zemeljskega plina iz prenosnega omrežja dogovor o uporabnikovem rednem dnevnem dostopu do merilno-regulacijske postaje, popisu podatkov o stanju na postaji
in na merilnih napravah ter evidenci prevzetih količin zemeljskega plina za pretekli dan.
VI. MEDSEBOJNA PRIKLJUČITEV IN DELOVANJE
OMREŽIJ RAZLIČNIH UPRAVLJALCEV
74. člen
Za te vrste priključitve in delovanje omrežij se smiselno
uporabljajo določbe členov iz II., III., IV. in V. poglavja.
VII. KONČNA DOLOČBA
75. člen
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-04-6/2003
Ljubljana, dne 23. junija 2003.
EVA 2003-2511-0099
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
Priloga 1
Prenosno omrežje izvajalca javnih služb
Prenosno omrežje je povezano s prenosnimi omrežji
Avstrije (v bližini Ceršaka), Italije (v bližini Šempetra) in Hrvaške (v bližini Rogatca).
Glavne sestavine prenosnega omrežja, ki ga upravlja
Geoplin, so:
–
M1;
M2;
M3;
M4;

magistralni plinovodi:
Ceršak – Rogatec
Rogatec – Vodice
Vodice – Šempeter
Rogaška Slatina – Novo mesto

–
R11;
R11;
R12;
R12;
R13;
R14;
R15;
R15;
R16;
R21;
R21;
R21;
R21C;
R22;
R22;
R23;
R23A;
R23B;
R24;

razdelilni plinovodi:
MRP Cerle – Lepenke
MMRP Ceršak – MRP Cerle
M1 – MRP Sladkogorska
MRP Sladkogorska – Paloma
M1 – MRP Maribor
M1 – MRP Impol
M1 – MRP Lendava
MRP Lendava – Rafinerija
M1 – MRP Majšperk
MRP Zdravilišče – Kotlarna
MRP Rog. Slatina – MRP Zdravilišče
M2 – MRP Rog. Slatina
M2 – MRP Šentjur
MRP Ljubečna – ograja Opekarne
M2 – MRP Ljubečna
M2 – MRP Celje
M2 – MRP Žalec
C10001 do MRP Laško
M2 – MRP Ravne

Stran

10086 / Št. 65 / 4. 7. 2003

Uradni list Republike Slovenije

R25;
R25A;
R25B;
R25C;
R26;
R27;
R28;
R28A;
R29;
R29;
R29/1;
R31;
R31;
R31A;
R32;
R32;
R33;
R33A;
R34;
R36;
R37;
R42;
R42;
R42;
R43;
R44;

M2 – MRP Polzela
M2 – MRP Hrastnik
R25 – MRP Šempeter S.D.
M2 – MRP Prebold
M2 – MRP Kresnice
M2 – MRP Količevo
M2 – RP Kamnik
M2 – MRP Lek Mengeš
Instal. Britof – MRP Jesenice
RMRP Vodice – Instal. Britof
Vzporedni plinovod – Vodice-Britof
MMRP Šempeter NG – MRP Anhovo
MRP Anhovo – Salonit
M3 – MRP Keramiks
MRP Batuje – ograja Tovarne
M3 – MRP Batuje
odcep od M3A in M3 – MRP Ljubljana
M3 – MRP Kozarje
M3 – MRP Ajdovščina
M3 – MRP Valkarton
M3 – MRP Vrhnika
odcep (MRP) Brestanica – odcep (MRP) Sevnica
odcep (MRP) Sevnica – MRP Radeče
M4 – odcep (MRP) Brestanica
M4 – MRP Krško
M4 – MRP Drnovo

–

razdelilni plinovodi (do industrijskih porabnikov ter
distribucijskih sistemov in drugih odjemalcev),
mejne sprejemno predajne MRP,
sekcijski ventili oziroma instalacije, s katerimi so
plinovodi zavarovani in delujejo v primeru poškodb,
kompresorske postaje,
merno-regulirne postaje,
krmilni in informacijski ter telemetrijski sistem za
potrebe nadzora, ter spremljanje delovanja prenosnega omrežja, sistem katodne zaščite itd.,
dispečerski center s procesno opremo za nadzor
in upravljanje prenosnega omrežja,
premostitveni objekti.

–
–
–
–
–
–
–

Priloga 2
Kemične in fizikalne lastnosti zemeljskega plina
Zemeljski plin, ki bo dobavljen za transport, mora imeti
naslednje lastnosti:
a) kemična sestava (v mol odstotkih):
minimum
metan (C1)
etan (C2)
maksimum
propan, butan in težji
maksimum
(C3, C4 +)
kisik (O2)
brez
dušik (N2)
maksimum
maksimum
ogljikov dioksid (CO2)
b) Vsebnost žvepla:
žveplovodik (H2S)
merkaptansko žveplo
skupaj žvepla

maksimum
maksimum
maksimum

89,7%
6,3%
2,1%
2,1%
1,575%
6,3 mg/Sm3
15,75 mg/Sm3
105,00 mg/Sm3

c) Spodnja kurilna vrednost:
minimum
33650 kJ/Sm3
maksimum
36630 kJ/ Sm3
d) Rosišče:
vode:
ogljikovodikov:
e) Temperatura:
maksimum

(15 °C)
(15 °C)

ne višje kot minus 7 °C pri tlaku 39 bar
ne višje kot minus 5 °C pri tlaku
od 39 bar do 69 bar
42 °C

f) Plin bo brez mehanskih primesi, smol ali spojin, ki tvorijo smole.

3148.

Pravilnik o metodologiji za določanje vodnih
teles podzemnih voda

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02) izdaja minister za okolje, prostor
in energijo

PRAVILNIK
o metodologiji za določanje vodnih teles
podzemnih voda
1. člen
Ta pravilnik določa metodologijo za določitev vodnih
teles ali skupin vodnih teles podzemnih voda (v nadaljnjem
besedilu: vodno telo), kot osnovnih enot za zanesljivo ugotavljanje stanja podzemnih voda in doseganja okoljskih ciljev.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Količinsko stanje podzemne vode je opredeljeno s
stopnjo vpliva rabe na podzemno vodo zaradi odvzema pomembnih količin podzemne vode in se odraža kot sprememba piezometrične gladine podzemne vode, njenega pretoka in smeri njenega toka v vodnem telesu.
2. Hidrogeološka meja ločuje geološke plasti po različnih hidrogeoloških lastnostih, ki imajo vpliv na tok podzemne vode.
3. Reprezentativno vodno telo je vodno telo znotraj
skupine vodnih teles, ki ima značilnosti celotne skupine in v
največji meri posreduje njeno stanje.
3. člen
(1) Osnova za določitev vodnih teles so vodonosniki, ki
omogočajo odvzem pomembnih količin podzemne vode in
se uporabljajo ali so namenjeni oskrbi s pitno vodo, ali
omogočajo pomemben tok podzemne vode.
(2) Za odvzem pomembnih količin podzemne vode se
šteje povprečni odvzem za oskrbo prebivalstva s pitno vodo
v količini, ki presega 10 m3 na dan ali v količini, ki zadošča
najmanj za 50 ljudi.
(3) Za pomemben tok podzemne vode se šteje tok
podzemne vode, katerega sprememba lahko pomembno
poslabša ekološko ali kemijsko stanje vodnega telesa površinske vode, s katerim je tok podzemne vode povezan, ali
tok, katerega sprememba povzroči negativen vpliv na ekosisteme, ki so neposredno odvisni od podzemne vode.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
(1) Vodno telo se določi na območju vodonosnika.
(2) Vodno telo se lahko določi tudi na območju skupine
vodonosnikov, če med njimi prihaja do pretakanja pomembnih količin podzemne vode ali pomembnega toka podzemne vode.
5. člen
(1) Vodonosnik ali skupina vodonosnikov se razdeli na
dve ali več vodnih teles, če so v vodonosniku ali skupini
vodonosnikov prisotne pomembne količine podzemne vode, ki izkazujejo drugačno stanje.
(2) Razdelitev po prejšnjem odstavku se izvede na podlagi hidrogeološke meje, če to ni mogoče, pa na podlagi
piezometrične gladine podzemne vode ali tokovnic podzemne vode.
6. člen
(1) Določitev in razdelitev vodnega telesa mora biti
izvedena tako, da je mogoče zanesljivo opisati njegovo količinsko in kemijsko stanje.
(2) Vodno telo je lahko glede na naravne karakteristike
ali koncentracijo onesnaževal v njem ali ravni sprememb
količinskega ali kemijskega stanja tudi neenovito.
7. člen
(1) Globlja podzemna voda se ne določi kot vodno
telo.
(2) Za globljo podzemno vodo iz prejšnjega odstavka
se šteje podzemna voda, ki:
1. nima škodljivega vpliva na površinske ekosisteme,
2. nima odvzemov podzemne vode,
3. zaradi naravne kakovosti ni primerna za oskrbo s
pitno vodo,
4. ne omogoča odvzemanja za oskrbo prebivalstva s
pitno vodo zaradi tehnične neizvedljivosti ali nesorazmerno
visokih stroškov ali
5. ne more ogroziti doseganja določenih okoljskih ciljev.
8. člen
(1) Meje vodnega telesa se določijo tridimenzionalno
in sicer določijo na podlagi hidrogeoloških meja in spremembe smeri toka podzemne vode.
(2) Vodno telo se lahko opredeli tudi v navpični smeri,
ločeno za vsako geološko plast, ki leži druga nad drugo, ali
kot vodno telo, ki se razteza preko različnih geoloških plasti.
9. člen
(1) Vodno telo, razdeljeno na podlagi meril iz 5. člena
tega pravilnika, se lahko zaradi zanesljivejšega ugotavljanja
stanja nadalje razdeli glede na specifične obremenitve in
glede na posebne zahteve na varstvenem ali ogroženem
območju po predpisih o vodah, ali na občutljivem območju
po predpisih o varstvu okolja, ali na zavarovanem ali varovanem območju po predpisih o ohranjanju narave.
(2) Specifične obremenitve iz prejšnjega odstavka so
posledica onesnaževanja ali rabe, ugotovljene na podlagi
rezultatov analize obremenitev in vplivov in na podlagi programa spremljanja stanja, zaradi katerih je izkazano, da okoljski cilji glede doseganja dobrega stanja morda ne bodo
doseženi.
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10. člen
Vodna telesa se lahko združuje v skupine vodnih teles,
če je to potrebno zaradi večje učinkovitosti poročanja, upravljanja in izvajanja količinskega ali kemijskega spremljanja
stanja podzemnih voda, če spremljanje stanja na skupini
zadostno reprezentativnih vodnih teles znotraj skupine nudi
zadovoljivo stopnjo zaupanja in natančnosti rezultatov spremljanja stanja, predvsem pa razvrstitve vodnih teles v razrede
glede na stanje.
11. člen
(1) Določitev vodnih teles se preverja najmanj dve leti
pred vsakim sprejetjem načrta upravljanja voda na vodnih
območjih skladno s predpisi o vodah.
(2) Določitev vodnih teles se spremeni, če je to potrebno zaradi zanesljivejšega ugotavljanja stanja podzemnih
voda in učinkovitejšega doseganja okoljskih ciljev.
12. člen
(1) Vodna telesa in njihove geografske meje se vodijo v
digitalni bazi podatkov za raven merila 1: 250.000, v državnem koordinatnem sistemu, ki jo kot izvirnik hrani ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Vodna telesa in njihove meje se prikaže na
publikacijski karti v približnem merilu 1:1.000.000.
(2) Za vsako vodno telo se izdela opis po parametrih iz
priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Opise posameznih vodnih teles se vodi kot atributni del digitalne baze podatkov iz prejšnjega odstavka.
13. člen
(1) Za prvo določitev vodnih teles se uporabijo obstoječi hidrološki, geološki, pedološki podatki in podatki o rabi
zemljišč.
(2) Do pridobitve vseh podatkov kemijskega in količinskega stanja se za prvo določitev lahko uporabijo rezultati
ocene antropogenih obremenitev na podzemne vode.
(3) Za ocene iz prejšnjega odstavka se lahko uporabijo
zadnji razpoložljivi podatki iz evidenc in baz podatkov, ki jih
vodi ministrstvo, ali drugi uradni podatki, zlasti o:
1. obremenjevanju s točkovnimi in razpršenimi viri onesnaženja,
2. obremenjevanju zaradi odvzemanja ali bogatenja
podzemnih voda,
3. onesnaženosti podzemnih voda, ali
4. povezavah z vodnimi telesi površinskih voda in kopenskimi ekosistemi, ki so odvisni od podzemnih voda.
14. člen
Prva določitev vodnih teles se izvede najkasneje do
22. decembra 2004, prvič pa se preveri najkasneje do 22.
decembra 2013.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-01-7/2003
Ljubljana, dne 23. junija 2003.
EVA 2003-2511-0108
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.
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Priloga 1: Opis vodnih teles podzemne vode
SPLOŠNI OPIS VODNEGA TELESA
Vodno telo podzemne vode
Oznaka telesa
Ime telesa
Obmoþje
Število vodonosnikov
Velikost obmoþja vodnega telesa
Obmoþje [km2]
Najveþja dolžina [km]
Najveþja širina [km]
Debelina telesa podzemne vode
Srednja vrednost [m]
Najveþja vrednost [m]
METEOROLOŠKE ZNAýILNOSTI
Letna koliþina padavin [mm] (dolgoletno obdobje)
Srednja vrednost [mm]
Letna temperatura zraka [oC] (dolgoletno obdobje)
Srednja vrednost [oC]
OPIS VODONOSNIKOV
Vodonosnik ali skupina vodonosnikov
Hidrodinamski tipi
Srednja debelina [m]
Litostratigrafski opis
Nezasiþena plast [m]
Debelina nezasiþene plasti
Srednja debelina [m]
Vertikalna prepustnost
Srednja vrednost [m]
Koeficient prepustnosti [m/s]
Srednja vrednost [m/s] (39)
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3149.

Pravilnik o metodologiji za določanje vodnih
teles površinskih voda

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02) izdaja minister za okolje, prostor
in energijo

PRAVILNIK
o metodologiji za določanje vodnih teles
površinskih voda
1. člen
Ta pravilnik določa metodologijo za določanje vodnih
teles ali skupin ali delov vodnih teles površinskih voda (v
nadaljnjem besedilu: vodno telo), kot osnovnih enot za zanesljivo ugotavljanje stanja površinskih voda in doseganje
okoljskih ciljev.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Tip površinske vode je sklop lastnosti površinske
vode ali njenega dela, ugotovljen na podlagi kombinacije
geografskih, hidromorfoloških in fizikalno-kemijskih deskriptorjev.
2. Referenčne razmere so razmere, opredeljene z vrednostmi bioloških elementov površinske vode z zelo dobrim
ekološkim stanjem in so značilne za posamezen tip površinske vode.
3. Zelo dobro ekološko stanje površinske vode je stanje, pri katerem:
– vrednosti hidromorfoloških in fizikalno-kemijskih elementov dosegajo vrednosti, značilne za posamezen tip v
razmerah brez motenj ali izkazujejo zelo majhno odstopanje
od teh razmer zaradi dejavnosti človeka in
– vrednosti bioloških elementov odražajo vrednosti, ki
jih običajno povezujemo s tem tipom v razmerah brez motenj, in ne kažejo ali kažejo zelo majhno odstopanje od takih
razmer,
in se ga ugotavlja po predpisih o varstvu okolja.
5. Največji ekološki potencial je najboljša ekološka
kakovost, ki je lahko dosežena v umetnem ali močno preoblikovanem vodnem telesu, potem ko so izvedeni vsi omilitveni ukrepi.
6. Reprezentativno vodno telo je vodno telo znotraj
skupine vodnih teles, ki ima značilnosti celotne skupine in v
največji meri predstavlja njeno stanje.
7. Ekoregija je območje, v katerem se pojavljajo za
krajino značilni ekosistemi v predvidljivem vzorcu, ki je odraz
geoloških, geomorfoloških, hidrografskih in hidroloških posebnosti območja.
8. Obalno morje je del teritorialnega morja, ki sega
eno navtično miljo od temeljne črte po predpisih o pomorstvu.
3. člen
(1) Tip površinske vode se določi na podlagi obveznih
ali kombinacije obveznih in izbirnih geografskih, hidromorfoloških in fizikalno-kemijskih deskriptorjev iz priloge 1, ki je
sestavni del tega pravilnika.
(2) Tip površinske vode je treba določiti tako, da je
mogoče zanesljivo določiti za tip značilne referenčne razmere.
(3) Biološki elementi, na podlagi katerih se določi za
tip značilne referenčne razmere, so določeni v prilogi 2, ki
je sestavni del tega pravilnika.
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4. člen
(1) Vodno telo se določi tako, da se površinske vode
razdeli glede na:
1. vrsto površinske vode, pri čemer se potoke šteje za
reke,
2. tip površinske vode,
3. geografske in naravne hidromorfološke pojave, ki
pomembno vplivajo na biološke elemente ekološkega stanja površinske vode ali ločujejo razpoznavne dele posameznih vrst površinske vode in
4. fizične spremembe na površinski vodi, ki so posledica človekove dejavnosti in imajo takšen vpliv na hidromorfološke značilnosti, površinske vode, da je preprečeno doseganje dobrega ekološkega stanja.
(2) Pri določitvi vodnega telesa je treba zagotoviti, da
se vodna telesa ne prekrivajo med seboj in vodno telo ni
sestavljeno iz delov površinske vode, ki se ne stikajo.
5. člen
Vodno telo, določeno na podlagi meril iz prejšnjega
člena, se lahko zaradi zanesljivejšega ugotavljanja stanja ali
doseganja okoljskih ciljev nadalje razdeli na dve ali več
vodnih teles, če ima del vodnega telesa pomembno različno
stanje, ali del vodnega telesa sega na varstveno ali ogroženo območje po predpisih o vodah ali na občutljivo območje
po predpisih o varstvu okolja ali na zavarovano ali varovano
območje po predpisih o ohranjanju narave.
6. člen
Umetno in močno preoblikovano vodno telo se uvrsti v
tip umetnega ali močno preoblikovanega vodnega telesa na
podlagi deskriptorjev njemu najbolj primerljive vrste površinske vode. Za tipe umetnih in močno preoblikovanih vodnih
teles se določi največji ekološki potencial, ki se določi na
podlagi bioloških elementov iz priloge 2 tega pravilnika.
7. člen
(1) Samostojen del površinske vode z malo prispevno
površino ali z malo površino se lahko priključi sosednjemu
vodnemu telesu iste vrste in istega tipa, kjer je to mogoče,
ali se določi kot samostojno vodno telo, ali se ga ne upošteva pri določevanju vodnih teles.
(2) Samostojen del površinske vode z malo prispevno
površino ali z malo površino se lahko določi kot samostojno
vodno telo (v nadaljnjem besedilu: malo vodno telo), če stanje
malega vodnega telesa znatno vpliva na doseganje ciljev na:
1. varstvenih ali ogroženih območjih po predpisih o
vodah, ali
2. na občutljivih območjih po predpisih o varstvu okolja, ali
3. na zavarovanih ali varovanih območjih po predpisih
o ohranjanju narave, ali
4. če malo vodno telo povzroča pomemben negativen
vpliv na druge površinske ali podzemne vode.
(3) Mala vodna telesa se lahko pri ugotavljanju in prikazovanju stanja združi v skupino malih vodnih teles, če so iste
vrste in tipa ter nanje vplivajo enake vrste in obsegi obremenitev in imajo vpliv na isto vodno telo.
8. člen
(1) Vodna telesa se lahko združuje v skupine vodnih
teles, če je to potrebno zaradi večje učinkovitosti poročanja,
upravljanja in izvajanja ekološkega ali kemijskega spremljanja stanja površinskih voda, če spremljanje stanja na skupini
zadostno reprezentativnih vodnih teles znotraj skupine nudi
zadovoljivo stopnjo zaupanja in natančnosti rezultatov spremljanja stanja, predvsem pa razvrstitve vodnih teles v razrede
glede na stanje.
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(2) Vodna telesa se lahko zaradi zanesljivejšega ugotavljanja stanja razdruži v dele vodnih teles.
9. člen
Vodna telesa, njihove dele ali skupine vodnih teles se
poimenuje z geografskimi imeni, ki opredeljujejo geografsko lego vodnih teles, njihovih delov ali skupin.
10. člen
(1) Določitev vodnih teles se preverja najmanj dve leti
pred vsakim sprejetjem načrta upravljanja voda na vodnih
območjih skladno s predpisi o vodah.
(2) Določitev vodnih teles se spremeni, če je to, potrebno zaradi zanesljivejšega ugotavljanja stanja površinskih
voda in učinkovitejšega doseganja okoljskih ciljev ob uporabi meril po tem pravilniku.
11. člen
(1) Podatki o vodnih telesih in njihovih mejah se vodijo
v digitalni bazi podatkov za raven merila 1: 25.000 v državnem koordinatnem sistemu, ki jo kot izvirnik hrani ministrstvo, pristojno za upravljanje voda (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo). Vodna telesa in njihove meje se prikaže na
publikacijski karti v približnem merilu 1:1.000.000.
(2) Za vsako posamezno vodno telo se izdela opis
glede na uporabljena merila po tem pravilniku in določi
referenčne razmere glede na uvrstitev vodnega telesa v tip.
Opise posameznih vodnih teles ter referenčne razmere za
vsak tip se vodi kot atributni del digitalne baze podatkov iz
prejšnjega odstavka.
12. člen
(1) Pri prvi določitvi vodnih teles se do pridobitve vseh
ustreznih podatkov o ekološkem in kemijskem stanju lahko
uporabi rezultate ocene ekološkega stanja ali rezultate ocene antropogenih obremenitev in vplivov na površinske vode.
(2) Za ocene iz prejšnjega odstavka se lahko uporabijo
zadnji razpoložljivi podatki iz evidenc in baz podatkov, ki jih
vodi ministrstvo, ali drugi uradni podatki, in sicer:
1. baze podatkov obstoječega spremljanja stanja bioloških parametrov,
2. evidence podatkov na podlagi predpisov o emisijah
odpadnih voda,
3. evidence podatkov o rabi voda,
4. evidence podatkov o rabi zemljišč, ali
5. druge evidence, ki lahko služijo kot ocena obremenitve iz razpršenih virov obremenjevanja.
13. člen
(1) Prva določitev vodnih teles se izvede najkasneje do
22. decembra 2004, določitev umetnih in močno preoblikovanih vodnih teles pa se prvič preveri najkasneje do 22.
decembra 2009.
(2) Določitev drugih vodnih teles se prvič preveri najkasneje do 22. decembra 2013.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-01-8/2003
Ljubljana, dne 23. junija 2003.
EVA 2003-2511-0109
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.
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PRILOGA 1
Obvezni in izbirni deskriptorji in njihove vrednosti za doloþitev tipov površinskih voda
ZA REKE:
Ekoregija
Nadmorska višina

Velikost prispevne površine

Geološka podlaga

Zemljepisna širina
Zemljepisna dolžina
+ IZBIRNI PARAMETRI

Ekoregije so prikazane v sliki 1 te priloge
< 200 m
200 ÷ 800 m
> 800 m
Mala prispevna površina
10 ÷ 100 km2
100 ÷ 1000 km2
> 10000 km2
Apnenþasta
Silikatna
Organska

Oddaljenost od reþnega izvira
Energija toka (funkcija pretoka in padca dna)
Povpreþna širina struge
Povpreþna globina voda
Povpreþni vodni padec
Oblika in konfiguracija glavne reþne struge
Kategorija pretoka reke
Oblika doline
Premešþanje plavin
Kapaciteta nevtralizacije kislin
Sestava substrata
Kloridi
Razpon temperature zraka
Povpreþna temperatura zraka
Padavine
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ZA JEZERA:
Ekoregija
Nadmorska višina

Površina jezera

Povpreþna globina

Geološka podlaga

Zemljepisna širina
Zemljepisna dolžina
+ IZBIRNI PARAMETRI
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Ekoregije so prikazane v sliki 1 te priloge
< 200 m
200 ÷ 800 m
> 800 m
Male površine
0,5 ÷ 1 km2
1 ÷ 10 km2
10 ÷ 100 km2
> 100 km2
<3m
3 ÷ 15 m
> 15 m
Apnenþasta
Silikatna
Organska

Povpreþna globina jezera
Oblika jezera
Zadrževalni þas
Povpreþna temperatura zraka
Razpon temperature zraka
Znaþilnosti mešanja (npr. monomiktiþno,
dimiktiþno, polimiktiþno)
Kapaciteta nevtralizacije kislin
Naravno ozadje stanja hranil
Sestava substrata
Nihanje vodne gladine
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ZA SOMORNICO:
Ekoregija
Povpreþna letna slanost

Povpreþna amplituda bibavice

Zemljepisna širina
Zemljepisna dolžina
+ IZBIRNI PARAMETRI

ZA OBALNO MORJE:
Ekoregija
Povpreþna letna slanost

Povpreþna globina

Zemljepisna širina
Zemljepisna dolžina
+ IZBIRNI PARAMETRI
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Ekoregije so prikazane v sliki 2 te priloge
< 0,5 ‰
0,5 ÷ 5 ‰
5 ÷ 18 ‰
18 ÷ 30 ‰
30 ÷ 40 ‰
<2m
2÷4m
>4m

Globina
Hitrost toka
Izpostavljenost valovom
Zadrževalni þas
Povpreþna temperatura vode
Znaþilnosti mešanja
Motnost
Sestava substrata
Konfiguracija
Razpon temperature vode
Ekoregije so prikazane v sliki 2 te priloge
< 0,5 ‰
0,5 ÷ 5 ‰
5 ÷ 18 ‰
18 ÷ 30 ‰
30 ÷ 40 ‰
< 30 m
30 ÷ 200 m
> 200 m

Hitrost toka
Izpostavljenost valovom
Povpreþna temperatura vode
Znaþilnosti mešanja
Motnost
Zadrževalni þas (v zaprtih zalivih)
Sestava substrata
Razpon temperature vode
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Slika 1
Ekoregije za reke in jezera
1. Ibersko-Makaroneška regija
2. Pireneji
3. Italija, Korzika in Malta
4. Alpe
5. Dinarski zahodni Balkan
6. Helenski zahodni Balkan
7. Vzhodni Balkan
8. Zahodnoevropsko sredogorje
9. Srednjeevropsko sredogorje

10. Karpati
11. Madžarsko nižavje
12. Pontsko obmoþje
13. Zahodnoevropska nižina
14. Srednjeevropska nižina
15. Baltik
16. Vzhodnoevropska nižina
17. Irska in Severna Irska
18. Velika Britanija

19. Islandija
20. Borealno gorovje
21. Tundra
22. Baltski šþit
23. Tajga
24. Kavkaz
25. Kaspijska depresija
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Slika 2
Ekoregije za somornice in obalno morje

1. Atlantski ocean
2. Norveško morje
3. Barentsovo morje

4. Severno morje
5. Baltiško morje
6. Sredozemsko morje
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PRILOGA 2
Biološki elementi kakovosti za doloþitev za tip znaþilnih referenþnih razmer
ZA REKE:
Sestava in številþnost vodnega rastlinstva
Sestava in številþnost bentoških nevretenþarjev
Sestava, številþnost in starostna struktura rib
ZA JEZERA:
Sestava, številþnost in biomasa fitoplanktona
Sestava in številþnost drugega vodnega rastlinstva
Sestava in številþnost bentoških nevretenþarjev
Sestava, številþnost in starostna struktura rib
ZA SOMORNICO:
Sestava, številþnost in biomasa fitoplanktona
Sestava in številþnost drugega vodnega rastlinstva
Sestava in številþnost bentoških nevretenþarjev
Sestava in številþnost rib
ZA OBALNO MORJE:
Sestava in številþnost in biomasa fitoplanktona
Sestava in številþnost drugega vodnega rastlinstva
Sestava in številþnost bentoških nevretenþarjev

3150.

Seznam katastrskih občin osrednjega območja
pojavljanja velikih zveri

Na podlagi 16. člena zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 52/02 – ZDU-1) in za izvajanje določb 30. člena
zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 –
ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) objavlja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

SEZNAM
katastrskih občin osrednjega območja
pojavljanja velikih zveri
I
Seznam katastrskih občin osrednjega območja
pojavljanja velikih zveri predstavlja osrednje območje
medveda, katerega razmejitev je na podlagi “Strategije
upravljanja z rjavim medvedom (Ursos arctos) v Sloveniji“,
ki je na vpogled pri ministrstvu pristojnem za lov, opredelil
Zavod za gozdove Slovenije in vključuje naslednje katastrske
občine, ki se v celoti ali delno nahajajo v osrednjem območju
medveda:
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KATASTRSKA OBČINA

ŠIFRA

IME

ŠIFRA

IME

VKLJUČENOST

001

AJDOVŠČINA

150

BLOKE

005

BOROVNICA

008

BREZOVICA

013

CERKNICA

2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2382
2383
2384
2385
2388
1667
1668
1671
1672
1673
1674
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
2004
2005
2006
1652
1703
1704
1705
1632
1633
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1669

DOL-OTLICA
KOVK
KRIŽNA GORA
COL
VODICE
PODKRAJ
VIŠNJE
STOMAŽ
VRTOVIN
ČRNIČE
GOJAČE
KAMNJE
HITENO
ZALES
GRADIŠKO
RAVNIK
VELIKE BLOKE
RADLEK
STUDENO
NOVA VAS
VOLČJE
KRAJIČ
STRMCA
VELIKI VRH
RUNARSKO
BENETE
STUDENEC
HUDI VRH
METULJE
TOPOL
RAVNE PRI TOPOLU
BOROVNICA
BREG
ZABOČEVO
RAKITNA
JEZERO
KAMNIK
PRESERJE
OTOK I
GORENJE JEZERO
OSREDEK
ŽILCE
KRANJČE
OTAVE
KOŽLJEK
BEZULJAK
RAKEK
UNEC
BEGUNJE PRI CERKNICI
SELŠČEK
CAJNARJE
ŠTRUKLJEVA VAS
JERŠIČE
RAVNE PRI ŽILCAH
KREMENCA

DEL
DEL
DEL
DEL
CELA
CELA
CELA
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
DEL
DEL
DEL
CELA
DEL
DEL
DEL
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
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OBČINA
ŠIFRA

IME

014
017

CERKNO
ČRNOMELJ

020

DOBREPOLJE

157

DOLENJSKE TOPLICE

032

GROSUPLJE

036

IDRIJA

KATASTRSKA OBČINA
ŠIFRA

IME

VKLJUČENOST

1670
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
2700
2710
2349
1534
1536
1537
1538
1539
1549
1550
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1567
1568
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1496
1497
1498
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358

ULAKA
GRAHOVO
CERKNICA
DOLENJA VAS
OTOK II
LIPSENJ
ŽEROVNICA
BLOČICE
RAKOV ŠKOCJAN
GLAŽUTA
ŠEBRELJE
PETROVA VAS
TALČJI VRH
BUKOVA GORA
DOLENJA PODGORA
MAVRLEN
TANČA GORA
DRAGATUŠ
HRAST PRI VINICI
NOVA LIPA
STARA LIPA
STARI TRG OB KOLPI
SODEVCI
RADENCI
SINJI VRH
DAMELJ
UČAKOVCI
VINICA
POTISKAVEC
PODTABOR
CESTA
ZDENSKA VAS
ZAGORICA
VIDEM DOBREPOLJE
PODGORA
KOMPOLJE
PODTURN
PODSTENICE
POLJANE
VINO
PONOVA VAS
SLIVNICA
ŽALNA
LUČE
ILOVA GORA
RAČNA
VELIKE LIPLJENE
IDRIJSKE KRNICE
SPODNJA KANOMLJA
SREDNJA KANOMLJA
GORENJA KANOMLJA
VOJSKO
ČEKOVNIK
IDRIJA MESTO
SPODNJA IDRIJA

CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
DEL
DEL
DEL
CELA
CELA
DEL
DEL
DEL
DEL
CELA
DEL
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
DEL
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
DEL
CELA
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
CELA
CELA
CELA
DEL
DEL
DEL
DEL
CELA
CELA
DEL
DEL
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Št.

OBČINA
ŠIFRA

IME

037

IG

038

ILIRSKA BISTRICA

039

IVANČNA GORICA

048

KOČEVJE
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KATASTRSKA OBČINA
ŠIFRA

IME

VKLJUČENOST

2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2696
1699
1700
1701
1702
1706
1707
1708
1709
1712
2508
2509
2510
2511
2512
2524
2525
2526
2543
2544
2545
2546
1821
1825
1827
1828
1829
1830
1831
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1589
1590
1591

JELIČNI VRH
IDRIJSKI LOG
GODOVIČ
ČRNI VRH
ZADLOG
KANJI DOL
LOME
JAVORNIK
VOJŠČICA
DOBRAVICA
IG
IŠKA LOKA
TOMIŠELJ
VRBLJENE
IŠKA VAS
GOLO
ŽELIMLJE
ZAPOTOK
SNEŽNIK
BAČ
KORITNICE
KNEŽAK
ŠEMBIJE
TRNOVO
ILIRSKA BISTRICA
VRBOVO
JABLANICA
TRPČANE
PODGRAJE
ZABIČE
VRHE
ZAGRADEC
KRKA
PODBUKOVJE
VELIKO GLOBOKO
AMBRUS
VIŠNJE
POLOM
STARI LOG
SMUKA
ROG
MALA GORA
KOBLARJI
STARA CERKEV
MAHOVNIK
KOČEVJE
ŽELJNE
RAJHENAV
ONEK
LIVOLD
KOČE
GOTENICA
BOROVEC
KOČEVSKA REKA
NOVI LAZI

DEL
CELA
DEL
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
DEL
DEL
DEL
DEL
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
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OBČINA
ŠIFRA

IME

165

KOSTEL

064

LOGATEC

065

LOŠKA DOLINA

066

LOŠKI POTOK

KATASTRSKA OBČINA
ŠIFRA

IME

VKLJUČENOST

1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1608
1607
1609
1610
1611
1612
1613
1614
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2703
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
2705
2709
1584
1585
1586
1640
1641
1642

ŠTALCERJI
ČRNI POTOK
MOZELJ
KUMROVA VAS
BREZJE
KOPRIVNIK
HRIB
NEMŠKA LOKA
KNEŽJA LIPA
ČEPLJE
PREDGRAD
DOL
SPODNJI LOG
RAJNDOL
ŠKRILJ
BRIGA
SUHOR
BANJA LOKA
VRH
FARA
PIRČE
KUŽELJ
SLEMENA
NOVI SVET
HOTEDRŠICA
RAVNIK
GORENJI LOGATEC
BLEKOVA VAS
DOLENJI LOGATEC
LAZE
GRČAREVEC
HRUŠICA
DANE
PODCERKEV
LOŽ
STARI TRG PRI LOŽU
KNEŽJA NJIVA
VRHNIKA
POLJANE
IGA VAS
VIŠEVEK
PUDOB
NADLESK
KOZARIŠČE
VRH
BABNA POLICA
BABNO POLJE
LESKOVA DOLINA
JAVORJE
DRAGA
TRAVA
ŽURGE
RETJE
HRIB
TRAVNIK

CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
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KATASTRSKA OBČINA

ŠIFRA

IME

ŠIFRA

IME

VKLJUČENOST

084

NOVA GORICA

085
088

NOVO MESTO
OSILNICA

091

PIVKA

094

POSTOJNA

104

RIBNICA

2297
2298
2299
2300
2311
2312
1499
1587
1588
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2704
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
1615
1616
1617
1618
1619
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631

ČEPOVAN
LAZNA
LOKVE
TRNOVO
VITOVLJE
OSEK
STARE ŽAGE
OSILNICA
BOSLJIVA LOKA
SELCE
PETELINJE
RADOHOVA VAS
PARJE
ZAGORJE
JURIŠČE
PALČJE
TRNJE
JURJEVA DOLINA
DOLENJA PLANINA
GORENJA PLANINA
KAČJA VAS
STRMICA
STUDENO
BUKOVJE
ŠMIHEL POD NANOSOM
LANDOL
ZAGON
HRAŠČE
STUDENEC
HRENOVICE
VELIKA BRDA
STRANE
RAZDRTO
HRUŠEVJE
OREHEK
RAKITNIK
ZALOG
STARA VAS
POSTOJNA
MATENJA VAS
SLAVINA
PODPOLJANE
VELIKE POLJANE
SUŠJE
VINICE
SODRAŽICA
JURJEVICA
GORENJA VAS
RIBNICA
GORIČA VAS
PRIGORICA
DANE
DOLENJA VAS
RAKITNICA
GRČARICE

DEL
CELA
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
CELA
CELA
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
DEL
CELA
CELA
CELA
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
CELA
CELA
DEL
DEL
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
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OBČINA

KATASTRSKA OBČINA

ŠIFRA

IME

ŠIFRA

IME

VKLJUČENOST

109

SEMIČ

179

SODRAŽICA

123

ŠKOFLJICA

128

TOLMIN

134

VELIKE LAŠČE

136

VIPAVA

140

VRHNIKA

193

ŽUŽEMBERK

1520
1521
1522
1529
1530
1531
1532
1533
1620
1621
1622
1698
1710
2684
2260
2261
1711
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
2377
2406
2002
2003
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442

ŠTALE
ČRMOŠNJICE
PRIBIŠJE
KOT
BLATNIK
GOLOBINJEK
PLANINA
KLEČ
ŽIMARICE
GORA
ZAMOSTEC
PIJAVA GORICA
GRADIŠČE
DRENIK
PRAPETNO BRDO
GORENJA TREBUŠA
TURJAK
KRVAVA PEČ
SELO PRI ROBU
OSOLNIK
ULAKA
VELIKE LAŠČE
DVORSKA VAS
LUŽARJI
SANABOR
NANOS
VRHNIKA
VERD
ŽUŽEMBERK
ŠMIHEL PRI ŽUŽEMBERKU
ŽVIRČE
HINJE
SELA PRI HINJAH
VELIKO LIPJE
STAVČA VAS

CELA
DEL
DEL
DEL
DEL
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
DEL
CELA
DEL
DEL
DEL
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
CELA
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
CELA
CELA
CELA
CELA
DEL

II
Natančnejši vpogled v seznam parcel pri deljenih
katastrskih občinah je možen na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter izpostavah
kmetijske svetovalne službe Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije.
III
Grafični prikaz osrednjega območja medveda je
kot priloga sestavni del tega seznama.
Št. 321-205/2003-2
Ljubljana, dne 17. junija 2003.
EVA 2002-2311-0259
mag. Franc But l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije

Št.

65 / 4. 7. 2003 / Stran 10103

Stran

10104 / Št. 65 / 4. 7. 2003

Uradni list Republike Slovenije

USTAVNO SODIŠČE
3151.

Odločba, da se sklep Vrhovnega sodišča RS, št.
II Ips 558/98 z dne 27. 10. 1999 razveljavi,
zadeva se vrne vrhovnemu sodišču v novo
odločanje. Rok iz 429. člena zakona o
pravdnem postopku se ustavnima pritožnikoma
izteče trideset dni po objavi te odločbe v
Uradnem listu Republike Slovenije

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. in B. B. iz Ž. Ž. na seji dne 5. junija 2003

o d l o č i l o:
1. Sklep vrhovnega sodišča št. II Ips 558/98 z dne 27.
10. 1999 se razveljavi.
2. Zadeva se vrne vrhovnemu sodišču v novo odločanje.
3. Rok iz 429. člena zakona o pravdnem postopku
(Uradni list RS, št. 26/99, 96/02 in 12/03 ur. p.b.) se
ustavnima pritožnikoma izteče trideset dni po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

O b r a z lo ž i t e v
A)
1. Ustavna pritožnika sta v posestnomotenjski pravdi
dosegla pravnomočen sklep z ugotovitvijo, da sta ju toženca
motila v njuni posesti dovozne ceste do stanovanjske hiše in
platoja pred njo s tem, ko sta “v dolžini 14 m izkopala 15
betonskih cestnih robnikov dolžine po 1 m, razbila 1,5 m
globok jašek in izpodkopala rob dvoriščnega platoja pred
stanovanjsko hišo na dolžini 33 m ter s tem porušila njegovo
stabilnost”. Pravnomočen sklep je tožencema naložil “vzpostaviti prejšnje stanje in sicer sanirati dvoriščni plato pred
stanovanjsko hišo, cestni rob in kanalizacijski jašek v skladu
in na način, kot ga določa izvedenec …”, v bodoče se
morata takih in podobnih posegov vzdržati, da ne bo izvršbe.
2. Zoper tak sklep je vrhovna državna tožilka vložila
zahtevo za varstvo zakonitosti, v kateri zatrjuje napačno uporabo tretjega odstavka 70. člena, 75. člena in prvega odstavka 78. člena zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (Uradni list RS, št. 6/80 in nasl. – v nadaljevanju:
ZTLR). Obrazloži, da je tožeča stranka imela le stvarno služnost vožnje po sporni poti in da je v dejanski uporabi nepremičnine (poti) v tem obsegu tožena stranka ni motila. Predlaga, naj vrhovno sodišče izpodbijani sklep spremeni tako,
da bo tožbeni zahtevek tako v ugotovitvenem kot v restrikcijskem delu zavrnjen.
3. Vrhovno sodišče je presodilo, da je tožeča stranka
kot pravno podlago za svojo posest navedla obstoj posesti
stvarne služnosti na zemljišču tožene, zahtevala pa ugotovitev posesti dovozne ceste in – kot vzpostavitev prejšnjega
stanja – ponovno vzpostavitev gradbenih posegov na tuji
stvari, ki jih je bila opravila brez dogovora z lastnikom –
toženo stranko, in da je tak tožbeni zahtevek nesklepčen,
nesklepčnost pa je problem materialnega prava. Obrazložilo
je, da tožeča stranka “ne more zahtevati varstva pred motenjem posesti ceste, ker so bila sporna dela opravljena na
območju zemljišča prvega toženca in ker tožeča stranka
nima posesti ceste, temveč posest stvarne služnosti te ceste (poti). Vrhovno sodišče je opozorilo, da je treba interes
posestnika stvarne služnosti obravnavati ozko in da bi (zato)
bil zahtevek tožnika lahko utemeljen šele, če bi bil v poprejšnji petitorni pravdi ali z dogovorom strank ugotovljen tak

obseg služnosti, kot ga je vzpostavila tožeča stranka. Če pa
tožnika nimata posesti ceste, tudi zahtevek za vzpostavitev
prejšnjega stanja na tej podlagi ne more biti utemeljen. Zato
je vrhovno sodišče zahtevku za varstvo zakonitosti v celoti
ugodilo in sklepa sodišč prve in druge stopnje spremenilo
tako, da je tožbeni zahtevek v celoti zavrnilo.
4. Tak sklep vrhovnega sodišča je predmet ustavne
pritožbe. Pritožnika zatrjujeta, da vrhovno sodišče zavestno
pristransko povzema njune trditve v postopku in da posega
v dejanske ugotovitve nižjih sodišč, njegovo stališče, da bi
bilo uveljavljanje varstva posesti služnosti mogoče šele, ko
bi bil po sodni poti ali s sporazumom med strankama ugotovljen ustrezen obseg te služnosti, je po mnenju pritožnikov
v neskladju s sodno prakso.
5. Posebej ustavna pritožnika očitata izpodbijanemu
sklepu, da se – enako kot zahteva za varstvo zakonitosti –
omejuje zgolj na vprašanje posesti poti oziroma služnosti
poti, ne obravnava pa vprašanja posesti dvoriščnega platoja
pred njuno hišo, motenja te posesti z izkopanjem roba v
dolžini 33 m in porušenjem stabilnosti platoja ter zahteve za
vrnitev v prejšnje stanje. Ta del dejanskega stanja, trdita, je
zanju pomembnejši in je bil pri njuni odločitvi za pravdo
bistven. Izpodbijani sklep je tudi v tem delu razveljavil sklepa
sodišč prve in druge stopnje in zahtevek nepojasnjeno zavrnil.
6. Pritožnika zatrjujeta kršitev 22. člena (enako varstvo
pravic), 23. člena (pravica do sodnega varstva), 24. člena
(javnost sojenja), 33. člena (pravica do zasebne lastnine) in
34. člena (pravica do osebnega dostojanstva in varnosti)
ustave.
7. Pritožnika predlagata, naj ustavno sodišče izpodbijani sklep odpravi ali razveljavi, odloči pa naj tudi o vnovičnem
teku roka iz 429. člena zakona o pravdnem postopku (ZPP).
8. Ustavno sodišče je s sklepom z dne 10. 12. 2002
ustavno pritožbo sprejelo. Napovedalo je, da bo zlasti presodilo, ali ni razveljavitveni sklep vrhovnega sodišča presegel vsebinskega obsega zahteve za varstvo zakonitosti in
brez obrazložitve zajel še drugi samostojen del zahtevka, in
ali ni zaradi tega pritožnikoma kršena pravica do enakega
varstva pravic (22. člen ustave).
9. Ustavno sodišče je pozvalo vrhovno sodišče kot
nasprotnega udeleženca, naj odgovori na trditve, s katerimi
pritožnika utemeljujeta očitke o kršitvi človekovih pravic. Vrhovno sodišče je v svojem odgovoru med drugim zatrdilo,
da so vsi razlogi za njegove odločitve navedeni v njegovih
odločbah in da morajo biti popolni; zato da pojasnjevanje
obsega izpodbijanja v zahtevi za varstvo zakonitosti in razumevanja tega obsega s strani vrhovnega sodišča ne pride v
poštev.
B)
10. Ustavno sodišče ne more presojati, ali je bilo v
izpodbijanem sklepu materialno pravo uporabljeno pravilno,
med drugim tudi ne pravilnosti odločitve vrhovnega sodišča
o tem, katera vprašanja so materialnopravne narave; to namreč ne sodi med naloge, ki jih ustava v 160. členu določa
ustavnemu sodišču glede ustavnih pritožb. Zato zgolj z zatrjevanjem o napačni uporabi materialnega prava ni mogoče
izpodbijati sodnega sklepa, razen če bi sodišče v obravnavanem primeru zakonsko normo uporabilo samovoljno, v
očitnem neskladju z njeno vsebino in z namenom zakonodajalca, ali če njene uporabe ne bi obrazložilo. Za kaj takega po presoji ustavnega sodišča ne gre.
11. Pritrditi pa je treba pritožnikoma, kolikor gre za tisti
del sklepa sodišč prve in druge stopnje, v katerem ugotav-
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ljata, da sta toženca motila tožečo stranko v njeni posesti
platoja pred hišo s tem, da sta v dolžini 33 m izpodkopala
njegov rob in s tem porušila njegovo stabilnost, ter del, ki
tožencema glede tega vsebinskega dela ugotovljenega dejanskega stanja nalaga vzpostavitev prejšnjega stanja. To je
bil skozi vso pravdo izrecen sestavni del navedb, prerekanj,
dokazovanja, ugotavljanja primernega načina vračanja v prejšnje stanje, nazadnje izrecen del ugotovljenega dejanskega
stanja, ugotovitvenega ter restitucijskega dela prvostopne
sodne odločitve in njene pritožbene potrditve. V izvedenskem mnenju C. C., točki B s prilogami, ki je sestavni del
izreka sklepa sodišča prve stopnje, je ta del izključna vsebina točke Ba, delna vsebina točke Bb in delna vsebine točke
Be; v situaciji, ki je prva priloga omenjenega, v izrek vključenega, dela izvedenskega mnenja, gre v celoti za predel med
P1 in P4, deloma pa za predel P5 do P7.
12. Podatki in prikazi v pravdnem spisu Okrožnega
sodišča v Šmarju pri Jelšah št. P 229/96 (prvotno P
345/92) narekujejo dvom, da bi se pravno vprašanje o
obsegu pravice na poti (stvarna služnost vožnje do zemljišča
tožnikov) moglo nanašati tudi na del zatrjevanega motenjskega dejanja vsaj v predelu P1 do P4. Ta predel je namreč
preč od poti k tožencu.
13. Zahteva za varstvo zakonitosti predlaga zavrnitev
posestnomotenjskega zahtevka v celoti. Toda utemeljuje pa
ga z razlogi, ki brez dvoma veljajo za dejanje na poti (predel
od P10 do P6, vsaj deloma še do P4), a po vsem videzu ne
tudi za dejanje v predelu P1 do P4 – očitek o posegu v plató
pred hišo tožnikov pa sodi v ta predel.
14. Enako je z razlogi, ki jih v obrazložitvi navede in se
nanje opira izpodbijani sklep. Ti razlogi se v celoti nanašajo
na tisti del očitanega motitvenega dejanja, ki je povezan s
potjo do hiše tožnikov in sodi v predele od P10 do P6,
deloma do P4.
15. Vendar izpodbijani sklep zavrne posestnomotenjski zahtevek v celoti. Ni mogoče sklepati, da se njegovi
razlogi nanašajo tudi na omenjeni drugi del zahtevka. Izrecno oziroma neposredno se izpodbijani sklep s tem delom
očitane motitve in zahtevane vrnitve v prejšnje stanje vsekakor ne ukvarja.
16. Pravdna stranka ima pravico do utemeljitve sodišča, zakaj je njen zahtevek zavrnilo. To velja še poudarjeno,
če je bilo zahtevku že pravnomočno in obrazloženo ugodeno, naknadno pa je bila taka sodna odločitev spremenjena
in zahtevek zavrnjen. Ker je glede omenjenega dela zavrnjenega zahtevka ostala za obrazložene razloge zavrnitve prikrajšana, je bila tožeči stranki kršena njena pravica do enakega sodnega varstva pravic (22. člen ustave).
17. Ugotovitev o kršitvi človekove pravice se nanaša le
na del izpodbijanega sklepa. Ker obeh delov zlasti v pogledu vračanja v prejšnje stanje (vsebina Bb in Be izvedeniškega mnenja) v ustavnosodnem postopku ni bilo mogoče razdružiti, je ustavno sodišče sklep razveljavilo v celoti.
18. Ker je izpodbijani sklep razveljavilo iz pravkar obrazloženega razloga, ustavno sodišče ni presojalo, ali so glede
tistega dela izpodbijanega sklepa, na katerega se nanaša
ugotovljena kršitev človekove pravice, kršene tudi pravice iz
23., 24., 33. in 34. člena ustave, kakor to zatrjujeta ustavna pritožnika.
19. Kolikor gre za tisti del izpodbijanega sklepa, ki se
po vsebini nanaša na pot, po območju očitanega dejanja,
pa na predele P10 do P7, deloma do P5, so očitki ustavne
pritožbe neutemeljeni. Pritožnika sicer zatrjujeta, da odločitev sodišča nasprotuje ustaljeni sodni praksi, kar bi lahko pomenilo kršitev pravice do enakega varstva pravic (22.
člen ustave), a se pri tem zgolj splošno sklicujeta na celoto
sodne prakse. Šele z navedbo konkretnih primerov, v ka-

Št.

65 / 4. 7. 2003 / Stran 10105

terih bi sodišče v zadevah z enakim dejanskim in pravnim
stanjem, za kakršnega gre v njunem primeru, odločilo drugače, bi bilo mogoče utemeljevati takó kršitev človekove
pravice. Posebnosti obravnavanega primera so v izpodbijanem sklepu jasno predstavljene in ocenjene. Tudi kršitve
človekove pravice iz prvega odstavka 23. člena ustave ni,
ko sta bila tožnika deležna sodnega varstva in je sodilo
sodišče, kakor ga ta ustavna določba vsakomur zagotavlja.
Trditev o kršitvi 24. člena ustave je nepojasnjena, očitno
pa ne utemeljena. To velja tudi za očitek, da je kršena
pravica do osebnega dostojanstva in varnosti (34. člena
ustave).
20. Določba 3. točke izreka je bila potrebna, ker je
bila pritožnikoma, kot sta opozorila, zahteva za izvršitev restitucijskega dela pravnomočnega zahtevka zavrnjena zaradi izpodbijanega sklepa, po 429. členu ZPP pa jima je
pravica zahtevati izvršbo medtem prenehala. Brez tega dela
izreka torej pravnomočnega sklepa ne bi mogla uresničiti.
C)
21. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena in drugega odstavka 40. člena v
zvezi z 49. členom ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica
Wedam Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj, dr.
Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik, sodnica mag. Marija
Krisper Kramberger je bila pri odločanju v zadevi izločena.
Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. Up-51/00-15
Ljubljana, dne 5. junija 2003.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

BANKA SLOVENIJE
3152.

Sklep o spremembi sklepa o obveznih rezervah

Na podlagi 1. točke 11. člena, 19. člena in prvega
odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list
RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi sklepa o obveznih rezervah
1. V sklepu o obveznih rezervah (Uradni list RS, št.
103/02) se v osmi alinei 1. točke črta besedilo: “in kot
gotovino v blagajni”.
Črta se deveta alinea 1. točke.
2. V tretji alinei prvega odstavka 8. točke se besedilo
“s kratkoročnimi državnimi vrednostnimi papirji” spremeni
tako, da se glasi:
“z vrednostnimi papirji Republike Slovenije, sklenjenimi v skladu z veljavnimi pravili za začasno prodajo vrednostnih papirjev na grosističnem denarnem trgu”.
V tretji alinei drugega odstavka in drugi alinei tretjega
odstavka 8. točke se besedilo “s kratkoročnimi državnimi
vrednostnimi papirji” spremeni tako, da se glasi:
“iz tretje alinee prvega odstavka te točke”.
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V tretjem odstavku 8. točke se besedilo “7-odstotna
stopnja obveznih rezerv” spremeni tako, da se glasi:
“4,5-odstotna stopnja obveznih rezerv”.
3. V 9. točki se črta beseda “prihodnjem”.
4. Besedilo 11. točke se spremeni tako, da se glasi:
“11. Obveznik izpolni obvezne rezerve tako, da je v
obdobju izpolnjevanja v povprečju stanje na njegovem računu pri Banki Slovenije ob koncu dneva najmanj enako znesku izračunanih obveznih rezerv v obdobju izračuna.”
5. Besedilo 12. točke se spremeni tako, da se glasi:
“12. Povprečje izpolnitve obveznih rezerv iz 11. točke
tega sklepa se računa kot aritmetično povprečje stanj na
računu obveznika pri Banki Slovenije ob koncu dneva.”
6. V 14. točki se za besedilom “na računu pri Banki
Slovenije” doda besedilo: “ob koncu dneva”.
7. Drugi stavek prvega odstavka 17. točke se spremeni
tako, da se glasi:
“Nadomestilo se izračuna z množenjem manka in predpisane obrestne mere zamudnih obresti, za vse dni v obdobju izpolnjevanja.”
8. Drugi stavek 18. točke se spremeni tako, da se
glasi:
“Nadomestilo se izračuna z množenjem dnevnega zneska premalo izločenih obveznih rezerv in predpisane obrestne mere zamudnih obresti, za vsak dan izračunano nadomestilo pa se obrestuje do konca meseca po lombardni
obrestni meri Banke Slovenije.”
9. V 19. točki se za besedo “Nadomestilo” doda besedilo: “iz 18. točke tega sklepa”.
10. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za
izračun in izpolnjevanje obveznih rezerv za mesec september 2003.
Ljubljana, dne 30. junija 2003.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

3153.

Sklep o dajanju kovancev za 20 in 50 tolarjev v
obtok

Na podlagi prvega odstavka 9. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št.
58/02 in 85/02) in 2. člena zakona o denarni enoti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/91-I in 33/92) izdaja
Svet Banke Slovenije

SKLEP
o dajanju kovancev za 20 in 50 tolarjev v obtok
1
Banka Slovenije bo preko bank v Republiki Sloveniji
dne 7. julija 2003 dala v obtok kovanca za 20 in 50 tolarjev
z znamenji, ki so določena z odlokom o glavnih znamenjih
kovancev za 20 in 50 tolarjev (Uradni list RS, št. 21/03).

Uradni list Republike Slovenije
2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 72
Ljubljana, dne 30. junija 2003.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

3154.

Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o
sistemu zajamčenih vlog

Na podlagi 154. in 128. člena zakona o bančništvu
(Uradni list RS, št. 7/99, 59/01 in 55/03) ter prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 58/02, 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi sklepa o sistemu
zajamčenih vlog
1
Prvi odstavek 3. točke sklepa o sistemu zajamčenih
vlog (Uradni list RS, št. 61/00 in 35/02) se spremeni tako,
da se glasi:
»Zajamčena vloga je stanje vloge posameznega vlagatelja pri banki na dan stečaja nad to banko do višine, ki jo
predpisuje zakon o bančništvu.«
2
13. točka se dopolni z novima drugim in tretjim odstavkom, ki se glasita:
»Banka mora ves čas skrbeti, da znesek naložb v vrednostnih papirjih, vrednotenih po veljavnih načelih, dosega
oziroma presega znesek iz prejšnjega odstavka. Ta obveznost ne velja v roku 30 dni od vplačila sredstev iz prodanih
vrednostnih papirjev, če banka izpolni naloženo obveznost
iz prvega odstavka 25. točke na ta način.
Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru, ko Banka
Slovenije na podlagi tretjega odstavka 25. točke dopusti
plačilo v kasnejšem roku, 30-dnevni rok iz prejšnjega odstavka šteje od dneva izteka kasnejšega roka.«
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. junija 2003.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.
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3155.

Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem
obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati

Št.

3156.
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Sklep o spremembah sklepa o veliki
izpostavljenosti bank in hranilnic

Na podlagi 74. člena in 92. člena v zvezi s 6. točko 91.
člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 102/00
in 59/01) ter 15. člena in prvega odstavka 31. člena zakona
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02)
izdaja Svet Banke Slovenije

Na podlagi 2. točke 74. člena in 92. člena zakona o
bančništvu (Uradni list RS, št 7/99, 59/01 in 55/03) ter
prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu
likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati

SKLEP
o spremembah sklepa o veliki izpostavljenosti
bank in hranilnic

1
V 8. točki sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki
jo mora banka zagotavljati (Uradni list RS, št. 82/01,
108/01, 28/02, 5/03 in 15/03; v nadaljevanju: sklep) se
doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Banke, ki imajo dolgo devizno pozicijo, lahko pri izračunu količnikov v prvem in drugem razredu deviznega dela
dodatno upoštevajo terjatve, nastale na podlagi danih kreditov v tujem denarju rezidentom, razen Republiki Sloveniji in
drugim bankam, z ročnostjo nad 180 dni. Ta znesek ne sme
presegati manjšega od zneska vpisanih blagajniških zapisov
Banke Slovenije v tolarjih ali zneska 7-dnevne začasne prodaje deviz Banki Slovenije.«

1
V prvem odstavku 6. točke sklepa o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 24/02 in 22/03)
se odstotek »10%« zamenja z »20%« in v tretjem odstavku
iste točke odstotek »100%« z »200%«.

2
Drugi in tretji odstavek 9. točke sklepa se črtata. Nadomestita ju nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Banke, ki imajo dolgo devizno pozicijo, lahko pri dnevnem zagotavljanju vsote terjatev v tujem denarju iz prvega
odstavka te točke dodatno upoštevajo terjatve, nastale na
podlagi danih kreditov v tujem denarju rezidentom, razen
Republiki Sloveniji in drugim bankam, ne glede na ročnost.
Ta znesek ne sme presegati manjšega od zneska vpisanih
blagajniških zapisov Banke Slovenije v tolarjih ali zneska 7dnevne začasne prodaje deviz Banki Slovenije.
Devizna pozicija po tem sklepu je vsota vseh deviznih
bilančnih aktivnih postavk (vsota drugega in tretjega razreda, pri čemer tretji razred predstavljajo terjatve oziroma obveznosti s preostalo dospelostjo 181 dni in več), zmanjšana
za vsoto vseh deviznih bilančnih pasivnih postavk drugega
in tretjega razreda. Banka ima dolgo devizno pozicijo, če je
vsota aktivnih deviznih bilančnih postavk večja od vsote pasivnih deviznih bilančnih postavk.«
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. junija 2003.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

2
V 10.2. točki se besedica »neposredno« nadomesti z
besedico »nepreklicno«.
3
V 11.1. točki se v besedilu prvega odstavka črta
naslednje: »razen za izpostavljenosti, ki nastanejo na osnovi
poslov z izvedenimi instrumenti«.
4
V obrazcih se v opombah, kjer se opredeljuje vsebina
posameznih stolpcev, spremeni besedilo tako, da se glasi:
– v obr. IZP-1 se v opisu vsebine stolpca 6 črta »oziroma 10%«;
– v obr. IZP-2 se v opombi pod 2 odstotek »100%«
nadomesti z »200%«,
– v obr. IZP-trg 1 se v opisu vsebine stolpca 6 za 20%
črta »oziroma 10%«;
– v obr. IZP-trg 2 se v opombi pod 2 odstotek »100%«
nadomesti z »200%«,
– v obr. IZP-trg 3 se v opisu vsebine stolpca 6 črta
»oziroma 10%«.
5
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. junija 2003.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.
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OBČINE
BREZOVICA
3157.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje
Gorice

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena statuta Občine
Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski
svet občine Brezovica na 7. redni seji dne 20. 6. 2003
sprejel

“– novogradnje so praviloma prostostoječe hiše, vertikalni gabarit, maks. do P+1, avtohtono drevje ob jarkih je
treba ohraniti v največji možni meri”.
7. člen
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 21/2003
Brezovica, dne 20. junija 2003.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
3158.
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice se 1.
člen spremeni tako, da se na koncu črta pika in doda
naslednje besedilo: “ter spremembe in dopolnitve izdelane
v aprilu 2003.”
2. člen
V 5. členu odloka se v točki “4.2. Območja za gradnjo
družinskih stanovanjskih hiš” v celoti črta drugi odstavek.
3. člen
V 5. členu odloka se v točki “5.1. Najboljša kmetijska
in varovana gozdna zemljišča” v prvem odstavku peta alinea
črta in nadomesti z novo, ki se glasi:
“– postavitev spominskih objektov in turističnih oznak”.
4. člen
V 5. členu odloka se v točki “15.2. Rezervati prometnic” prvi odstavek črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
“Obstoječe prometnice, ki so v načrtu za rekonstrukcijo in jim še niso določene tehnične značilnosti v projektni
dokumentaciji, imajo rezervat. V njem so na obstoječih objektih in napravah dovoljena le nujna vzdrževalna dela ter
posegi v prostor v zvezi s komunalnim urejanjem.”
5. člen
V 5. členu odloka se v točki “15.2. Rezervati prometnic” za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
“V rezervatih bodočih novih prometnic je znotraj zazidljivih površin, določenih v merilu PKN 5000, dovoljena gradnja novih objektov, prizidava, nadzidava obstoječih objektov, sprememba namembnosti in hortikulturrno urejanje le s
soglasjem upravljavca cestnega omrežja na območju Občine Brezovica in v skladu z osnovno namembnostjo območja. Taki posegi morajo biti podrobneje utemeljeni v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Rešitev mora zagotavljati funkcionalnost internega cestnega
omrežja za celotno območje z navezavo na javno prometno
površino.”
6. člen
V 11. členu odloka se v poglavju “Morfološka enota
2A/9” druga alinea črta in nadomesti z novo, ki se glasi:

Sprememba odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), 22. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št.80/94) in 16. člena
statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in
115/00) je Občinski svet občine Brezovica na 7 seji dne
20. 6. 2003 sprejel

SPREMEMBO ODLOKA
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
S to spremembo se spremenijo 2. in 3. člen odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 110/99 in 104/01.
2. člen
2. člen sedanjega odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Nadomestilo se plačuje letno od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
I. Zazidano stavbno zemljišče
Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na
katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja
začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki
niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upošteva:
1. pri stanovanjskih prostorih površina stanovanjskih
prostorov (vključujoč vse pomožne in tehnične prostore)
ugotovljena po določilih stanovanjskega zakona ter tlorisna
površina prostostoječih garaž, s pripadajočo gradbeno parcelo,
2. pri poslovnih prostorih etažna površina poslovnega
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s
poslovnim prostorom, s pripadajočo gradbeno parcelo.
Poleg površin iz drugega odstavka tega člena se štejejo za določitev nadomestila kot zazidana stavbna zemljišča
tudi:
– površine nepokritih skladišč, internih parkirišč,
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– površine namenjene začasnim in trajnim odlagališčem odpadkov, trdih odpadkov in nasipov zemlje,
– površine namenjene delavnicam na prostem,
– odprte športno-rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti,
– kamnolomi in peskokopi,
– javne površine namenjene trajni ali začasni pridobitni
dejavnosti: gostinski vrtovi, kioski in samostojne stojnice,
zabavne prireditve, razstave in sejmi za gospodarske namene, vodne in obvodne površine,
– površine, na katerih so grajeni daljnovodi, telekomunikacijski objekti, površine tranzitnih in prenosnih omrežij za
izvajanje poslovne dejavnosti transporta plinastih goriv, ter
vsi ostali infrastrukturni objekti, ki po zakonu o graditvi objektov, niso objekti gospodarske javne infrastrukture,
– ter druge površine, ki so namenjene za opravljanje
poslovne dejavnosti.
II. Nezazidano stavbno zemljišče
Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku
štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim
aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna
gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne strukture in tudi niso namenjeni za potrebe
zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture,
znanosti, športa in javne uprave v skladu.
Za določitev površine za odmero nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče, se upošteva površina nezazidanega stavbnega zemljišča iz prejšnjega odstavka.«
3. člen
Za dosedanjim 3. členom se doda nov 3.a člen z
naslednjim besedilom:
»Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, so do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče
šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali
del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.«
4. člen
3. člen sedanjega odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Višina nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se
določi tako, da se skupno število točk od 9. do 15. člena
odloka pomnoži s površino (v m2) za zazidano stavbno zemljišče in z vrednostjo točke za izračun nadomestila iz 18. člena tega odloka.
Višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se
določi tako, da se skupno število točk od 9. do 15. člena
odloka pomnoži s površino (v m2) za nezazidano stavbno
zemljišče in z vrednostjo točke za izračun nadomestila iz 15.
člena tega odloka.«
5. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem glasilu občine Brezovica.
Št. 19/2003
Brezovica, dne 20. junija 2003.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

Št.

3159.
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Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov v
Občini Brezovica

Na podlagi 16. člena statuta Občine Brezovica (Uradni
list RS, št. 34/99 in 115/00) ter v skladu s 100.b členom
zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Brezovica na 7.
redni seji dne 20. 6. 2003 sprejel

PRAVILNIK
o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov v
Občini Brezovica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št 30/90, 18/91,
22/91, 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v
javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.18/94, 36/96), kolikor zakon o
lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02)
ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripada
nadomestilo za njihovo delo kot sejnina za udeležbo na seji,
ki se oblikuje na podlagi določb tega pravilnika.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko opravlja funkcijo tudi poklicno, če se v soglasju z
županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine
Brezovica, ki sodi v 5. skupino občin, določen količnik
osnovne plače v višini 7,0. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v
skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače oblikovane na podlagi zakona.
Plača podžupana se lahko oblikuje največ v višini 80%
plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo
opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
največ v višini 40% plače župana, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače
določa ta pravilnik.
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4. člen
Osnovna plača (poklicnega) podžupana znaša največ
80% plače župana. Konkretna višina plače podžupana je
odvisna od vsebine (obsega) pooblastila župana. Za vsako
pooblastilo za določeno področje dela – družbene dejavnosti, okolje in prostor, splošne zadeve, gospodarstvo …., ima
podžupan pravico do 20% plače župana, vendar skupaj ne
več od maksimuma iz prvega stavka tega člena. Če podžupan nima posebnega pooblastila, ampak le pomaga županu
in ga nadomešča v primeru njegove odsotnosti in zadržanosti ima pravico do osnovne plače v višini 40% plače župana.
Če podžupan funkcijo opravlja nepoklicno, mu pripada
plačilo za opravljanje funkcije, določeno največ v višini 40%
plače župana. Konkretna višina plače podžupana je odvisna
od vsebine (obsega) pooblastila župana. Za vsako pooblastilo za določeno področje dela – družbene dejavnosti, okolje in prostor, splošne zadeve, gospodarstvo …., ima podžupan pravico do 10% plače župana, vendar skupaj ne več
od maksimuma iz prejšnjega stavka tega člena. Če podžupan nima posebnega pooblastila, ampak le pomaga županu
in ga nadomešča v primeru njegove odsotnosti in zadržanosti ima pravico do osnovne plače v višini 20% plače župana.
III. SEJNINE IN NAGRADE
5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta
je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na
seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta ne
sme presegati 15% letne plače župana. V okviru tega zneska članu občinskega sveta pripada sejnina oziroma plačilo
glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) v višini 4% plače
župana,
– udeležbo na redni seji občinskega sveta v višini 8%
plače župana,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta v višini 6%
plače župana,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta v višini 2,5% plače župana,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je v
višini 2% plače župana.
Sklep o višini plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanje. Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska
uprava.
6. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nadomestilo v obliki sejnine, ki
se izplača na podlagi sklepa o imenovanju, za udeležbo na
seji na podlagi evidence prisotnosti.
Sejnina za posamezno sejo znaša 2% plače župana in
je enaka kot za opravljanje funkcije člana občinskega sveta
navedene v 5. členu pod peto alineo tega pravilnika.
7. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo
pravico do nadomestila v višini največ 15% za predsednika
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oziroma največ 8% plače župana za člana. Nagrade in sejnine ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji v višini
40%, kar za predsednika predstavlja 6% županove plače, za
člana pa 3,2% županove plače,
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela
oziroma sklepu v višini 60%, kar za predsednika predstavlja
9% županove plače, za člana pa 4,8% županove plače,
– predsedniku in članom nadzornega odbora se sejnine oziroma nagrade izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi
občinska uprava.
8. člen
Predsednik, namestnik predsednika, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z
izvedbo lokalnih volitev in referendumov pravico do enkratnega nadomestila v skladu z določbo 45.a člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
61/95, 70/95 in 51/02).
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI
PREJEMKI
9. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov
lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno
potovanje izven območja Občine Brezovica. Stroški prevoza
se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
10. člen
Pravice iz prejšnjega 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
11. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcij članov, sejnin in povračil stroškov, ki jih imajo občinski
funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
12. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcij članov in sejnine se
izplačujejo mesečno za pretekli mesec, najkasneje do 15.
dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 9. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
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13. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcij članov in sejnine,
se usklajujejo skladno s spremembo 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 delom pa v skladu z uredbo o
višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov,
ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcij članov, sejnine in
povračila stroškov, ki pripadajo občinskim funkcionarjem,
predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od dneva potrditve
mandata oziroma imenovanja na podlagi evidence prisotnosti na sejah.
Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za
prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v
posameznem mesecu.
15. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega
odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem znesku.
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov, katerega je sprejel Občinski svet
občine Brezovica na 4. redni seji 25. 3. 1999 in je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 34/99.
17. člen
Do začetka veljavnosti tega pravilnika se uporabljajo
določbe pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, katerega
je sprejel Občinski svet občine Brezovica na 4. redni seji
25. 3. 1999 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
34/99, kolikor niso v nasprotju z zakonom o lokalni samoupravi.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 20/2003
Brezovica, dne 20. junija 2003.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.
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Odlok o ureditvenem načrtu za center za
ravnanje z odpadki Celje-CERO

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99) na seji
dne 24. 6. 2003 sprejel

ODLOK
o ureditvenem načrtu za center za ravnanje z
odpadki Celje-CERO
I. SPLOŠNI ODLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev in opredelitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Celje za območje Mestne občine Celje,
Celjskega prostorskega plana (Uradni list RS, št. 86/01)
sprejme ureditveni načrt (v nadaljnjem besedilu: UN) za
regijski center za ravnanje z odpadki Celje-CERO, ki ga je
izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje pod št.
749/03 v maju 2003.
2. člen
Ureditveni načrt iz prejšnjega člena tega odloka vsebuje tekstualni in grafični del ter smernice za načrtovanje pristojnih organov in organizacij.
UN določa rešitve in pogoje za urbanistično in infrastrukturno ureditev območja ter okoljevarstvenih ukrepov za
izboljšanje tehnologije odlaganja odpadkov.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
Območje UN zajema območje obstoječe deponije komunalnih odpadkov Bukovžlak, ki je bilo opredeljeno z različnimi planskimi akti, in sicer:
– odlok o PUP za tehnološko-ekološko sanacijo in rekultiviranje komunalnega odlagališča v Bukovžlaku (Uradni
list RS, št. 17/92 in 69/02),
– odlok o PUP za območja Draga, severne Kompole,
Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd
ob odlagališčih (Uradni list RS, št. 15/90 in 69/02),
– odlok o ZN odlagališče sadre in piritnih ogorkov v
Bukovžlaku (Uradni list SRS, št. 6/83).
Območje zahodno od UN se ureja z odlokom o UN
park spomina Teharje (Uradni list RS, št. 9/95).
Del območja UN je znotraj meje območja programskih
zasnov za širše območje Parka spomina Teharje (Uradni list
RS, št. 9/95).
– opis meje po parcelnem stanju
Izhodiščna točka opisa meje je severozahodni vogal
meje UN, pri vstopu na deponijo komunalnih odpadkov na
zahodni strani. Na severu poteka meja ob lokalni cesti Celje-Proseniško po severni strani parcel št. 573/1, 569/1,
570/2, 560, 559, 548, 547, 533/2, 533/1, 532 in
1477/1, do priključka, ki vodi proti vojaškim objektom. Tu
poteka meja po vzhodni strani omenjenega priključka parc.
št. 1477/1, nato se pred vojaškim območjem obrne proti
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zahodu in zaobide vojaški kompleks ob ograji po južni strani
parc. št. 546/1, 550/1, 1476/2, 551/1, nato po vzhodni
strani parc. št. 555/1, 555/2, 555/3, 627/1 do vogala
parc. št. 644 in se obrne proti vzhodu po severni strani
parc. št. 643, 642, 1477/2 in 641. V severovzhodnem
vogalu parc. št. 641 na jugovzhodni strani vojaškega kompleksa poteka meja skozi gozd v smeri proti jugozahodu ca.
500 m po vzhodnem robu parc. št. 1477/2 in 1482/1, na
jugu poteka po vzhodnem, severnem in zahodnem robu
parc. št. 693 in se v njenem jugozahodnem vogalu obrne
proti severozahodu. Na zahodu poteka po obstoječi dovozni
poti skozi gozd ca. 250 m in prečka parc. št. 668, 670/1,
659/2, 1479/1, 659/1 in 616/4. Nato prečka parc. št.
1479/1, potem poteka po zahodni strani parc. št. 659/1,
se v njenem severozahodnem vogalu obrne proti vzhodu ca.
20 m na parc. št. 616/4 in spet proti severu preko parcel
616/4, 1479/1, 662/1 do jugozahodnega roba obstoječe
deponije komunalnih odpadkov. Od tu poteka po vrhu komunalne deponije, ca. 25 m vzhodno ob obstoječi dovozni
cesti, kjer prečka parc. št. 662/3, 1479/1, 616/1, 1473/1,
619/3, 619/1, 620/1, 607, 601 in 573 do izhodiščne
točke.
– seznam parcel, velikost
Območje se v celoti nahaja v k.o. Bukovžlak in meri
377955 m2.
Ureditveno območje UN zajema parcele oziroma dele
parcel št.: 532, 533/1, 533/2, 534/2, 546/1, 547, 548,
549, 550/1, 551/1, 555/1, 555/2, 555/3, 556, 557,
558, 559, 560, 561, 562/1, 562/2, 563, 564, 565/1,
565/2, 565/4, 567/, 569/1, 570/1, 570/2, 570/3,
570/4, 573/1, 601, 606, 607, 616/1, 616/4, 618, 619/1,
619/3, 620/1, 621, 622, 623, 624, 625/1, 625/4,
626/1, 626/2, 626/3, 626/4, 627/1, 641, 642, 643,
644, 646, 647, 648/1, 648/2, 659/1, 659/2, 661/3,
662/1, 662/2, 662/3, 663, 665, 666, 667, 668, 669,
670/1, 693, 694, 696, 697, 698, 699, 700/2, 716, 717,
718, 728, 729, 730, 1473/1, 1476/2, 1476/3, 1477/1,
1477/2, 1479/1, 1480/1, 1480/2, 1480/3, 1481,
1500/1, 1501/1, 1502/3.

III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
Center za ravnanje z odpadki je skupina objektov, naprav in tehnoloških postopkov za zbiranje, sortiranje, kompostiranje ter začasno in končno dispozicijo komunalnih
odpadkov iz naselij.
Tehnološki postopki in posledično objekti CERO:
– sprejemni kompleks (vratarnica, tehtnica je že zgrajena),
– sortirnica za naknadno selektivno sortiranje zbranih
frakcij plastike, kovin in papirja z demontažo kosovnih odpadkov,
– kompostarna za predelavo bioloških odpadkov,
– deponija za odlaganje preostanka odpadkov,
– objekt mehansko biološke predelave (MBA) preostanka odpadkov pred odlaganjem,
– spremljajoča infrastruktura (ceste, asfaltne površine,
pralnica, območje za začasno skladiščenje in predelavo
gradbenih odpadkov, lovilec olj, plato za občasno postavitev
mobilne naprave za razkuževanje infektivnih odpadkov, zadrževalniki meteornih voda).
Deponija preostanka komunalnih odpadkov je samostojen objekt v okviru CERO.
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IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE
5. člen
(oblikovanje objektov)
Sprejemni kompleks
Pri vstopu na območje deponije komunalnih odpadkov
Bukovžlak je že izgrajena vhodna tehtnica in vratarnica. Na
vzhodni strani vratarnice je predvidena izgradnja izhodne
tehtnice in s tem povezana razširitev dovozne ceste v dolžini
ca. 60 m. Predvidena tehtnica bo tehnološko in oblikovno
prilagojena obstoječi tehtnici in vratarnici.
Sortirnica za naknadno selektivno sortiranje zbranih
frakcij plastike, kovin in papirja z demontažo kosovnih odpadkov
Na hribu (vzpetini) vzhodno od sprejemnega kompleksa bo z izkrčitvijo gozda urejen plato (velikosti ca. 21890 m2),
kjer bodo izgrajeni objekti: sortirnica, kompostarna in demontažna hala. Kota tal pritličja objektov je enaka koti platoja ± 0.00 m in je 266 m abs. n.v. Dostop do platoja bo
preko predvidenega priključka na dovozno cesto južno od
platoja.
Sortirnica je predvidena za selektivno prebiranje (zbiranje) sekundarnih surovin: karton, papir, plastike, kovine, ki
bodo ločene že na izvoru in jih bo tu mogoče še dodatno
sortirati. V daljšem delu objekta je predvidena sortirna linija
z napravo za baliranje (sortirni stroj). Na koncu tega dela
objekta je vmesni objekt za garderobe, shrambe, sanitarije
in prostore za delavce. Ob njem se objekt zaključi z zaprto
halo, kjer se bodo odlagali kosovni odpadki in začasno
skladiščili nevarni gospodinjski odpadki (do oddaje odstranjevalcem). Tu bodo posamezni kosovni odpadki požarno
ločeni od ostalih.
Objekt sortirnice je okvirnih tlorisni dimenzij
27 m x 167 m ali 140 m, z vmesnim razmakom 12,50 m,
višine od 8,10 m do 10,80 m. Streha je enokapnica, nagnjena k brežini. Kritina bo trimo pločevina. Nosilna konstrukcija je sestavljena iz betonskih stebrov kvadratnega prereza 50/50 cm v rastru v eni smeri 625 cm, v drugi smeri
650 cm in 600 cm. Stebri imajo točkovne tipske temelje
200/200 cm. Strešna konstrukcija je istočasno stropna
konstrukcija in je sestavljena iz primarnih tipskih I nosilcev,
ter sekundarnih tipskih Y nosilcev. Med Y nosilci je v nekaterih poljih trakasta kupola, v drugih je kritina sestavljena iz
primarnih in sekundarnih kovinskih profilov za pritrjevanje
pločevinaste kritine. Zunanji zidovi so betonski, nad njimi pa
polikarbonatne plošče, ki prepuščajo svetlobo. Sprednja
fasada je delno betonska, delno pa v TRIMO pločevini, večji
del pa zajemajo avtomatska dvižna vrata. V vmesnem objektu, kjer so garderobe in ostali spremljajoči prostori so predvidene opečne predelne stene. Objekt je višine 4 m in ima
nadstrešnico na sprednji fasadi.
Kovinska nadstrešnica za demontažo kosovnih odpadkov je namenjena za prevzem ločeno zbranih frakcij, nastajajočih v gospodinjstvih in zbranih v zbirnih centrih za letno
količino ca. 3500 ton kosovnih odpadkov. Nadstrešnica bo
tlorisnih dimenzij ca. 20 m x 80 m, višine 5 m. Nosilna
konstrukcija je sestavljena iz kovinskih stebrov preseka
50/50 cm v rastru 700 cm. Kovinski profili strehe so iz T
profilov v naklonu z vmesnim sredinskim profilom I 700. Na
strehi so enoslojne polikarbonatne plošče. S strani brežine
je nadstrešnica zaprta z leseno konstrukcijo-lesenimi lamelami.
Kompostarna za predelavo bioloških odpadkov
Kompostarna je zasnovana za kompostiranje ločeno
zbranih bioloških frakcij nastajajočih v: gospodinjstvih, storitvenih dejavnostih, pri obrezovanju parkov, zelenic. Kompo-
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stiranje čistih bioloških odpadkov bo potekalo v zaprtih kompostnih boksih, kjer bo zagotovljeno zračenje in odvajanje
onesnaženega zraka v čiščenje.
Kompostarna je sestavljena iz dveh delov, okvirnih tlorisnih dimenzij 2 x (27 m x 37 m), višine od 8,15 m do
10,80 m. Streha je dvokapnica. Kritina je pločevinasta. Nosilna konstrukcija je sestavljena iz betonskih stebrov kvadratnega prereza 50/50 cm v rastru v eni smeri 640 cm, v
drugi smeri 1200 cm in 600 cm. Stebri imajo točkovne tipske temelje 200/200 cm. Strešna konstrukcija je istočasno
stropna konstrukcija in je sestavljena iz primarnih tipskih I
nosilcev, ter sekundarnih tipskih Y nosilcev. Med Y nosilci je
v nekaterih poljih trakasta kupola, v drugih je kritina sestavljena iz primarnih in sekundarnih kovinskih profilov za pritrjevanje pločevinaste kritine. Okoli objekta je predviden betonski zid (spodnji del obodnega zidu), nad njim pa
polikarbonatne plošče, ki prepuščajo svetlobo. Med obema
deloma objekta je postavljen betonski zid z odprtino za
dvojna dvižna vrata.
V II. fazi je predvidena izgradnja še enega dela kompostarne vzhodno od predvidenih objektov kompostarne v velikosti ca. 35 m x 35 m, oblikovno prilagojen ostalima objektoma kompostarne.
Južno od priključka na plato bo urejeno parkirišče
(32 p.m.) v velikosti ca. 51 m x 16 m in dva usedalnikalovilca olj.
V sklopu CERO je predviden en lovilec ojl za območje
sortirnice in en lovilec olj za območje kompostarne. Pred lovilcem olj je predviden razbremenilnik za visoke vode ob nalivih.
Razbremenilnik je armiranobetonski objekt tlorisne površine ca. 1,50 m x 1,20 m (razbremenilnik I) in
1,50 m x 1 m (razbremenilnik II).
Lovilec olj je armiranobetonski objekt okvirne tlorisne
površine 14 m x 4,30 m (lovilec olj I) in 11,60 m x 3,70 m
(lovilec olj II). Objekt je dimenzioniran za kritični naliv
15l/s.ha in površinsko obremenitev 10 m3/(m2.h). Višina in
oblikovanje objekta je prilagojeno sosednjim objektom.
Deponija za odlaganje preostanka odpadkov
Južno od obstoječe, že zaključene deponije komunalnih odpadkov je predvidena deponija preostanka odpadkov
na površini približno 10 ha površine. Delno bo vkopana,
delno pa v nasipu. Največji ukop je na njenem južnem robu,
kjer je maksimalna globina ukopa 28,4 m, na severnem
robu je globina ukopa 9 m. Ukop deponije bo izveden v
naklonu brežine 1:2. Na vsakih 5-7 m višine je predvidena
izgradnja 5 m široke berme z muldo v peti brežine za odtok
površinskih vod z brežin. Mulda za odtok površinskih čistih
vod je v peti gornje brežine in je zaščitena z betonsko
kaneleto. Nadzemni del deponije bo izgrajen z obodnimi
nasipi višine 1 m do 1,5 m. Nadzemni del deponije bo segal
do višine 31 m, tako da je največja skupna višina deponije
52 m oziroma vključno s prekrivnim slojem 54,4 m. Absolutna kota vrha deponije je 324 m. Deponija bo polnjena od
juga proti severu, pri čemer je vstop v deponijo s severne
strani po obstoječi dovozni cesti, ki pelje do sedanje deponije komunalnih odpadkov v Bukovžlaku.
Na skrajnem južnem robu deponije je predvidena izgradnja manjšega zadrževalnika 2790 m2, ki zbira vse površinske vode, ki z južnega zaledja gravitirajo k deponiji. Te
vode iz zadrževalnika se odvajajo v dolino po vzhodnem
obrobnem jarku, ki bo priključen na obstoječi meteorni odvodnik. Izcedne vode bodo zajemale z drenažnim slojem
nad tesnjenim dnom in s PEHD drenažo, ki bo priključena
na bazen za izcedne vode (218 m2), ki bo na severovzhodni
strani deponije, in kasneje na CČN Celje. Po obodih deponije ob odvodnih jarkih poteka interna transportna cesta v
dolžini ca. 1,09 m.
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Objekt mehansko biološke predelave (MBA) preostanka odpadkov pred odlaganjem
Vzhodno od obstoječe garaže in obstoječe dovozne
ceste, ki pelje na obstoječo in predvideno deponijo, bo na
območju sedanjega gozda urejen plato za objekt mehansko
biološke predelave (MBA) preostanka odpadkov pred odlaganjem. Tehnologija mehansko biološke obdelave v objektu
MBA bo natančno opredeljena v fazi izgradnje objekta. Zato
so določeni maksimalni tlorisni gabariti: 53 m x 110 m, znotraj katerih je možna izgradnja objekta MBA, smiselno oblikovanega glede na izbrano tehnologijo.
Plato bo namenjen tudi za razkuževanje infektivnih odpadkov ter začasno skladiščenje in predelavo gradbenih
odpadkov. Med platojem in obstoječo dovozno cesto bo
izgrajena avtomatska pralnica za vozila in kesone.
Dostop do platoja bo iz obstoječe dovozne poti v obliki
zanke. Plato bo urejen kot vkop na višini 264 m abs. n.v.
Kota avtopralnice bo 261 m abs. n.v.
6. člen
(oblikovanje prostih površin in obcestnega prostora)
Po izgradnji platojev, deponije in dovoznih cest bo potrebno sanirati relief v skladu z naravnimi reliefnimi oblikami.
Prometne površine (ceste, platoji, parkirne površine)
bodo oblikovane skladno z obstoječim stanjem oziroma v
skladu s sodobnimi principi oblikovanja.
Višinske razlike med platoji in terenom ter objekti so
urejene z opornimi zidovi različnih višin. Zidovi naj bodo po
materialu in strukturi sonaravno oblikovani.
Med gradnjo se vegetacija odstrani samo tam, kjer je
to nujno potrebno. Gozdni robovi bodo sanirani z dosaditvijo avtohtonih grmovnic. Znotraj območja ureditve je potrebno ob upoštevanju obstoječih in ureditvi novih gozdnih vlak
zagotoviti spravilo lesa. Mokrišče med obema platojema je
treba v največji možni meri ohraniti in zasaditi z avtohtono
vegetacijo.
Ostale površine bodo zatravljene.
Del humusa, ki bo odkopan zaradi izgradnje novih poti,
platojev in delno deponije bo v I. fazi porabljen za rekultivacijo obstoječe deponije, ki je še v eksploataciji in ki se bo z
odprtjem nove, zaprla. Začasni deponijski plato ostalega
humusa bo na površinah II. faze deponije.
Celotni kompleks CERO bo ograjen z aluminijasto ograjo višine 2 m z možnimi izhodi na mestih spravila lesa in
zaradi večje požarne varnosti.
Zunanje ureditve morajo biti usklajene tudi s konceptom ureditve Parka spomina Teharje (UN Park spomina Teharje, Uradni list RS, št. 9/95).

V. VODNOGOSPODARSKE UREDITVE
7. člen
(vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi)
Za potrebe vodnogospodarske ureditve je bila narejena Vodnogospodarska dokumentacija za CERO, ki jo je
izdelal Hidrosvet, d.o.o. Celje, št. načrta 113/03, marec
2003. Iz dokumentacije je razvidno, da sta znotraj območja
urejanja dva potoka. Eden zbira vode iz območja predvidene deponije in teče proti severu zahodno ob obstoječi dovozni poti v kanalu do usedalnih bazenov, od tod naprej pa v
potok Vzhodna Ložnica. Na kanaliziran potok se v območju
med predvidenima platojema priključuje iz vzhoda manjši
potok. Izgradnja predvidenih objektov CERO bo vplivala na
omenjena potoka. Vse vodnogospodarske ureditve bodo
izdelane skladno z rezultati vodnogospodarske dokumentacije za CERO, ki jo je izdelal Hidrosvet, d.o.o. Celje, št.
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načrta 113/03, marec 2003 in projektom za odvodnjavanje
zalednih voda za zbirni center (Hidrosvet, d.o.o Celje, št.
proj. 114/03).
Sanitarne vode bodo speljane v obstoječo kanalizacijo. Padavinske vode s strešin in utrjenih površin bodo preko
peskolovov in lovilcev olj speljane v obstoječi kanalizirani
potok skladno z 92. členom zakona o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02).
Na območju predvidene deponije bo urejen odvod izcednih voda z drenažnimi cevmi 250 mm (v starem delu je
taka rešitev že izdelana). Izcedne vode iz nove deponije se
bodo preko črpališča zbirale v zadrževalnem bazenu, od
koder bodo speljane po obstoječem kanalu v javno kanalizacijo in naprej na čistilno napravo. Izcedne vode bodo
pred izpustom v kanal ustrezale zakonsko določenim parametrom izpusta. Zaledne vode na območju predvidene deponije bodo speljane v obstoječi kanalizirani potok.
VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
8. člen
(prometna ureditev)
Glavni dostop do območja CERO bo preko obstoječe
dovozne ceste, ki pelje preko vstopne in izstopne tehtnice
ter vratarnice do predvidene deponije. Na obstoječo dovozno cesto se bo vzhodno od vratarnice priključila nova dovozna cesta s katere bo možen dostop na plato sortirnice,
kompostarne in demontaže. Južno od njih bo na cesto priključeno parkirišče in objekta lovilcev olj. Predvidena cesta
bo speljana vse do obstoječe ceste, ki vodi do vojaškega
kompleksa vzhodno od območja urejanja. Znotraj CERO
bodo na novo urejeni tudi priključki na plato MBA in avtopralnice. Predvidena je tudi izgradnja interne transportne
ceste po obodu nove deponije.
9. člen
(vodovod in hidrantno omrežje)
Znotraj CERO je predvidena hidrantna mreža, ki je
zankasto oblikovana in bo priključena na obstoječi vodovod,
ki je del Osrednjega vodovodnega sistema Celje. Nadzemni
hidranti bodo narazen maksimalno 80 m, razdalja med hidranti in zidom pa znaša minimalno 5 m. Hidranti morajo biti
nameščeni tako, da ne ovirajo transporta in so neovirano
dostopni za posluževanje.
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potrebno upoštevati uredbo o emisiji snovi pri odvajanju
izcedne vode iz odlagališč odpadkov.
Zaledne vode na območju predvidene deponije bodo
speljane v obstoječi kanalizirani potok.
Odpadne vode iz avtopralnice morajo biti speljane preko usedalnika in lovilca olj v obstoječo interno kanalizacijo,
ki je priključena na javno kanalizacijo in morajo pred izpustom v kanalizacijo ustrezati uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z
gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter
pralnic za motorna vozila.
Pri spuščanju onesnaženih in prečiščenih odpadnih
voda je treba upoštevati uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja in pravilnik, ki
določa minimalne tehnične in druge pogoje za parkirišča in
mesta za vzdrževanje vozil.
11. člen
(elektroenergetsko omrežje in javna razsvetljava)
Na obravnavanem območju je zahodno od vhoda obstoječa transformatorska postaja10/20/0.4 kV, na katero
bodo priključeni predvideni objekti CERO skladno s pogoji
soglasodajalcev. Obstoječa dovozna cesta od vhoda do območja nove deponije je že opremljena z javno razsvetljavo.
Na novo bodo s sistemom javne razsvetljave osvetljeni platoji in nove dovozne ceste.
12. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Objekt sortirnice bo priključen na obstoječe telekomunikacijsko omrežje, ki poteka ob cesti Celje-Proseniško ob
upoštevanju že izvedenih TT priključkov na obstoječe objekte sedanje deponije komunalnih odpadkov v Bukovžlaku in
ob upoštevanju pogojev soglasodajalca.
13. člen
(plinovod)
Na območju urejanja je že izgrajena manjša plinska
elektrarna, ki izkorišča deponijski plin.
Postavljena je tudi bakla za sežig zajetega plina, v primeru ko plinska elektrarna ne obratuje. Na predvideni deponiji bo izveden sistem odplinjevanja, ki se poveže z obstoječim sistemom za izkoriščanje deponijskega plina.
VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI

10. člen
(kanalizacija)
Na območju CERO sta predvidena dva lovilca olj. Eden
za območje sortirnice in eden za območje kompostarne.
Pred lovilcema olj sta dva razbremenilnika, ki služita za usmeritev kritičnega odtoka padavinskih voda iz lokalne kanalizacije v usedalnik-lovilec olj in za razbremenjevanje visokih
voda direktno v odvodnik.
V mestno kanalizacijo in dalje na CČN Celje bodo
speljane odpadne tehnološke vode in sanitarne odpadne
vode.
Padavinske vode s strešin in utrjenih površin so preko
lovilcev olj in razbremenilnikov speljane v odvodnik.
Sanitarne vode, ki nastajajo v upravni stavbi sortirnice
in deloma v kompostarni bodo speljane v obstoječo kanalizacijo in nato na CČN Celje.
Izcedne vode iz nove deponije se bodo preko črpališča zbirale v zadrževalnem bazenu, od koder bodo speljane
po obstoječem kanalu v javno kanalizacijo in naprej na čistilno napravo. Izcedne vode bodo pred izpustom v kanal ustrezale zakonsko določenim parametrom izpusta. Pri tem je

14. člen
(tla)
Posegi v tla se izvajajo tako, da bodo prizadete čim
manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine naj se uporabljajo infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna. Pri gradnji naj se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično
brezhibni ter materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi
neškodljivosti za okolje. S prometnih in gradbenih površin je
potrebno preprečiti emisije prahu in gradbenih materialov
ter odtekanje vod na kmetijske obdelovalne površine ter v
podtalnico. Potrebno je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo nevarne in škodljive
snovi, zaradi možnih nezgod na tehnoloških površinah.
Odstranjena prst se odstrani in deponira ter uporabi za
humusiranje brežin nasipov in ukopov, poškodovanih in
manjvrednih tal. S sanacijo je potrebno pričeti že med gradnjo. Prst je potrebno odstraniti in premeščati na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja z nevarnimi in škodljivimi snovmi ter do mešanja z manj kvalitetnim materialom.
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Med gradnjo je potrebno obvezno voditi evidenco o
mestih in količinah odstranjene prsti, o začasnih deponijah
ter o nadaljnji uporabi. Z viški rodovitne zemlje razpolaga
lokalna skupnost v skladu z veljavnimi občinskimi odloki.
15. člen
(podtalnica)
Zaščita podtalja in podtalnice na novem delu deponije
mora biti izvedena v skladu s pravilnikom o odlaganju odpadkov. Nadzor nad deponijo bo potrebno izvajati z monitoringom kvalitete podtalnice ob deponiji in s kontrolo izcednih vod v zbirnem jašku za izcedne vode.
16. člen
(površinske vode)
Odpadne vode iz sortirnice in kompostarne bodo speljane preko lovilca olj v javni kanalizacijski sistem.
Odpadne vode iz pralnice bodo preko usedalnika in
lovilca olj speljane najprej v interno kanalizacijo od tu pa na
javno kanalizacijsko omrežje.
Sanitarne odpadne vode bodo speljane v obstoječo
kanalizacijo in naprej na CČN Celje.
Padavinske in zaledne vode bodo preko peskolovov in
lovilca olj speljane v obstoječi kanaliziran potok. Pri načrtovanju ukrepov za varovanje povšinskih voda je potrebno
upoštevati uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št.
35/96 in 21/03) 2. uredba o emisiji snovi, pri odvajanju
izcedne vode iz odlagališča odpadkov (Uradni list RS, št.
7/00).
17. člen
(ureditve na območjih gozdnih zemljišč)
Obravnavano območje je na vzhodni strani poraščeno
z gozdom. Med gradnjo se vegetacija odstrani samo tam,
kjer je to nujno potrebno. Gozdni robovi bodo sanirani z
dosaditvijo avtohtonih grmovnic. Znotraj območja ureditve
je potrebno ob upoštevanju obstoječih in ureditvi novih gozdnih vlak zagotoviti spravilo lesa. Mokrišče med obema platojema je treba v največji možni meri ohraniti in zasaditi z
avtohtono vegetacijo.
Zemeljska dela naj se izvajajo v največji meri v času
mirovanja vegetacije. Odstranjen, uničen ali kako drugače
prizadet gozdni rob je potrebno pričeti sanirati že v času
gradnje.
Za obnovo robov in nadomestne zasaditve se mora
izdelati podrobni izvedbeni načrt, ki mora vsebovati izbiro in
razpored vrst, velikost sadilnega materiala in načine vzdrževanja teh površin.
18. člen
(varovanje objektov in območij naravnih vrednot)
Zaradi vpliva CERO na naravne vrednote mora investitor med gradnjo in v času obratovanja zagotoviti ukrepe za
zavarovanje flore in vegetacije, favne in biotopov, in sicer:
– izvajanje zemeljskih del znotraj načrtovanih gabaritov
CERO in uporaba obstoječih cest in poti za prevoze;
– za sajenje izbirati in uporabljati avtohtone in za rastišče značilne rastline, tako po rastlinskih vrstah kot po
obsegu;
– zagotoviti je potrebno občasen geološki nadzor gradnje;
– v primerih, da se odkrijejo objekti geološke naravne
vrednote (paleontološke, strukturne, mineraloške), je potrebno zagotoviti občasen geološki nadzor na celotnem območju gradnje. V primeru najdb, je o tem treba obvestiti
strokovno službo za ohranjanje narave, ki poda smernice
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glede ohranjanja naravne vrednote. Dokumentacijo je potrebno posredovati Agenciji Republike Slovenije za okolje.
19. člen
(varovanje flore, favne in biotopov)
Zaradi zmanjšanja vpliva objektov CERO in deponije
komunalnih odpadkov na naravne in sonaravne habitate mora investitor med gradnjo in v času obratovanja zagotoviti:
– izvajanje zemeljskih in vseh ostalih del bo po možnosti izven življenjsko pomembnih obdobij živali, v spomladanskem času razmnoževanja, v času gnezdenja ptic in migracij
živali,
– ponovno vzpostavitev strukturno in vrstno pestrih vegetacijskih sestojev z zasaditvijo avtohtonih vrst,
– izvedbo ukrepov, s katerimi bo vnaprej preprečen
vpliv na floro, favno in biotope.
20. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
Celotno ureditveno območje je potrebno urediti tako, da:
– se ohranja oblikovanost brežin, ki zagotavlja ustrezno vključitev platojev v teren;
– se ohranja niveleta glavne dovozne ceste;
– se ohranjajo značilni elementi urbane in krajinske
strukture;
– se v največji možni meri ohranja obstoječa zarast;
– se po posegu v prostor območje sanira s krajinskimi
prvinami, značilnimi za obravnavani prostor.
21. člen
(varstvo pred hrupom)
V skladu z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95) sodi območje znotraj komunalne deponije v IV. območje varstva pred hrupom. To je
območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj
moteč zaradi povzročanja hrupa, to je območje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodnji, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti.
IV. območje
mejne ravni
kritične ravni
mejne ravni za vire hrupa

nočna raven dBA
70
70
68

dnevna raven dBA
70
80
68

Predvidena izgradnja in obratovanje objektov, spremljajoče infrastrukture in nove deponije ne bo obremenjevala
okolja s hrupom, ki bi presegal zakonsko dovoljene ravni. V
času gradnje objektov je potrebno upoštevati čas gradnje v
roku delovnega časa.
Navedeni objekti morajo biti izvedeni v skladu s pravilnikom o tehničnih ukrepih in pogojih zvočne zaščite stavb
(Uradni list RS, št. 14/99)
Investitor je dolžan upoštevati pravilnik o prvih meritvah
in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za
njegovo izvajanje ter izvajati monitoring, ki je določen v 28.
in 29. členu te uredbe.
22. člen
(varstvo zraka)
Deponijski plin (CO in metan) iz nove deponije se bo
2
preko plinskih jaškov zbiral
v plinski elektrarni, ki obratuje
od leta 2003.
Za zmanjšanje emisij prahu je predvideno sprotno kompaktiranje in prekrivanje odloženih odpadkov. Za zmanjšanje raznosa lahkih odpadkov (PVC vrečke, kosi stiroporja
ipd.) je predvidena postavitev lovilnih mrež, pravokotno na
smer vetra, postavitev 2 m visoke ograje in zelene bariere.
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Objekti, ki so potencialni vir vonjav (sortirnica, kompostarna) bodo zaprti.
Za preprečitev prekomerno onesnaževanja zraka med
gradnjo, je predvidena primerna razporeditev in ureditev
začasnih in drugih dovoznih poti na gradbišče (asfaltiranje,
močenje makadama, omejitve hitrosti). Zavezanec za izvajanje ukrepov v času gradnje je izvajalec gradbenih del, ki
mora z ukrepi zagotoviti, da na območjih v okolici gradbišča
ne bodo presežene mejne vrednosti prašnih usedlin v zraku. Ukrepi za varstvo zraka v času gradnje morajo biti podrobno opredeljeni v projektu ekološke ureditve gradbišča,
ki se izdela v okviru projekta PGD, PZI in predloži v potrditev
inšpekcijski službi pred začetkom gradnje.
23. člen
(zaščita pred glodalci in ptiči)
Izločanje biološke komponente ter dnevno prekrivanje
in kompaktiranje odpadkov je najbolj učinkovita preventiva
za naselitev ptičev in glodalcev, ki lahko iz deponije prenašajo tudi bolezni.
V primeru povečanega pojava le-teh bo potrebna dodatna deratizacija in dezinsekcija.
24. člen
(zaščita pred požarom in drugimi nesrečami)
Zaradi bližine gozda mora izvajalec med gradnjo upoštevati določbe uredbe, ki ureja varstvo pred požarom v naravnem okolju.
Požarna varnost objektov CERO je zagotovljena z dovozi za interventna vozila po obstoječem omrežju cest, izgradnja vodovoda in hidrantnega omrežja pa zagotavlja, da
preskrba s požarno vodo ne bo okrnjena.
Vsi objekti in naprave bodo opremljeni z napravami za
odkrivanje in javljanje požara ter z napravami in sredstvi za
začetno gašenje požara.
V primeru požara in drugih nesreč so zagotovljene površine za varen umik ljudi in živali na utrjene površine ter na
površine v okolici.
Na celotnem območju bodo označene poti za evakuacijo v primeru požara ali druge nesreče.
Za primere razlitja večjih količin goriv, olj ali drugih za
vodotoke škodljivih tekočin, suspenzij in drugih materialov,
je potrebno pred začetkom obratovanja CERO pripraviti načrt za preprečevanje vdora teh snovi v vodotoke in podtalnico ter za njihovo odstranitev.
Lovilna posoda s parkirišča za vozila z nevarnimi snovmi mora biti povezana s kanalizacijo preko lovilca olj in mora
imeti zaporni organ za hitro zapiranje v primeru izlitja nevarne snovi.
Poleg tega so ob prometnih površinah načrtovane odbojne ograje, ki preprečujejo razlitje nevarnih snovi izven
območja prometnih površin oziroma izven območja kontrolirane odvodne.
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VII. DRUGE UREDITVE
26. člen
Bližina Parka spomina Teharje zahteva izvedbo ukrepov, ki bodo zmanjšali negativni vizualni vpliv centra za ravnanje z odpadki. Zato je predvidena ustrezna rekultivacija
oziroma zasaditev celotnega kompleksa, predvsem robnega dela.
Pri izkopavanju in vseh ostalih ureditvah je potrebno
upoštevati odlok o zavarovanju in začasnem urejanju grobišč in grobov vojnih in povojnih žrtev revolucije na območju
Občine Celje (Uradni list RS, št. 12/93) ter zakon o vojnih
grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03).
Zaradi poteka dela območja UN za center za ravnanje
z odpadki Celje–CERO preko evidentiranega območja grobišč vojnih in povojnih žrtev revolucije (Uradni list RS, št.
12/93, 9/95, 56/99) ter skladno s splošnimi usmeritvami
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve-Sektor za
veterane, vojne invalide in žrtve vojn kakor tudi komisije za
razreševanja vprašanj, povezanih z namembnostjo in ureditvijo grobišč v Kočevskem Rogu in drugih tovrstnih grobišč v
Sloveniji, pri Vladi RS (v nadaljevanju »komisija«), je ob pripravljalnih delih za gradnjo CERO Celje predvideno:
– ob morebitnih najdbah posmrtnih ostankov pokopanih na območju del, je treba takoj obvestiti policijo, preiskovalnega sodnika, prav tako pa zaprositi za sodelovanje zdravstvenega inšpektorja,
– o morebitnih najdbah je treba takoj obvestiti Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve oziroma »komisijo«,
– posmrtne ostanke je treba po navodilih preiskovalnih
organov in Sodnomedicinskega inštituta pri Medicinski fakulteti,
za vsako osebo ločeno shraniti in označiti ter prepeljati v mrliško
vežico do začasnega pokopa na pokopališču, ki bo določne
naknadno, ali do morebitnega prevoza v drugo državo,
– v skladu z možnostmi je potrebno opraviti identifikacijo,
– izvajalec mora o pričetku sondažnih in drugih zemeljskih del obvestiti Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve oziroma »komisijo«,
– vse stroške v zvezi s prekopom nosi investitor,
– ukrepi v zvezi s potekom povezovalne ceste preko še
neevidentiranih grobišč bodo določeni v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve oziroma »komisijo«.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
27. člen
Gradnja objektov CERO in deponije komunalnih odpadkov je možna v več etapah ali v celoti. Posamezna etapa
gradnje mora predstavljati funkcionalno zaključeno celoto.
Etape gradnje se določijo skladno s predvideno tehnologijo
gradnje, v skladu z okoljevarstvenimi določili tega UN ter
skladno s potrebami obratovanja posameznih sklopov tehnologije odlaganja odpadkov.
IX. MONITORING

25. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)
Način zbiranja in odvoz odpadkov znotraj obravnavanega obmčja mora biti skladen z določili pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01) in
občinskega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v
Mestni občini Celje, (Uradni list RS, št. 67/99). Posode za
odpadke bodo postaviti na ekološko tehnično ustrezen prostor, ki bo določen v PGD/PZI dokumentaciji. Kontejnerji in
koši za smeti bodo oblikovani tako, da bo preprečen dostop
živali (mali sesalci, insekti) do odpadkov.

28. člen
(objekti CERO)
Pred pričetkom del mora biti določeno ničelno stanje
okolja, ki je osnova za vzpostavitev sistema za nadzor vplivov na okolje. Nadzor mora potekati pred pričetkom del, v
času gradnje, obratovanja in po zaključku odlaganja.
Na območju objektov za predelavo odpadkov naj se
izvajajo sledeče meritve:
– hrupa,
– emisij snovi v zrak.
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Meritve naj se izvajajo v skladu z monitoringom za hrup
v okolju oziroma z emisijskim monitoringom.
Meritve prečiščenih odpadnih vod naj se izvajajo po
obratovalnem monitoringu odpadnih vod iz virov onesnaževanja.
29. člen
(deponija komunalnih odpadkov)
Na deponiji komunalnih odpadkov je potrebno izvajati
stalni strokovni nadzor, ki zagotavlja varno obratovanje deponije. V načrtu monitoringa morajo biti naznačena nadzorna mesta, upravljalec deponije pa bo s poslovnikom zadolžen za organizacijo izvedbe kontrole, beleženjem rezultatov
ter obveščanjem javnosti, če bi za to nastopila potreba.
Izvajane bodo naslednje meritve:
– meteoroloških parametrov,
– emisij snovi v zrak,
– prah in hlapne organske spojine,
– emisije snovi pri odvajanju izcedne in onesnažene
padavinske vode,
– parametri onesnaženosti podzemnih vod.
V skladu s pravilnikom o odlaganju odpadkov naj se v
času obratovanja izvajajo naslednje meritve v okviru obratovalnega monitoringa:
– meteoroloških parametrov (količina padavin, temperatura zraka, hitrost in smer vetra, zračna vlaga in izhlapevanje, zračni pritisk),
– emisije snovi v zrak iz odlagališča (meritve imisijskih
vrednosti, meritve CH4, CO2 in O2 v odlagališčnem plinu,
sestava odlagališčnega plina glede na H2S, H2 in drugih
plinov).
Meritve prahu in hlapnih organskih spojin se izvajajo
po predpisih za imisijski monitoring snovi v zraku.
Meritve emisij snovi pri odvajanju izcedne in onesnažene padavinske vode obsegajo meritve parametrov in se izvajajo po predpisih, ki urejajo mejne emisijske vrednosti snovi
pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč in obratovalni monitoring odpadnih vod iz virov onesnaževanja.
Meritve parametrov onesnaženosti podzemnih vod se
izvajajo skladno s predpisom, ki ureja monitoring onesnaženosti podzemnih vod z nevarnimi snovmi.
Pogostost kontrole bo določena z ozirom na fazo deponije s poslovnikom in sicer:
a) med obratovanjem,
b) po zaprtju.
Po zaprtju deponije bo potrebno izvajati monitoring še
najmanj 10 let, sicer pa po datumu, ko se rezultati po petih
letih razlikujejo le še za 10-15% vrednosti.

Št.

se bo odvijal v njih, upoštevajoč odmike med objekti in
objekti ter prometnimi površinami. V skladu s potrebami in
tehnološkimi postopki so možne spremembe dimenzij na
podlagi predhodne prostorske preveritve. Odstopanja od
tehničnih rešitev, navedenih v tem UN, ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in z njimi morajo soglašati organi in
organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
XI. KONČNE DOLOČBE
31. člen
Območje ureditvenega načrta za center za ravnanje z
odpadki Celje-CERO, ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, pod št. proj. 749/03 v maju 2003,
posega v območja veljavnih prostorskih aktov iz 3. člena
tega odloka ter jih deloma ukinja in deloma spreminja. Z
dnem uveljavitve tega odloka preneha veljavnost odloka:
– odlok o PUP za tehnološko-ekološko sanacijo in rekultiviranje komunalnega odlagališča v Bukovžlaku (Uradni
list RS, št. 17/92 in 69/02).
Deli ureditvenih območij naslednjih veljavnih prostorskih aktov, ki so prikazani v grafični prilogi št. 2:
– odlok o PUP za območja Draga, severne Kompole,
Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd
ob odlagališčih (Uradni list RS, št. 15/90 in 69/02),
– odlok o ZN odlagališče sadre in piritnih ogorkov v
Bukovžlaku (Uradni list SRS, št. 6/83), se urejajo na podlagi določil tega odloka.
32. člen
Ureditveni načrt za center za ravnanje z odpadki CeljeCERO, ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o.
Celje pod št. 749/03, je stalno na vpogled pri pristojni
službi Mestne občine Celje.
33. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00013/2002
Celje, dne 24.6.2003
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

3161.
X. TOLERANCE
30. člen
Vse stacionaže in dimenzije prometnih površin in objektov v tem UN bodo natančno določene v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Pri realizaciji UN so dopustna odstopanja od tehničnih
rešitev določenih s tem UN, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih ali drugih razmer ali zaradi spremembe programskih rešitev najdejo tehnične rešitve, ki so primernejše z
oblikovalskega, tehnološkega, prometnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske
in okoljske razmere.
V grafičnih prilogah so določeni okvirni tlorisni gabariti,
ki izhajajo iz funkcije objekta in tehnološkega postopka, ki
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Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
taksi na onesnaževanje vode

Na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99, 22/00 in
67/02) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list
RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in
108/01) je Mestni svet mestne občine Celje na redni seji
dne 24. 6. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o taksi na
onesnaževanje vode
1. člen
5. člen odloka o taksi na onesnaževanje vode (Uradni
list RS, št. 46/98) se spremeni tako, da glasi:
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»Zavezanci za plačilo takse iz 4. člena tega odloka
plačujejo takso v odvisnosti od seštevka enot obremenitve
na m3 porabljene vode dosežene z odvajanjem odpadne
vode. Cena za enoto obremenitve znaša 2.600 SIT neto.
Če se odpadna voda odvaja v kanalizacijo, ki nima
javne čistilne naprave, se za vsak kubični meter porabljene
vode plača taksa, ki je zaračunana po naslednji formuli:
T=

KPK
50 kg O2

5. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 2003
dalje.
Št. 35206-00007/2003
Celje, dne 24. junija 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

× EO

Če se odpadna voda odvaja v kanalizacijo, ki je zaključena z javno čistilno napravo, se za vsak kubični meter
porabljene vode plača taksa, ki je zmanjšana za enote obremenitve za KPK, ki ga je odstranila javna čistilna naprava in
se izračuna po naslednji formuli:
T = (1 – η) ×
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KPK
50 kg O2

× EO

kjer je v obeh zgoraj navedenih formulah:
T
znesek takse za kubik porabljene vode v
SIT/m3
EO
cena za enoto obremenitve v SIT
KPK
koncentracija kemijske porabe kisika v
KG O2/m3
Za komunalno odpadno vodo zanaša
KPK = 0,9 kg O2/m3
η
učinek čiščenja na čistilni napravi za
KPK«
2. člen
Drugi odstavek 8. člena odloka o taksi na onesnaževanje
vode (Uradni list RS, št. 46/98) se spremeni tako, da glasi:
»Javno podjetje in davčni urad sta dolžna tekoče nakazovati sredstva takse na TRR št. 01211-0100002855 MOC
proračun.«
3. člen
10. člen odloka o taksi na onesnaževanje vode (Uradni
list RS, št. 46/98) se spremeni tako, da glasi:
»Plačevanja takse za tekoče leto je uporabnik vode
lahko delno oproščen skladno s tretjim odstavkom 5. člena
tega odloka tudi v primeru, če odpadno vodo čisti na čistilni
napravi in poda vlogo za oprostitev takse na Komunalno
direkcijo Mestne občine Celje. Vlogi mora priložiti uporabno
dovoljenje za čistilno napravo in monitoring odpadnih voda,
ki je izdelan skladno s pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96). Iztok iz čistilne
naprave mora izpolnjevati pogoje iz uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvodnjavanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96) oziroma iz uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih voda iz komunalnih čistilnih
naprav (Uradni list RS, št. 35/96).
Vse do prejetja odločbe o oprostitvi, ki jo izda Komunalna direkcija MO Celje, je uporabnik vode takso dolžan
plačevati.«
4. člen
11. člen odloka o taksi na onesnaževanje vode (Uradni
list RS, št. 46/98) se spremeni tako, da glasi:
»Mestni svet Mestne občine Celje s sklepom usklajuje višino cene za enoto obremenitve za vsako preteklo
12-mesečno obdobje.«

3162.

Odlok o spremembi in preimenovanju dela
območja gledališkega trga

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 8. člena
zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
(Uradni list RS, št. 5/80) in 17. člena statuta Mestne občine
Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98,
28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 24. 6. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembi in preimenovanju dela območja
gledališkega trga
1. člen
Spremeni se območje Gledališkega trga tako, da se od
njega odcepi območje, ki ga omejuje, na severu del Gregorčičeve ulice, na vzhodu in jugu del območja Gledališkega
trga in na zahodu del Ljubljanske ceste. Novo odcepljeno
območje se preimenuje v trg z imenom Trg svobode. Hišne
številke na območju novo imenovanega trga ne obstajajo.
2. člen
Meja med trgoma je razvidna v grafičnem prikazu registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Celje (v nadaljnjem besedilu: območna geodetska uprava).
3. člen
Območna geodetska uprava izvede vse potrebne spremembe v registru prostorskih enot.
4. člen
Table z imenom novo imenovanega trga naroči Območna geodetska uprava, za njihovo postavitev pa poskrbi
pristojni organ Mestne občine Celje.
Table se postavijo v skladu z veljavnimi predpisi najpozneje v 2 mesecih po uveljavljeni spremembi.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34406–3/2003
Celje, dne 24. junija 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
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Št.

IG
3163.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig
za leto 2002

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah in na
podlagi 16. člena statuta Občine Ig je Občinski svet občine
Ig na 5. redni seji dne 18. 6. 2003 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto
2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ig za
leto 2002.
2. člen
Proračun Občine Ig je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupni prihodki
II. Skupni odhodki
III. Proračunski presežek
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kap. deležev
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev –
VI. Pprejeta minus dana posojila (IV.-V.)
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje
VIII. Odplačila dolga
IX. Povečanje minus zmanjšanje sredstev
na računih (I.+IV.+VII. - II. - V. - VIII.)
X. Neto financiranje
XI. Stanje na računih na dan 31. 12. 2002

v tisočih SIT
953.665
913.348
40.317

65 / 4. 7. 2003 / Stran 10119

SKLEP
o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za
primer bolezni v letu 2003
1. člen
Starši otrok, za katere je Občina Ig po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v
vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od
1. junija do 30. septembra, za daljše časovno obdobje pa
samo v primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni. Rezervacijo za čas poletnih mesecev, lahko uveljavijo za neprekinjeno
odsotnost otroka od najmanj 10 delovnih dni do 1 meseca.
Starši so dolžni vrtcu otrokovo odsotnost pisno napovedati
najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz
vrtca. V primeru uveljavljanja rezervacije za primer bolezni,
se le-to uveljavi na podlagi izdanega zdravniškega potrdila.
2. člen
Starši plačujejo rezervacijo v višini 40% cene, ki bi jo
plačali, na podlagi izdane odločbe o višini plačila za program vrtca za leto 2003.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 6. 2003 dalje.

–
–
–
–
–

Št. 640-02/03
Ig, dne 18. junija 2003.
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l. r.

40.317
–
387.309

3. člen
Skupni presežek prihodkov nad odhodki v višini
387,309.311 SIT se v celoti prenese v proračun leta 2003
in se uporabi za kritje neplačanih obveznosti iz leta 2002,
ter za tekoče obveznosti proračuna leta 2003, po postavkah, kot so določene v sklepu o razporeditvi presežka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-03/03-08
Ig, dne 18. junija 2003.
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l. r.

KOČEVJE
3165.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Kočevsko Polje (PUP2) v Občini Kočevje

Na podlagi 23. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.110/02 in 8/03 – popr.) in 27. člena
statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 –
popravek, 73/02,117/02 in 43/03) je Občinski svet občine Kočevje na 5. redni seji dne 12. 6. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Kočevsko Polje (PUP2) v Občini Kočevje
(Uradni list RS, št. 64/95)

3164.

Sklep o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij
za primer bolezni v letu 2003

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00), drugega odstavka 7.
člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US, 1/98, 84/98,
44/00 – odl. US, 102/00 in 111/00) in 7. člena statuta
Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01, 3/03) je Občinski svet občine Ig na 5. redni seji dne 18. 6. 2003 sprejel

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kočevsko Polje (PUP2) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št.
64/95).
2. člen
Spremembe in dopolnitve se pretežno nanašajo na
uskladitev prostorskih ureditvenih pogojev z veljavnim dolgoročnim in družbenim planom Občine Kočevje.
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3. člen
V poglavju III. FUNKCIJE UREDITVENIH OBMOČIJ
osnovnega odloka o PUP se spremeni 10. člen v tabeli
UREDITVENA OBMOČJA NAMENJENA GOZDOVOM, ki
se glasi:
1. – večnamenski gozd,
2. – gozd s poudarjeno varovalno funkcijo,
3. – gozd s poudarjeno hidrološko funkcijo,
4. – gozd s poudarjeno biotopsko funkcijo,
5. – gozd s poudarjeno zaščitno funkcijo,
6. – gozd s poudarjeno turistično rekreacijsko funkcijo,
7. – gozd s poudarjeno poučno raziskovalno funkcijo,
8. – gozd s poudarjeno funkcijo varovanja nar. in kulturne dediščine,
9. – gozd s poudarjeno estetsko funkcijo.
4. člen
V poglavju V. MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE
PRI POSEGIH V PROSTOR se spremeni:
17. člen in to v odstavku 1.1., peta vrstica, ki se glasi:
– na funkcionalnem zemljišču morata biti za vsako stanovanjsko enoto in za vsako počitniško enoto predvidena
najmanj po dve parkirni ali garažni mesti.
18. člen v odstavku 2. LEGA OBJEKTOV in se glasi:
Novogranje, nadomestne gradnje, dozidani deli stavb
ter pomožni in začasni objekti, morajo biti od parcelne meje
odmaknjeni najmanj 4 m. Oddaljenost je lahko izjemoma
manjša, če s tem pisno soglaša lastnik sosednje parcele,
vendar ne manj kot 1 m.
V odstavku 2.2. Dostopi v drugem stavku in se glasi:
Dovoz preko zasebnih zemljišč se dovoli le pod pogojem, da je na parceli v zemljiški knjigi vpisana služnost.
5. člen
V poglavju VI. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROMETA IN SISTEMA ZVEZ se dopolni 25. člen s stavkom:
Za vsak objekt v dvestometrskem varovalnem progovnem pasu železnice (merjeno od osi tira na vsako stran žel.
proge) je potrebno upoštevati veljavni zakon o varnosti v žel.
prometu (Uradni list RS, št. 85/00) in si za novogradnje
pridobiti pred izdajo gradbenega dovoljenja soglasje k lokaciji od Slovenskih železnic d.d.
Za morebitno gradnjo novih cestnih priključkov na kategorizirane ceste oziroma rekonstrukcijo obstoječih cestnih
priključkov, kakor tudi za vse posege v varovalni pas in
cestno telo, si je vsak posamezni investitor dolžan pred
izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje in
soglasje občine za občinske ceste, v primeru državnih cest
pa Direkcije RS za ceste.
Na območju PUP2 – Kočevsko Polje bo potekala bodoča obvoznica Kočevja. Po izbiri optimalne variante bo
trasa vključena v prostorsko dokumentacijo občine.
Na koncu odstavka se 25. člen dopolni s stavkom:
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase
kolesarskih poti, ki so zasnovane z obstoječo projektno
dokumentacijo.
Dopolni se 27. člen v prvem stavku, ki se nadaljuje:
Parkirišča morajo biti projektirana skladno s temeljnimi
predpisi o projektiranju mestnih prometnih površin – mirujoči promet.
6. člen
V poglavju VII. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO
IN ENERGETSKO OPREMLJANJE se spremeni 32. člen v
odstavku Vodovod in se glasi:
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Na območjih, kjer obstaja javno vodovodno omrežje,
mora biti vsa nova in dopolnilna gradnja priključena na vodovodno omrežje v skladu s pogoji upravljalca. Na območjih, kjer ni možno zagotoviti oskrbe iz javnega vodovodnega omrežja, niti ni predvidena napeljava le-tega, si mora
investitor zgraditi ustrezno vodooskrbno napravo (vodnjak,
kapnica) v skladu s higienskimi in sanitarno tehničnimi pogoji, za praviloma več objektov skupaj. Pri objektih, ki imajo
vodooskrbo s kapnico, ni dovoljena uporaba ekološko sporne kritine.
Na območjih, kjer vodovodno omrežje in naprave ne
zagotavljajo zadostne rezerve požarne vode, je potrebno
urediti ustrezne požarne bazene oziroma zagotoviti dostope
k površinskim vodotokom, če pretoki to dopuščajo.
Graditev objektov, za katere je predvidena poraba večjih količin vode (hlevi ipd.), je dovoljena le v primerih, da se
predhodno zagotovi ustrezna vodooskrba.
Spremeni se 32. člen v odstavku Kanalizacija in se
glasi:
Vse objekte, ki so priključeni na vodovod v območju
naselij: Breg (delno), Slovenska vas, Stara cerkev (delno),
Konca vas, Gorenje (delno), Koblarji, Klinja vas, Željne,
Šalka vas, Dolga vas, Livold, je potrebno priključiti na obstoječe kanalizacijsko omrežje za odvod odpadnih vod v sistemu javne kanalizacije s končno dispozicijo v Centralni čistilni napravi Kočevje.
Naselja, ki se ne priključujejo na Centralno čistilno
napravo Kočevje, temveč se v območju le-teh zgradijo male
čistilne naprave, za katere je treba predvideti lokacijo z
urejenim dostopom so: Gornje, Srednje in Doljne Ložine,
Gorenje, Mozelj, Rajndol, Črni potok.
Na območjih, kjer ni urejene kanalizacije, se odvod
odpadnih vod rešuje z individualnimi ali skupinskimi greznicami brez odtoka (ki jih prazni in vsebino odvaža pooblaščena organizacija na ustrezna odlagališča), oziroma lokalno
čistilno napravo.
Gnojišča pri kmetijskih objektih morajo biti grajena skladno z določili strokovnega navodila o urejanju gnojišč in
greznic (Uradni list SRS, št. 10/85). Vse samostojne garaže
in garaže v objektih morajo biti opremljene z lovilcem olj. Vsi
objekti morajo imeti zagotovljen odvod meteornih vod.
Elektrika: s stavkom:
Za obstoječe in predvidene povezave z visokonapetostnimi daljnovodi je potrebno rezervirati oziroma upoštevati
daljnovodne koridorje. Gradnja novih objektov, naprav, prizidav in nadzidav v območju daljnovodnih koridorjev ni možna.
7. člen
V poglavju IX. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE
NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE IN DRUGIH DOBRIN
SPLOŠNEGA POMENA se spremeni v 34. členu
Zaključek prvega stavka se glasi: ...pridobiti soglasja
pristojnih služb.
Prva alinea tretjega odstavka se glasi: Pogoji za varovanje kulturne dediščine:
Zbriše se zadnja alinea in se nadomesti z odstavkom:
Merila in pogoji za ohranjanje narave
Za posege na območjih, ki so v naravovarstvenih smernicah opredeljena kot naravna dediščina (naravne vrednote)
in zavarovana območja (ožja in širša zavarovana območja),
je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje v skladu z
določili zakona o ohranjanju narave.
Objekti in območja naravnih vrednot in zavarovanih
območij (ožja in širša zavarovana območja) z varstvenimi
usmeritvami in varstvenimi režimi, varstvenimi usmeritvami
za ohranjanje biotske pestrosti in varstvenimi usmeritvami za
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tako rabo ali izkoriščanje naravnih dobrin, ki ohranja biotsko
raznovrstnost, naravno ravnovesje in varuje ekosisteme so
obravnavani v naravovarstvenih smernicah, ki so na vpogled
na sedežu Občine Kočevje in so sestavni del tega odloka.
8. člen
V poglavju X. MERILA ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE OKOLJA se spremeni 35. člen v 3. poglavju in se
glasi:
3. Varstvo voda in obvodnih površin:
Varstveni režimi in območja vodnih virov so določeni s
predpisi, ki urejajo to področje (zakon o vodah). Na vodnem
in priobalnem zemljišču, kar vključuje tudi poplavna območja, je gradnja objektov prepovedana. Potrebno je upoštevati tudi zahtevane odmike meje priobalnih zemljišč (5 m na
vodah 2. reda).
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-63/01-141
Kočevje, dne 24. junija 2003.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

LENDAVA
3166.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava

Na podlagi 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni
list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02) je Občinski svet občine
Lendava na seji dne 23. 6. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o oskrbi s pitno
vodo v Občini Lendava
1. člen
V odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 60/01) se v drugem odstavku 14. člena
besedilo: “v roku petih let po prejemu tega odloka.” nadomesti z besedilom: “do konca junija 2004.”
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0017/2003
Lendava, dne 23. junija 2003.
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

Št.
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Odlok o predkupni pravici Občine Lendava na
nepremičninah

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) in 17. člena statuta
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in
69/02) je Občinski svet občine Lendava na 4. seji dne 23.
6. 2003 sprejel

ODLOK
o predkupni pravici Občine Lendava na
nepremičninah
1. člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice Občine
Lendava (v nadaljevanju: občina) na nepremičninah in način
uveljavljanja predkupne pravice na teh območjih.
2. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih poselitve, ki so določena s prostorskim aktom občine.
Kot območja poselitve se štejejo ureditvena območja
naselij in območja predvidena za njihovo širitev.
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na naslednjih
območjih naselij: Banuta-Bánuta, Benica, Čentiba-Csente,
Dolga vas-Hosszúfalu, Dolgovaške gorice-Hosszúfaluhegy,
Dolina pri Lendavi-Völgyifalu, Dolnji Lakoš-Alsólakos, Gaberje-Gyertyános, Genterovci-Göntérháza, Gornji LakošFelsőlakos, Hotiza, Kamovci-Kámaháza, Kapca-Kapca, KotKót, Lendava-Lendva, Lendavske gorice-Lendvahegy,
Mostje-Hidvég, Petišovci-Petesháza, Pince-Pince, Pince Marof-Pince major, Radmožanci-Radamos, Trimlini-Hármasmalom, Brezovec del.
Območja naselij so vrisana v kartah v merilu 1:5000
do parcele natančno in so sestavni del tega odloka.
Na teh območjih lahko uveljavlja občina predkupno
pravico, če je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni
interes in če ponujena vrednost ne presega povprečne cene nepremičnin na tem območju.
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, če ima v proračunu za te namene zagotovljena
tudi sredstva.
3. člen
Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina
nepremičnino potrebuje za:
– izvedbo prostorskega akta;
– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
– za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa;
– za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih
stanovanj;
– za potrebe prenove območij;
– za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
4. člen
Izven poselitvenih območij iz 2. člena tega odloka lahko občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah le
v primerih, če je s prostorskim aktom tam predvidena gradnja infrastrukturnih objektov in omrežij.
5. člen
Predkupno pravico v imenu in za račun občine uveljavlja občinska uprava.
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6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0016/2003
Lendava, dne 23. junija 2003.
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

3168.

Odlok o ustanovitvi občinskega glasila Občine
Lendava

Na podlagi 9. in v skladu z določilom 5. člena zakona
o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) ter 17. člena statuta
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in
69/02) je Občinski svet občine Lendava na seji dne 23. 6.
2003 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi občinskega glasila Občine Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje občinskega glasila Občine Lendava (v nadaljevanju: glasilo).
2. člen
Ime glasila je “Lendavske novice–Lendvai híradó”.
3. člen
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je Občina Lendava-Lendva Község.
Sedež izdajatelja glasila je: Trg Ljudske pravice 5, 9220
Lendava-Lendva.
4. člen
Naslov uredništva glasila je: Občina Lendava, Uredništvo glasila, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava-Lendva.
5. člen
Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk.
Glasilo izhaja praviloma vsak tretji mesec, lahko pa
izide tudi kot izredna številka ali kot dvojna številka.
Glasilo prejemajo vsa gospodinjstva na območju občine brezplačno.
6. člen
Glasilo izhaja v slovenskem in madžarskem jeziku, na
formatu A 4 in v približni nakladi 4500 izvodov.
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Glasilo je tudi informator in prostor za objave in razpise
za potrebe Občine Lendava.
III. UREDNIŠTVO GLASILA
8. člen
Glasilo ureja uredništvo glasila, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in uredniški odbor. Uredniški odbor šteje pet
članov.
Člane uredniškega odbora in odgovornega urednika
imenuje občinski svet na predlog župana občine, za mandatno dobo štirih let.
Mandatna doba članov uredniškega odbora in odgovornega urednika traja do izteka mandatne dobe članov
občinskega sveta.
Občinski svet lahko posameznega člana uredniškega
odbora oziroma odgovornega urednika razreši tudi pred iztekom mandatne dobe, če sam odstopi ali če s svojim delom deluje proti vsebinski zasnovi in uredniški politiki glasila.
Pred razrešitvijo odgovornega urednika mora občinski
svet pridobiti mnenje uredniškega odbora in župana občine.
a) Uredniški odbor
9. člen
Uredniški odbor oblikuje uredniško politiko in programsko zasnovo glasila, katero potrdi občinski svet.
Člani uredniškega odbora so v okviru sprejete programske zasnove in uredniške politike pri svojem delu neodvisni in samostojni.
Uredniški odbor dela na sejah, ki jih po potrebi, najmanj pa pred izdajo vsake številke glasila sklicuje in vodi
odgovorni urednik.
Uredniški odbor mora o svojem delu in finančnem poslovanju najmanj enkrat letno pisno poročati občinskemu
svetu.
Uredniški odbor lahko posamezna tehnična in organizacijska opravila, v soglasju z županom občine, prenese na
zunanje izvajalce. Pogodbo z zunanjimi izvajalci sklene župan občine na predlog uredniškega odbora.
10. člen
Naloge uredniškega odbora so:
– oblikuje programsko zasnovo glasila in spremlja njeno uresničevanje,
– oblikuje uredniško politiko glasila,
– obravnava pobude, mnenja in predloge, ki se nanašajo na urejanje besedila,
– opozarja na spoštovanje določil kodeksa novinarske
poklicne etike,
– obravnava finančna in druga vprašanja v zvezi z glasilom,
– obravnava vse spremembe v zvezi s periodiko izdajanja in razširjanja glasila.
b) Odgovorni urednik

II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA
7. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov Občine Lendava in javnosti o vseh področjih življenja in dela v občini,
zlasti pa obveščanju o delu organov Občine Lendava, krajevnih skupnosti, javnih zavodov in skladov, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu.
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij.

11. člen
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj VI. stopnja izobrazbe družboslovne smeri,
– aktivno znanje madžarskega jezika ter ostali pogoji,
ki jih za odgovornega urednika določa zakon o medijih.
Kandidat za odgovornega urednika ne sme biti član
politične stranke.
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12. člen
Naloge odgovornega urednika so:
– vodi uredniški odbor,
– skrbi in odgovarja za uresničevanje programske zasnove glasila,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– zagotavlja redno izhajanje glasila,
– opravlja koordinacijo dela od priprave do izdaje posamezne številke glasila,
– skrbi za smotrno organizacijo dela ter usklajuje delo
z občinsko upravo,
– oblikuje mrežo stalnih in občasnih dopisnikov na območju občine,
– odgovarja za vsako objavljeno informacijo,
– predlaga občinskemu svetu v sprejem cenik reklamnih in drugih sporočil ter avtorskih honorarjev,
– skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom o medijih.

IV. NAČIN FINANCIRANJA
13. člen
Finančna sredstva za izdajanje glasila se zagotavljajo v
proračunu občine na podlagi finančnega načrta, ki ga za
posamezno proračunsko leto predloži uredništvo ter s prihodki od oglasov oziroma drugih sporočil in drugimi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev ter se lahko namenijo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške dostave glasila,
– materialne stroške uredništva,
– stroške prevajanja,
– avtorske honorarje ter
– druge stroške, ki so neposredno vezani na pripravo,
urejanje in izdajanje glasila.

Št.
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Če politična stranka oziroma kandidat v času volilne
kampanje želi objaviti dodatno besedilo, se to zaračuna na
osnovi dejanskih stroškov, ki jih ugotavlja in določi uredništvo.
Objavljeno volilno oglasno sporočilo mora biti označeno z navedbo naročnika.
VI. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila obvezno navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje ter številka glasila,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredniškega odbora.
18. člen
Pred začetkom izdajanja glasila je izdajatelj glasila dolžan priglasiti glasilo pri pristojnem ministrstvu, zaradi vpisa
glasila v razvid medijev.
19. člen
Uredniški odbor in odgovorni urednik morata biti imenovana najkasneje v roku enega meseca po sprejetju tega
odloka.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-0015/2003
Lendava, dne 23. junija 2003.
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

V. OGLAŠEVANJE
14. člen
Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih
objavo naroči pravna ali fizična oseba.
Objavljajo se samo plačani oglasi.
Za oglase se po tem odloku ne štejejo:
– obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami novic,
– brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb,
kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij,
– brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev
kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij.
15. člen
Oglaševati je možno samo na straneh in na način, kot
ga določi uredniški odbor, nikakor pa ne na naslovni strani
glasila.
Cene oglaševanja določi občinski svet na predlog urednika.
16. člen
V času volilne kampanje za lokalne volitve, se vsem
udeležencem volilne kampanje za objavljanje volilnih propagandnih sporočil, v glasilu zagotovi pod enakimi pogoji enak
brezplačen prostor, ki ga glede na število strani glasila ter
število udeležencev volilne kampanje, določi uredništvo.

3169.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v
k.o. Dolga vas

Na podlagi 23. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in 17. člena statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski
svet občine Lendava na seji dne 23. 6. 2003 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
v k.o. Dolga vas
I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljiščih:
– parc. št. 5669 cesta v skupni izmeri 128 m2, vl. št.
1153, k.o. Dolga vas,
– parc. št. 5706 cesta v skupni izmeri 200 m2, vl. št.
1153, k.o. Dolga vas,
– parc. št. 5722 cesta v skupni izmeri 23 m2, vl. št.
1153, k.o. Dolga vas,
– parc. št. 925/1 cesta v skupni izmeri 30 m2, vl. št.
1153, k.o. Dolga vas.
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II
Nepremičnine iz prve točke tega sklepa prenehajo imeti
značaj javnega dobra in postanejo lastnina Občine Lendava.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0013/2003
Lendava, dne 23. junija 2003.
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

PREVALJE
3170.

Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Ravne na
Koroškem za območje Občine Prevalje za
obdobje 1986–2000

Na podlagi 27 člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr.) in 30. člena statuta
Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) je župan
Občine Prevalje dne 23. 6. 2003 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje
za obdobje 1986–2000
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Prevalje
Občina Prevalje je v letu 2001 sprejela odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za
območje Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 83/01). V času
izdelave prostorskega akta so se spremenila posamezna
izhodišča, vrednote in potrebe razvoja oziroma poselitve ter
pridobile nove pobude občanov in organizacij za drugačno
prostorsko zasnovo občine. Prav tako so ugotovljene določene napake v grafičnih prilogah prostorskih sestavin, ki jih
je potrebno odpraviti.
Navedeno spremembo narekuje tudi pravilnik o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 20/03),
ki predpisuje nove enotne grafične oznake pri izdelavi leteh.
Kot pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje se
uporablja zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, 110/02,
8/03).
2. Predmet in programska izhodišča
Sprememba vključuje spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje na
področjih:
– zasnove namenske rabe prostora na področju kmetijstva, gozdarstva, poselitve, obstoječih gradbenih parcel,
varstva in izboljšanja okolja,
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– zasnova omrežja naselij in načinov urejanja prostora
s prostorskimi ureditvenimi akti,
– zasnove rekreacije v prostoru,
– zasnove prometnega omrežja,
– urbanistične zasnove naselja Prevalje,
ki bodo dopolnjene in spremenjene z naslednjimi predvidenimi posegi
– širitev stavbnih zemljišč obstoječih kmetij zaradi revitalizacije le teh in zagotavljanja prostorskih pogojev za razvoj
dopolnilnih dejavnosti;
– širitev stavbnih zemljišč za potrebe turizma in rekreacije na kmetijah;
– razširitev poselitvenega območja naselja Šentanel za
stanovanjsko gradnjo;
– spremembe in dopolnitve urbanistične zasnove Prevalj z določitvijo novih dejavnosti v prostoru (bencinski servis, servisne storitvene dejavnosti, transportno storitvene in
obrtne dejavnosti);
– določitev območja za odlagališče nenevarnih odpadkov Koroške regije;
– sprememba načinov urejanja prostora;
– uskladitev plana s podanimi republiškimi izhodišči.
3. Okvirno ureditveno območje
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje zajemajo celotno območje občine.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za
prostorsko planiranje,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Območna pisarna Maribor,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Sektor za varstvo okolja,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Sektor za varstvo narave,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava za
rudarstvo,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za železniški
promet,
– Ministrstvo za promet, Uprava za civilno letalstvo,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za
energetiko,
– ELES, Elektro Slovenija, d.o.o., Ljubljana,
– Elektro Celje, d.d., PE Slovenj Gradec,
– Petrol Energetika, d.o.o., Ravne na Koroškem,
– Ministrstvo za kulturo,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor,
– Ministrstvo za obrambo,
– Ministrstvo za gospodarske zadeve.
In ostali nosilci urejanja v prostora, kolikor bo to potrebno v postopku sprejemanja sprejemanja in dopolnjevanja planskega akta.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Potrebne strokovne podlage se izdelajo za posamezne
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin in vsebujejo
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spremenjeno zasnovo rabe prostora z utemeljitvijo in obrazložitvijo ter določitvijo meje območja sprememb.
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve pridobi pripravljavec v sodelovanju s
pobudniki sprememb in dopolnitev.
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
S kartografskimi podlagami v ustreznem merilu razpolaga GURS, in sicer:
Topografska karta TK v M 1: 25000
Temeljni topografski načrti (TTN) v M 1: 5000
Katastrski oziroma digitalni katastrski načrti v M: 5000
8. Rok za pripravo
Terminski plan priprave sprememb in dopolnitev prostorskega plana določi nosilec izdelave strokovnih podlag
glede na terminski plan vodilnega posega – regijsko odlagališče nenevarnih odpadkov (27.–35. člen in 67.–71. člen
ZUREP-1).
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta se zagotavljajo v proračunu Občine Prevalje v
vlogi pripravljavca ter v obliki sofinanciranja s strani pobudnikov.
10. Končna določba
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0006/2003-10
Prevalje, dne 23. junija 2003.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.

RADEČE
3171.

Odlok o spremembi odloka o priznanjih Občine
Radeče

Na podlagi 18. člena statuta Občine Radeče (Uradni
list RS, št. 37/99, 48/02 in 52/02) je Občinski svet občine Radeče na 5. redni seji dne 18. 6. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o priznanjih Občine Radeče
1. člen
Odlok o priznanjih Občine Radeče (Uradni list RS, št.
69/00) se v 5. členu spremeni tako, da se doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
“Vsako leto se lahko podeli en naziv častnega občana.”

Št.

“O podelitvi priznanja brez razpisa odloči župan.”
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
takoj po objavi.
Št. 03200-1/03-72
Radeče, dne 19. junija 2003.
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r.

3172.

4. člen
Dopolni se 11. člen, tako da se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

Sklep o imenovanju podžupana Občine Radeče

Na podlagi 33.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/04, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga,
73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96
– odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US,
70/00 in 51/02) in 44. člena statuta Občine Radeče (Uradni
list RS, št. 37/99 in 48/02) je Občinski svet občine Radeče
na seji dne 18. 6. 2003 sprejel

SKLEP
o imenovanju podžupana Občine Radeče
1. člen
Za podžupana Občine Radeče se imenuje Franc Kadunc, Prnovše 9, Radeče.
2. člen
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.
3. člen
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove
naloge, za katere ga župan pooblasti.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 03200-1/03-82
Radeče, dne 19. junija 2003.
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r.

2. člen
Dopolni se 7. člen, tako da se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Vsako leto se lahko podelijo največ trije zlatniki.”
3. člen
Dopolni se 9. člen, tako da se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Vsako leto se lahko podeli največ pet srebrnikov.”
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RAVNE NA KOROŠKEM
3173.

Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda Ljudske univerze Ravne na
Koroškem

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 11. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
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28/96) uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) ter 16. člena statuta
Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 in
61/01) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na
6. redni seji dne 29. 5. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda Ljudske univerze Ravne na Koroškem
1. člen
V odloku o ustanovitvi Javnega zavoda LU Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 94/99) se drugi odstavek
2. člena odloka spremeni tako, da se glasi:
»Sedež LU je na Ravnah na Koroškem, Gačnikova
pot 3.«
2. člen
V 2. členu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 28/01) se šifra dejavnosti K
74841 nadomesti s šifro dejavnosti K 74871.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z
dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-1/03-11
Ravne na Koroškem, dne 29. maja 2003.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

3174.

Sprememba statuta Občine Ravne na Koroškem

Na podlagi 64. 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 28/01) ter v skladu s
16. členom statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 39/99 in 61/01) je Občinski svet občine Ravne na
Koroškem na 6. redni seji 29. 5. 2003 sprejel

SPREMEMBO STATUTA
Občine Ravne na Koroškem
1. člen
V 61. členu v peti alinei se črta beseda »podžupana«.
2. člen
Ta sprememba statuta začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02-1/99-11
Ravne na Koroškem, dne 29. maja 2003.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.
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3175.

Program priprave lokacijskega načrta mestnega
jedra Ravne na Koroškem

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) in 16. člena statuta
Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99,
61/01) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na
6. redni seji dne 29. maja 2003 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
lokacijskega načrta mestnega jedra Ravne na
Koroškem
(v nadaljevanju: LN)
1. Izhodišča za pripravo lokacijskega načrta
Območje obdelave zajema območje, omejeno z naravnimi ali grajenimi mejami: traso železniške proge na severu,
na vzhodu meji na območje platoja Javornika, na južni strani
na plato Čečovja in na zahodni strani meji na območje
Železarne Ravne (območje PUP št. 7 za matični okoliš Ravne).
Mestno središče s starim mestnim jedrom ima vlogo
mentalnega in kulturnega centra mesta Ravne na Koroškem
in njegove bližnje okolice. Predstavlja žariščno točko v ožjem
in širšem prostoru mesta Ravne, predvsem s stališča fizične
pojavnosti strukture. Predvidena je revitalizacija obstoječe
strukture z dopolnitvijo programske vsebine ter nujno povezovanje in odpiranje te statične strukture proti ostalim morfološkim enotam.
Temeljni cilj prenove mestnega jedra je iskanje vloge in
pomena starega mestnega jedra v okviru mesta, občine in
regije, določitev in ustvarjanje ustrezne kontinuitete izgrajevanja mesta kot celote. To pomeni, da je potrebno poleg
fizične prenove določiti predvsem pravilno funkcijo – vsebino mestnega jedra. Poleg obnove stanovanjskih površin za
izboljšanje bivalnih pogojev je potrebno ustrezno vplivati na
izbor dejavnosti v pritličjih objektov in določiti možnosti lokacije za nekatere mestne centralne funkcije.
Lokacijski načrt bo omogočil načrtno prenovo in oživljanje mestnega jedra, z vključitvijo plomb pa tudi dodatne
možnosti kontrolirane, nestihijske gradnje.
Posebno pozornost je treba posvetiti prometni ureditvi
tega območja in še zlasti parkirnim površinam. Lokacijski
načrt naj določi prostorske pogoje in rešitve za učinkovito
delovanje jedra Raven na Koroškem in bo osnova za usklajene posege investitorjev na tem območju.
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, vsebina, obseg, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta,
– predmet in programska izhodišča prostorskega akta,
– nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja,
– seznam potrebnih strokovnih podlag,
– roki za pripravo prostorskega akta,
– financiranje prostorskega akta.
2. Investitor, izdelovalec in koordinator LN
Investitor LN je Občina Ravne na Koroškem.
Izdelovalca LN ter morebitnih drugih strokovnih podlag
in strokovnih gradiv, v skladu z veljavno zakonodajo, izbere
Občina Ravne na Koroškem.
Koordinator upravno – strokovnih aktivnosti je Oddelek za okolje, prostor in ekologijo Občine Ravne na Koroškem.
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3. Zakonska podlaga za izdelavo LN
Pri izdelavi LN se upoštevajo:
– zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02,
popr. 8/03 – v nadaljevanju: ZureP-1),
– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85),
– zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97,
18/02 in 50/02),
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93,
32/95 in 1/96),
– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99),
– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99,
31/00,119/02 in 22/03-UPB 1),
– zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02),
– zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02),
– zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem
okolju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 29/86),
– zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.
71/93 in 87/01),
– uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95),
– uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št.
66/96),
– uredba o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95),
– pravilnik o prvih meritvah in obravnavanem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogoji za njihovo izvajanje
(Uradni list RS, št. 70/96, 71/00 in 99/01),
– pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu snovi iz nepremičnih virov onesnaževanja in pogojih za
njihovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96),
– uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih
vrednostih snovi v zrak (Uradni list RS, št. 3/94 in 15/98),
– uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94, 68/96 in
109/01),
– uredba o emisiji v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list
RS, št. 73/94, 51/ 98 in 83/98),
– pravilnik o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Uradni
list RS, št. 46/97, 52/97, 54/98 in 7/00),
– pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni
list RS, št. 35/96, 29/00 in 106/01),
– pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št.
84/98, 45/00 in 20/01),
– pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št.
5/00),
– uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96,
12/00 in 83/02),
– pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Uradni list RS, št.
14/99),
– navodilo o vsebini opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99),
– pravilnik o požarnovarstvenih zadevah, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi PIA, pri projektiranju, gradnji,
rekonstrukciji in vzdrževanju objektov (Uradni list SRS, št.
42/85),
– pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje
za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91),
– pravilnik o tehničnih normativih za zun. in notr. hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št.
44/83),

Št.
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– pravilnik o tehničnih normativih za sisteme za odvod
dima in toplote, nastalih pri požaru (Uradni list SFRJ, št.
45/83),
– pravilnik o tehničnih normativih za varstvo visokih
objektov pred požarom (Uradni list SFRJ, št. 7/84),
– pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 39/97),
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine
okolja ter predmete poslovanja gospodarskih javnih služb;
in naslednji predpisi za območje Občine Ravne na
Koroškem:
– odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem
(MUV, št. 11/94),
– odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 99/99),
– odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih
poti v Občini Ravne (Uradni list RS, št. 68/99),
– odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Ravne
(Uradni list RS, št. 96/01),
– odlok o oskrbi naselij z zemeljskim plinom in s toplotno energijo v Občini Ravne – Prevalje (Uradni list RS, št.
64/97),
– odlok o splošnih pogojih za uporabo kanalizacije in o
opravljanju kanalizacijskih storitev (MUV, št. 13/79) – za
Občino Ravne na Koroškem,
– odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Ravne – Prevalje (Uradni list RS, št. 54/98),
– odlok o zaščiti zajetih vodnih virov Kozarnica, Podpečnik, Mlin-Rudnik, Stražišče nad Prevaljami na območju
Občine Ravne – Prevalje (Uradni list RS, št. 71/97),
– odlok o varstvu zraka v Občini Ravne na Koroškem
(MUV št. 11/89),
– odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Ravne – Prevalje (Uradni list RS, št. 70/95),
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine
okolja.
4. Veljavna prostorska dokumentacija in strokovne podlage
Pri pripravi LN mora biti upoštevana naslednja planska
dokumentacija:
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998
(Uradni list RS, št. 63/00),
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih 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, št. 350-10/86 (24. 9. 1986), MUV, št. 20/86,
– odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu 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, z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje
1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katera v tem
srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, št.3524/92-4 (17. 6. 1993), MUV, št. 9/93.
Predhodno izdelane strokovne podlage:
– Urbanistična delavnica Ureditev mestnega središča,
december 1997,
– Urbanistična delavnica Ureditev mestnega jedra,
– Strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine –
avgust 1999,
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– Naravovarstvene smernice za območje občine Ravne na Koroškem, november 2001,
– prometna študija,
– študija variant južne razbremenilne ceste.
Potrebne strokovne podlage:
– Idejni koncept ureditvene zasnove obravnavanega območja,
– Geodetsko topografski načrt m 1:1000 in druge geodetske podlage v skladu s pravilnikom o vsebini geodetskih podlag za pripravo PIA (Uradni list RS, št. 17/85).
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostor, ki dajejo smernice in mnenja:
1. Kanalizacija
2. Vodovod
3. Toplovod
4. Plin
5. Odvoz smeti
6. Upravljalec/lastnik cest

7. Elektro
8. Telekom
9. Promet
10. Kulturna dediščina
11. Naravna dediščina
12. Varstvo narave-vode
13. Železnice
14. Gozd. gospodarstvo
15. Zemeljski plin
16. Zdravstveno varstvo
17. Veterinarska zaščita
18. Požarna zaščita

19. Obramba

20. Geološko poročilo
21. Strokovna ocena o
vplivih na okolje
22. Lastnik
23. Lokalna skupnost
24. Drugo

Javno komunalno podjetje LOG d.o.o.,
Dobja vas 183
Javno komunalno podjetje LOG d.o.o.,
Dobja vas 183
Petrol Energetika Ravne d.o.o., Koroška
cesta 14
Petrol Energetika Ravne d.o.o., Koroška
cesta 14
Javno komunalno podjetje LOG d.o.o.,
Dobja vas 183
Javno komunalno podjetje LOG d.o.o.,
Dobja vas 183
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, Ravne na Koroškem
Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetov trg
Telekom Slovenije d.d., PE Maribor, Titova cesta 38
RS-MP-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana
ZVKDS-OE Maribor, Slomškov trg 6, Maribor
ZVNDS-OE Maribor, Slomškov trg 6, Maribor
RS-MOP – Agencija za okolje – OE za
področje voda, Krekova 17, Maribor
Slovenske železnice, Kolodvorska 11,
Ljubljana
RS-Zavod za gozdove, Vorančev trg 1,
Slov. Gradec
Geoplin d.o.o., Cesta ljubj. brigade 11,
Ljubljana
Zdr. Inšpektorat RS – OE Dravograd, Meža 10
Veterinarska inšpekcija – enota Dravograd, Meža 10
RS-MO, Inšpektorat RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Slovenj Gradec, Meškova 21, Slovenj
Gradec
RS-MO, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana
RS-MO, Uprava za obrambo, Prešernova
27, Celje

Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Kor.
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Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
pridobiti predhodna mnenja in smernice drugih organov, ki
niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
V primeru, če kdo od navedenih organov ali organizacij
v 30 dneh po prejemu zahteve o izdaji smernic oziroma
mnenja le-tega ne bi podal, se šteje, da s predlagano prostorsko dokumentacijo soglaša.
6. Vsebina in obseg lokacijskega načrta
LN se pripravi v vsebini, kot je predpisana z zakonom o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03).
Lokacijski načrt vsebuje zlasti:
1. ureditveno območje LN,
2. umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom
vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji,
3. načrt parcelacije,
4. zasnovo projektnih rešitev prometne energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture območja, z obveznostmi vključevanja vanjo,
5. etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta predvidena ter druge pogoje in zahteve za izvajanje načrta,
6. rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin,
7. rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
8. roke za izvedbo prostorskih ureditev LN se pripravi
tudi v skladu z navodilom o vsebini posebnih strokovnih
podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list
SRS, št. 14/85).
Predlog LN bo vseboval:
A) kartografski del:
– pregledna karta s prikazom območja obdelave v merilu 1: 5000,
– izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov Občine
Ravne na Koroškem,
– ureditvene situacije v merilu 1:1000 (po potrebi
1: 500) s funkcionalnimi, arhitekturnimi, oblikovalskimi, krajinskimi, prometnimi rešitvami ter varovalnimi režimi; glede
na obsežnost tematike bo vsebina po potrebi razdeljena na
več tematskih kart,
– načrt komunalne in energetske infrastrukture ter
omrežja in zvez v merilu 1:500,
– načrt gradbenih parcel ter določitev funkcionalnega
zemljišča v merilu 1: 500;
B) predlog odloka o LN:
– predlog meje območja po parcelnih mejah,
– funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor,
– smernice za urbanistično, arhitekturno in krajinsko
oblikovanje območja in posegov v prostor na območju obdelave,
– smernice glede komunalnega in energetskega urejanja območja,
– drugi pogoji, pomembni za izvedbo predvidenih posegov,
– etape izvajanja posegov,
– režim in začasna namembnost zemljišč, ki se ne
zazidajo v prvi etapi oziroma se jim spremeni namembnost v
času gradnje,
– tolerance pri legi, velikosti in funkciji objektov in naprav,
– obveznost investitorjev in izvajalcev pri izvajanju LN.
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7. Terminski plan priprav in sprejemanja lokacijskega
načrta
– pridobitev strokovnih podlag,
– prostorska konferenca: najmanj 8 dni pred sprejetjem programa priprave,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora: v 30
dneh po oddaji strokovnih podlag in programa priprave pristojnim nosilcem urejanja prostora,
– osnutek LN: v 30 dneh po pridobitvi vseh potrebnih
smernic in pogojev s strani nosilcev urejanja prostora,
– oddelek za okolje, prostor in ekologijo Občine Ravne na Koroškem predloži županu usklajen osnutek LN z
obrazložitvami v roku 15 dni po prejemu dokumentacije od
izdelovalca,
– najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo osnutka LN se
ponovno organizira prostorska konferenca,
– osnutek se da v prvi obravnavi v potrditev na občinski svet. S sklepom občinskega sveta se osnutek LN da v
javno razgrnitev. Osnutek LN bo javno razgrnjen 30 dni v
avli mestne hiše ter v prostorih KS,
– izdelovalec pripravi strokovna stališča do pripomb iz
javne razgrnitve in iz javne obravnave v 15 dneh po zaključku javne razgrnitve,
– izdelovalec bo na osnovi potrjenih stališč do pripomb
in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave pripravil dopolnjen osnutek LN v roku 15 dni po njihovem prejemu,
– nosilci urejanja prostora bodo izdali soglasja v roku
30 dni po prejemu dopolnjenega osnutka LN,
– izdelovalec bo predal investitorju dopolnjen osnutek
LN v roku 30 dni po prejetju vseh soglasij,
– usklajen predlog LN se preda drugič v sprejem občinskemu svetu,
– objava odloka v Uradnem listu RS,
– izdelovalec pripravi končni elaborat v roku 14 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
8. Stroški priprave in sprejemanja LN
Vse stroške v zvezi z izdelavo LN, pridobivanjem smernic in mnenj prevzame investitor.
9. Veljavnost programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-03-5/03-60
Ravne na Koroškem, dne 29. maja 2003.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

ROGAŠKA SLATINA
3176.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) ter 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski
svet občine Rogaška Slatina na 7. redni seji dne 2. 7. 2003
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Št.
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1. člen
S tem odlokom se dopolnjuje odlok o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 16/96,
35/97, 9/98 in 45/03).
2. člen
V 14. členu veljavnega odloka se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Mesečna višina nadomestila za stanovanjske objekte,
izračunana na podlagi prvega in drugega odstavka tega
člena, se v naseljih na območju druge kakovostne skupine
pomnoži s faktorjem 0,75 ter v naseljih tretje kakovostne
skupine s faktorjem 0,5.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-007/2003
Rogaška Slatina, dne 2. julija 2003.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

SEVNICA
3177.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Sevnica

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US,
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 36/99 –
odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, in
51/02), 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 39/99, 91/00 in 102/00) in 139. člena poslovnika
Občinskega sveta občine Sevnica (Uradni list RS, št. 43/00,
91/00 in 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 6. redni seji dne 18. 6. 2003 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
statuta Občine Sevnica
1. člen
V statutu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99,
91/00 in 102/00) se v prvem odstavku številka »114« spremeni v številko »115« in doda naselje »Kamenško«.
V 2. členu se pri Krajevni skupnosti Šentjanž doda
naselje »Kamenško«.
2. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet ima naslednje stalne odbore:
– odbor za komunalno dejavnost in infrastrukturo,
– odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– odbor za varstvo in urejanje okolja,
– odbor za otroško varstvo in šolstvo,
– odbor za zdravstveno varstvo in socialo,
– odbor za kulturo,
– odbor za šport,
– odbor za kmetijstvo,
– odbor za gospodarstvo,
– odbor za finance in proračun,
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– odbor za vloge in pritožbe,
– odbor za priznanja,
– odbor za stanovanjske zadeve.«

»Vabilo za redno sejo občinskega sveta s predlogom
dnevnega reda se pošlje članom sveta najmanj sedem dni
pred dnem, določenim za sejo občinskega sveta.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Skupaj z vabilom se praviloma pošlje tudi gradivo k
predlaganim točkam dnevnega reda. O vsebini in obsegu
gradiva odloči župan na predlog občinske uprave. Le izjemoma se lahko gradivo za redno sejo občinskega sveta
pošlje za vabilom oziroma članom vroči na seji občinskega
sveta.«

3. člen
V drugem in tretjem odstavku 31. člena se besedna
zveza »potrebne večine glasov« nadomesti z navedbo »večine opredeljenih glasov navzočih članov«.
4. člen
V drugem odstavku 32. člena se za besedno zvezo »z
večino« doda beseda »opredeljenih«.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z
dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0001/2003
Sevnica, dne 18. junija 2003.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

3178.

Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Sevnica

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US,
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 36/99 –
odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, in
51/02), 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 39/99, 91/00 in 102/00) in 139. člena poslovnika
Občinskega sveta občine Sevnica (Uradni list RS, št. 43/00,
91/00 in 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 6.
redni seji dne 18. 6. 2003 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Sevnica (Uradni list RS, št. 43/00, 91/00 in 102/00) se prvi stavek
prvega odstavka 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet dela na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah.«
2. člen
V četrtem odstavku 9. člena se doda besedilo:
»Za člane komisije so imenovani tisti kandidati, ki so
dobili največje število glasov opredeljenih navzočih članov.«
3. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Občinski svet imenuje člane komisij in odborov občinskega sveta in drugih delovnih teles na prvi naslednji seji po
konstituiranju.«
4. člen
V 28. členu se drugi odstavek črta in nadomesti z
novim drugim odstavkom, ki se glasi:

5. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izredna seja se skliče za obravnavanje in odločanje o
nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.
Izredno sejo občinskega sveta skliče župan v primeru
prvega odstavka tega člena, po sklepu občinskega sveta ali
na pisno zahtevo najmanj četrtine članov sveta. Zahtevi za
sklic izredne seje mora biti priloženo gradivo o zadevah, o
katerih bo občinski svet odločal. Izjemoma se lahko gradivo
za obravnavano zadevo predloži na sami seji.
Če razmere terjajo drugače, lahko župan skliče izredno sejo občinskega sveta tudi po telefonu. V tem primeru
se dnevni red z gradivom lahko predloži tudi na seji.«
6. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Korespondenčna seja občinskega sveta se lahko skliče:
– zaradi odločanja o nujnih zadevah kadar ni pogojev
za sklic redne niti izredne seje občinskega sveta, ali
– kadar gre za odločanje o manj pomembnih zadevah
glede katerih ne bi bilo smotrno sklicevati redne oziroma
izredne seje, ali
– kadar člani občinskega sveta na predhodni seji sklenejo, da naj se glede odločanja o posamezni zadevi skliče
korespondenčna seja občinskega sveta.
Korespondenčna seja občinskega sveta se opravi na
podlagi pisne obrazložitve zadeve, o kateri se odloča, s
priloženo glasovnico, na kateri se član občinskega sveta do
predloga sklepa opredeli s podpisom. Gradivo in glasovnica
za korespondenčno sejo se posreduje in vrne osebno, po
elektronski pošti z elektronskim podpisom ali po telefaksu.
O korespondenčni seji se sestavi zapisnik, ki mora
med drugim vsebovati tudi vzrok za sklic takšne seje. Zapisnik potrdi občinski svet na naslednji redni seji.«
7. člen
V drugem odstavku 57. člena se naziv »Strokovni sodelavec občinskega sveta« spremeni v »Svetovalec občinskega sveta«.
8. člen
V prvem odstavku 58. člena se naziv »Strokovni sodelavec občinskega sveta« spremeni v »Svetovalec občinskega sveta«.
9. člen
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet ima naslednje stalne odbore:
– odbor za komunalno dejavnost in infrastrukturo,
– odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– odbor za varstvo in urejanje okolja,
– odbor za otroško varstvo in šolstvo,
– odbor za zdravstveno varstvo in socialo,
– odbor za kulturo,
– odbor za šport,
– odbor za kmetijstvo,
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– odbor za gospodarstvo,
– odbor za finance in proračun,
– odbor za vloge in pritožbe,
– odbor za priznanja,
– odbor za stanovanjske zadeve.«
10. člen
71. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za kulturo ima sedem članov.
Odbor obravnava akte in problematiko, ki se nanaša
na področje kulture in varstva kulturne dediščine.«
11. člen
Doda se 71.a člen, ki se glasi:
»Odbor za šport ima sedem članov.
Odbor obravnava akte in problematiko, ki se nanaša
na področje športa in športne vzgoje.«
12. člen
Drugi odstavek 72. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Odbor obravnava akte in problematiko, ki se nanaša
na področje kmetijstva, gozdarstva, veterinarstva, lovstva in
ribištva, ter razvoja in ohranjanja podeželja.«
13. člen
V prvem odstavku 73. člena se črta beseda »malo«.
V drugem odstavku se doda nova alinea, ki se glasi:
» – gospodarsko dejavnost v občini.«
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17. člen
126. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če nobeden od kandidatov ni imenovan niti pri prvem
niti pri drugem glasovanju, se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga
kandidatur.«
18. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika veljajo z dnem
objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-0003/2003
Sevnica, dne 18. junija 2003.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

3179.

Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Sevnica

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet
občine Sevnica na 6. redni seji dne 18. 6. 2003 sprejel

14. člen
V zadnjem odstavku 78. člena se doda nov stavek, ki
glasi:
»Predsednik praviloma pooblasti člana delovnega telesa, ki je član občinskega sveta, drugega člana delovnega
telesa pa le v izjemnem primeru.«

PRAVILNIK
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja v Občini Sevnica

15. člen
V prvem odstavku 109. člena se v prvi alinei briše
vejica in doda besedilo:
»oziroma če gre za sprejem vsebinsko manj zahtevnega akta,«.
Za četrto alineo se dodata dve novi alinei, ki se glasita:
»– nujnost sprejema določenega akta,
– če gre za visoko usklajenost vsebine akta s potrebnimi predhodnimi izjavljanji.«

1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, namen in kriteriji
za dodeljevanje sredstev, namenjenih za finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Sevnica.
2. člen
Sredstva za razvoj kmetijstva ter podeželja Občine Sevnica se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino
pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče
leto.
Podrobno razdelitev sredstev na podlagi predhodnega
mnenja odbora za kmetijstvo določi župan po sprejetju proračuna za tekoče leto.

16. člen
Drugi odstavek 125. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Če sta za posamezno funkcijo na kandidatni listi dva
kandidata, razvrščena po abecednem vrstnem redu, je imenovan tisti, ki je prejel večje število glasov opredeljenih
navzočih članov. Če sta kandidata dobila enako število glasov opredeljenih navzočih članov, se opravi drugi krog glasovanja. V drugem krogu je imenovan tisti kandidat, ki je
prejel večje število glasov opredeljenih navzočih članov.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če so na kandidatni listi trije in več kandidatov, se po
abecednem vrstnem redu glasuje o vsakem kandidatu posebej. Imenovan je tisti kandidat, ki je prejel največje število
glasov opredeljenih navzočih članov. V drugi krog glasovanja se uvrstijo kandidati, ki so prejeli enako največje število
glasov opredeljenih navzočih članov. Imenovan je tisti kandidat, ki je prejel največje število glasov opredeljenih navzočih članov.«
Četrti odstavek se črta.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

3. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
v Občini Sevnica se finančna sredstva usmerjajo v:
– pridobitev in izboljšanje kmetijskih zemljišč ter njihove dostopnosti,
– spodbujanje okolju prijaznih dejavnosti in racionalnejšo proizvodnjo, analiz krme in zemlje ter testiranje škropilnic,
– celovit razvoj kmetijstva z zagotovitvijo ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja (tečaji, predavanja, strokovne ekskurzije),
– druge ukrepe za razvoj kmetijstva.
4. člen
Upravičenci do interventnih sredstev so pravne in fizične osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Obči-
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ni Sevnica in izvajanjem kmetijske dejavnosti na območju
Občine Sevnica ter društva, katerih delovanje vključuje območje Občine Sevnica.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva na podlagi tega
pravilnika le pod pogojem, da za isti namen niso prejeli
sredstev iz državnih ali mednarodnih virov. Dodeljena sredstva posameznim upravičencem morajo biti izkazana kot
nujna, od katerih je odvisen obstoj kmetije.
5. člen
Sredstva za intervencije v kmetijstvu se dodeljujejo kot
subvencije, regresi, premije in nepovratna sredstva.
6. člen
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja
Oddelek za gospodarske dejavnosti in Oddelek za finance
občine Sevnica.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli
namen pridobitve subvencije, navajal neresnične podatke,
izgubi vso pravico do subvencije za tekoče leto z obveznim
vračilom že prejetih sredstev za tekoče leto.

II. UKREPI
7. člen
Ukrepi za pospeševanje kmetijstva in podeželja so razdeljeni po naslednjih področjih:
1. Subvencioniranje realne obrestne mere za dodeljevanje kreditov
Namen:
– I. investicijska vlaganja v posodobitev, intenziviranje,
koncentracijo, preusmeritev kmetijske proizvodnje,
– II. uvajanje in razširitev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Pogoji:
– v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju,
sklenjeno med Občino Sevnico in kreditojemalcem,
– na podlagi razpisa za subvencioniranje obrestne mere,
– investicije za katere se dodeljujejo sredstva ne smejo
biti začete pred 1. januarjem tekočega leta (razen za investicije, ki jih je zaradi sezone del potrebno začeti že prej ali se
izvaja v fazah),
– podana mora biti ocena možnosti preživetja kmetije
od Kmetijsko svetovalne službe.
Subvencionirana obrestna mera na posameznega upravičenca ne sme preseči 40% upravičenih stroškov investicije ali 50% upravičenih stroškov investicije v območjih z
omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo. Če investicijo
izvaja mlad kmet v obdobju 5 let po prejemu kmetije (pogoj:
40 let, ustrezna poklicna usposobljenost kmeta) je dovoljeno 5% povečanje. Za namen izdelave projektne dokumentacije in poslovnih načrtov kmetij je dovoljena pomoč največ
do 12% priznanih upravičenih stroškov celotne investicije.
Upravičeni stroški:
– I. nakup kmetijskih strojev ali opreme za opravljanje
kmetijske dejavnosti,
– II. izdelava projektne dokumentacije in poslovnega
načrta, stroški gradbenega materiala in opravljenih obrtniških del pri novogradnjah in adaptacijah prostorov za potrebe kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti, nakup opreme, naprav in strojev za potrebe turističnih kapacitet na kmetiji
Za sredstva za razvoj kmetijstva lahko zaprosijo prosilci, ki jim kmetijstvo predstavlja edini ali pomemben vir dohodka. Sedež kmetije mora biti na območju Občine Sevni-

Uradni list Republike Slovenije
ca, prednost pri odobritvi vlog bodo imeli kmečki zavarovanci.
Višina subvencioniranja realne obrestne mere znaša
do 5 odstotnih točk. Doba subvencioniranja realne obrestne mere za odobreno posojilo je do tri leta.
Prošnjo za subvencioniranje realne obrestne mere z
zahtevano dokumentacijo iz razpisa vložijo prosilci na Občino Sevnico, Oddelek za gospodarske dejavnosti, s katerimi
se sklene pogodba.
2. Izobraževanje in strokovne akcije
2.1. Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij
Namen:
Finančna pomoč pri izobraževanju dijakov, študentov
kmetijskih strok iz Občine Sevnica, ki bodo po končanem
šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči
prevzemniki kmetij.
Pogoji:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– potrdilo o vpisu,
– izkaz učnega uspeha predhodnega šolskega leta,
– potrdilo Zavoda za zaposlovanje o neprejemanju oziroma neupravičenosti do republiške štipendije,
– potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije za
predhodno leto,
– kopija subvencijskih obrazcev: A, B, C, D.
Višina pomoči:
– štipendija znaša mesečno 25.000 SIT tako za dijake
kot študente.
2.2. Analize vzorcev zemlje in krme in testiranje škropilnic za varstvo rastlin
Namen:
Analiza krme kot pomoč pri izračunavanju krmnih obrokov in analiza zemlje za zmanjšanje stroškov pridelovanja in
zmanjšanju onesnaženosti okolja in podtalnice. Testiranje
škropilnic omogoča optimalno uporabo zaščitnih sredstev
in s tem manjše onesnaževanje tal in okolja.
Pogoji:
– lokacija zemljišča na območju Občine Sevnica,
– vlogo z dokazilom o plačilu storitve vloži upravičenec.
Višina sofinanciranja:
– sofinanciranje stroškov analiz zemlje in krme v višini
do 50%,
– do 50% za testiranja škropilnic.
2.3. Organizacija razstav in promocij
Namen:
Sredstva so namenjena predvsem promociji sevniškega kmetijstva (sejmi, razstave, prireditve povezane s kmetijsko dejavnostjo) na prireditvah doma in v tujini.
Pogoji:
Do sredstev so upravičena društva in organizacije na
področju kmetijstva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– društvo s področja kmetijstva in gozdarstva mora biti
registrirano,
– dejavnost mora potekati na območju Občine Sevnica,
– finančno ovrednoten program dela,
– račun o izvedenem delu in nalogah.
Višina pomoči:
– višina sredstev se določi na podlagi ocene pomembnosti promocije oziroma razstave, izdelanega stroškovnika
in razpoložljivih sredstev, vendar ne več kot 50% upravičenih stroškov, ki so izkazani na podlagi računov,
– višina sredstev za izdelavo reklamnega biltena do
50%.
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Upravičeni stroški:
– najem stojnice na predstavitvah, demonstracije,
– strošek izdelave reklamnih biltenov.
2.4 . Predavanja in ostala izobraževanja
Namen:
Izobraževanje kmečkih žena, kmetov in podeželske
mladine, organiziranje strokovnih seminarjev, strokovnih ekskurzij in predavanj na področju kmetijstva. Za sredstva
lahko zaprosijo fizične in pravne osebe.
Pogoji:
– pismena prošnja z navedbo imena predavatelja, temo in datumom predavanja ter višino stroškov,
– kopija plačanega računa.
Višina pomoči:
– fizičnim osebam se sofinancira do 50% stroškov izobraževanja,
– društvom se krijejo do 100% stroškov izobraževanja,
– stroški strokovnih ekskurzij se sofinancirajo v višini
do 50% stroškov prevoza.
3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Za sredstva iz proračuna Občine Sevnica za male agromelioracije, urejanje pašnikov in za podporo zaokroževanju
kmetijskih zemljišč lahko zaprosijo prosilci, ki jim kmetijstvo
predstavlja edini ali pomemben vir dohodka.
3.1. Male agromelioracije
Namen:
Sredstva so namenjena za izvedbo manjših zemeljskih
del z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev
obdelave kmetijskih zemljišč.
Pogoji:
Upravičenec pred začetkom del vloži na Kmetijsko svetovalno službo Sevnica zahtevek za dodelitev sredstev, ki
mora vsebovati:
– pisno prošnjo (na predpisanem obrazcu, ki se dobi
na KSS Sevnica),
– kopijo obrazca Podatki o kmetijskem gospodarstvu,
– kopijo katastrskega načrta, kjer je zajeta obravnavana parcela,
– posestni list,
– v primeru, da je vlagatelj najemnik kmetijskega zemljišča, je potrebno priložiti najemno pogodbo za dobo najmanj 10 let in soglasje lastnika zemljišča o nameravanem
posegu,
– potrdilo, da je upravičenec kmečki zavarovanec (le v
primeru, da je upravičenec kmečki zavarovanec).
KSS Sevnica v roku 30 dni od vložitve popolnega zahtevka izvede komisijski ogled zemljišča in naredi zapisnik o
ogledu ter poda predlog za sofinanciranje Občini Sevnica,
oddelku za gospodarske dejavnosti.
Višina pomoči:
I. stopnja (najmanj zahteven poseg): sofinanciranje
60.000 SIT/ ha oziroma do 50% upravičenih stroškov,
II. stopnja (zahtevnejši poseg): sofinanciranje 90.000
SIT/ha oziroma do 50% upravičenih stroškov,
III. stopnja (najzahtevnejši poseg): sofinanciranje
140.000 SIT/ha oziroma do 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– strojna zemeljska dela,
– nakup drenažnih cevi in mineralnih gnojil za založno
gnojenje, travno-deteljne mešanice, drenažnega peska,
apnenca/apna)
3.2. Urejanje pašnikov
Namen:
Preprečevanje zaraščanja in vzpodbujanja sonaravne
reje živali.
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Pogoji:
Upravičenec pred začetkom del vloži na Kmetijsko svetovalno službo Sevnica zahtevek za dodelitev sredstev, ki
mora vsebovati:
– pisno prošnjo (na predpisanem obrazcu, ki se dobi
na KSS Sevnica),
– kopijo obrazca Podatki o kmetijskem gospodarstvu,
– kopijo katastrskega načrta, kjer je zajeta obravnavana parcela
– posestni list,
– v primeru, da je vlagatelj najemnik kmetijskega zemljišča, je potrebno priložiti najemno pogodbo za dobo najmanj 10 let in soglasje lastnika zemljišča o nameravanem
posegu.
– potrdilo, da je upravičenec kmečki zavarovanec (le v
primeru, da je upravičenec kmečki zavarovanec).
KSS Sevnica v roku 30 dni od vložitve popolnega zahtevka izvede komisijski ogled zemljišča in naredi zapisnik o
ogledu ter poda predlog za sofinanciranje Občini Sevnica,
oddelku za gospodarske dejavnosti.
Višina pomoči:
Pašniki za govedo: sofinanciranje 35.000 SIT/ ha
oziroma do 50% upravičenih stroškov.
Pašniki za drobnico: sofinanciranje 40.000 SIT/ ha
oziroma do 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– strošek nakupa kolov, žice, pašnih aparatov in izolirnih elementov.
3.3. Podpora zaokroževanju kmetijskih zemljišč
Namen:
Zaokroževanje in povečevanje kmetij in s tem izboljšanje velikostne sestave zlasti tistih kmetij, katerim kmetovanje
pomeni edini vir preživljanja.
Pogoji:
Upravičenec, ki uveljavlja nadomestilo stroškov za nakup kmetijskih zemljišč in/ali menjavo le-teh, po zaključenem postopku KSS Sevnica predloži:
– pisno prošnjo,
– kopijo obrazca Podatki o kmetijskem gospodarstvu,
– kopijo pogodbe o nakupu oziroma menjavi kmetijskega zemljišča,
– posestni list,
– potrdilo, da je upravičenec kmečki zavarovanec.
KSS Sevnica v roku 30 dni od vložitve popolnega zahtevka izvede komisijski ogled zemljišča in naredi zapisnik o
ogledu ter poda predlog za sofinanciranje Občini Sevnica,
oddelku za gospodarske dejavnosti.
Višina pomoči:
Višina podpore: do 50% upravičenih stroškov oziroma
do 30.000 SIT/ha.
Upravičeni stroški:
– strošek overitve podpisa pri notarju,
– strošek vpisa v ZK in drugi pravni stroški, ki so predmet nakupa oziroma zamenjave kmetijskih zemljišč.
4. Preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč
Namen:
Namen ukrepa je preprečevanje zaraščanja kmetijskih
površin z rejo govedi na območjih z omejenimi dejavniki za
kmetijstvo s ciljem ohraniti stalež živine, poseljenost krajine
in izgled kulturne krajine. Z živalim prijazno rejo (sonaravno
rejo govedi) se postopoma vzpostavlja naravni krogotok na
kmetiji, zmanjšuje obremenjevanje tal in voda ter zagotavljajo zdrava in kakovostna živila živalskega izvora, ker ima ugoden dolgoročni vpliv na prehrano in zdravje potrošnikov.
Postopno zvišanje števila rejenih živali na kmetiji.
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Pogoji:
Upravičenci so rejci govedi na območju Občine Sevnica, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– obtežba 0,5 do 1,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v
uporabi,
– lastna pridelava krme,
– minimalna vhlevitev živali na posamezni kmetiji namenjenih prireji mesa mora biti 1,5 GVŽ (1 tele za nadaljnjo
rejo je 0,3 GVŽ).
Vloga se vlaga na predpisanem obrazcu in z obveznimi
prilogami:
– obrazec »Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu in stalež živali A in B«,
– fotokopija potnega lista (pogoj, da so teleta bikci
rojeni med 1. 12. 2002 in 30. 11. 2003).
– fotokopija računa (le v primeru nakupa) – iz računa
mora biti razviden nakup v obdobju od 1. 12. 2002 do
30. 11. 2003.
Višina sredstev:
– višina sredstev je v višini do 30% nabavne vrednosti
nakupa oziroma največ do 12.000 SIT/GVŽ.
5. Podpora integriranemu in ekološkemu kmetijstvu
Namen:
Sofinanciranje stroškov kontrole integriranega in ekološkega kmetovanja.
Pogoji:
Upravičenci so upravičeni do sredstev ob predložitvi
potrdila ali certifikata in plačila kontrolne službe (račun o
opravljeni storitvi).
Višina podpore:
– stroški plačila kontrolne službe se krijejo do 80%
predloženega računa na upravičenca.
Upravičeni stroški:
– strošek kontrole v višini do 80% stroškov kontrole na
podlagi izkazanih računov.
6. Sofinanciranje umetnega osemenjevanja govedi
Namen:
Namen ukrepa je podpora vzreji in ohranjanju kvalitetne in zdrave osnovne črede plemenske živine v kmečki reji,
zaradi izredno zahtevnega območja in redke poselitve so
stroški osemenjevanja visoki.
Pogoji:
Upravičenci so rejci govedi na območju Občine Sevnica, ki skrbijo za načrtno vodenje reprodukcije (umetno
osemenjevanje krav).
Občina Sevnica bo na osnovi sklenjene pogodbe z
Veterinarsko službo Sevnica sofinancirala stroške osemenitve na podlagi mesečnega obračuna stroškov in predloženega seznama z navedbo imena, priimka in MID številke
končnega prejemnika.
Višina sofinanciranja:
Višina sredstev za vsako umetno osemenjeno kravo ali
telico znaša v višini 3.000 SIT/prvo osemenitev.
7. Povrnitev stroškov zavarovalnine za plemenskega
žrebca
Namen:
Podpora povečanju staleža konj.
Pogoji za pridobitev sredstev:
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– obrazec »Podatki o kmetijskem gospodarstvu in stalež živali – A in B«,
– potrdilo selekcijske službe – pedigre,
– fotokopija računa za plačilo zavarovalnine, iz katerega je razvidno plačilo v obdobju od 1. 12. 2002 do 30. 11.
2003.
Višina pomoči:
Stroški zavarovalnine se povrnejo trem lastnikom plemenskih žrebcev do višine 7.500 SIT stroškov zavarovalne
premije oziroma do 50% stroškov zavarovalnine.
8. Podpora za delovanje strokovnih društev
Namen:
Podpora organizirani dejavnosti na področju kmetijstva
in podeželja.
Pogoji:
Sredstva se posameznim društvom, ki so neprofitna in
se ne ukvarjajo s komercialno dejavnostjo, dodelijo na osnovi
razpisa. Društva bodo na osnovi programov, obsega aktivnosti in splošnega pomena za razvoj podeželja in kmetijstva
pridobila dotacijo.
Višina podpore:
Višina podpore se opredeli na podlagi finančno ovrednotenega programa, obsega dejavnosti društva, števila članov in pomena društva za razvoj kmetijstva in podeželja,
vendar ne več kot v višini do 50% izvedenega programa.
Upravičeni stroški:
– strošek rednega delovanja društev.
9. Podpora celostnega razvoja podeželja in obnova
vasi
Namen:
Sredstva so namenjena za pripravo in izvedbo razvojnih projektov celostnega razvoja podeželja in obnovo vasi
(CRPOV Šentjanž, CRPOV Zabukovje, CRPOV Loka) kot
soudeležba občine glede na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Pri tem namenu gre
za sofinanciranje javne infrastrukture na območju CRPOV.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– upoštevajo se pogoji MKGP (investicijski program;
lokacijsko in gradbeno dovoljenje v primeru gradbenih del),
– plačilo po situacijah (izvedenih delih).
Višina pomoči:
– soudeležba občine v višini do 50% od vrednosti investicije.
Upravičeni stroški:
– izvedbena dela (izgradnja infrastrukture) na območju
projekta CRPOV.
III. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja se od 1. januarja dalje.
Št. 32001-0003/2003
Sevnica dne, 18. junija 2003.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.
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TABOR
3180.

Razpis nadomestnih volitev v občinski svet

Na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95
in 51/02) Občinska volilna komisija občine Tabor

razpisuje
nadomestne volitve v občinski svet
I
Nadomestne volitve v občinski svet se opravijo v nedeljo 12. 10. 2003.
II
Za dan razpisa, s katerim začnejo teči roki, se šteje
4. 8. 2003.
III
Za izvedbo volitev skrbijo občinske volilne komisije in
Republiška volilna komisija.
IV
Ta razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednica Volilne komisije
občine Tabor
Katarina Bandel l. r.

TIŠINA
3181.

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Tišina

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni
list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet občine
Tišina na 5. seji dne 13. 6. 2003 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Tišina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju Občine Tišina (v nadaljevanju: sredstva).
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Tišina se zagotavljajo iz občinskega proračuna,
njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
Občine Tišina se usmerijo v naslednje namene:
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A) Subvencije
– izboljšanju genetskega potenciala v živinoreji,
– preventivnim ukrepom na področju zdravstvenega
varstva domačih živali in rastlin,
– izboljšanje in posodobitev mlekovodov, molzišč in
pripadajoče hladilne tehnike,
– spodbujanju razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel,
– izboljšanju rodovitnosti tal z vključevanjem alternativnih poljščin in ugodilk v kolobar,
– sofinanciranju analiz zemlje in krme,
– spodbujanju preusmerjanja kmetij iz konvencionalnega (ustaljenega) načina kmetovanja v integrirano in ekološko usmerjeno kmetovanje,
– testiranju škropilnic, pršilnikov in silažnih kombajnov,
– spodbujanju različnih oblik izobraževanja kmečkega
prebivalstva,
– uvajanje novih tehnologij in dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah,
– sofinanciranje posameznih ukrepov, katerih namen
je kompenzirati izpad prihodka zaradi elementarnih nesreč v
kmetijstvu ter zavarovanje posevkov in plodov,
– sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev.
B) Subvencioniranje realne obrestne mere:
– za nakup in izboljšanje obdelovalnih kmetijskih površin,
– za gradnjo, obnovo ali adaptacijo gospodarskih objektov kmetije,
– za nakup kmetijske mehanizacije,
– nakup kakovostnih plemenskih živali (samo, če je to
v sklopu financiranja celotne investicije - ko gre za tehnološke posodobitve),
– pospeševanju društvene dejavnosti, povezane s promocijo kmetijstva in podeželja,
– projektom razvoja kmetijstva in podeželja lokalnega
in regionalnega značaja (CRPOV) in trženja kmetijske proizvodnje,
– razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– urejanju kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastrukture.
4. člen
Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva so:
– fizične osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim
prebivališčem oziroma sedežem v Občini Tišina (so vpisani v
register kmetijskih gospodarstev pri pristojnem državnem
organu), ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane,
dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se
izvajajo na območju Občine Tišina,
– strokovne službe, društva, krožki, združenja, ki delujejo v Občini Tišina na področju kmetijstva.
5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Tišina se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij, regresov, dotacij, plačil storitev in investicijskih odhodkov.
Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo vzpodbudo za
izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Upravičenci morajo za namene, navedene v 3. členu
tega pravilnika, podati izjavo, da za posamezen namen niso
pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih
virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen
namen že prejeli. Višina skupne dodeljene pomoči iz vseh
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virov ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma višine pomoči po posameznih namenih, kot so opredeljene v
tem pravilniku.
Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone
del potrebno nujno pričeti že prej. Podana mora biti ocena
možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe.
6. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Tišina v
obliki javnega razpisa, natečaja ali javne objave na oglasni
deski občine oziroma na krajevno običajen način, informacijo o objavi pa posreduje v javnih občilih.
Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:
– ukrepe, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.
7. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji
vodi komisija za kmetijstvo v Občini Tišina, ki jo imenuje
župan. O odpiranju vlog in dodelitvi sredstev komisija vodi
zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije. Komisija za
kmetijstvo v Občini Tišina izdela poročilo, na podlagi katerega pripravi predlog prejemnikov sredstev odboru za gospodarstvo in gospodarske javne službe Občine Tišina.
8. člen
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča odbor za
gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki v roku 8 dni
od odpiranja vlog pisno pozove tiste prosilce, katerih vloge
niso popolne, da jih v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne
vloge, ki jih prosilec v navedenem roku ni dopolnil, se zavržejo. Popolne vloge odbor za gospodarstvo in gospodarske
javne službe pregleda, jih oceni na podlagi dokumentacije
ter sprejme odločitev o dodelitvi oziroma zavrnitvi dodelitve
sredstev. Sklep o dodelitvi oziroma zavrnitvi dodelitve sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva mora biti prosilcem
vročen.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Odobrena sredstva se dodelijo na podlagi pravnomočnega sklepa.
Če načrtovana sredstva za ohranitev in razvoj kmetijstva po posameznem namenu presegajo realizirana, o preostanku odloča župan. Predlog prerazporeditve skladno s
tem pravilnikom pripravi odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
II. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
9. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
so razdeljeni na naslednja področja:
1. Živinoreja
1.1. Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji –
umetno osemenjevanje

Uradni list Republike Slovenije
Namen ukrepa
Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenjevanja s strani pooblaščene veterinarske organizacije izboljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah z uporabo semena
kvalitetnih plemenjakov.
Višina pomoči
– do 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja govejih plemenic, plemenskih svinj,
– do 50% upravičenih stroškov za nabavo semena kvalitetnih plemenjakov za kmete, ki imajo koncesijo.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji,
– za sofinanciranje nakupa semena: kopija odločbe o
koncesiji in predložen račun o nakupu semena.
1.2. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene
zaščite čebel
Namen ukrepa
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni čebel (preventivni in kurativni ukrepi) in spodbujanje razvoja
čebelarstva zaradi njegove večnamenske vloge (ohranjanje
biološke pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem
in širjenjem medovitih rastlin kot sta npr. ajda in facelija).
Višina pomoči
Subvencija znaša do 50% upravičenih stroškov zdravljenja čebeljih družin.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci do subvencij so čebelarska društva, ki
predložijo naslednjo dokumentacijo:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na zdravstveno zaščito čebel,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
1.3. Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je z izvedbo preventivnih ukrepov pri
živalih izboljšati njihovo zdravje, dolgoživost in kondicijo s
ciljem proizvodnje kakovostnega mleka in mesa na kmetijah. Sofinancirajo se naslednji ukrepi:
– analize blata,
– preventivno zatiranje parazitov pri govedu, konjih in
drobnici (dehelmentizacija),
– analize krvi,
– antibiogrami.
Višina pomoči
Subvencija zanaša do 30% upravičenih stroškov za
izvedbo navedenih preventivnih ukrepov.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedene storitve preventivnih ukrepov pooblaščene veterinarske organizacije v tekočem letu (iz računa
mora biti razvidna vrsta opravljene storitve).
1.4. Preprečevanje prašičje enzootske pneumonije
Namen ukrepa
Namen ukrepa je izboljšanje zdravstvenega stanja, prirasta in zmanjšanje dovzetnosti prašičev za druga respiratorna obolenja ter izboljšanje ekonomičnosti prašičereje.
Predmet podpore je financiranje stroškov vakcinacije
proti prašičji enzootski pneumoniji.
Upravičenci do subvencije so fizične osebe s stalnim
prebivališčem in opravljanjem kmetijske dejavnosti v Občini
Tišina.
Višina pomoči
Delež dodeljenih sredstev znaša do 50% vrednosti plačanega računa stroškov opravljene storitve, vendar ne več
kot 90.000 SIT letno na rejo.
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Pogoji za pridobitev sredstev:
– subvencija se uveljavlja na podlagi zahtevka, predloženega računa organizacije za izvajanje veterinarske službe.
1.5. Pregledi molznih strojev
Namen ukrepa
Namen ukrepa je s pregledi molznih strojev zmanjšanje
števila somatskih celic in ohranjanje zdravega vimena krav.
Višina ukrepa
Subvencija zanaša do 30% upravičenih stroškov pregleda molznega stroja.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedeno storitev pooblaščene organizacije
– servisa molznih strojev (iz računa mora biti razvidna vrsta
opravljene storitve).
1.6. Nakup mlekovodov in posodobitev mlekovodov,
molzišč in pripadajoče hladilne tehnike ter pripadajoče opreme
Namen ukrepa
Namen ukrepa je izboljšanje in posodobitev mlekovodov, molzišč in pripadajoče hladilne tehnike in zadostiti višjim potrebam po kvaliteti mleka.
Višina ukrepa
– Subvencija znaša do 30% (brez DDV) upravičenih
stroškov.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedeno storitev in materiala pooblaščene
organizacije - servisa molznih strojev (iz računa mora biti
razvidno vrsta opravljene storitve).
2. Rastlinska pridelava
2.1. Izboljšanje kolobarja – rodovitnosti tal z vključevanjem ugodilk in alternativnih (pozabljenih) poljščin v kolobar
Namen ukrepa
Namen ukrepa je izboljšanje kolobarja z vključevanjem
ugodilk (okopavine oziroma listanke, detelje ali travno-deteljne mešanice) in t.i. alternativnih poljščin, ki smo jih v preteklosti že pridelovali (pira, rž, tritikala, oves, sirek, proso,
ajda, sončnica, oljna ogrščica, repica, gorjušica, krmni grah,
grašica, bob, leča, čičerika, buča, lan, mak, konoplja ipd.).
Navedene poljščine izboljšujejo lastnosti tal (grudičavost tal),
kar ima za posledico vzpostavitev, ohranjanje in vzdrževanje
naravne rodovitnost tal.
Višina pomoči
– do 10.000 SIT/ha upravičenih stroškov dodatnih
agrotehničnih ukrepov izvajanja načrtnega kolobarjenja za
njive pod poljščinami oziroma vrtninami, ki so v sistemu
kolobarja (po definiciji so poljščine vse kmetijske rastline, ki
jih pridelujemo na njivah).
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vse njivske površine, na katerih se ukrep izvaja (v ha),
– na kmetijskem gospodarstvu mora biti najmanj 0,50
ha njiv,
– v petletno kolobarjenje morajo biti vključene najmanj
3 poljščine, od tega vsaj 2 od zgoraj navedenih ugodilk ali
alternativnih poljščin,
– upravičenec je dolžan predložiti gnojilni načrt na podlagi analize zemlje v roku 5 let od prvega prejetja finančnih
sredstev za ta ukrep (izjava),
– uporaba fitofarmacevtskih sredstev na podlagi prognoze (izjava).
2.2. Sofinanciranje testiranja škropilnic, pršilnikov in
silažnih kombajnov ter sofinanciranje analiz zemlje in krme
Namen ukrepa
Namen testiranja škropilnic in pršilnikov je optimalna
raba zaščitnih sredstev in s tem zmanjševanje onesnaženosti tal in okolja.
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Testiranje silažnih kombajnov se izvaja z namenom racionalnejše uporabe navedenih kmetijskih strojev in s tem
zmanjševanja stroškov pridelave po hektarju.
Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih
načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil
posameznim kmetijskim kulturam. Analiza krme služi kot
podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno
vrsto in kategorijo živali in posredno vpliva na količino in
kvaliteto mleka in mesa.
Višina pomoči
– do 50% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic
in pršilnikov,
– do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in
krme ter za testiranje silažnih kombajnov.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije
s seznamom in podpisi uporabnikov storitev: testiranja škropilnic, pršilnikov in silažnih kombajnov,
– račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje in
krme.
3. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih
proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile – družinskih članov
v skladu s poglavjem VI. Dopolnilne dejavnosti zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
(Uradni list RS, št. 46/01) in pravilnikom o usposobljenosti
za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 72/01).
Višina pomoči
– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, začete v
tekočem letu, in sicer za: nakup strojev, naprav in opreme
ter za gradbena in obrtniška dela.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe oziroma dokončanja investicije in finančno
konstrukcijo investicije,
– potrdilo o statusu kmeta prosilca,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma odločbo o priglasitvi del (če gre za
adaptacijo objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o
izvedenih delih (izjava),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana,
– mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti
vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti,
Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je
kmetijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir dohodka.
4. Ureditev kmetijskih zemljišč
4.1. Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo posega v
prostor – male agromelioracije
Namen ukrepa
Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor, kot
so: ureditev pašnikov do končne postavitve električne ograje, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena,
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odstranjevanje kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč,
izgradnja manjših vodnih zajetij za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč do bruto tlorisne površine 150m2 ter druga
manjša zemeljska dela z namenom izboljšanja rodovitnosti
tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za: krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja in drenažiranje kmetijskih zemljišč do višine 200.000 SIT/ha,
– sofinancirajo se upravičeni stroški za postavitev pašnika na novo do višine 40.000 SIT/ha in upravičeni stroški
obnove obstoječega pašnika do višine 20.000 SIT/ha, in
sicer za nakup in postavitev električnega pastirja ali mreže,
– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov izgradnje vodnega zajetja, in sicer za: gradbena dela ter nakup
opreme.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
– račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme,
– odločbo o priglasitvi del za tista zemeljska dela, ki so
navedena v odloku o določitvi pomožnih objektov in drugih
posegov v prostor, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Tišina,
– zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je razvidno, da je
upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi
najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč,
– zakupno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj
5 let, v primeru zakupa zemljišč, na katerih je bil izveden ta
ukrep.
4.2. Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa
Sofinancirajo se administrativni stroški postopkov medsebojne menjave kmetijskih zemljišč po 45. in 46. členu
zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96,
31/98 – odl. US, 1/99, 54/00, 68/00 – odl. US in 27/02
– odl. US) z namenom zaokrožitve posesti in s tem racionalnejše rabe kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
Sofinancirajo se upravičeni stroški postopka izvedbe
zamenjave parcel do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– potrdilo k menjalni pogodbi, ki ga izda upravna enota,
– overjeno menjalno pogodbo in zemljiškoknjižni izpisek,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla
(menjave kmetijskih zemljišč).
4.3. Sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje stroškov postopka pri
nakupu kmetijskih zemljišč, predvsem z namenom zaokrožitve parcel in s tem izboljšanja velikostne sestave zlasti tistih
kmetij, katerim pomeni kmetovanje edini vir preživljanja.
Višina pomoči
Sofinancirajo se stroški notarja in stroški vpisa v zemljiško knjigo do 40%.
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Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– kupoprodajno pogodbo (ne starejšo od enega leta),
– odločbo Upravne enote Murska Sobota o nakupu
zemljišča,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla
(nakupa kmetijskih zemljišč).
4.4. Sofinanciranje dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje vodnih virov v primerih postavitve malih
namakalnih sistemov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujanje uvedbe namakanja kmetijskih zemljišč za potrebe intenzivne rastlinske pridelave,
zlasti pridelave vrtnin, katere glavni namen je oskrba trga s
svežo zelenjavo.
Višina pomoči
Sofinancira se do 12% upravičenih stroškov od vrednosti celotne investicije, in sicer za: pripravo in izdelavo
dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje vodnega vira.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo (z navedbo predvidenih površin za namakanje,
vrste poljščin oziroma vrtnin, časovnega obdobja in načina
namakanja),
– kopijo katastrskega načrta (z označbo parcel, predvidenih za namakanje),
– odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o uvedbi melioracije,
– dovoljenje za izkoriščanje vodnega vira Ministrstva za
okolje in prostor,
– račun stroškov idejnega projekta oziroma hidrološke
študije in ostalih stroškov priprave dokumentacije,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo.
4.5. Ureditev poljskih poti
Namen ukrepa
Sofinancira se ureditev poljskih poti z namenom izboljšanja dostopa do kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
Subvencija znaša do 40% upravičenih stroškov izvedenih del ureditve poljskih poti, in sicer za: dovoz in planiranje
gramoza.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo za ureditev poti s pisnimi soglasji lastnikov zemljišč, kjer se pot ureja,
– kopijo katastrskega načrta z vrisom poti,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– račun o izvedenih delih.
5. Investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu
5.1. Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije
za hleve
Namen ukrepa
Namen ukrepa je kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI projekti) in poslovnega načrta za
novogradnje, rekonstrukcije ali adaptacije objektov za rejo
domačih živali – hlevov.
Sofinancirajo se projekti, ki po izvedeni investiciji morajo doseči minimalno velikost hlevov po posameznih kategorijah živali.
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Višina pomoči
Sofinancira se do 12% upravičenih stroškov od vrednosti celotne investicije, začete v tekočem letu za izdelavo
projektne dokumentacije in poslovnega načrta, in sicer za:
novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun o plačilu projektne dokumentacije (iz računa
mora biti razvidna vrsta opravljene storitve),
– račun o plačilu poslovnega načrta, potrjen s strani
kmetijske svetovalne službe ali druge pooblaščene organizacije (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve),
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe k predvideni investiciji.
5.2. Sofinanciranje ureditev gnojišč in greznic v skladu
z določbami uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih
hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96)
Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujanje urejanja gnojišč in gnojničnih jam s ciljem trajnega varovanja življenjskega in z njim
neločljivo povezanega naravnega okolja ter naravnih dobrin
(tla, voda) v skladu z zakonom o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93 in 1/96) ter z določbami uredbe o vnosu
nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št.
68/96).
Višina pomoči
– subvencija znaša do 40% upravičenih stroškov izvedenih del ureditev gnojišč in greznic, začetih v tekočem
letu, in sicer za: gradbeni material in gradbena dela.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe o predvideni investiciji,
– račun o izvedenih delih,
– odločba o priglasitvi del ali gradbeno dovoljenje.
6. Projekti na področju kmetijstva
6.1. Podpora preusmeritvam kmetij v integrirano pridelavo hrane
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz
ustaljenega načina kmetovanja v integrirano pridelavo vseh
kmetijskih kultur z namenom nadzorovane uporabe gnojil in
fitofarmacevtskih sredstev.
Višina pomoči
– kritje upravičenih stroškov kontrole integrirane pridelave rastlin pooblaščene organizacije do 100%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški nakupa specialne
mehanizacije za integrirano pridelavo hrane do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo (certifikat) o vključenosti v integrirano pridelavo,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole
integrirane pridelave v tekočem letu,
– račun o nakupu specialne mehanizacije za integrirano pridelavo hrane (izjava),
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe.
6.2. Podpora preusmeritvam kmetij v ekološko kmetovanje
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz
konvencionalnega t.j. ustaljenega načina kmetovanja v ekološko kmetovanje.
Višina pomoči
– kritje upravičenih stroškov kontrole ekološke pridelave rastlin pooblaščene organizacije do 100%,
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– sofinancirajo se upravičeni stroški nakupa orodij oziroma strojev in naprav za ekološko pridelavo in predelavo
kmetijskih pridelkov do 40%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški preureditve gospodarskih objektov za potrebe ekološke reje domačih živali v skladu s pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi
kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 31/01)
do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških kmetij,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole
ekološke pridelave v tekočem letu,
– račun o nakupu orodij oziroma strojev za ekološko
kmetovanje (izjava),
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe.
6.3. Promocija trženja kmetijskih pridelkov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je podpora različnim oblikam prodaje
na integriran način pridelanega sadja in zelenjave ter ekoloških pridelkov oziroma izdelkov (ekološka tržnica). Prav tako
je cilj ukrepa pomoč pri oblikovanju organizacij proizvajalcev po zahtevah predloga novega tržnega reda za sveže
sadje, gobe in zelenjavo.
Višina pomoči
– sofinancirajo se upravičeni stroški projekta oživitve
kmečke tržnice ter stroški stojnin na navedenih tržnicah se
krijejo do 100%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški ustanavljanja organizacij proizvajalcev sadja, gob in zelenjave, priznanih s
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do
višine 40%, in sicer za: najem poslovnih prostorov, nakup
pisarniške opreme in kritje stroškov administracije.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun pooblaščene organizacije za izvedeno storitev
(stojnine na tržnicah),
– pogodba o sofinanciranju izvedenih aktivnosti pri
ustanavljanju organizacij proizvajalcev sadja in zelenjave s
pooblaščeno organizacijo.
6.4. Priprava in izvajanje projektov na področju kmetijstva
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje priprave in izvedbe
razvojno naravnanih projektov na področju kmetijstva (npr.
priprava razvojnega dokumenta: strategija razvoja kmetijstva
na območju občine).
Višina pomoči
– upravičeni stroški po posameznem projektu se določijo na podlagi sklenjene pogodbe med naročnikom in izbranim izvajalcem projekta, in sicer do višine 100%.
Pogoji za pridobitev pomoči
– pogodba o sofinanciranju priprave in izvedbe projekta, sklenjena med občino in nosilcem oziroma izvajalcem
projekta,
– dokazila o izvajanju in financiranju celotnega projekta.
7. Sofinanciranje CRPOV
Namen ukrepa
Sredstva se namenjajo za pripravo razvojnih projektov
celostnega razvoja podeželja in obnove vasi – CRPOV, in
sicer kot soudeležba občine glede na razpis Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP).
Sofinancirajo se izvedbena dela – izgradnja komunalne infrastrukture – na območju projekta CRPOV Tišina.
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Višina pomoči
– plačilo po situacijah (izvedenih delih),
– sofinancirajo se upravičeni stroški do višine 30%
vrednosti investicije.
Pogoji za pridobitev pomoči
– upoštevajo se pogoji MKGP (investicijski program;
lokacijsko in gradbeno dovoljenje v primeru gradbenih del),
– soudeležba občine do višine 30% vrednosti investicije.
8. Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij pri
intenzivni proizvodnji poljščin in vrtnin, in sicer za najmanj
1ha poljščin in najmanj 10 a vrtnin.
Višina pomoči
– do 20% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci (kmetje) priložijo naslednjo dokumentacijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto,
– potrdilo o plačilu zavarovalne premije,
– zemljiškoknjižni izpisek.
9. Izobraževanje in društvene dejavnosti
9.1. Programi izobraževanja kmetov
Namen ukrepa
Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete – nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja kmetijske svetovalne službe in programi ostalih verificiranih izvajalcev izobraževanja.
Višina pomoči
– pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih
programov se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do
100%,
– kmetom (udeležencem izobraževanja) se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do višine 60%.
Pogoji za pridobitev pomoči
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednoten programom izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili (iz vloge mora biti razvidna
kotizacija oziroma participacija kmetov za posamezne oblike
izobraževanj oziroma usposabljanj, če se izvajalec za njo
odloči) in seznam udeležencev izobraževanja,
– za udeležence izobraževanja (kmete): račun oziroma
dokazilo o izvedeni storitvi (programu izobraževanja).
9.2. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev
Namen ukrepa
Sofinancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva, (ki so nepro-
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fitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo
strokovnega dela – strokovnih prireditev (razstave, demonstracije, predavanja, promocije) in izdajo strokovnih publikacij.
Višina pomoči
– do 30% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– finančno ovrednoten letni program dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu,
potrjeno s strani nadzornega odbora,
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo).
III. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina spremlja
in preverja občinska strokovna služba, pristojna za področje
kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani
župana. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni
odbor občine.
11. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se
obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova
ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določenega obdobja v razpisu,
– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine, pred iztekom 5 let,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-26/03
Tišina, dne 16. junija 2003.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.
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VLADA
3182.

Uredba o spremembah uredbe o kategorizaciji
državnih cest

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 17. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02
– odl. US in 110/02 – ZGO-1) in uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah uredbe o kategorizaciji državnih
cest
1. člen
V uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS,
št. 33/98, 48/99, 102/99, 69/00, 79/00, 97/00, 62/01,
82/01, 52/02, 95/02 in 18/03) se v 3. členu spremeni
določitev poteka in dolžina avtoceste, označene s številko
A1, tako da se glasi:
Št.
ceste

Zač.
na

Potek ceste

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

A1

Meja A

Šentilj – Pesnica [-Maribor(Tezno)-] Maribor (Ptujska cesta)
– Slivnica – Celje – Arja vas – Vransko – Ločica [- Trojane -]
Blagovica – Ljubljana (Zadobrova – Malence – Kozarje)
-Razdrto – Divača – Klanec [- Kastelec – Dekani -] križišče
Dekani – Koper

11

216,330

MV*

2. člen
V 5. členu se spremeni določitev poteka in dolžina
glavnih cest I. reda, označenih s številkama 1 in 10, tako da
se glasi:
Št.
ceste

Zač.
na

Potek ceste

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

1

meja A

2

87,460

MP*

10

A1

Vič – Dravograd – Maribor (Koroški most) –
Tezno – Hajdina (Ptuj)
Trojane – Blagovica in Klanec – križišče Dekani

11

26,620

MP

3. člen
V 8. členu se spremeni določitev poteka in dolžina
regionalne ceste II. reda, označene s številko 447, tako da
se glasi:
Št.
ceste

Zač.
na

Potek ceste

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

447

5

Arja vas – Žalec – Šempeter – Ločica – Trojane
in Blagovica – Trzin

104

46,964

MP

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 346-28/2001-6
Ljubljana, dne 3. julija 2003.
EVA 2003-2411-0045
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

Stran

10142 / Št. 65 / 4. 7. 2003
3183.

Uredba o izdaji obveznic Republike Slovenije
serije RS15U

Na podlagi 9. člena zakona o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 59/95 in
30/98) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izdaji obveznic Republike Slovenije
serije RS15U
1. člen
Ta uredba določa datum in način izdaje ter podrobnejšo vsebino obveznic Republike Slovenije serije RS15U (v
nadaljevanju: obveznice), ki se izdajo na podlagi zakona o
zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 59/95 in 30/98 – ZZLPPO, v nadaljevanju:
zakon) kot nadomestilo obveznic dela serije RS15F, izdanih
na podlagi zakona in rezerviranih za odkup potencialnih
izgub Nove Kreditne banke Maribor, d.d., Maribor (v nadaljevanju: NKBM), ki do dne dospelosti RS15F dne 15. 7.
2003 ne bodo izročene NKBM.
2. člen
Obveznice bodo izdane kot vrednostni papirji na ime v
nematerializirani obliki.
Republika Slovenija kot izdajatelj izda obveznice tako,
da KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana (v
nadaljevanju: KDD) posreduje nalog za vpis obveznic z dnem
15. julija 2003 na registrski račun Republike Slovenije. Ob
vsakokratni izpolnitvi pogojev za izročanje obveznic za odkup potencialnih izgub NKBM, bo Republika Slovenija posredovala KDD nalog za prenos ustreznega števila obveznic
na račun NKBM.
3. člen
Obveznice se izdajo v skupnem nominalnem znesku
1.814,800.000 SIT, v 18.148 obveznicah.
Nominalni znesek ene obveznice je 100.000 SIT.
Nominalni znesek vsake posamezne obveznice se do
dneva dospelosti ali do dneva predčasne izpolnitve, določenega v skladu z 9. členom zakona (v nadaljevanju: dan
predčasne izpolnitve) revalorizira skladno z določili iz prvega odstavka 2. člena zakona.
Vsako obdobje, za katero se računa revalorizacija, vključuje prvi dan takega obdobja in ne vključuje zadnjega dneva
takega obdobja.
4. člen
Obrestna mera je fiksna 4,5% letno.
Obresti se obračunavajo od revalorizirane vrednosti
glavnice na konformni način, po obrestni meri iz prvega
odstavka tega člena (zaokroženi na 6 decimalnih mest) za
obrestovalno obdobje in se izplačujejo dvakrat letno za nazaj na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti, oziroma
kolikor ta dan ni delovni dan, na prvi naslednji delovni dan.
Dan dospelosti plačila obresti obveznic je vsak 15. julij
in vsak 15. januar v vsakem letu po 15. juliju 2003 do vključno dneva dospetja obveznice oziroma dan predčasne izpolnitve.
Obrestovalno obdobje obveznic je obdobje, ki se začne:
(i) v primeru, da gre za prvo plačilo obresti 15. julija
2003;
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(ii) v vseh ostalih primerih na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti, konča pa se na dan dospelosti plačila
obresti (vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje).
Upravičenec do plačila obresti od obveznic je oseba, ki
je zakoniti imetnik obveznice na dan, ki je dva delovna dneva
pred dnem dospelosti plačila obresti, oziroma v primeru predčasne izpolnitve, oseba, ki je zakoniti imetnik na dan, ki je
dva delovna dneva pred dnem predčasne izpolnitve.
5. člen
Če 7 delovnih dni pred dnevom dospelosti plačila obresti zaradi pomanjkanja podatkov, spremembe predpisov ali
iz drugih razlogov ni mogoče ugotoviti višine temeljne obrestne mere za posamezno obdobje, se šteje, da je temeljna
obrestna mera v takšnem obdobju enaka kot temeljna obrestna mera v zadnjem obdobju pred takšnim obdobjem, za
katerega je temeljno obrestno mero še mogoče ugotoviti.
Če Republika Slovenija pri plačilu obresti od obveznic
upošteva temeljno obrestno mero, določeno v skladu s prejšnjim odstavkom, se šteje, da je takšna obveznost pravilno
izpolnjena, čeprav nezmožnost ugotovitve temeljne obrestne mere kasneje preneha.
6. člen
Datum dospetja obveznic je 15. julij 2010 ali dan predčasne izpolnitve.
Republika Slovenija bo imetniku obveznice z nominalnim zneskom 100.000 SIT izplačala znesek revalorizirane
vrednosti glavnice na dan dospetja obveznice ali na dan
predčasne izpolnitve, oziroma kolikor ta dan ni delovni dan,
na prvi naslednji delovni dan.
Upravičenec do plačila revalorizirane glavnice je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice na dan, ki je dva delovna
dneva pred dnem dospetja obveznic ali dnem predčasne
izpolnitve.
7. člen
Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki
Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v
običajnem delovnem času in ni sobota, nedelja, državni
praznik ali drug dan, ki je v skladu z veljavnimi predpisi, dela
prost dan.
8. člen
Terjatve iz obveznice niso zavarovane in za njihovo
izpolnitev odgovarja imetnikom obveznic izključno Republika Slovenija kot dolžnik.
9. člen
Razen terjatev do Republike Slovenije iz naslova plačil
glavnice in obresti obveznica ne daje imetniku nobene druge pravice. Obveznice ne vsebujejo določila, ki bi imetniku
dajalo pravico do predčasnega unovčenja svoje terjatve.
10. člen
Obveznice se lahko prenašajo v skladu z veljavnimi
predpisi in pravili KDD.
Obveznice so ves čas od izdaje do dveh delovnih dni
pred dnem, ko dospe v izplačilo revalorizirana vrednost glavnic obveznic, prosto prenosljive. Zato bo Republika Slovenija ob vsakem času štela za zakonitega imetnika obveznice
osebo, ki bo kot zakoniti imetnik obveznice vpisana v centralnem registru, razen ob dospetju obveznice, ko bo za
zakonitega imetnika na dan dospetja glavnice obveznice
štela osebo, ki bo kot zakoniti imetnik obveznice vpisana v
centralnem registru na dan, ki je dva delovna dneva pred
dnevom dospetja glavnice obveznice. V primeru predčasne
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izpolnitve bo Republika Slovenija štela za zakonitega imetnika obveznice osebo, ki bo kot zakoniti imetnik obveznice
vpisana v centralnem registru na dan, ki je dva delovna
dneva pred dnem predčasne izpolnitve.
11. člen
Ker so obveznice izdane kot nematerializirani vrednostni papirji, vpisani v centralni register pri KDD, mora vsak
imetnik obveznice zagotoviti, da bodo v centralnem registru
pri KDD izdajatelju ob vsakem času na voljo podatki o računu, na katerega se izvrši plačilo zapadle glavnice in obresti
iz obveznice, davčni številki in drugi podatki, ki so v skladu s
predpisi potrebni za izvršitev plačila.
Če plačila iz prejšnjega odstavka ni mogoče izvršiti, ker
oseba, upravičena do takšnega plačila, ni posredovala potrebnih podatkov na način iz prejšnjega odstavka, lahko takšna
oseba zahteva plačilo s pisno vlogo, naslovljeno na Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje z javnim dolgom.
Če ministrstvo, pristojno za finance, ugotovi, da je oseba, ki je vložila zahtevo iz prejšnjega odstavka, upravičena
do plačila, ki ga zahteva, izplača takšni osebi celoten znesek, ki bi ji pripadal na dan dospelosti posamičnega izplačila obresti ali glavnice, znižan za 5%, če gre za plačilo obresti
oziroma za 1%, če gre za plačilo glavnice obveznice (kot
pavšalno nadomestilo za stroške obdelave vloge in stroške
plačilnega prometa) vendar ne več kot za 20.000 SIT.
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 447-07/2001-8
Ljubljana, dne 26. junija 2003.
EVA 2003-1611-0083
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

3184.

Uredba o dopolnitvi uredbe o cestni taksi za
motorna in priklopna vozila registrirana izven
Republike Slovenije, s katerimi se opravlja
prevoz potnikov in blaga po javnih cestah v
Republiki Sloveniji

Na podlagi drugega odstavka 11. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 – odl. US
in 110/02) ter v zvezi s 95. in 96. členom zakona o prevozih
v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi uredbe o cestni taksi za motorna in
priklopna vozila registrirana izven Republike
Slovenije, s katerimi se opravlja prevoz potnikov
in blaga po javnih cestah v Republiki Sloveniji
1. člen
V uredbi o cestni taksi za motorna in priklopna vozila
registrirana izven Republike Slovenije, s katerimi se opravlja
prevoz potnikov in blaga po javnih cestah v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/02 in 16/03) se v 1. točki
prvega odstavka 4. člena doda nova alinea, ki se glasi:
“– Estonija,“.
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2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-18/2002-3
Ljubljana, dne 3. julija 2003.
EVA 2003-2411-0051
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

3185.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi
med Republiko Slovenijo na eni strani in
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na
drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in
začasni uporabi zapisnika trgovinskega
pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo
o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu
(Bruselj, 22. 5. 2000)

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji Evropskega
sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni
strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani s
sklepno listino ter protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni
strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe št. 13/97), zakona
o ratifikaciji Dodatnega protokola, ki ureja trgovinske vidike
Evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru
Evropske unije, na eni strani in Republiko Slovenijo na drugi
strani, z namenom upoštevati izid pogajanj med pogodbenicama o vzajemnih posebnih ugodnostih za določena vina, o
vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin in o
vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru označb alkoholnih in aromatiziranih pijač (Uradni list RS, št. 31/01), 72.
člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01)
in uredbe o ratifikaciji sklepa št. 5/2001 Pridružitvenega
sveta EU-Slovenija o izboljšavah trgovinskih dogovorov,
predvidenih za predelane kmetijske izdelke v Protokolu 3
Evropskega sporazuma (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe št. 24/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju
Evropskega sporazuma o pridružitvi med
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki
delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v
delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi
zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo
in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih
koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)
1. člen
V uredbi o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru
Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na
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trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih
koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) (Uradni list
RS, št. 116/02 in 35/03) se naslov spremeni tako, da se
glasi:
“Uredba o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru
Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na
trgovino, začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja
med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) in začasni uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj med Evropsko Komisijo in
Slovenijo o predelanih kmetijskih proizvodih, zajetih v Protokolu 3 Evropskega sporazuma z dne 5. 2. 2003“.
2. člen
Črta se drugi odstavek 4. člena.
3. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
“Za predelane kmetijske izdelke po poreklu iz Skupnosti, ki so navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni
del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo v okviru carinskih
kvot, določenih v tej prilogi, uporablja carinska stopnja “prosto“, če ti izdelki niso bili deležni izvoznih nadomestil Skupnosti in če so izpolnjene zahteve iz 7. člena te uredbe.
Za predelane kmetijske izdelke po poreklu iz Skupnosti,
ki so navedeni v prilogi 10 k tej uredbi, ki je njen sestavni del,
se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja
“prosto“, če ti izdelki niso bili deležni izvoznih nadomestil
Skupnosti in če so izpolnjene zahteve iz 7. člena te uredbe.“
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se za številko “4.“ doda
vejica in besedilo “4.a“.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Pri uvozu blaga iz prilog 3 in 10 mora uvoznik poleg
dokumentov iz prvega odstavka tega člena carinskemu organu predložiti še izvod izvozne deklaracije, izdane in overjene s strani carinskega urada izvoza v Skupnosti, ali overjeno fotokopijo le-te, ki v polju 44 vsebuje opombo v
ustreznem jeziku:
(EN) “EXPORT REFUND: 0 EUR / REGULATION
1086/2003”
(ES) «RESTITUCIÓN A LA EXPORTACIÓN: 0 EUR /
REGLAMENTO 1086/2003»
(DA) “EKSPORTRESTITUTION: 0 EUR / FORORDNING (EF) NR. 1086/2003“
(DE) „AUSFUHRERSTATTUNG: 0 EUR / VERORDNUNG 1086/2003“
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(EL) “ΕΠΙΣΤΡΟΦή ΚΑΤά ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓή: 0 EUR /
ΚΑΝΟΝΙΣΜά 1086/2003”
(FI) “VIENTITUKI: 0 EUR / ASETUS 1086/2003“
(FR) “RESTITUTION À L’EXPORTATION: 0 EUR / RÈGLEMENT 1086/2003“
(IT) “RESTITUZIONE ALL’ESPORTAZIONE: 0 EUR /
REGOLAMENTO 1086/2003”
(NL) “UITVOERRESTITUTIE: 0 EUR / VERORDENING
(EG) NR. 1086/2003“
(PT) “RESTITUIÇÃO À EXPORTAÇÃO: 0 EUR / REGULAMENTO 1086/2003“
(SV) “EXPORTBIDRAG: 0 EUR / FÖRORDNING
1086/2003”.“
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji
odstavek, se besedilo “prejšnjega odstavka“ nadomesti z
besedilom “prvega odstavka tega člena“.
5. člen
V 8. členu se v drugi alinei besedilo “1, 2 in 3“ nadomesti z “1 in 2“.
Dodata se četrta in peta alinea, ki se glasita:
“– 1004 – za izdelke iz priloge 3 po poreklu iz Skupnosti;
– 1005 – za izdelke iz priloge 10 po poreklu iz Skupnosti.“
6. člen
V prilogi 3 se črtajo vse tarifne oznake s pripadajočim
besedilom, razen tarifne oznake 1901 20 00 s pripadajočim besedilom.
7. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je sestavni
del te uredbe.
8. člen
K uredbi se doda nova priloga 10, ki je sestavni del te
uredbe.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 334-07/2000-17
Ljubljana, dne 3. julija 2003.
EVA 2003-2111-0045
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 4
PREDELANI KMETIJSKI IZDELKI
Tarifna
oznaka

1
0403

0403 10

0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
0403 90

0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99
1806
1806 10
1806 10 90

1901

1901 10 00
1901 20 00

Poimenovanje

Carinska
stopnja/
posebna
uvozna
dajatev
3 (1)

2
Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir in drugo
fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne,
z dodatkom sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano ali z
dodanim sadjem, lupinastim sadjem ali kakavom
– Jogurt:
– – aromatiziran ali z dodatkom sadja, lešnikov ali kakava:
– – – v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo
mlečnih maščob:
– – – – do vključno 1,5 mas.%
– – – – več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.%
– – – – več kot 27 mas.%
– – – drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:
– – – – do vključno 3 mas.%
– – – – več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%
– – – – več kot 6 mas.%
– Drugo:
– – aromatizirano ali z dodatki sadja, lešnikov ali kakava:
– – – v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo
mlečnih maščob:
– – – – do vključno 1,5 mas.%
– – – – več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.%
– – – – več kot 27 mas.%
– – – drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:
– – – – do vključno 3 mas.%
– – – – več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%
– – – – več kot 6 mas.%
Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav
– Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil
– – ki vsebuje 80 mas.% ali več saharoze (vključno z
invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) ali izoglukoze,
izražene kot saharoza
Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba in
sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z dodatkom kakava
v prahu v količini manj kot 40 mas.%, preračunano na
popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta
na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404
brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom kakavovega
prahu v količini manj kot 5 mas.%, preračunano na popolnoma
odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem
mestu
– Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo na
drobno
– Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz tar.
št. 1905

118,00 SIT/kg
118,00 SIT/kg
118,00 SIT/kg
118,00 SIT/kg
118,00 SIT/kg
118,00 SIT/kg

167,00 SIT/kg
167,00 SIT/kg
167,00 SIT/kg
167,00 SIT/kg
167,00 SIT/kg
167,00 SIT/kg

20.3

15.0
15.0
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1901 90
1901 90 11
1901 90 19
1901 90 91

1901 90 99
1902

1902 19
1902 19 10
1902 19 90
1902 20
1902 20 91
1902 20 99
1902 30
1902 40
1905

– Drugo:
– – ekstrakt slada:
– – – z vsebnostjo suhega ekstrakta 90 mas.% ali več
– – – drugo
– – drugo:
– – – ki ne vsebuje mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze,
glukoze ali škroba, ali ki vsebuje manj kot 1,5 mas.% mlečnih
maščob, manj kot 5 mas.% saharoze (vštevši invertni sladkor)
ali izoglukoze, manj kot 5 mas.% glukoze ali škroba. Iz te tar.
podšt. pa so izključeni prehrambeni preparati, če so v prahu in,
če vsebujejo blago iz tar. št. 0401 do 0404
– – – drugo
Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali
drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti,
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
pripravljen ali nepripravljen
– Nepoljnene testenine, nekuhane in ne drugače pripravljene:
– – druge:
– – – ki ne vsebuje navadne pšenične moke ali zdroba
– – – drugo
– Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače
pripravljene:
– – druge:
– – – kuhane
– – – drugo
– Druge testenine
– Kuskus
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15.0
15.0

15.0
18.8

33.8
33.8

15.0
15.0
15.0
9.0

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z
dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za
farmacevtske proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in
podobni izdelki
– Drugo:
– – drugo:
– – – drugo:
– – – – drugo

22.5

Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane
začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev;
gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica
– Sojina omaka
– Paradižnikov ketchup in druge paradižnikove omake
– Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica
– Drugo

7.3
10.1
9.3
10.0

2104 10
2104 20 00

Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana
sestavljena živila
– Juhe in ragu juhe ter pripravki za te juhe
– Homogenizirana sestavljena živila

10.5
7.8

2105 00

Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali brez kakava

20.3

1905 90
1905 90 90
2103
2103 10 00
2103 20 00
2103 30
2103 90
2104
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2106
2106 90
2106 90 10

Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu
– Drugo:
– – sirovi fondueji
– – aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi:
2106 90 30
– – – izoglukozni sirupi
– – – drugo:
2106 90 51
– – – – laktozni sirupi
2106 90 55
– – – – glukozni sirupi in maltodekstrinski sirup
2106 90 59
– – – – drugo
– – drugo:
2106 90 98
– – – drugo
iz 2106 90 98 10 – – – – dietetična hrana za ljudi s hudimi presnovnimi
motnjami (2)
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4.5
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
pr

_________________________________
(1)
(2)

Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v
prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.
To so prehrambeni izdelki, ki se uživajo skozi usta, vključno po cevki po grlu, za ljudi s sledečimi hudimi
presnovnimi motnjami: celiakija, fenilketonurija, diabetes, homocistinurija, motnje resorbcije hrane iz
črevesja zaradi "kronove bolezni", po resekciji črevesja, pri hudih okvarah jeter, pri ledvični inusficienci,
pri hudih alergijah na hrano in pri hudi podhranjenosti. V to skupino ne sodijo prehrambeni izdelki, ki so
namenjeni: hujšanju, ojačanju mišičnega tkiva za športnike in izdelki, ki so namenjeni izboljšanju
splošnega dobrega počutja telesa.
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EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 10
PREDELANI KMETIJSKI IZDELKI

Tarifna
oznaka

Poimenovanje

1
0501 00 00

Carinska
stopnja/
posebna
uvozna
dajatev
3 (1)

2
Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni; odpadki človeških las

pr

Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev, jazbečeva dlaka
za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali dlak

pr

Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali
ne, s podlago ali brez podlage

pr

Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja
(z odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej
obdelani, razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem
za konzerviranje; prah in odpadki perja ali delov perja

pr

Kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni, enostavno pripravljeni (toda nerazrezani v oblike), namočeni v kislino ali brez
želatine; prah in odpadki teh izdelkov

pr

Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti,
rogovi, parožki, kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali
enostavno pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in
odpadki teh izdelkov

pr

Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni,
vendar drugače neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali
iglokožcev, sipine kosti, surovi, enostavno pripravljeni, toda
nerazrezani v oblike; prah in odpadki teh izdelkov

pr

0509 00

Spužve, naravne, živalskega izvora

pr

0510 00 00

Ambra, siva, kastoreum, cibet in mošus; kantaride; žolči,
posušeni ali neposušeni; žleze in druge živalske snovi; sveži,
ohlajeni ali zamrznjeni ali kako drugače začasno konzervirani,
ki se uporabljajo za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

pr

Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali
kuhanjem v vodi), zamrznjene
– Sladka koruza

pr

Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom,
v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za začasno
konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo
porabo
– Druge vrtnine, mešanice vrtnin:
– – vrtnine:
– – – sladka koruza

pr

0502
0503 00 00
0505

0506

0507

0508 00 00

0710
0710 40 00
0711

0711 90
0711 90 30
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Št.

0903 00 00

Maté čaj

1302

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in
pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje,
dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali
nemodificirani
– Rastlinski sokovi in ekstrakti:
– – iz sladkih koreninic
– – hmelja
– – bolhača ali rastlinskih korenin, ki vsebujejo rotenon
– – drugi:
– – – mešanice zelenjavnih ekstraktov za proizvodnjo pijač ali
pripravo hrane
– – – drugi:
– – – – medicinski
– Pektinske snovi, pektinati in pektati:
– – suhe
– – druge
– Sluzi in sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih
proizvodov, modificirani ali nemodificirani:
– – agar-agar
– – sluzi in sredstva za zgoščevanje, ekstrahirani iz rožičev,
rožičevih semen ali semena guara, modificirani ali
nemodificirani:
– – – iz rožiča ali rožičevih semen

1302 12 00
1302 13 00
1302 14 00
1302 19
1302 19 30
1302 19 91
1302 20
1302 20 10
1302 20 90
1302 31 00
1302 32
1302 32 10
1401

1402 00 00

1403 00 00

1404
1505 00
1506 00 00

1515
1515 90
1515 90 15
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pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za pletarstvo
(npr.: bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo protje, rafija,
očiščena žitna slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje)

pr

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot materiali
za polnjenje in tapeciranje (npr. kapok, rastlinski lasje, morska
trava), vključno s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s podlago ali brez podlage iz drugih materialov

pr

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za izdelovanje
metel in ščetk (npr. sirek, pisava, pirjevica), tudi v svežnjih in
šopih

pr

Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu

pr

Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob,
vključno z lanolinom

pr

Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije,
prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane

pr

Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vključno z jojoba
oljem), in njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda
kemično nemodificirani
– Drugo:
– – jojoba in oiticica olje; mirtin vosek in japonski vosek;
njihove frakcije

pr

Stran
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1516

1516 20
1516 20 10
1517

1517 10
1517 10 10
1517 90
1517 90 10
1517 90 93
1518 00

Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani,
reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani, toda
nadalje nepredelani
– Rastlinske masti in olja in njihove frakcije:
– – hidrogensko ricinusovo olje, takoimenovani "opalni
vosek"
Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti in olj
živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali
olj iz tega poglavja, primerni za prehrano, razen jedilnih masti
ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516
– Margarina, razen tekoče margarine:
– – ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15 mas.%
mlečnih maščob
– Drugo:
– – ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15 mas.%
mlečnih maščob
– – drugo:
– – – užitne mešanice preparatov, ki se uporabljajo pri
podmazovanju kalupov

Uradni list Republike Slovenije

pr

pr
pr
pr

1518 00 99

Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani,
oksidirani, dehidrirani, žveplani, pihani, polimerizirani s
segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače
kemično modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516; mešanice ali
preparati iz živalskih ali rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije
različnih masti ali olj iz tega poglavja, neustrezni za prehrano,
ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu
– Linoksin
– Drugo:
– – živalske ali rastlinske maščobe in olja in njihove frakcije,
kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, pihani, polimerizirani
s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače
kemično modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516
– – drugo:
– – – neužitne mešanice ali pripravki iz živalskih ali iz
živalskih in rastlinskih maščob in olj in njihovih frakcij
– – – drugo

1520 00 00

Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi

pr

1521

Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji vosek, voski
drugih insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani,
barvani ali nebarvani

pr

Degras (strojarska maščoba); ostanki, dobljeni pri predelavi
maščob in voskov živalskega ter rastlinskega izvora
– Degras (strojarska maščoba)

pr

1518 00 10
1518 00 91

1518 00 95

1522 00
1522 00 10
1704
1704 10
1704 90
1704 90 10
1704 90 30
1704 90 51

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), brez kakava
– Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne
– Drugo
– – ekstrakt sladke koreninice (likviricije), ki vsebuje
10 mas.% saharoze ali več, vendar ne vsebuje drugih dodatkov
– – bela čokolada
– – drugo:
– – – paste, vključno z marcipanom, v izvirnem pakiranju z
neto vsebino najmanj 1 kg

pr

pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr
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Št.
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1704 90 55
1704 90 61

– – – pastile za grlo in bomboni proti kašlju
– – – s sladkorjem prevlečeni proizvodi
– – – drugo:
1704 90 65
– – – – gumijevi proizvodi in proizvodi iz želeja, vključno s
sadnimi pastami v obliki slaščic
1704 90 71
– – – – kuhane sladkarije, polnjene ali nepolnjene
1704 90 75
– – – – karamele (toffee) in podobne sladkarije
– – – – drugo:
1704 90 81
– – – – – stisnjene tablete
1704 90 99
– – – – – drugo
iz 1704 90 99 10 – – – – – – razen proizvododv, ki vsebujejo 70 mas.% ali več
saharoze (vključno z invertnim sladkorjem izraženim s
saharozo)

pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr

1803

Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena

pr

1804 00 00

Kakavovo maslo, maščobe in olje

pr

1805 00 00

Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih sladil

pr

1806
1806 10
1806 10 15

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav
– Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil
– – ki ne vsebuje saharoze ali ki vsebuje manj kot 5 mas.%
saharoze (vštevši invertni sladkor, izražen kot saharoza) ali
izoglukoze, izražene kot saharoza
– – ki vsebuje 5 mas.% ali več, vendar manj kot 65 mas.%
saharoze (vštevši invertni sladkor, izražen kot saharoza) ali
izoglukoze, izražene kot saharoza
– – ki vsebuje 65 mas.% ali več, vendar manj kot 80 mas.%
saharoze po masi (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim
kot saharoza) ali izoglukoze, izražene kot saharoze

1806 10 20
1806 10 30

– Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali v tekočem stanju,
pastozni masi, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v razsutem
stanju, v posodah ali pakiranjih nad 2 kg:
1806 20 10
– – ki vsebujejo 31 mas.% ali več kakavovega masla ali
31 mas.% ali več kakavovega masla v kombinaciji z mlečno
maščobo
1806 20 30
– – ki vsebujejo 25 mas.% ali več, vendar manj kot 31 mas.%
kakavovega masla v kombinaciji z mlečno maščobo
– – drugi:
1806 20 50
– – – ki vsebujejo 18 mas.% ali več kakavovega masla
1806 20 70
– – – čokoladno mleko v prahu
1806 20 80
– – – prelivi z okusom čokolade
iz 1806 20 80 10 – – – – prelivi z okusom čokolade (razen proizvodov, ki vsebujejo
70 mas.% ali več saharozre (vključno z invertnim sladkorjem izraženim s
saharozo))
1806 20 95
– – – drugo
iz 1806 20 95 10 – – – – drugo (razen proizvodov, ki vsebujejo 70 mas.% ali več saharoze
(vključno z invertnim sladkorjem izraženim s saharozo))
– Druga čokolada, v blokih, palicah ali tablicah:
1806 31 00
– – polnjeni
1806 32
– – nepolnjeni
1806 90
– Drugo:
– – čokolada in čokoladni izdelki:
– – – čokoladni bonboni, polnjeni ali ne:
1806 90 11
– – – – ki vsebujejo alkohol
1806 90 19
– – – – drugo
– – – drugi:
1806 90 31
– – – – polnjeni
1806 90 39
– – – – nepolnjeni

pr
pr
pr

1806 20

pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr

Stran

10152 / Št. 65 / 4. 7. 2003

– – sladkorni proizvodi in nadomestki, narejeni iz proizvodov
iz sladkornih nadomestkov, ki vsebujejo kakav
1806 90 60
– – namazi, ki vsebujejo kakav
1806 90 70
– – preparati ki vsebujejo kakav, za pripravo pijač
1806 90 90
– – drugo
iz 1806 90 90 90 – – – drugo (razen proizvodov, ki vsebujejo 70 mas.% ali več
saharoze (vključno z invertnim sladkorjem izraženim s
saharozo))
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1806 90 50

1902

1902 11 00
1903 00 00
1904

1905

1905 10 00
1905 20
1905 31
1905 32
1905 40
1905 90
1905 90 10
1905 90 20
1905 90 30
1905 90 40
1905 90 45
1905 90 55
1905 90 60
2001
2001 90
2001 90 30
2001 90 40
2001 90 60

pr
pr
pr

pr

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali
drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti,
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
pripravljen ali nepripravljen
– Nepoljnene testenine, nekuhane in ne drugače pripravljene:
– – z jajci

pr

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot
kosmiči, zrnca, perle in v podobnih oblikah

pr

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit
ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze),
v zrnu ali obliki kosmičev ali druge oblike (razen moke,
drobljencev in zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena,
ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

pr

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z
dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za
farmacevtske proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in
podobni izdelki
– Hrustljavi kruh (krisp)
– Kruh in podobni izdelki, začinjeni z ingverjem
– Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati:
– – sladki keksi
– – vaflji in oblati
– Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki
– Drugo:
– – matzos
– – hostije, kapsule za farmacevtske proizvode, oblati, rižev
papir in podobni proizvodi
– – drugo:
– – – kruh (navaden), ki ne vsebuje dodanega medu, jajc, sira
ali sadja in ki v suhem stanju ne vsebuje več kot 5 mas.%
sladkorjev niti več kot 5 mas.% maščob
– – – vaflji in oblati z vsebnostjo vode več kot 10 mas.%
– – – nesladki keksi (piškoti, krekerji)
– – – izdelki, pridobljeni z ekspandiranjem ali ekstrudiranjem,
začinjeni ali soljeni
– – – drugo:
– – – – z dodanimi sladili
Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni
ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini
– Drugo:
– – sladka koruza (Zea mays var. saccharata)
– – yam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki
vsebujejo najmanj 5 mas.% škroba
– – palmovi srčki

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
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2004
2004 10
2004 10 91
2004 90
2004 90 10
2005
2005 20
2005 20 10
2005 80 00
2008

2008 11
2008 11 10
2008 91 00
2008 99
2008 99 85
2008 99 91
2101

2101 11
2101 12
2101 12 92
2101 12 98
2101 20
2101 30
2102
2102 10
2102 20
2102 30 00

Št.
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Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v
kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tar. št.
2006
– Krompir:
– – drugo:
– – – v obliki moke, zdroba ali kosmičev
– Druge vrtnine in mešanice vrtnin:
– – sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

pr

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v
kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar.
št. 2006
– Krompir:
– – v obliki moke, zdroba ali kosmičev
– Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

pr
pr

Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni
ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali
alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu
– Oreški, arašidi in druga semena, vključno mešanice:
– – arašidi:
– – – arašidno maslo
– Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar. podšt. 2008 19:
– – palmovi srčki
– Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar. podšt. 2008 19:
– – drugo:
– – – brez dodanega alkohola:
– – – – brez dodanega sladkorja:
– – – – – koruza, razen sladke koruze (Zea mays var.
saccharata)
– – – – – jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki
vsebujejo 5 mas.% ali več škroba
Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté
čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega
čaja ali mate čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni
nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati
– Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi
teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave:
– – ekstrakti, esence ali koncentrati
– – pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali kavinega
koncentrata ali na osnovi kave
– – – pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali kavinega
koncentrata
– – – drugi
– Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja, maté čaja in
pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali
na osnovi pravega čaja ali maté čaja
– Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter
njihovi ekstrakti, esence in koncentrati
Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi,
mrtvi (razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški
– Aktivni kvas
– Neaktivni kvas; drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi
– Pripravljeni pecilni praški

pr

pr
pr

pr
pr

pr

pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
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2106
2106 10
2106 10 20
2106 10 80
2106 90
2106 90 20
2106 90 92

2201

Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu
– Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste
snovi:
– – brez mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali
škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas.% mlečnih maščob,
5 mas.% saharoze ali izoglukoze, 5 mas.% glukoze ali škroba
– – drugo
– Drugo:
– – sestavljeni alkoholni pripravki, razen tistih na osnovi
aromatičnih snovi vrst, ki se uporabljajo pri proizvodnji pijač
– – drugo:
– – – ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze,
glukoze ali škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas.%
mlečnih maščob, 5 mas.% saharoze ali izoglukoze, 5 mas.%
glukoze ali škroba
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pr
pr
pr

pr

Vode, vključno naravne ali umetne mineralne vode in
sodavice, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom;
led in sneg

pr

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim
sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane ter druge
brezalkoholne pijače, razen sadnih in zelenjavnih sokov, ki se
uvrščajo v tar. št. 2009

pr

2203 00

Pivo iz slada

pr

2205

Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z
rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje

pr

Nedenaturiran etanol (nevtralni, sintetični ali fermentirani
etanol), z vsebnostjo alkohola 80 vol.% ali več; denaturirani
etanoli, s katero koli vsebnostjo etanola

pr

Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol.%; žganja,
likerji in druge alkoholne pijače s katero koli vsebnostjo
alkohola
– Žganje iz vina iz grozdja ali grozdnih tropin
– Whisky
– Rum in tafia (destilat iz sladkornega trsa)
– Gin in brinjevec
– Vodka
– Likerji, krepilne pijače
– Drugo

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

2202

2207

2208
2208 20
2208 30
2208 40
2208 50
2208 60
2208 70
2208 90

_________________________________
(1)

Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je
določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.
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3186.

Sklep o prenosu nadomeščenih delov državnih
cest med občinske ceste

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 – odl. US
in 110/02 – ZGO-1) je Vlada Republike Slovenije sprejela

Št.

Št. 346-22/2001-10
Ljubljana, dne 3. julija 2003.
EVA 2003-2411-0046
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

SKLEP
o prenosu nadomeščenih delov državnih cest
med občinske ceste
I
Nadomeščeni del državne ceste G1-1 na odseku št.
0241 (Dravograd – Radlje), od km 15,080 do konca odseka, to je do križišča s cesto R2-434 Radlje – Radeljski
prelaz, v dolžini 1,4 km, se prenese med občinske ceste.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 346-22/2001-9
Ljubljana, dne 3. julija 2003.
EVA 2003-2411-0047
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

3187.

Sklep o opustitvi nadomeščenih delov državnih
cest

Na podlagi 18. člena zakona o javnih cestah (Uradni
list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 – odl. US in 110/02 –
ZGO-1) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o opustitvi nadomeščenih delov državnih cest
I
Opusti se del državne ceste G1-1 na odseku št. 0241
(Dravograd – Radlje) od km 15,080 do konca odseka, to je
do križišča s cesto R2-434 Radlje – Radeljski prelaz, v
dolžini 1,4 km, ki je bil nadomeščen z izgradnjo obvozne
ceste v Radljah.
II
Opusti se začasni priključek Kompolje na avtocesti A1,
označen kot odsek 1501, v dolžini 312 m.
III
Opuščeni del državne ceste iz prejšnje točke se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem, kar je sestavni
del investicije izgradnje avtocestnega odseka Blagovica –
Kompolje.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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3188.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
imenovanju državne komisije in regijskih komisij
za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih
nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo
njihovih posledic

Na podlagi prvega odstavka 97. člena zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št.
64/94, 33/00 – odl. US, 87/01 in 52/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o
imenovanju državne komisije in regijskih komisij
za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih
nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo
njihovih posledic
I
V sklepu o imenovanju državne komisije in regijskih
komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic
(Uradni list RS, št. 53/95, 44/96 in 57/97, v nadaljnjem
besedilu: sklep) se I. točka spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se član državne komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah Ivo ŠTUCIN;
– za člana državne komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah se imenujeta Srečko ŠESTAN
in Miran NAGLIČ.
II
II. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razrešijo se člani regijske komisije za ocenjevanje
škode ob naravnih in drugih nesrečah Milorad KNEŽEVIČ,
Ivan RAMŠAK, Janko ARNUŠ, Janez LUŽEVIČ;
– za člane regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah se imenujejo Franc BRINOVEC, Bogomir PRISTOVŠEK, Radko NOVINA, Anton APAT,
Edi KRUDER, Aleš STOPAR, Tatjana PEVEC;
– za tajnika regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah se imenuje Janez LUŽEVIČ.
III
III. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se predsednik regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah Miran MARUŠIČ;
– za predsednika se imenuje Leon GOSAR;
– razrešijo se člani regijske komisije za ocenjevanje
škode ob naravnih in drugih nesrečah Virgilija BAN, Janez
SLOBKO, Dušan VENTURINI, Franc RUDOLF, Miran SOTLAR;
– za člana regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah se imenujeta Salko PIVAĆ in
Matjaž JANČAR;
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– za tajnika regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah se imenuje Miran SOTLAR.
IV
IV. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– za tajnika regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah se imenuje Mirjam ŽEPIČ.
V
V. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se predsednik regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah Miloš BRINOVEC;
– za predsednika se imenuje Hrvoje ORŠANIČ;
– razrešijo se člani regijske komisije za ocenjevanje
škode ob naravnih in drugih nesrečah Janez KALAN, Franc
POVŠE, Marjan ROSTOHAR, Irena KOTESKA;
– za člane regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah se imenujejo Franci STOPAR,
Roman MATJAŠIČ, Mirko BOSAK, Tomaž TEROPŠIČ, Robert SALMIČ, Jože ŽVAR, Stanislav GRAMC, Jože BAZNIK;
– za tajnika regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah se imenuje Sergeja BIZJAK.
VI
VI. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se predsednik regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah Janoš SZILAGYI;
– za predsednika se imenuje Lojze BOH;
– razrešita se člana regijske komisije za ocenjevanje
škode ob naravnih in drugih nesrečah Srečko PODLOGAR
in Edvard JERIČ;
– za člana regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah se imenuje Anton ZAVODNIK;
– za tajnika regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah se imenuje Franc RUS.
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IX
IX. točka se dopolni v naslednjem:
– za člana regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah se imenuje Stojan ŠČUKA;
– za tajnika regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah se imenuje Zdenka FERJANČIČ.
X
X. točka se s dopolni v naslednjem:
– razreši se član regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah Milan VREČEK;
– za člane regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah se imenujejo Igor ŠMAJDEK,
Sonja GROGL, Mateja STRGULEC;
– za tajnika regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah se imenuje Lili BOGATAJ.
XI
XI. točka se dopolni v naslednjem:
– za člana regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah se imenuje Ludvik KOŠMRL;
– za tajnika regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah se imenuje Dušan ARKO.
XII
XII. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se član regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah Igor TUMPEJ;
– za člane regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah se imenujejo Ivan BRODNJAK,
Bojan MLAKAR, Branko JOHA, Peter PRIBOŽIČ, Miran JEŽOVNIK, Dušan SAGADIN;
– za tajnika regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah se imenuje Dragomir MURKO.

VII
VII. točka se dopolni v naslednjem:
– razreši se član regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah Franc OGRIZEK;
– za predsednika se imenuje Franc OGRIZEK;
– za člana regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah se imenujeta Draga ZDRAVEC
in Eva TKALČIČ–LORBEK;
– za tajnika regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah se imenuje Sonja KOCBEK.

XIII
XIII. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se predsednik regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah Mirko TERNIK;
– za predsednika se imenuje Vinko UHAN;
– razreši se član regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah Marko KOŠAR;
– za člane regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah se imenujejo Viktor PUHR, Igor
ŠKERBOT, Marko KOŠAN;
– za tajnika regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah se imenuje Simon ROŽEJ.

VIII
VIII. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se predsednik regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah dr. Alojz SLAVIČ;
– za predsednika se imenuje Janez SLAVIČ;
– razrešijo se člani regijske komisije za ocenjevanje
škode ob naravnih in drugih nesrečah Miran LOVRIN, Ernest NOVAK, Dragotin LEPOŠA, Martin SMODIŠ, Vlado
BOKAN, Josip LOVRENC;
– za člane regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah se imenujejo Metka BARBARIČ, Miran TORIČ, Franc REŽONJA, Štefan KOVAČ, Branko VAJNDORFER, Branko HORVAT, Irena ŠAVEL, Josip
LOVREC;
– za tajnika regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah se imenuje Edo LJUBEC.

XIV
XIV. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razrešita se člana regijske komisije za ocenjevanje
škode ob naravnih in drugih nesrečah Jana GARMUŠ in
Natalija VIDERGAR;
– za člane regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah se imenujejo Darja TAVZELJ,
Joži ŠRUBAR, Vesna VELIKONJA;
– za tajnika regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah se imenuje Mojca KROPIVŠEK.
XV
V celotnem sklepu se besedilo “s sedežem pri Upravi
za obrambo“ nadomesti z besedilom “s sedežem pri Izpostavi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje“.
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XVI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 224-17/2003-1
Ljubljana, dne 3. julija 2003.
EVA 2003-1911-0009

Št.
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2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 453-00-18/2003
Ljubljana, dne 24. junija 2003.
EVA 2003-2511-0110
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

3190.

MINISTRSTVA
3189.

Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 3. člena navodila o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Uradni list RS, št. 57/99) je minister za okolje, prostor in energijo dne 24. 6. 2003 sprejel

SKLEP
o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta
1
Za katastrske občine 2280 Vrhovlje, 2284 Neblo,
2286 Medana, 2287 Vipolže, 2289 Cerovo, 2290 Kojsko,
2291 Podsabotin, 1357 Brestanica, 1338 Dobrova, 1335
Oštrc, 1332 Podbočje, 1337 Stranje, 1342 Veliki Dol, 1386
Kal, 1385 Podboršt, 2028 Dorfarje, 2036 Sopotnica, 2037
Podvrh, 2038 Dolenčice, 2040 Podobeno, 2041 Visoko,
2042 Zminec, 2043 Barbara, 2044 Ožbolt, 2045 Staniše,
2046 Kovski Vrh, 2064 Selca, 2065 Bukovščica, 2066
Dolenja vas, 2067 Bukovica, 2068 Zgornja Luša, 2069
Lenart, 2509 Bač, 2517 Prem, 2524 Trnovo, 2526 Vrbovo, 2528 Koseze, 2534 Tominje, 2535 Harije, 2536 Sabonje, 2537 Pavlica, 2538 Studena Gora, 2539 Velika Bukovica, 2540 Mala Bukovica, 2541 Dolnji Zemon, 2542 Gornji
Zemon, 2543 Jablanica, 2544 Trpčane, 2545 Podgraje,
2546 Zabiče, 2547 Sušak, 2548 Novokračine, 2549 Jelšane, 2550 Dolenje, 2551 Veliko Brdo, 2552 Starod, 2568
Male Loče, 2577 Hrušica, 2578 Podbeže, 2579 Podgrad,
2580 Račice, 2562 Artviže, 2464 Barka, 2561 Brezovica,
2461 Dane, 2452 Divača, 2441 Dolenja vas, 2451 Dolnje
Ležeče, 2555 Draga, 2450 Famlje, 2444 Gabrče, 2582
Golac, 2448 Gornje Vreme, 2575 Gradišče, 2553 Gročana, 2457 Gropada, 2572 Hotična, 2560 Hrpelje, 2569
Javorje, 2571 Kovčice, 2468 Kozjane, 2446 Laže, 2574
Markovščina, 2559 Materija, 2466 Misliče, 2460 Naklo,
2576 Obrov, 2557 Ocizla, 2462 Podgrad, 2581 Poljane,
2445 Potoče, 2570 Ritomeče, 2443 Senadole, 2447 Senožeče, 2573 Slivje, 2463 Škoflje, 2563 Tatre, 2456 Trebče, 2465 Vareje, 2467 Vatovlje in 2449 Vremski Britof se z
dnem sprejema tega sklepa začne uporabljati digitalni katastrski načrt kot uradni grafični prikaz podatkov zemljiškega
katastra.

Pravilnik o zahtevah za pravne osebe, ki izvajajo
strokovne naloge meroslovnega nadzora nad
predpakiranimi izdelki, ki so označeni z znakom
EGS

Na podlagi četrtega odstavka 21. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport

PRAVILNIK
o zahtevah za pravne osebe, ki izvajajo strokovne
naloge meroslovnega nadzora nad predpakiranimi
izdelki, ki so označeni z znakom EGS
l. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se določajo dodatne zahteve, ki jih
morajo izpolnjevati pravne osebe za pridobitev imenovanja
za izvajanje posameznih strokovnih nalog (v nadaljnjem besedilu: naloge) v zvezi z meroslovnim nadzorom nad predpakiranimi izdelki, ki so označeni z znakom EGS, postopek
imenovanja, naloge imenovanih pravnih oseb (v nadaljnjem
besedilu: IPO) in nadzor nad izpolnjevanjem zahtev, ki so
predpisane za imenovanje.
2. člen
Zahteve za označevanje količin predpakiranih izdelkov
z znakom EGS so določene v pravilniku o količinah predpakiranih izdelkih (Uradni list RS, št. 110/02).
II. ZAHTEVE ZA IMENOVANJE PRAVNIH OSEB
3. člen
Pravna oseba je lahko imenovana za izvajanje posameznih nalog, če:
1. razpolaga s potrebnim strokovnim osebjem, ki je
tehnično usposobljeno, ima poklicno integriteto ter varuje
poslovno tajnost vseh podatkov, s katerimi se seznani med
opravljanjem svojih nalog,
2. razpolaga s potrebnimi tehničnimi sredstvi ter opremo,
3. je usposobljena za izvajanje nalog skladno s predpisom iz 2. člena tega pravilnika.
III. POSTOPEK IMENOVANJA PRAVNIH OSEB
4. člen
Postopek imenovanja se začne z vložitvijo vloge pravne
osebe pri uradu.
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Pravna oseba mora v vlogi navesti oziroma k vlogi prilo-

žiti:
1. svoje ime oziroma firmo in naslov,
2. originalni izpisek iz sodnega registra,
3. navedbo obsega nalog, za katere se imenovanje
zahteva,
4. seznam merilne opreme, s katero lahko izvaja naloge, za katere se imenovanje zahteva (meritve mase, prostornine ali gostote in statistično obdelavo rezultatov) ter podatke o merilni negotovosti merilnih metod,
5. seznam morebitnih podpogodbenikov in dokaze o
njihovi usposobljenosti,
6. zadnjo potrjeno verzijo poslovnika kakovosti in vseh
dokumentov, pomembnih z vidika sistema kakovosti in
7. dokaz o izpolnjevanju zahtev iz 3. člena tega pravilnika
Dokaz iz 7. točke prejšnjega odstavka je veljavna akreditacijska listina, izdana v skladu s standardom o zahtevah
za usposobljenost kontrolnih organov. Samo izjemoma, če
usposobljenosti pravne osebe ni mogoče preveriti po pravilih akreditacije, urad določi način preverjanja glede na zahteve 3. člena tega pravilnika.
5. člen
Direktor urada imenuje tričlansko strokovno komisijo (v
nadaljnjem besedilu: komisija), ki izdela predlog mnenja
urada o utemeljenosti zahteve pravne osebe za imenovanje.
Komisija poda predlog mnenja na podlagi proučitve zahteve
in priložene dokumentacije, pri čemer ugotavlja zlasti pokritost obsega nalog, za katere se zahteva imenovanje, z obsegom nalog, za katere pravna oseba dokazuje usposobljenost v skladu s 3. členom tega pravilnika.
Pred dokončno izdelavo predloga mnenja lahko komisija izvede ocenjevalni obisk pri pravni osebi, s katerim predvsem preveri podatke iz dokumentacije, priložene vlogi.
Komisija o ocenjevalnem obisku sestavi zapisnik, v
katerem se opredelijo tudi morebitne ugotovljene neskladnosti in rok za njihovo odpravo.
6. člen
Mnenje o upravičenosti imenovanja pravne osebe urad
najpozneje v dveh mesecih od dneva, ko je vloga popolna,
posreduje ministru, pristojnem za meroslovje (v nadaljnjem
besedilu: minister), ki izda odločbo o imenovanju oziroma
zavrne zahtevo. Proti odločbi ministra ni pritožbe.
7. člen
Odločba o imenovanju mora vsebovati naslednje podatke:
– obseg nalog, za katere je izdano imenovanje in predpis, ki določa meroslovne zahteve, na katere se imenovanje
nanaša,
– podatke o dokazilu iz 7. točke drugega odstavka 4.
člena tega pravilnika,
– veljavnost odločbe,
– naloge IPO skladno z drugim odstavkom 10. člena
tega pravilnika.
8. člen
Minister izda odločbo o imenovanju za dobo štirih let.
Odločba se lahko podaljša.
Za postopek podaljšanja odločbe o imenovanju oziroma za postopek razširitve ali zoženja obsega nalog se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na
postopek imenovanja.
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Minister objavi izrek odločbe o imenovanju v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Stroške objave nosi IPO.
lV. NALOGE IN OBVEZNOSTI IPO
9. člen
IPO na podlagi ugotovljene ustreznosti odobri interni
sistem količinske kontrole pri pravni osebi ali posamezniku,
odgovornem za pakiranje oziroma uvažanje predpakiranih
izdelkov.
Ugotavljanje ustreznosti internega sistema količinske
kontrole vsebuje:
– izvajanje kontrolnih pregledov z vzorčenjem po referenčni metodi,
– kontrolo ustreznosti merilnih instrumentov, ki se uporabljajo pri merjenju oziroma pregledu količin predpakiranih
izdelkov,
– kontrolo ustreznosti napisov in oznak na predpakiranih izdelkih,
– kontrolo ustreznosti dokumentacije o izvajanju interne količinske kontrole.
Postopki ugotavljanja ustreznosti internega sistema količinske kontrole obsegajo izvajanje prvih in rednih nadzornih pregledov kot tudi ponovnih pregledov, ki se izvedejo v
primeru nastalih sprememb že odobrenega sistema interne
količinske kontrole.
10. člen
IPO je dolžna:
– izpolnjevati zahteve za imenovanje v času veljavnosti
odločbe o imenovanju,
– nemudoma pisno obvestiti urad o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na njegovo usposobljenost ali obseg dejavnosti iz odločbe o imenovanju,
– izvajati naloge v skladu s potrjenimi postopki,
– strankam, ki izpolnjujejo predpisane meroslovne zahteve, izdati pisno poročilo, skladno z obrazcem, ki ga potrdi urad,
– posredovati uradu poročilo po vsaki končani strokovni nalogi pri posamezni stranki oziroma kot to določi urad,
– voditi evidenco o vseh izvedenih nalogah skladno z
obrazcem, ki ga določi urad,
– sodelovati v programih strokovnega usposabljanja, ki
jih organizira urad,
– slediti in se prilagajati tehničnemu razvoju na področju nalog, za katere je imenovana ter se stalno izpopolnjevati na obravnavanem področju,
– obvestiti urad o vsaki pritožbi odjemalcev v zvezi z
dejavnostjo, za katero je imenovana.
V odločbi o imenovanju se podrobneje določijo naloge
in obveznosti IPO.
11. člen
IPO mora dovoliti uradu dostop do vseh podatkov, povezanih z njegovim izpolnjevanjem zahtev iz tega pravilnika,
ter dostop do vseh prostorov, kjer se izvajajo naloge, ki
spadajo v obseg imenovanja.
V. NADZOR NAD DELOM IPO
12. člen
Nadzor nad delom IPO izvaja urad.
Nadzor nad delom IPO se izvaja predvsem z ocenjevalnim obiskom pri IPO in s proučitvijo dokumentacije o izpolnjevanju nalog in obveznosti IPO iz 9. in 10. člena tega pravilnika.
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13. člen
Če se pri nadzoru ugotovi, da IPO ne izpolnjuje nalog
in obveznosti iz 9. in 10. člena tega pravilnika, urad naloži
IPO izvedbo korektivnih ukrepov in določi rok za odpravo
nepravilnosti.
IPO je dolžna v določenem roku obvestiti urad o izvedbi ukrepov iz prejšnjega odstavka.
Če IPO ne odpravi pomanjkljivosti v določenem roku,
urad predlaga ministru, da razveljavi odločbo o imenovanju.
Enako ravna urad tudi v primeru, ko pri nadzoru ugotovi, da
IPO ne izpolnjuje več zahtev za imenovanje.
VI. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z
dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 009-6/03
Ljubljana, dne 2. junija 2003.
EVA 2003-3311-0026
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

3191.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o načinu označevanja cen blaga in
storitev

Na podlagi petega odstavka 26. člena zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 14/03 – prečiščeno
besedilo) izdaja ministrica za gospodarstvo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu
označevanja cen blaga in storitev
1. člen
V pravilniku o načinu označevanja cen blaga in storitev
(Uradni list RS, št. 63/99 in 27/01) se besedilo tretjega
odstavka 8. člena spremeni tako, da se glasi:
“Prodajna cena in cena za enoto izdelka sta označeni
čitljivo, če je velikost številk najmanj 3 mm. Pri označevanju
cen v obliki cenika sta prodajna cena in cena za enoto
izdelka označeni čitljivo, če je velikost številk najmanj 5 mm.
Pri označevanju cen na polici, kjer je izdelek nameščen, je
prodajna cena označena čitljivo, če je velikost številk najmanj 4 mm, cena za enoto izdelka pa, če je velikost številk
najmanj 2 mm.”
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-109/2002
Ljubljana, dne 20. junija 2003.
EVA 2003-2111-0061
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
3141. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
predhodnih sestavinah za prepovedane droge
(ZPSPD-A)
3142. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
kemikalijah (ZKem-A)
3143. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
kozmetičnih proizvodih (ZKozP-A)
3144. Zakon o vojnih grobiščih (ZVG)

10057
10060
10067
10070

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3145. Odlok o predčasnem odpustu vojakov s služenja
vojaškega roka
10075

VLADA
3182. Uredba o spremembah uredbe o kategorizaciji
državnih cest
3183. Uredba o izdaji obveznic Republike Slovenije serije RS15U
3184. Uredba o dopolnitvi uredbe o cestni taksi za
motorna in priklopna vozila registrirana izven
Republike Slovenije, s katerimi se opravlja prevoz
potnikov in blaga po javnih cestah v Republiki
Sloveniji
3185. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v
delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi
zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in
Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah
v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)
3186. Sklep o prenosu nadomeščenih delov državnih
cest med občinske ceste
3187. Sklep o opustitvi nadomeščenih delov državnih
cest
3188. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju državne komisije in regijskih komisij za
ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih
posledic

10141
10142

10143

10143
10155
10155

10155

MINISTRSTVA
3189. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
3146. Pravilnik o razveljavitvi pravilnika o nomenklaturi
poštnih storitev
3147. Pravilnik o sistemskih obratovalnih navodilih za
prenos zemeljskega plina in upravljanje prenosnega plinovodnega omrežja
3148. Pravilnik o metodologiji za določanje vodnih teles
podzemnih voda
3149. Pravilnik o metodologiji za določanje vodnih teles
površinskih voda
3190. Pravilnik o zahtevah za pravne osebe, ki izvajajo
strokovne naloge meroslovnega nadzora nad predpakiranimi izdelki, ki so označeni z znakom EGS
3191. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o načinu označevanja cen blaga in storitev
3150. Seznam katastrskih občin osrednjega območja
pojavljanja velikih zveri

10157
10075

10076
10086
10089

10157
10159
10096
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USTAVNO SODIŠČE

KOČEVJE

3151. Odločba, da se sklep Vrhovnega sodišča RS, št.
II Ips 558/98 z dne 27. 10. 1999 razveljavi,
zadeva se vrne vrhovnemu sodišču v novo
odločanje. Rok iz 429. člena zakona o pravdnem
postopku se ustavnima pritožnikoma izteče
trideset dni po objavi te odločbe v Uradnem listu
Republike Slovenije
10104

BANKA SLOVENIJE
3152. Sklep o spremembi sklepa o obveznih rezervah
3153. Sklep o dajanju kovancev za 20 in 50 tolarjev v
obtok
3154. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o sistemu
zajamčenih vlog
3155. Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu
likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati
3156. Sklep o spremembah sklepa o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic

10105
10106

3165. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kočevsko Polje (PUP2) v Občini Kočevje
10119

LENDAVA
3166. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o oskrbi
s pitno vodo v Občini Lendava
3167. Odlok o predkupni pravici Občine Lendava na nepremičninah
3168. Odlok o ustanovitvi občinskega glasila Občine
Lendava
3169. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v
k.o. Dolga vas

10121
10121
10122
10123

PREVALJE
10106
10107
10107

3170. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Ravne na Koroškem za območje
Občine Prevalje za obdobje 1986–2000
10124

RADEČE
3171. Odlok o spremembi odloka o priznanjih Občine
Radeče
10125
3172. Sklep o imenovanju podžupana Občine Radeče 10125

OBČINE

RAVNE NA KOROŠKEM

BREZOVICA
3157. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10
Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
10108
3158. Sprememba odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča
10108
3159. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Brezovica
10109

CELJE
3160. Odlok o ureditvenem načrtu za center za ravnanje
z odpadki Celje-CERO
10111
3161. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o taksi na onesnaževanje vode
10117
3162. Odlok o spremembi in preimenovanju dela območja gledališkega trga
10118

3173. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudske univerze Ravne na Koroškem 10125
3174. Sprememba statuta Občine Ravne na Koroškem 10126
3175. Program priprave lokacijskega načrta mestnega
jedra Ravne na Koroškem
10126

ROGAŠKA SLATINA
3176. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
10129

SEVNICA
3177. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sevnica 10129
3178. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega
sveta občine Sevnica
10130
3179. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Sevnica 10131

TABOR
3180. Razpis nadomestnih volitev v občinski svet

IG
3163. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig
za leto 2002
10119
3164. Sklep o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij
za primer bolezni v letu 2003
10119

10135

TIŠINA
3181. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina
10135
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