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Cena 1320 SIT

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, št. 42/97,
66/00) in prvega odstavka 17. člena zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdajam

Odpoklicujem Zvoneta Dragana, izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Poljski.
Št. 001-19-18/03
Ljubljana, dne 20. novembra 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

5070.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji s
sedežem v Varšavi

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, št. 42/97,
66/00) in prvega odstavka 17. člena zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije Romuniji
s sedežem v Varšavi
Odpoklicujem Zvoneta Dragana, izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji s
sedežem v Varšavi.
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VLADA
5071.

Odlok o spremembah odloka o višini sredstev za
ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske
politike razvoja podeželja za proračunski leti
2003 in 2004

Na podlagi 5. in 7. ter v zvezi s 126. členom zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in
58/02 – ZMR-1) in v zvezi z 2. členom uredbe o programih
kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja
podeželja za leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 43/03 in
81/03) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o spremembah odloka o višini sredstev
za ukrepe kmetijske strukturne politike
in kmetijske politike razvoja podeželja
za proračunski leti 2003 in 2004
1. člen
V odloku o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 46/03 in
81/03) se v 2. členu v 2. točki podtočka a) spremeni tako,
da se glasi:
»a) za leto 2003 do višine 196,195.389 SIT:
– za sprejete obveznosti do 27,289.290 SIT,
– za pogodbene obveznosti iz leta 2002 do
21,369.246 SIT,
– za izvajanje ukrepov hidromelioracije kmetijskih zemljišč do 54,026.558 SIT,
– za spremljajoče ukrepe – storitve do 93,510.295
SIT;«.
V 9. točki se podtočka a) spremeni tako, da se glasi:
»a) za leto 2003 do višine 470,791.667 SIT:
– za sprejete obveznosti do 404,705.015 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa do 62,065.205 SIT,
– za spremljajoče ukrepe – storitve do 4,021.447 SIT;«.
V 10. točki se podtočka a) spremeni tako, da se glasi:
»a) za leto 2003 do višine 93,545.180 SIT:
– za sprejete obveznosti do 74,053.055 SIT,
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– za realizacijo javnega razpisa v primeru, da so upravičene občine, do 16,992.125 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa v primeru, da je upravičenec kmetija, do 2,500.000 SIT;«.
V 11. točki se podtočka a) spremeni tako, da se glasi:
»a) za leto 2003 do višine 141,488.728 SIT:
– za sprejete obveznosti do 88,869.900 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa za namen promocije,
pomembne za razvoj podeželja, do 15,000.000 SIT,
– za spremljajoče ukrepe – storitve do 37,618.828 SIT;«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-21/2001-22
Ljubljana, dne 27. novembra 2003.
EVA 2003-2311-0285
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

5072.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne
politike programa razvoja podeželja 2000–
2006 (SAPARD)

Na podlagi 3. člena uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000-2006
(SAPARD; Uradni list RS, št. 107/01, 74/02 in 68/03) ter v
zvezi z letnim sporazumom o financiranju med Komisijo
Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 21/01 – mednarodne pogodbe), Letnim sporazumom o financiranju 2001
med Komisijo Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 16/02
– mednarodne pogodbe), Letnim sporazumom o financiranju 2002 med Komisijo Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 18/03 – mednarodne pogodbe) in Letnim sporazumom
o financiranju 2003 med Komisijo Evropskih skupnosti v
imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/03 – mednarodne pogodbe) izdaja Vlada
Republike Slovenije

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o višini
sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike
programa razvoja podeželja 2000–2006
(SAPARD)
1. člen
V odloku o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000–2006
(SAPARD; Uradni list RS, št. 77/02 in 88/03) se v 2. členu
besedilo “leti 2002 in 2003” nadomesti z besedilom “leta
2002 do 2004”.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo “leti 2002 in
2003” nadomesti z besedilom “leta 2002 do 2005”.
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3. člen
V prvem odstavku 5.a člena se besedilo “leti 2003 in
2004” nadomesti z besedilom “leta 2003 do 2006”.
4. člen
Za besedilom 5.b člena se doda novo poglavje “III.B
PROGRAM SAPARD ZA LETO 2003” in nova 5.c in 5.d
člen, ki se glasita:
“5.c člen
Za sofinanciranje izvajanja programa SAPARD za leto
2003 in za doseganje ciljev, opredeljenih v programu
SAPARD, se iz proračuna Republike Slovenije za leta 2003
do 2006 dodelijo nepovratna sredstva:
A) s proračunske postavke 1347 lastna udeležba za:
1. naložbe v kmetijska gospodarstva do višine
282,207.000 SIT,
2. naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in ribiških
proizvodov do skupne višine 322,522.000 SIT,
3. gospodarsko diverzifikacijo na kmetiji do višine
112,887.000 SIT,
4. razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju do
višine 80,630.000 SIT,
5. tehnično pomoč do višine 3,504.000 SIT;
B) s proračunske postavke 1346 SAPARD – tuja donacija za:
1. naložbe v kmetijska gospodarstva do višine
564,414.000 SIT,
2. naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in ribiških
proizvodov do skupne višine 645,044.000 SIT,
3. gospodarsko diverzifikacijo na kmetiji do višine
225,774.000 SIT,
4. razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju do
višine 161,260.000 SIT,
5. tehnično pomoč do višine 14,014.000 SIT.
Višine sredstev iz prejšnjega odstavka so določene na
podlagi finančnega načrta programa SAPARD za leto 2003
in menjalnega tečaja ECB na dan 10. novembra 2003.
Višina sredstev se v primeru sprememb menjalnega tečaja
ECB oziroma sprememb finančnega načrta programa SAPARD ustrezno prilagodi.
5.d člen
Za naložbe v kmetijska gospodarstva se sredstva dodelijo za vse namene iz uredbe.
Za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in ribiških
proizvodov se sredstva dodelijo za vse namene iz uredbe.
Za gospodarsko diverzifikacijo na kmetiji se sredstva
dodelijo za vse namene iz uredbe.
Za razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju se
sredstva dodelijo za:
– ureditev in izgradnjo tematskih poti za izboljšanje turistične infrastrukture (druga alinea 1. točke 7. člena uredbe);
– ureditev vodne infrastrukture na podeželju za preskrbo s pitno vodo (2. točka 7. člena uredbe).
Za tehnično pomoč se sredstva dodelijo za vse namene iz uredbe.”.
5. člen
V 6. členu se besedilo prvega odstavka nadomesti z
naslednjim besedilom:
“Sredstva iz prvega odstavka 2. člena tega odloka se
koristijo iz proračuna Republike Slovenije do 31. decembra
2004.”.
V drugem odstavku se črta besedilo “in prvega odstavka 4. člena”.
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V drugem odstavku se besedilo prve alinee spremeni
tako, da se glasi:
“– za proračunska leta 2002 do 2004:”.
V drugem odstavku se v točki A) in v točki B) besedilo
“leto 2002 in 2003” nadomesti z besedilom “leta 2002 do
2004” in črta besedilo “in prvega odstavka 4. člena”.
Za drugim odstavkom se dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Sredstva iz prvega odstavka 4. člena tega odloka se
koristijo iz proračuna Republike Slovenije do 31. decembra
2005.
Sredstva iz prvega odstavka 4. člena tega odloka se
koristijo za proračunsko leto 2002 do 2005:
A) s proračunske postavke 1347 SAPARD lastna udeležba, za posamezni namen največ do višine, kot znaša
skupni znesek iz prvega odstavka 4. člena tega odloka za
posamezen namen, vendar skupno za vse namene največ
do višine veljavnega proračuna Republike Slovenije za leta
2002 do 2005;
B) s proračunske postavke 1346 SAPARD – tuja donacija, za posamezni namen največ do višine, kot znaša skupni znesek iz prvega odstavka 4. člena tega odloka za
posamezen namen, vendar skupno za vse namene največ
do višine veljavnega proračuna Republike Slovenije za leta
2002 do 2005.”.
6. člen
V 6.a členu se v prvem odstavku številka “2004” nadomesti s številko “2006”.
V drugem odstavku se besedilo prve alinee spremeni
tako, da se glasi:
“– za proračunska leta 2003 do 2006:”.
V drugem odstavku se v točki A) in v točki B) besedilo
“leto 2003 in 2004” nadomesti z besedilom “leta 2003 do
2006”.
7. člen
Za 6.a členom se doda nov 6.b člen, ki se glasi:
“6.b člen
Sredstva iz prvega odstavka 5.c člena tega odloka se
koristijo iz proračuna Republike Slovenije do 31. decembra
2006.
Sredstva iz prvega odstavka 5.c člena tega odloka se
koristijo za proračunska leta 2003 do 2006:
A) s proračunske postavke 1347 SAPARD lastna udeležba, za posamezni namen največ do višine, kot znaša
skupni znesek iz prvega odstavka 5.c člena tega odloka za
posamezen namen, vendar skupno za vse namene največ
do višine veljavnega proračuna Republike Slovenije za leta
2003 do 2006;
B) s proračunske postavke 1346 SAPARD – tuja donacija, za posamezni namen največ do višine, kot znaša skupni znesek iz prvega odstavka 5.c člena tega odloka za
posamezen namen, vendar skupno za vse namene največ
do višine veljavnega proračuna Republike Slovenije za leta
2003 do 2006.”.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-21/2001-21
Ljubljana, dne 27. novembra 2003.
EVA 2003-2311-0294
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
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Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska
kinoteka

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl.
US, 8/96 in 36/00), 20. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02) ter 26. in
135. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska kinoteka
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem sklepom Republika Slovenija uskladi delovanje javnega zavoda Slovenska kinoteka (v nadaljnjem besedilu: Kinoteka) z določbami zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02; v nadaljnjem
besedilu: ZUJIK), ureja njen status, razmerja med ustanoviteljico in Kinoteko ter temeljna vprašanja glede organizacije,
dejavnosti in načina financiranja Kinoteke.
(2) Ustanoviteljica Kinoteke je Republika Slovenija,
ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvaja Vlada Republike Slovenije.
2. člen
Slovensko kinoteko je leta 1996 ustanovila Vlada Republike Slovenije s sklepom o razdelitvi javnega zavoda
Slovenski gledališki in filmski muzej na dva javna zavoda,
in sicer na Slovenski gledališki muzej in na Slovensko
kinoteko. Nastajanje Kinoteke kot avtonomne kulturne ustanove nacionalnega pomena je povezano z delovanjem nekdanje Dvorane Jugoslovanske kinoteke v Ljubljani in nekdanjega Filmskega muzeja pri Društvu slovenskih filmskih
delavcev. Dvorana Jugoslovanske kinoteke je pričela s kontinuiranim prikazovanjem kinotečnih filmov leta 1963, leta
1981 je prešla v okvir Ljubljanskih kinematografov, z letom
1993 pa je postala sestavni del Slovenskega gledališkega
in filmskega muzeja. Filmski muzej je ustanovilo Društvo
slovenskih filmskih delavcev leta 1973, leta 1979 se je
združil s Slovenskim gledališkim muzejem, ki je kot Slovenski gledališki in filmski muzej deloval do ustanovitve
Slovenske kinoteke leta 1996.
3. člen
(1) Poslanstvo Kinoteke je ohranjanje zgodovinskega
spomina na filmskem oziroma avdiovizualnem področju ter
artikuliranje in zagotavljanje razvoja vseh oblik filmske oziroma avdiovizualne kulture.
(2) Poslanstvo opravlja na podlagi svojih zbirk domače in
svetovne filmske oziroma avdiovizualne kulturne dediščine, s
predstavljanjem sorodnih zbirk iz domačih oziroma svetovnih
ustanov in nenazadnje s predstavljanjem in posredovanjem
sodobnih svetovnih filmskih oziroma umetniških avdiovizualnih stvaritev ter z njimi povezanih kulturnih dobrin.
4. člen
(1) Ime Kinoteke je: Slovenska kinoteka.
(2) V mednarodnem poslovanju Kinoteka uporablja ime:
Slovenian Cinematheque.
(3) Skrajšano ime Slovenske kinoteke je: Kinoteka.
(4) Sedež Kinoteke je v Ljubljani, Miklošičeva cesta 38.
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(5) Kinoteka je pravna oseba, vpisana v sodni register
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod registrsko številko
1/28486/00.
II. DEJAVNOSTI KINOTEKE
5. člen
(1) Kinoteka izvaja v skladu z namenom ustanovitve
znotraj javne službe oziroma kot javno službo poleg dejavnosti iz 3. člena tega sklepa še naslednje naloge:
– v skladu s temeljnim poslanstvom zbira, dokumentira, evidentira, inventarizira, varuje, hrani in dopolnjuje, preučuje, prezentira in promovira filmsko in avdiovizualno kulturno dediščino na različnih nosilcih, pomembno za
zgodovino slovenskega filma oziroma za zgodovino filma in
kinematografije ter avdiovizualnih umetnosti in industrije na
Slovenskem;
– razvija vlogo osrednjega muzeja za področje svojih
zbirk na način, da prevzema vrsto nalog za in v sodelovanju
z mrežo muzejev, kar poteka v obliki tekočega dialoga z
muzejskimi partnerji in uporabniki muzeja;
– izvaja raziskovalno, razvojno in svetovalno delo na
svojem delovnem področju;
– aktivno sodeluje pri slovenskem in mednarodnem
kulturnem in znanstvenem sodelovanju z drugimi muzeji,
avdiovizualnimi centri ter raziskovalnimi ustanovami;
– si prizadeva dosegati visoko kvaliteto dela znotraj
vseh svojih področij dela in odgovornosti na način, da priteguje, usposablja in zaposluje sposobne sodelavce;
– organizira in izvaja strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev s svojega področja dela, kot so arhivarji,
kustosi, konservatorji, dokumentalisti, prevajalci, programski uredniki umetniških kinematografov, kino in avdiovizualni
operaterji;
– v vlogi državnega muzeja in nacionalnega avdiovizualnega centra skrbi za enotne standarde na področju varovanja in hranjenja filmske in avdiovizualne kulturne dediščine ter skrbi za izobraževanje svojih strokovnih sodelavcev in
nudi pomoč pri strokovnem izobraževanju sodelavcev drugih muzejev in sorodnih ustanov;
– daje strokovna mnenja o izvozu, iznosu in uvozu filmske in avdiovizualne kulturne dediščine;
– pripravlja srednjeročni in dolgoročni program varovanja kulturne dediščine, ki sodi v okvir njene matičnosti;
– posreduje podatke o filmski in avdiovizualni kulturni
dediščini v register dediščine in skrbi za dostopnost podatkov javnosti;
– pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe ter programe za težje prilagodljive družbene skupine in
omogoča dostopnost do podatkov in programov telesno
oviranim osebam;
– se povezuje s Slovenskim filmskim arhivom pri Arhivu Republike Slovenije in s Filmskim skladom Republike
Slovenije ter s slovenskimi ustanovami v zamejstvu in s Slovenci po svetu za načrtno varovanje in hranjenje filmske in
avdiovizualne kulturne dediščine;
– izvaja restavratorske in predvsem konservatorske dejavnosti za ohranjanje filmske in avdiovizualne kulturne dediščine na različnih nosilcih v skladu z najnovejšimi veljavnimi
standardi;
– pri restavratorsko-konservatorski dejavnosti se povezuje z Arhivom Republike Slovenije, Zavodom za varstvo
kulturne dediščine Restavratorskim centrom, Narodno in
univerzitetno knjižnico in ostalimi muzeji;
– sledi novim tehnološkim možnostim za hranjenje in
prezentiranje filmske dediščine in avdiovizualnih umetnosti
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in skrbi za strokoven prenos filmske in avdiovizualne kulturne dediščine na tehnološko nove nosilce;
– organizira in izvaja prireditve, retrospektive, festivale,
razstave, seminarje, kongrese in druge oblike posredovanja
kulturnih vrednot s področja svoje dejavnosti;
– izvaja celoletne kinotečne programe ter programe
sodobnega domačega in svetovnega umetniškega filma in
pri tem sodeluje z domačimi in tujimi sorodnimi ustanovami
in distributerji;
– vsaj enkrat letno pripravi študijske razstave iz svojih
zbirk, pri razstavah sodeluje z domačimi in tujimi sorodnimi
ustanovami;
– letni program razstav, kinotečnih in drugih filmskih
programov ter prireditev usklajuje s sorodnimi ustanovami
doma in v tujini;
– skrbi za posredovanje in strokovno spremljanje dogajanja v sodobni slovenski in svetovni filmski in avdiovizualni umetnosti ter skrbi za skladen razvoj filmske oziroma
avdiovizualne kulture v Sloveniji;
– skrbi za kontinuirano in načrtno izvajanje založniške
dejavnosti v skladu s poslanstvom zavoda, ki obsega izdajanje knjig, revij, katalogov in drugih gradiv v tiskani obliki, pa
tudi na drugih nosilcih, kot so svetovni splet, CD, DVD ...;
– vodi strokovno knjižnico za področja svojih dejavnosti, ki je odprta javnosti, in skrbi za izvajanje knjižnične
dejavnosti po zahtevanih standardih in zakonodaji;
– deluje v skladu s pravili Mednarodnega združenja
filmskih arhivov in kinotek (FIAF) in Asociacije evropskih
kinotek (ACE) ter v skladu z načeli Konvencije o evropski
avdiovizualni dediščini.
(2) Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja Kinoteka tudi naslednje naloge:
– skrbi za filmske, avdiovizualne in druge zbirke Filmskega sklada Republike Slovenije, ki so pri njej v hranjenju
in varovanju;
– v sodelovanju s Filmskim skladom Republike Slovenije zagotavlja pogoje za razvijanje umetniške distribucije in
vzpostavljanje mreže umetniških kinematografov;
– programsko vodi in izvaja dejavnosti umetniškega kina in opravlja naloge podpornega centra mreže umetniških
kinematografov ter usmerja njen razvoj in sodeluje s knjigarniško mrežo in multimedijskimi centri;
– skrbi za promocijo, distribucijo in prodajo knjižnih in
drugih izdaj v knjigarnah in knjigarniški mreži, v mreži umetniških kinematografov in v multimedijskih centrih ter po knjižnicah in drugih sorodnih ustanovah;
– izvaja promocijo in distribucijo domačih in svetovnih
umetniških filmov in umetniških del na drugih avdiovizualnih
nosilcih na način, ki ne spodbuja preprečevanja, omejevanja ali izkrivljanja konkurence na trgu distribucije teh del;
– organizira klubsko življenje in skrbi za spremljajoče
dejavnosti, ki zagotavljajo celovito izvajanje kontinuiranih filmskih programov, kongresov in festivalov, in
– nudi interesentom pogodbene storitve v okviru svoje
dejavnosti.
6. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih opravlja Kinoteka, so
v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
DE/ 22.110
DE/ 22.130
DE/ 22.140
DE/ 22.150
DE/ 22.240

Izdajanje knjig
Izdajanje revij in periodike
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
Drugo založništvo
Priprava za tisk
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DE/ 22.310
DE/ 22.320
DE/ 22.330
G/ 52.450
G/ 52.471
G/ 52.472
G/ 52.486
G/ 52.488
G/ 52.500
G/ 52.610
G/ 52.620
G/ 52.630
H/ 55.302
H/ 55.303
H/ 55.400
I/ 60.240
I/ 63.120
I/ 64.200
K/ 70.320
K/ 71.402
K/ 72.220
K/ 72.300
K/ 72.400
K/ 73.102
K/ 73.201
K/ 73.202
K/ 74.120
K/ 74.130
K/ 74.140
K/ 74.400
K/ 74.810
K/ 74.851
K/ 74.852
K/ 74.853
K/ 74.871
K/ 74.873
M/ 80.421
M/ 80.422
O/ 91.110
O/ 91.120
O/ 91.330
O/ 92.110
O/ 92.120
O/ 92.130
O/ 92.200
O/ 92.320
O/ 92.330
O/ 92.400
O/ 92.511
O/ 92.512
O/ 92.521
O/ 92.522
O/ 93.050
Q/ 99.000

Razmnoževanje zvočnih zapisov
Razmnoževanje video zapisov
Razmnoževanje računalniških zapisov
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami
Dejavnost knjigarn
Trgovina na drobno s časopisi, revijami
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d. n.
Trgovina na drobno z rabljenim blagom
Trgovina na drobno po pošti
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij
Dejavnost slaščičarn, kavarn
Točenje pijač
Cestni tovorni promet
Skladiščenje
Telekomunikacije
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi
Dejavnost videotek
Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
Obdelava podatkov
Omrežne podatkovne storitve
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Podjetniško in poslovno svetovanje
Oglaševanje
Fotografska dejavnost
Prevajanje
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
Druga splošna tajniška opravila
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
Druge poslovne dejavnosti
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
Dejavnost strokovnih združenj
Dejavnost drugih članskih organizacij
Snemanje filmov in videofilmov
Distribucija filmov in videofilmov
Kinematografska dejavnost
Radijska in televizijska dejavnost
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
Dejavnost tiskovnih agencij
Dejavnost knjižnic
Dejavnost arhivov
Dejavnost muzejev
Varstvo kulturne dediščine
Druge osebne storitve
Eksteritorialne organizacije in združenja.
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III. ORGANI KINOTEKE
7. člen
Organa Kinoteke sta:
– direktor in
– svet.
Direktor
8. člen
(1) Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in
drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
(3) Direktorja imenuje minister, pristojen za kulturo (v
nadaljnjem besedilu: minister), na podlagi javnega razpisa
ter po predhodnem mnenju sveta. Poleg javnega razpisa
lahko minister povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
(4) Mandat direktorja traja pet let in je po izteku te dobe
lahko ponovno imenovan.
(5) Na podlagi akta o imenovanju sklene pogodbo o
zaposlitvi z direktorjem predsednik sveta zavoda. Delovno
razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, t. j. čas
trajanja mandata.
(6) Predhodno soglasje k pogodbi o zaposlitvi daje
minister.
9. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg
splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ene izmed strok, zastopanih
v dejavnosti Kinoteke,
– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje področja dela Kinoteke,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in
pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika.
(2) Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja
dolžan priložiti program delovanja zavoda v prihodnjih petih
letih.
10. člen
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata,
za katerega je bil imenovan:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastopi kateri od razlogov, določenih v predpisih
o javnih zavodih,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in
splošnih aktih zavoda, ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov
organov zavoda oziroma ustanovitelja, ali ravna v nasprotju z
njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom
povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svojo dolžnost, tako da nastanejo ali bi lahko
nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(2) Minister mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi
pridobiti predhodno mnenje sveta ter seznaniti direktorja o
razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
(3) Če svet ne poda mnenja v roku 30 dni se šteje, da
se z razrešitvijo strinja.
(4) Glede postopka za razrešitev direktorja se smiselno
uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek njegovega imenovanja.
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11. člen
(1) Naloge direktorja:
– načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje Kino-

teke,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela s finančnim načrtom,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem
mnenju reprezentativnih sindikatov Kinoteke,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov Kinoteke,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, za katere je tako določeno s
predpisi, in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko
pomembno vplivajo na delovanje Kinoteke,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod
ima,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta in drugih organov,
– imenuje pomočnike direktorjev,
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
– skrbi za trženje storitev in določa cene storitev,
– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– določa podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v
skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti
delavcev,
– odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo
prek polnega delovnega časa,
– določa plače, odloča o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
– imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo
določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje
pristojnosti,
– opravlja druge naloge, ki jih določajo veljavni predpisi in ta sklep.
(2) K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme
in enajste alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet.
12. člen
(1) Direktor zastopa in predstavlja Kinoteko neomejeno
in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega
finančnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah, za katere je potreben sklep
sveta,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima
zavod v upravljanju, za kar je potrebno predhodno soglasje
ustanovitelja.
(2) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil,
določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje
posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
13. člen
(1) Kinoteka ima lahko pomočnika direktorja na naslednjih področij:
– za vodenje strokovnega dela,
– za vodenje poslovnega dela.
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(2) O potrebnosti pomočnika za eno od navedenih
področij odloči svet za vsak mandat direktorja posebej, in
sicer glede na možnost, da posamezno področje vodi neposredno direktor sam.
(3) Pomočnika imenuje direktor na podlagi javnega
razpisa.
(4) Mandat pomočnika direktorja traja za čas trajanja
mandata direktorja in se lahko ponovi. Delovno razmerje
pomočnika direktorja se sklene za določen čas.
14. člen
Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pomočniki direktorja
iz 13. člena, določa akt o sistemizaciji delovnih mest.
15. člen
(1) Pomočnik direktorja je lahko razrešen pred potekom mandata iz istih razlogov kot direktor.
(2) Pred sprejemom sklepa o razrešitvi, na podlagi
razlogov iz prejšnjega odstavka, mora direktor seznaniti pomočnika direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
(3) Pomočniku predčasno preneha mandat tudi v primeru predčasnega prenehanja mandata direktorju.
16. člen
Naloge in pristojnosti pomočnikov direktorja določa
akt o sistemizaciji delovnih mest.
Svet
17. člen
(1) Svet sestavlja pet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog ministra imenuje Vlada Republike Slovenije,
– en predstavnik delavcev Kinoteke, in
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane
javnosti, ki ga predlaga Kulturniška zbornica Slovenije.
(2) Volitve predstavnika delavcev se uredijo v aktu, ki
ga v skladu s predpisi, ki urejajo soupravljanje delavcev,
sprejme pristojni organ zaposlenih ali zaposleni na zboru
delavcev. Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni
pred potekom mandata.
(3) Na prvi konstitutivni seji člani sveta izmed sebe
izvolijo predsednika in namestnika.
(4) Mandat članov sveta traja 5 let in so po preteku
mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
(5) Direktor je dolžan obvestiti Ministrstvo za kulturo o
poteku mandata članom sveta najmanj 90 dni pred potekom.
(6) Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina
članov sveta.
(7) Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
(8) Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.
18. člen
(1) Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor v roku
30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnika delavcev in prejemu predlogov.
(2) Članom sveta prične teči mandat z dnem konstituiranja sveta.
19. člen
Naloge sveta zavoda, ki v skladu s 43. členom ZUJIK
opravlja tudi naloge strokovnega sveta, so:
– nadzoruje zakonitost dela in poslovanja Kinoteke,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje Kinoteke,
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– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela,
finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji
dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in zavodski kolektivni pogodbi ter nadzoruje njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam storitev,
– potrjuje letno poročilo Kinoteke,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predhodnem soglasju ministra,
– oblikuje stalne ali občasne komisije ali druga delovna telesa za posamezna vprašanja iz svoje pristojnosti,
– spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko ustanovitelja,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa
dela glede na namen, zaradi katerega je Kinoteka ustanovljena,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela Kinoteke in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za
razreševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju
in razrešitvi direktorja Kinoteke,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem
Kinoteke,
– druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem
sklepom.

22. člen
Kinoteka pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz državnega proračuna,
– iz proračuna lokalnih skupnosti,
– iz mednarodnih virov,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.

20. člen
(1) Član sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
(2) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do
izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem
postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
(3) Predlog za razrešitev oziroma odpoklic na podlagi
druge do četrte alinee prvega odstavka tega člena lahko
poda svet ali minister.
(4) Mandat predstavniku ustanovitelja preneha na podlagi odločitve Vlade Republike Slovenije o razrešitvi.
(5) Mandat predstavnika delavcev preneha s prenehanjem delovnega razmerja in v primerih, ki jih ureja akt iz
drugega odstavka 17. člena.
(6) Mandat ostalih članov preneha na podlagi odpoklica predlagatelja, kateremu lahko poda predlog svet.

25. člen
(1) Premoženje, s katerim Kinoteka upravlja, je last
ustanovitelja.
(2) S premičnim premoženjem upravlja Kinoteka samostojno, z muzejskimi zbirkami in nepremičninami pa samo
po predhodnem soglasju ustanovitelja.

23. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za
izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta Kinoteke.
(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta Kinoteke.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
24. člen
(1) Kinoteka je pravna oseba, ki nastopa v pravnem
prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Kinoteka odgovarja za svoje obveznosti z vsemi
sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.

VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA
26. člen
(1) Za obveznosti Kinoteke odgovarja Republika Slovenija do višine sredstev, ki jih v tekočem letu zagotavlja iz
proračuna Republike Slovenije za njeno delovanje.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti Kinoteke iz
naslova drugih dejavnosti, ki jih Kinoteka opravlja za druge
naročnike.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
21. člen
(1) Kinoteka za opravljanje svoje dejavnosti uporablja
prostore na lokacijah:
– Miklošičeva cesta 38 (FS RS),
– Miklošičeva cesta 28 (MOL),
– Kvedrova cesta 9 (FS RS),
– Kočevska reka-VOC Gotenica (MNZ),
– Kolodvorska ulica 13 (pogodba o uporabi prostorov
MOL-SK).
(2) Kinoteka upravlja s prostori in opremo na navedenih lokacijah ter inventariziranimi zbirkami.

27. člen
(1) Svet Kinoteke se konstituira najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve tega sklepa. Do takrat opravljajo naloge
dosedanji organi Kinoteke.
(2) Dosedanji direktor nadaljuje z delom do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
28. člen
(1) Do sprejema novega strateškega načrta, sistemizacije delovnih mest in kadrovskega načrta veljajo obstoječi
akti v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in s tem
sklepom.
(2) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati statut
Slovenske kinoteke z dne 26. 2. 1997, razen določb, ki
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urejajo volitve predstavnikov delavcev v svet Kinoteke. Te
določbe se smiselno uporabljajo za prve volitve predstavnikov delavcev v svet in prenehajo veljati po končanih postopkih volitev.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
razdelitvi javnega zavoda Slovenski gledališki in filmski muzej na dva javna zavoda (Uradni list RS, št. 45/96) v delu, ki
se nanaša na Slovensko kinoteko.
30. člen
Direktor poskrbi za vpis tega sklepa v sodni register.
31. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 643-05/2003-1
Ljubljana, dne 20. novembra 2003.
EVA 2003-3511-0068
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
5074.

Sklep o imenovanju posebne zdravstvene
komisije

Na podlagi 3. in 7. člena pravilnika o izvzemu od uporabe varnostnega pasu zaradi zdravstvenih razlogov (Uradni
list RS, št. 70/03) izdaja minister za zdravje

SKLEP
o imenovanju posebne zdravstvene komisije
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Št. 020-88/01-17
Ljubljana, dne 24. septembra 2003.
EVA 2003-2711-0060
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje

5075.

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 9/94 – odl. US, 21/94,
29/95 – ZPDF, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl.
US, 1/00, 22/00 – ZJS, 87/02 – SPZ, 29/03 – odl. US
in 69/03 – SZ-1) v zvezi s 196. členom stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 69/03) izdaja minister za okolje, prostor in energijo

PRAVILNIK
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju
Banke Slovenije in je 206,53 SIT.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 102/03).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-17/2003
Ljubljana, dne 18. novembra 2003.
EVA 2003-2511-0205
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

I
Imenuje se posebna zdravstvena komisija, ki odloča o
upravičenosti od izvzema od uporabe varnostnega pasu.
II
Komisija deluje pri Kliničnem centru Ljubljana, Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa, Korytkova
7, Ljubljana.
III
Komisijo sestavljajo:
1. predsednik komisije:
prim. doc. dr. Marjan Bilban, dr. med., specialist medicine dela, prometa in športa,
2. člana:
– mag. Rajko Črnivec, dr. med., specialist medicine
dela, prometa in športa,
– Anton Zupančič, dr. med., specialist medicine dela,
prometa in športa.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

5076.

Odločba o podaljšanju statusa Društva za
varstvo in proti mučenju živali

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije izdaja na podlagi zahteve Društva za varstvo in proti mučenju živali, Na terasi 2a, Maribor, na podlagi 35. člena zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99)
in 4. člena pravilnika o kriterijih za podelitev statusa društva,
ki deluje v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva, lovstva, ribištva, veterinarstva ali prehrane (Uradni list
RS, št. 52/98, 60/98 in 45/01-ZZVR-1), v zadevi podelitve statusa društva, ki deluje v javnem interesu, naslednjo

ODLOČBO
Društvu za varstvo in proti mučenju živali, Na terasi 2a,
Maribor, se podaljša status društva, ki deluje v javnem interesu, za dobo 5 let.
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Št. 21-20/98
Ljubljana, dne 10. novembra 2003.
mag. Franc But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

USTAVNO SODIŠČE
5077.

Razveljavitev sodbe in sklepa Višjega sodišča
ter sodbe in sklepa Okrožnega sodišča

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi zavoda A. A., Kulturni in kongresni center, Ž., ki ga
zastopa B. B. – B., odvetnica v Z., na seji dne 6. novembra
2003

o d l o č i l o:
1. Sodba in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg
1343/2000 z dne 13. 2. 2001 ter sodba in sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VII Pg 155/2000 z dne 29. 9.
2000 se, kolikor se nanašata na A. A., Kulturni in kongresni
center, Ž., razveljavita.
2. Zadeva se vrne Okrožnemu sodišču v Ljubljani v
novo odločanje.

Obrazložitev
A)
1. Okrožno sodišče v Ljubljani je v gospodarskem sporu, v katerem je tožeča stranka od pritožnika zahtevala povrnitev škode v višini 1,737.546,80 SIT, s sklepom zavrglo
pritožnikovo vlogo ter zoper pritožnika ter drugo toženo stranko izdalo zamudno sodbo, s katero jima je naložilo nerazdelno plačilo navedenega zneska. V zvezi s pritožnikovo vlogo,
ki jo je s sklepom zavrglo, je v obrazložitvi navedlo, da je šlo
za odgovor na tožbo, ki je bil vložen po izteku roka, zato ga
je bilo treba kot prepoznega zavreči. V nadaljevanju obrazložitve izpodbijane odločbe pa je sodišče ugotovilo, da so
izpolnjeni pogoji za izdajo zamudne sodbe zoper pritožnika
in drugo toženo stranko. Po presoji sodišča ne gre za zahtevek, s katerim stranke ne smejo razpolagati, utemeljenost
tožbenega zahtevka zoper pritožnika pa izhaja iz trditvene
podlage tožeče stranke, v okviru katere od pritožnika zahteva povrnitev škode, nastale na opremi tožnika, ki je bila v
okviru sklenjene pogodbe izročena pritožniku kot naročniku. Zoper sodbo in sklep sodišča prve stopnje je pritožnik
vložil pritožbo, ki jo je Višje sodišče v Ljubljani zavrnilo. V
obrazložitvi svojega sklepa je pritrdilo ugotovitvi prvostopenjskega sodišča, da so izpolnjeni pogoji za izdajo zamudne
sodbe. Navedlo je, da se strinja z oceno sodišča prve stopnje, da je tožba sklepčna tako po temelju kot tudi po
vsebini. Po presoji Višjega sodišča izhaja sklepčnost tožbe
iz tožbene navedbe, da je razstavni šotor za pritožnico postavila tretja tožena stranka, kar po mnenju Višjega sodišča
kaže na to, da je bila tretja tožena stranka očitno nekakšen
pritožničin izpolnitveni pomočnik, za katerega odgovarja pritožnica na podlagi drugega odstavka 610. člena Zakona o
obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in nasl.
– v nadaljevanju: ZOR).
2. V ustavni pritožbi, s katero izpodbija navedeni sodni
odločbi, pri čemer navaja le razloge, ki se nanašajo na
zamudno sodbo, ne pa tudi na sklep o zavrženju vloge,
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pritožnik zatrjuje, da sta sodišči v njegovem primeru zavzeli
drugačno pravno stališče, kot jih zavzemajo sodišča v podobnih primerih. Iz izpodbijanih sodnih odločb po mnenju pritožnika niso razvidni razlogi za izdajo zamudne sodbe, s
čimer naj bi mu bila kršena pravica iz 22. člena Ustave.
Višjemu sodišču pritožnik očita, da je svojo odločitev oprlo
na ugotovitev, da je bila tretja tožena stranka pritožničin
izpolnitveni pomočnik, česar naj tožnik v tožbi ne bi navajal.
Z dodajanjem dejstev, ki jih sodišče prve stopnje ni ugotovilo, naj bi kršilo njegovo pravico do izjave iz 22. člena Ustave. Višje sodišče naj tudi ne bi odgovorilo na vse njegove
pritožbene navedbe in s tem kršilo njegovo pravico do pritožbe iz 25. člena Ustave. Zatrjuje tudi kršitev pravice do
sodnega varstva iz 23. člena Ustave.
3. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up201/01 z dne 8. 7. 2003 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. V skladu z določbo 56. člena Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS)
je Ustavno sodišče ustavno pritožbo vročilo Okrožnemu sodišču v Ljubljani ter Višjemu sodišču v Ljubljani, v skladu z
določbo 22. člena Ustave pa nasprotni stranki ter drugi in
tretji toženi stranki v pravdi. Na navedbe v ustavni pritožbi
sta odgovorila Višje sodišče v Ljubljani ter nasprotna stranka
v pravdi.
4. Višje sodišče v odgovoru meni, da pritožnikov očitek, da mu zaradi ravnanja Višjega sodišča ni bila dana
možnost obravnavanja pred sodiščem, predstavlja obnovitveni razlog. Ker pritožnik pred vložitvijo ustavne pritožbe ni
vložil predloga za obnovo postopka, po mnenju Višjega sodišča ni izčrpal vseh pravnih sredstev. Glede pritožnikovega
očitka, da Višje sodišče ni odgovorilo na relevantne pritožbene navedbe, sodišče meni, da mu ni bilo treba ugotavljati resničnosti dejanskih navedb v tožbi, temveč jih je le
pravno vrednotilo. Po mnenju sodišča bi se sicer lahko
zastavilo vprašanje, ali je tožnik navedel vsa dejstva, ki so za
odločitev bistvena, vendar je to stvar materialnopravne presoje pravdnega sodišča, katere pravilnosti Ustavno sodišče
ni pristojno presojati. Višje sodišče se tudi ne strinja s pritožnikovim očitkom, da njegova odločitev temelji na dejstvu, ki
ga sodišče prve stopnje ni ugotovilo. Višje sodišče navaja,
da je glede sklepčnosti sprejelo oceno sodišča prve stopnje ter da ugotovitev, da je bila tretja tožena stranka očitno
nekakšen pritožničin izpolnitveni pomočnik, ne predstavlja
temelja za odločitev Višjega sodišča, temveč jo je Višje
sodišče dodalo le v pojasnilo svojega pravnega vrednotenja
pravnega razmerja.
5. Nasprotna stranka v pravdi v odgovoru meni, da
pritožnik pred vložitvijo ustavne pritožbe ni izčrpal vseh pravnih sredstev, ker Državnemu tožilstvu ni predlagal vložitve
zahteve za varstvo zakonitosti. Po njenem mnenju sodišče
druge stopnje ni dodajalo novih dejstev, temveč je le obširneje kot sodišče prve stopnje obrazložilo materialnopravno
razmerje med pravdnima strankama. Višje sodišče je po
mnenju nasprotne stranke odgovorilo na vse pritožnikove
relevantne pritožbene navedbe. Glede očitka iz ustavne pritožbe o odstopu od sodne prakse nasprotna stranka meni,
da je pritožnik ni konkretiziral.
B)
6. Glede navedb v zvezi z izčrpanjem pravnih sredstev,
ki sta jih v odgovorih na ustavno pritožbo podala Višje sodišče in nasprotna stranka v pravdi, je treba pojasniti, da se
po obstoječi ustavnosodni presoji zahteva po izčrpanju izrednih pravnih sredstev pred vložitvijo ustavne pritožbe (razen
v zadevi št. Up-94/99, ko je Ustavno sodišče izjemoma
zahtevalo izčrpanje obnove, ker je šlo za poseben primer,
ko pritožnika nista bila stranki v postopku, v katerem je bila
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izdana z ustavno pritožbo izpodbijana sodna odločba, in je
bila v tem postopku obnova njuno edino pravno sredstvo)
nanaša le na izčrpanje revizije zoper pravnomočno sodno
odločbo. V obravnavani zadevi revizija ni dopustna, v zadevi
tudi ne gre za podoben izjemen primer, kot je zgoraj navedeni, zato je Ustavno sodišče štelo, da je pritožnik z izčrpanjem pritožbe zoper odločbo sodišča prve stopnje izčrpal
vsa pravna sredstva in je ustavna pritožba dopustna.
7. V ustavni pritožbi pritožnik sodišču prve stopnje očita, da iz obrazložitve njegove sodbe niso razvidni razlogi za
odločitev sodišča. Pritožniku je treba pritrditi v zatrjevanju,
da morajo biti sodne odločbe jasne ter da morajo njihove
obrazložitve vsebovati razloge za odločitev sodišča. Obveznost sodišča, da svoje odločbe obrazloži, ne izhaja le iz
pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave, temveč je tudi del pravice do pritožbe iz 25. člena Ustave.
Stranka namreč lahko šele potem, ko izve, na podlagi katerih dejstev ter z uporabo katerih pravnih norm je sodišče
prve stopnje izdalo svojo odločbo, učinkovito uresniči svojo
pravico do pritožbe. Če se izkaže, da zaradi pomanjkljive
obrazložitve sodne odločbe učinkovita pritožba zoper njo ni
možna, taka sodna odločba krši strankino pravico do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave.
8. Z navedenega vidika je Ustavno sodišče preizkusilo izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje. Pri tem je upoštevalo, da je izpodbijana sodba zamudna sodba, ki se
zaradi svojih značilnosti (posebnosti) tudi glede obrazložitve razlikuje od sodbe, izdane v postopku, v katerem z
navajanjem dejstev, predlogov, pravnih naziranj ter predlaganjem dokazov sodelujeta obe stranki, tako tožeča kot
tožena. Zamudno sodbo sodišče lahko izda le, če so za to
izpolnjeni posebni, z zakonom predpisani pogoji (318. člen
Zakona o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. 26/99 in
nasl. – v nadaljevanju: ZPP). Na podlagi navedene določbe ZPP izda sodišče sodbo, s katero ugodi tožbenemu
zahtevku (zamudno sodbo), če tožena stranka na pravilno
vročeno tožbo v določenem roku ne odgovori in če so
izpolnjeni naslednji pogoji: da je toženi stranki pravilno
vročena tožba v odgovor; da ne gre za zahtevek, s katerim
stranke ne morejo razpolagati (tretji odstavek 3. člena
ZPP); da izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka iz dejstev, ki so navedena v tožbi; ter da dejstva, na katera se
opira tožbeni zahtevek, niso v nasprotju z dokazi, ki jih je
predložil sam tožnik, ali z dejstvi, ki so splošno znana.
Pasivnost toženca je torej eden izmed pogojev za izdajo
zamudne sodbe. Po sistemu afirmativne litiskontestacije,
ki je uveljavljen po mnenju večjega dela teorije in prakse,
se pasivnost toženca ocenjuje kot priznanje tožnikovih dejanskih navedb.1 V postopku za izdajo zamudne sodbe
zato sodišču dejanskega stanja ni treba ugotavljati, ampak
kot podlago zamudne sodbe vzame dejansko stanje, ki je
navedeno v tožbi. Iz domneve o priznanju dejstev logično
sledi, da zamudne sodbe s pritožbo ni mogoče izpodbijati
zaradi zmotne ugotovitve dejanskega stanja (drugi odstavek 338. člena ZPP). Drugače pa je pri uporabi prava. Tu
ravna sodišče v bistvu enako takrat, ko izda zamudno sodbo, kot takrat, ko je sodba rezultat kontradiktorne obravnave. To pomeni, da mora sodišče ob upoštevanju procesnih
pravil tudi materialno pravo uporabiti na enak način kot
takrat, kadar gre za kontradiktorno sodbo. Pogoj za izdajo
1 Triva, Belajec, Dika, Gradjansko parnično procesno pravo,
Zagreb 1986, str. 498, prav tako tudi Ude L., Civilno procesno
pravo, Ljubljana 2002, str. 309, Bettetto N., Zamudna sodba,
Pravosodni bilten št. 3/2002, str. 34, Galič A., Sankcije za neaktivnost strank v pravdnem postopku, Zbornik znanstvenih razprav,
Pravna fakulteta, Ljubljana 2003, str. 165, drugače Juhart J, Civilno procesno pravo FLR Jugoslavije, Ljubljana 1961, str. 51
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zamudne sodbe je namreč tudi sklepčnost tožbe, kar pomeni, da sodišče lahko izda zamudno sodbo le, če utemeljenost tožbenega zahtevka izhaja iz navedb v tožbi.2 Sodišče mora poiskati pravno normo, ki jo bo uporabilo, ter
opraviti subsumpcijo pravnorelevantnih dejstev pod to pravno normo, narediti mora torej subsumpcijski sklep. Vsa ta
dejavnost sodišča pa je predmet instančnega preverjanja,
saj sta tako napačna uporaba procesnega kot tudi materialnega prava pritožbena razloga zoper zamudno sodbo.
9. Za zadostitev zahtevi po zagotovitvi pravice do pritožbe pa ni dovolj zgolj to, da je vložitev pritožbe po zakonu
možna in tudi v konkretnem primeru dopuščena. Pritožba
mora biti učinkovita. Kot izhaja že iz 7. točke obrazložitve,
stranka svojo pravico do pritožbe zoper odločitev sodišča
prve stopnje lahko učinkovito izkoristi le, če ve, katera so
tista pravnorelevantna dejstva, ki jih je sodišče vzelo v podlago svoje odločitve, ter na katero pravno normo (ali norme)
je oprlo svojo odločitev. Kadar gre za kontradiktorno sodbo,
mora seveda vse to vsebovati njena obrazložitev. Pri zamudni sodbi, ki jo sodišče opre na dejansko stanje, navedeno
v tožbi, pa je kriterijem iz 25. člena Ustave zadoščeno,
kadar je iz tožbe in obrazložitve sodbe mogoče jasno in
nedvoumno ugotoviti, katera so tista pravnorelevantna dejstva, ki jih je sodišče vzelo v podlago svoje odločitve, ter na
katero pravno normo (ali norme) je oprlo svojo odločitev.
10. Izpodbijana sodba pa ne izpolnjuje teh kriterijev.
Obrazložitev izpodbijane prvostopenjske odločbe, tudi ob
upoštevanju navedene posebnosti zamudne sodbe, ne zadosti zahtevam, ki izhajajo iz 25. člena Ustave. Sama obrazložitev izpodbijane sodbe je v delu, ki se nanaša na odločitev o tožbenem zahtevku, sestavljena iz navajanja določb
ZPP in le enega stavka, ki se nanaša na vsebino konkretne
zadeve, in sicer, da utemeljenost tožbenega zahtevka izhaja
iz trditvene podlage tožeče stranke, v okviru katere od prve
tožene stranke zahteva povrnitev škode, nastale na opremi
tožnika, ki je bila v okviru sklenjene pogodbe izročena prvi
toženi stranki kot naročniku. Tudi iz vsebine tožbe, ki je
vložena zoper tri tožene stranke in zato vsebuje tudi več
različnih zatrjevanih dejanskih in pravnih podlag, iz katerih
naj bi izhajala utemeljenost tožbenega zahtevka, predvsem
pa iz tožbi priloženih dokazov (zlasti iz vsebine pogodbe
med pritožnikom in tožečo stranko z dne 31. 8. 1998, na
katero se v tožbi med drugim sklicuje tožeča stranka), ni
mogoče jasno in nedvoumno ugotoviti, na čem je sodišče
utemeljilo svojo ugotovitev o sklepčnosti tožbe. Ni namreč
mogoče ugotoviti niti, katere tožbene navedbe so tiste, za
katere je sodišče štelo, da predstavljajo dejansko podlago
za odškodninsko odgovornost pritožnika, niti, katero pravno
podlago je sodišče uporabilo. Izpodbijana zamudna sodba
zato krši pritožnikovo pravico do pravnega sredstva iz
25. člena Ustave.
11. Očitek o kršitvi 25. člena Ustave pritožnik naslavlja
tudi na izpodbijano odločbo Višjega sodišča. Tudi v tem
delu je ustavna pritožba po presoji Ustavnega sodišča utemeljena. Kot že rečeno, za ugotovitev, da je v konkretnem
primeru zagotovljena pravica do pritožbe, ni dovolj zgolj to,
da je pritožba po zakonu možna in tudi v konkretnem primeru dopuščena. Zahteva po učinkovitosti pritožbe za sodišče
prve stopnje (kot izhaja že iz 9. točke obrazložitve) pomeni
obveznost, da svojo odločitev ustrezno in popolno obrazloži, medtem ko pritožbenemu sodišču nalaga obveznost, da
relevantne pritožbene navedbe vsebinsko obravnava in se
do njih opredeli. Pritožnik je že v pritožbi zoper zamudno
2 Galič A., Sankcije za neaktivnost strank v pravdnem postopku, Zbornik znanstvenih razprav, Pravna fakulteta, Ljubljana
2003, str. 165
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sodbo navedel, da ni jasno, kje je sodišče prve stopnje
našlo materialnopravni temelj za to, da je ugodilo tožbenemu zahtevku zoper pritožnika. V obširni pritožbi je med drugim zatrjeval še, da tožba ni sklepčna, saj je škoda nastala
zaradi slabo postavljenega šotora, ki pa ga ni postavil pritožnik, ampak tretja tožena stranka, da sodišče sploh ni ugotavljalo obstoja vzročne zveze, da ni presojalo odgovornosti
tretje tožene stranke ter da iz predloženih pogodb ne izhaja,
da bi bil pritožnik tožeči stranki odgovoren za škodo, ki
nastane zaradi poškodovanja šotora. Vse, kar je Višje sodišče v zvezi z očitkom o nejasnosti in neobrazloženosti sodbe sodišča prve stopnje ter drugimi pritožnikovimi pritožbenimi navedbami navedlo v obrazložitvi svoje odločbe, pa je,
da se strinja z oceno sodišča prve stopnje, da je tožba
sklepčna, saj je tožeča stranka navedla, da je šotor za pritožnika postavila tretja tožena stranka, kar kaže na to, da je
bila tretja tožena stranka nekakšen izpolnitveni pomočnik
pritožnika, za katerega odgovarja pritožnik na podlagi drugega odstavka 610. člena ZOR. Taka obrazložitev, ki, prav
tako kot obrazložitev prvostopenjske sodbe celo ob izrecnem pritožbenem očitku, ne daje jasnega in popolnega odgovora na to, kakšni sta dejanska in pravna podlaga pritožnikove odgovornosti, je z vidika 25. člena Ustave neustrezna
in krši pritožnikovo pravico do pravnega sredstva.
12. Iz navedenih razlogov je Ustavno sodišče izpodbijani sodni odločbi razveljavilo in vrnilo zadevo Okrožnemu
sodišču v Ljubljani v novo odločanje. Ker je Ustavno sodišče razveljavilo izpodbijani sodni odločbi že zaradi tega, ker
je ugotovilo, da je bila z njima pritožniku kršena pravica do
pritožbe iz 25. člena Ustave, mu obstoja kršitev drugih zatrjevanih človekovih pravic in temeljnih svoboščin ni bilo treba
ugotavljati. Zaradi tega mu tudi ni treba odgovoriti na tiste
navedbe, ki sta jih v svojih odgovorih podala Višje sodišče in
nasprotna stranka v pravdi, in se nanašajo na druge kršitve
ustavnih pravic.
C)
13. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper
Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam
Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. 201/01-23
Ljubljana, dne 6. novembra 2003.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

5078.

Sklep o začasnem zadržanju 3. točke prvega
odstavka v zvezi z 2. točko drugega odstavka
224. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude dr.
Draška Veselinoviča in Tomaža Rotarja, obeh iz Ljubljane, ki
ju zastopa Odvetniška pisarna Jadek & Pensa, d.n.o. –
o.p., Ljubljana, na seji dne 24. novembra 2003

s k l e n i l o:
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
3. točke prvega odstavka in 2. točke drugega odstavka
224. člena, tretjega in četrtega odstavka 309. člena,
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315. člena drugega odstavka 316. člena, 317. člena, drugega odstavka 325. člena, 329. člena in 364. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99) se
sprejme.
2. Izvrševanje 3. točke prvega odstavka v zvezi z 2. točko drugega odstavka 224. člena Zakona o trgu vrednostnih
papirjev se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
3. Predlog, naj se do končne odločitve zadrži izvrševanje 3. točke prvega odstavka v zvezi s 1. točko drugega
odstavka 224. člena, tretji in četrti odstavek 309. člena,
315. člen, drugi odstavek 316. člena, 317. člen, drugi odstavek 325. člena, 329. člen in 364. člen Zakona o trgu
vrednostnih papirjev, se zavrne.
4. Zadržanje iz 2. točke izreka začne učinkovati z dnem
vročitve tega sklepa Agenciji za trg vrednostnih papirjev.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnika izpodbijata določbe Zakona o trgu vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: ZTVP-1), ker naj bi bile v
neskladju z načeli pravne države iz 2. člena Ustave (načelo
jasnosti in določnosti predpisov in načelo sorazmernosti), z
načelom zakonitosti v kazenskem pravu iz 28. člena Ustave,
z načelom enakosti pred zakonom iz 14. člena Ustave ter z
načelom enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. Posegale naj bi tudi v pravico do dostojanstva in varnosti iz
34. člena Ustave ter v pravico do zasebnosti iz 35. člena
Ustave.
2. Pravni interes za vložitev pobude utemeljujeta z okoliščino, da sta člana uprave Ljubljanske borze vrednostnih
papirjev, d.d., Ljubljana, (v nadaljevanju Borza), in da je
Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) začela zoper njiju postopek za odvzem dovoljenja za
opravljanje funkcije člana uprave Borze. Zatrjujeta, da je
njun pravni interes konkreten in neposreden, ker je neustavna sama opredelitev prepovedanih ravnanj in ker so neustavne postopkovne določbe, na podlagi katerih je Agencija
začela postopek odvzema dovoljenja in na podlagi katerih
se ta postopek vodi. Trdita tudi, da je predpisana sankcija,
ki jo je agencija dolžna izreči po 224. členu ZTVP-1, nesorazmerna.
3. Predlagata začasno zadržanje izvrševanja vseh izpodbijanih določb, vendar posebej utemeljujeta samo zadržanje 3. točke prvega odstavka in 2. točke drugega odstavka 224. člena ZTVP-1. Navajata, da z odvzemom dovoljenja
ne bosta mogla več opravljati funkcije člana uprave Borze, s
čimer naj bi jima bila onemogočena tudi možnost poklicnega in osebnega razvoja. Prav tako naj bi ne bilo več mogoče
doseči ponovnega imenovanja na funkcijo člana uprave, pa
čeprav bi s kasnejšo ustavno pritožbo uspela. Tudi v takšnem primeru naj bi imela le pravico do odškodnine. To pa
predstavlja nepopravljive škodljive posledice za pobudnika.
Na drugi strani naj začasno zadržanje ne bi imelo večjih
posledic, saj naj ne bi posegalo v pravice Agencije do nadzora in izrekanja ukrepov nadzora, razen seveda ukrepa
odvzema dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave.
B)
4. Zoper pobudnika je Agencija začela postopek za
odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave borze. Zato izkazujeta pravni interes za začetek postopka za
oceno ustavnosti izpodbijanih določb (24. člen Zakona o
Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS). Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in začelo
postopek za oceno njihove ustavnosti.
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5. ZUstS določa v 39. členu, da sme Ustavno sodišče
do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev zakona, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko
popravljive škodljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega zakona, in med
škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane
zakonske določbe ne bi izvrševale.
6. Zoper odločbo Agencije o odvzemu dovoljenja za
opravljanje funkcije člana uprave borze ni predvidena pritožba, tožba v upravnem sporu pa nima suspenzivnega učinka. Ker iz ZTVP-1 ni razvidno, kdaj nastopijo pravne posledice odvzema dovoljenja, se zastavlja vprašanje, ali je sodno
varstvo po ZTVP-1 učinkovito, tj. ali pobudnika v predpisanem sodnem postopku sploh lahko učinkovito zavarujeta
svoje pravice zoper morebitno nezakonito odločbo Agencije. Če bi že z izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja to prenehalo veljati, bi pobudnika izgubila pravico opravljati funkcijo
člana uprave, s tem pa bi jima lahko nastale težko popravljive, oziroma, če bi bila v tem času razrešena, nepopravljive
posledice.
7. Glede na navedeno je Ustavno sodišče do končne
odločitve zadržalo 3. točko prvega odstavka v zvezi z 2.
točko drugega odstavka 224. člena ZTVP-1 (točka 2. izreka), predlog za zadržanje drugih izpodbijanih določb pa je
zavrnilo (točka 3 izreka). Zadržanje pomeni, da Agencija ne
bo mogla izdati odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave pobudnikoma, pa tudi morebitnim
drugim članom uprave, zaradi kršitev, ki jih določa zadržana
določba, vse do končne odločitve Ustavnega sodišča. Zadržanje pa ne vpliva na izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja iz drugih razlogov, niti ne vpliva na izvrševanje drugih
nalog iz pristojnosti Agencije. Glede na rok, ki ga ima Agencija za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja, je Ustavno
sodišče odločilo, da začne zadržanje učinkovati z dnem
vročitve tega sklepa Agenciji za trg vrednostnih papirjev.
C)
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
tretjega odstavka 26. člena in 39. člena ZUstS v sestavi:
predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in
Jože Tratnik. Sklep je sprejelo soglasno.
Št. U-I-220/03-4
Ljubljana, dne 24. novembra 2003.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

BANKA SLOVENIJE
5079.

Sklep o spremembi navodila za izvajanje sklepa
o poročanju podatkov za namene statistike
finančnih računov

Na podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka
13. člena ter prvega odstavka 31. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in 3. točke
sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 66/03) izdaja guverner
Banke Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o spremembi navodila za izvajanje sklepa
o poročanju podatkov za namene statistike
finančnih računov
1
V 11. točki navodila za izvajanje sklepa o poročanju
podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list
RS, št. 78/03) se besedna zveza “v novembru 2003” nadomesti tako, da se glasi: “do 15. 12. 2003”.
2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. novembra 2003.
Guverner
Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
5080.

Pravilnik o načrtovanju, spremljanju in izvajanju
supervizije strokovnega dela na področju
socialnega varstva

Na podlagi 2. točke 77. člena zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56 /92, 13/93, 42/94
– odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/ 00, 26/01, 6/02,
110/ 02 in 5/03) in skladno s četrto alineo 59. člena
statuta Socialne zbornice Slovenije, skupščina Socialne
zbornice Slovenije, dne 19. 9. 2003 sprejema

PRAVILNIK
o načrtovanju, spremljanju in izvajanju
supervizije strokovnega dela na področju
socialnega varstva
1. člen
Načrtovanje, spremljanje in izvajanje supervizije strokovnega dela strokovnih delavcev opravlja Socialna zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) kot javno pooblastilo.
2. člen
Supervizija je strokovno etična dolžnost in potreba delavcev v socialnem varstvu.
3. člen
Supervizija je metoda trajnega učenja iz dela, ki omogoča kakovostnejše opravljanje socialnovarstvene dejavnosti ter spodbuja poklicni in osebni razvoj na različnih delovnih področjih.
Supervizija je hkrati ena od oblik poklicnega spremljanja in varovanja kakovosti strokovnega dela v organizacijah
socialnega varstva.
4. člen
Cilji supervizije so:
– širjenje in poglabljanje znanj, metod in tehnik strokovnega dela,
– širjenje poklicnega izkustvenega znanja,
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– preprečevanje odtujenega odnosa do dela in pregorevanja strokovnjaka,
– krepitev strokovne avtonomnosti,
– oblikovanje poklicne identitete,
– opredeljevanje lastne vloge, razmejevanje vlog in odgovornosti v delovnem procesu,
– razmejevanje med osebnim in poklicnim v procesu
dela,
– uvajanje procesa poklicne refleksije,
– povezovanje in kakovostnejše sodelovanje izvajalcev
in nosilcev, dejavnosti socialnega varstva.
POGOJI SUPERVIZORJEV
5. člen
Supervizijo strokovnega dela na področju socialnega
varstva lahko opravljajo izvajalci supervizije, ki na razpisu
zbornice pridobijo licenco supervizorja v socialnem varstvu.
6. člen
Supervizorji z licenco v socialnem varstvu so uvrščeni na
listo, ki jo zbornica objavi na spletnih straneh ter z njo seznani
vse organizirane izvajalce socialno varstvene dejavnosti.
Iz liste so razvidni podatki:
– strokovna izobrazba,
– pridobljena dodatna strokovna znanja za delo in supervizijo,
– področja strokovnega dela za katera je pripravljen
izvajati supervizijo,
– organizacije, pri katerih je v zadnjih 5 letih izvajal
supervizijo,
– leto pridobitve licence.
Zbornica enkrat letno ažurira podatke o supervizorjih.
Podatke iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega odstavka
spremeni na podlagi pisne zahteve supervizorja in priloženih
dokumentov, ki dokazujejo spremembo, podatke iz četrte
alinee pa na podlagi dogovorov o izvajanju supervizije.
7. člen
Za izvajanje strokovnih nalog iz tega pravilnika je odgovoren generalni sekretar zbornice.
Naloge po tem pravilniku vključujejo:
– priprava razpisa za pridobitev licence supervizorja,
– na podlagi prispelih vlog predlaga podelitev licence
supervizor,
– obravnava pritožbe zoper izvajanje supervizije,
– spremljanje izvajanja supervizije na podlagi dogovorov o superviziji, vprašalnikov ipd.,
– načrtovanje usposabljanja supervizorjev in drugih aktivnosti, v skladu s potrebami, ugotovljenimi pri spremljanju
izvajanja supervizije.
Strokovno, organizacijsko in administrativno delo
opravlja strokovna služba zbornice.
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ali pridobljen naziv supervizor v eni od terapevtskih šol;
ali stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje iz znanj za delo supervizorja, po pridobljeni
ustrezni strokovni izobrazbi;
– opravljen strokovni izpit za delo v socialnem varstvu;
– najmanj 8 let strokovnega dela z ljudmi;
– zagotovljena supervizija ali metasupervizija ali intervizija za supervizijsko prakso.
10. člen
Popolno vlogo sestavljajo:
– izpolnjen obrazec, ki ga pripravi strokovna služba
zbornice za vsak razpis, iz katerega so razvidni podatki:
izobrazba; dodatna znanja; delovne izkušnje; področja
dela, za katera je kandidat pripravljen izvajati supervizijo;
izvajanje supervizije v zadnjih petih letih; drugi podatki za
potrebe evidence zbornice,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena
tega pravilnika,
– predstavitev lastnega koncepta supervizije.
11. člen
V primeru nepopolne vloge komisija kandidatu določi
rok za dopolnitev vloge. Vloga, ki jo izvajalec supervizije v
tem roku ne dopolni, se zavrže.
12. člen
Strokovna služba zbornice do 31. maja oceni popolne
vloge. Popolna je tista vloga, ki vključuje dokazila o izpolnjevanje razpisanih pogojev in vključuje koncept izvajalca supervizije, ki je skladen z nameni in cilji supervizije, kot so
opredeljeni v tem pravilniku. Vse dokumentirane vloge predloži upravnemu odboru zbornice v odločanje.
Na podlagi posamezne popolne in strokovno dokumentirane vloge upravni odbor izda sklep o podelitvi licence
supervizorja v socialnem varstvu.
V nasprotnem primeru upravni odbor izda sklep o zavrnitvi vloge, v katerem pojasni razloge za zavrnitev.
Zbornica izda sklep in javno objavi listo supervizorjev z
licenco najkasneje do 30. junija.
13. člen
Licenca supervizorja v socialnem varstvu je podeljena
do preklica. Zbornica izda sklep o preklicu, če:
– to zahteva supervizor,
– v 24 mesecih supervizor z izpolnjenim obrazcemporočilom o superviziji ne izkaže opravljanje supervizije,
– je supervizorju izrečen ukrep častnega razsodišča
zbornice ali poklicnih združenj,
– je na podlagi pritožbe supervizanta ugotovljeno kršenje strokovnih ali etičnih načel.
SUPERVIZIJSKI DOGOVOR

RAZPIS ZA PRIDOBITEV LICENCE SUPERVIZORJA
V SOCIALNEM VARSTVU
8. člen
Zbornica vsako leto do 31. marca objavi razpis za pridobitev licence supervizorja v socialnem varstvu.
9. člen
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci supervizije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– zaključen verificiran program za supervizorja;

14. člen
Supervizija se prične s sklenitvijo tripartitnega supervizijskega dogovora med supervizantom (posameznim strokovnim delavcem ali skupino) ter supervizorjem in delodajalcem.
Delodajalec zagotavlja supervizijo strokovnega dela v
skladu z razvojnimi potrebami socialnega varstva.
S supervizijskim dogovorom se supervizant in supervizor dogovorita o pogojih, načinu, trajanju supervizije ter
temeljnih ciljih supervizije.
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15. člen
Supervizor vsako leto najkasneje do 30. novembra
tekočega leta pošlje zbornici poročilo, ki je pripravljeno v
skladu z navodili, ki predstavljajo sestavni del sklepa o podelitvi licence.
Zbornica uporablja podatke iz poročil izključno za načrtovanje in spremljanje supervizije ter spremembo podatkov v listi supervizorjev.
MOŽNOST PRITOŽBE
16. člen
Supervizant lahko na zbornico vloži pritožbo zoper izvajanje supervizije. V pritožbi mora natančno navesti razloge
za pritožbo. Pritožbo obravnava strokovna služba zbornice,
ki določi rok, v katerem ji mora supervizor posredovati pojasnila o navedbah iz pritožbe. Če supervizor v roku ne pojasni pritožbe, se šteje, da se z navedbami iz pritožbe strinja.
Zbornica lahko izvede tudi druga poizvedovanja, s katerimi
seznani supervizorja in supervizanta ter na ta način pridobi
podatke, potrebne za odločitev v zvezi s pritožbo.
Zbornica po opravljeni obravnavi oblikuje poročilo o
ugotovljenih dejstvih v zvezi s pritožbo in oblikuje predlog o
odločitvi v zvezi s pritožbo.
Predlog posreduje v obravnavo in odločanje upravnemu odboru, ki lahko sprejme naslednje ukrepe: pisni opomin supervizorja, začasni ali trajni odvzem licence.
17. člen
Supervizor ali supervizant lahko vloži pritožbo zoper
sklepe, izdane po tem pravilniku, v roku 15 dni od prejema
sklepa. V pritožbi je potrebno natančno navesti razloge,
zaradi katerih izpodbijajo sklep.
Pritožbe zoper sklepe obravnava strokovni svet zbornice, ki o pritožbi odloči v 30 dneh od prejema. Zoper sklep
strokovnega sveta zbornice pritožba ni možna.
SPREMLJANJE SUPERVIZIJE
18. člen
Na listo supervizorjev zbornice so uvrščeni vsi supervizorji z licenco, ki so do dne objave pridobili licenco in jim do
objave licenca ni bila preklicana.
Zbornica lahko po potrebi spreminja podatke v listi
supervizorjev, vendar mora zagotoviti, da so za vse supervizorje na voljo primerljivi podatki.
19. člen
Zbornica na podlagi ocene dogovorov, pripomb supervizorjev in supervizantov ter drugih zainteresiranih, kot tudi
na osnovi sistematičnega spremljanja, analiz ali občasnih
raziskav pripravi predloge za podporo usposabljanja supervizorjev in nadaljnjega razvoja ustrezne mreže supervizorjev,
ki bo zagotavljala uravnoteženost različnih konceptov, teoretičnih izhodišč, strok in področij socialnega varstva.
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21. člen
Prvi razpis za pridobitev licence supervizor v socialnem
varstvu zbornica objavi v 30 dneh od dneva veljavnosti pravilnika.
KONČNE DOLOČBE
22. člen
Pravilnik sprejme skupščina Socialne zbornice Slovenije z večino članov skupščine zbornice. Spremembe in
dopolnitve tega pravilnika se sprejme na enak način.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko izda sklep o soglasju k
pravilniku Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Ta pravilnik se po pridobitvi soglasja objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zmaga Prošt, univ. dipl. psihologinja l. r.
Predsednica
Socialne zbornice Slovenije
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dalo
soglasje k temu pravilniku pod št. 017-01-004/03-04 z dne
12. 11. 2003.

5081.

Pravilnik o reševanju ugovorov zoper opravljene
socialno-varstvene storitve zasebnikov

Na podlagi 5. točke 77. člena in 60.a členom zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS št. 54/92, 56/92, 13/93,
42/94 – odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01,
6/02, 110/02 in 5/03) skupščina Socialne zbornice Slovenije dne 19. 9. 2003 sprejema

PRAVILNIK
o reševanju ugovorov zoper opravljene socialnovarstvene storitve zasebnikov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom ureja Socialna zbornica Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: zbornica) postopek reševanja ugovorov zoper opravljene socialnovarstvene storitve zasebnikov
(v nadaljnem besedilu: ugovor), v skladu s 60.a členom,
93., 94. in 95. členom zakona o socialnem varstvu.
2. člen
Za izvajanje javnega pooblastila iz 1. člena tega pravilnika je po statuta Socialne zbornice Slovenije odgovoren
generalni sekretar zbornice.
Strokovna služba opravlja strokovne in druge naloge za
nemoteno izvajanje nalog iz tega pravilnika.

PREHODNE DOLOČBE
20. člen
Supervizijo lahko v obdobju do treh let po objavi tega
pravilnika opravljajo tudi izvajalci supervizije brez licence,
če sklenejo supervizijski dogovor po 14. členu tega pravilnika in supervizijo izvajajo v skladu s tem pravilnikom.

3. člen
Zbornica letno poroča pristojnem ministrstvu o številu
in vrsti ugovorov, o najpogostejših vzrokih za vlaganje ugovorov, o postopkih in dejanjih, ki jih je izvedla na tem delovnem področju ter o drugih okoliščinah, ki se nanašajo na
realizacijo nalog iz tega pravilnika.
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4. člen
Pri izvajanju nalog iz tega pravilnika zbornica sodeluje s
strokovnimi združenji in skupnostmi izvajalcev socialno-varstvenih storitev, z drugimi zbornicami, po presoji pa tudi z
varuhom človekovih pravic, organizacijami potrošnikov ter z
drugimi državnimi in družbenimi subjekti, ki s svojim delovanjem prispevajo k varstvu upravičencev in uporabnikov socialno-varstvenih storitev.
II. POSTOPEK REŠEVANJA UGOVOROV
5. člen
V postopku reševanja ugovorov zbornica odloča o varstvu pravic upravičenca do kakovostno izvedenih socialnovarstvenih storitev zasebnikov.
V izvajanju postopka zbornica smiselno upošteva načelo neodvisne strokovne presoje.
6. člen
Ugovor na Socialno zbornico Slovenije lahko vloži upravičenec, ki ni zadovoljen s storitvijo zasebnega izvajalca,
vpisanega v register pri pristojnem ministrstvu, ki izvaja socialno-varstvene storitve, opredeljene v zakonu o socialnem
varstvu in iz njega izvedenih dokumentov.
7. člen
Ugovor lahko vloži uporabnik, ki je kot posameznik,
član družine ali določene skupine, upravičen do strokovne
obravnave v socialno varstvenih storitvah, namenjenih preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk ter težav.
8. člen
Kot ugovor se šteje vsak pisni akt, ki vsebuje pritožbo,
prijavo in druga sporočila, iz katerih je razvidno nestrinjanje
upravičenca z opravljeno socialno varstveno storitvijo zasebnika.
Ugovor je popoln, če vsebuje:
– ime in priimek, rojstne podatke, naslov in podpis
upravičenca,
– ime in naslov izvajalca ter opis in vrsto storitve, na
katero upravičenec ugovarja,
– navedbo dejstev in argumentov ugovora.
Ugovor lahko vsebuje tudi predlog morebitnih ukrepov
zbornice.
9. člen
Upravičenec vloži ugovor v roku osem dni od dneva
opravljene socialno varstvene storitve programa.
Kot pravočasen se šteje tudi ugovor, ki je vložen v roku
osem dni od dneva, ko je upravičenec prejel obvestilo, da
storitev, do katere je bil upravičen, ni bila opravljena.
Kot pravočasen se šteje tudi ugovor, ki je vložen v roku
osem dni od dneva, ko je nastopila posledica (ne)opravljene
storitve.
10. člen
Postopek se uvede, kadar je ugovor popoln in pravočasen.
Ob upoštevanju 9. člena tega pravilnika senat iz 11. člena tega pravilnika pregleda ugovor v roku 15 dni od prejema
popolnega ugovora ter obvesti upravičenca o možnih ukrepih zbornice oziroma o uvedbi postopka.
Končno obvestilo o ugotovitvah, mnenju in ukrepih
zbornice v postopku reševanja ugovora se posredujejo
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upravičencu in izvajalcu ter drugim morebitnim udeležencem v postopku v roku največ 45 dni od dneva, ko je ugovor
popoln.
Kadar bi po mnenju generalnega sekretarja in po posvetu s člani senata spoštovanje roka iz prejšnjega člena
pomembno ogrozilo interese upravičenca, lahko senat o
ugovoru odloči v najkrajšem možnem roku.
11. člen
O ugovorih odloča senat za reševanje ugovorov soglasno.
Komisija za volitve in imenovanja pri zbornici na predlog strokovnega sveta zbornice imenuje in potrdi listo
15 članov ekspertne skupine za reševanje ugovorov. Pri
sestavi in imenovanju članov ekspertne skupine se upoštevajo kriteriji zastopanosti različnih področij in različnih izvajalcev socialno-varstvenih dejavnosti ter strokovnost in izkušenost kandidatov za delo v ekspertni skupini. Člani
ekspertne skupine za reševanje ugovorov so imenovani za
štiriletno obdobje.
Za delo v postopku reševanja posameznega ugovora
generalni sekretar zbornice izmed članov ekspertne skupine imenuje tričlanski senat; predsednika in dva člana.
Generalni sekretar zbornice lahko imenuje posameznega strokovnjaka za občasno sodelovanje pri delu senata,
kadar se ugovor nanaša na strokovnost izvedene dejavnosti, ki terjajo posebna specializirana znanja, le-ta pa pri
izboru ekspertne skupine niso bila predvidena.
Predsednik in člana senata, ki odloča o konkretnem
ugovoru, so podpisniki končnega mnenja zbornice.
12. člen
V postopku ugotavljanja utemeljenosti ugovora sta dolžna sodelovati izvajalec, zoper katerega je vložen ugovor, in
upravičenec.
Upravičenec lahko neposredno sodeluje v vseh fazah
postopka.
Na zahtevo upravičenca se mora udeležba v postopku
omogočiti tudi predstavniku zagovorniške organizacije in/ali
društva, ki varuje interese svojih članov.
Če senat pri oceni utemeljenosti ugovora ugotovi, da
upravičenec zaradi posebne prizadetosti, trenutnega ali trajnega stanja ni sposoben osebno in samostojno sodelovati v
postopku, mu predlaga pomoč zagovorniške organizacije.
13. člen
Pri oceni utemeljenosti ugovora na izvedeno socialno
varstveno storitev senat upošteva usklajenost izvedbe z
določili veljavne zakonodaje, z normativi in standardi za
področje socialnega varstva ter s predpisanimi strokovnimi
postopki.
Kot merilo za oceno veljajo tudi individualni načrti skrbi, določila pogodbe ali dogovora o izvedbi pomoči med
upravičencem in izvajalcem ter splošne informacije, ki jih je
upravičenec pridobil od izvajalca storitve pred začetkom
izvajanja storitve.
V pomanjkanju predpisanih, določenih ali merljivih elementov izvedene dejavnosti, ki je predmet ugovarjanja, se
za oceno primernosti upoštevajo kodeks etičnih načel v
socialnem varstvu, poklicni kodeksi strokovnih delavcev in
sodelavcev, ki izvajajo socialnovarstvene dejavnosti kakor
tudi uveljavljena dobra praksa ter dobri poslovni običaji.
Ugovor je utemeljen, če je ugotovljeno, da je socialno
varstvena storitev opravljena na način, ki ne ustreza njeni
normativni, strokovni, pogodbeni, etični in/ali poslovno standardni opredelitvi.
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14. člen
V postopkih reševanja ugovorov, v katerih je utemeljenost ugovora ugotovljena, senat sprejme naslednje ukrepe:
– ustni opomin,
– pisni opomin izvajalcu,
– javna objava pisnega opomina izvajalcu na spletnih
straneh,
– da pobudo za odvzem dovoljenja za delo zasebniku
in izpis iz registra zasebnih izvajalcev.
15. člen
Senat lahko svojo odločitev izrazi tudi tako, da:
– vsem udeležencem postopka poda priporočila ali
strokovni nasvet o nadaljnjem postopanju, glede na vrsto,
stopnjo in posledice opravljene socialno-varstvene storitve
izvajalca,
– poda pobudo častnemu razsodišču Socialne zbornice Slovenije, ki uvede postopek ugotavljanja odgovornosti
izvajalca glede na določila kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu, če je ugotovljeno, da je zaradi malomarnosti ali
neetičnega ravnanja prizadeto človeško dostojanstvo upravičenca,
– predlaga izvajalcu dodatno izobraževanje in usposabljanje ter izvajanje določenih strokovnih metod in postopkov.
16. člen
Upravičenec in zasebnik, ki nista zadovoljna z izrečenim ukrepom ali odločitvijo senata, imata v 15 dneh možnost pritožbe na strokovni svet zbornice. Pritožba mora biti
podrobno obrazložena.
Strokovni svet zbornice je dolžan pritožbo obravnavati
in v zvezi z njo odločiti v 30 dneh po prejemu pritožbe.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Pravilnik sprejme skupščina z večino članov skupščine
Socialne zbornice Slovenije. Spremembe in dopolnitve tega
pravilnika se sprejme na enak način.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko svoje soglasje k pravilniku
poda Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zmaga Prošt l. r.
Predsednica
Socialne zbornice Slovenije

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dalo
soglasje k pravilniku, pod št. 017-01-005/03-05 z dne 12.
11. 2003.

Uradni list Republike Slovenije

5082.

Pravila o splošnih pogojih poslovanja fundacije
Ad futura

Na podlagi 6. člena zakona o javnih skladih (Uradni list
RS, št. 22/00) in 28. člena akta o ustanovitvi javne ustanove Ad future, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike
Slovenije, javni sklad (Uradni list RS, št. 63/01, 78/01 in
59/03) direktorica Ad future ob soglasju nadzornega sveta
Ad future z dne 6. 11. 2003 izdaja

PRAVILA
o splošnih pogojih poslovanja fundacije Ad futura
1. člen
(poslovanje)
(1) Javni sklad Ad futura, znanstveno-izobraževalna
fundacija Republike Slovenije, (v nadaljevanju: Ad futura),
financira študij in raziskovanje ter posamezne projekte iz
proračunskih in drugih sredstev. Namen porabe sredstev
je za tekoče leto predviden v poslovnem načrtu fundacije
Ad futura.
(2) Sklad lahko posamezna področja delovanja uredi s
pravilnikom oziroma drugim aktom.
2. člen
(razlaga pojmov in izrazov)
Pojmi in izrazi, uporabljeni v teh pravilih, imajo tale
pomen:
Razpis je objava poziva k prijavi za financiranje iz namenskih sredstev Ad future.
Razpisni pogoji so vnaprej določeni pogoji, na podlagi
katerih se podeljujejo finančna sredstva.
Razpisna dokumentacija so listine, ki so namenjene
izvedbi posameznega razpisa, in sicer: besedilo razpisa,
prijavnica z navodili za prijavo in druge potrebne informacije.
Razpisni postopek je celotni postopek, v katerem se
na podlagi razpisa izbirajo upravičenci do financiranja.
Programska komisija je strokovni organ, ki jo imenuje
direktor fundacije Ad futura in sodeluje pri pripravi programskih izhodišč za delovanje fundacije.
Razpisna komisija je strokovno posvetovalni organ,
ki jo imenuje direktor fundacije Ad futura za posamezen
razpis.
Evalvator je strokovnjak ali institucija, ki je uvrščen na
listo evalvatorjev in daje svoje mnenje glede strokovnih vprašanj, ki se tičejo posameznega razpisa
Financiranje pomeni vsako dodelitev finančnih sredstev s strani fundacije Ad futura, tako štipendiranje kot tudi
drugo financiranje oziroma sofinanciranje.
3. člen
(financiranje)
(1) Podpora mednarodni mobilnosti študentov, raziskovalcev in dijakov se izvaja kot dodeljevanje štipendij oziroma
kreditov za plačilo šolnine oziroma kritje življenjskih stroškov
v skladu z razpisnimi pogoji:
– slovenskim študentom za dodiplomski in podiplomski študij na univerzah v tujini ter tujcem za dodiplomski in
podiplomski študij na univerzah v Sloveniji;
– slovenskim raziskovalcem za raziskovalno delo v tujini, tujim raziskovalcem za vključitev v raziskovalne skupine v
Sloveniji ter slovenskim raziskovalcem, ki delujejo v tujini, za
vključitev v raziskovalne skupine in pedagoško delo v Sloveniji;
– dijakom, ki so tuji državljani in se vključujejo v mednarodni program mature v Sloveniji.
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(2) Izvajanje teh projektov je urejeno s pravili podeljevanja štipendij ter s pravili financiranja za sodelovanje na področju raziskav, ki sta sestavna dela teh pravil.
4. člen
(način dodeljevanja sredstev sklada)
(1) Ad futura podeljuje štipendije preko razpisov, ki so
lahko glede na namen javni ali razpisi na poziv.
(2) Javni razpisi so namenjeni fizičnim ali pravnim osebam za neposredno pridobitev finančnih sredstev in imajo
lahko odprt ali določen rok prijave. Če gre za razpis z odprtim rokom prijave finančna sredstva prejmejo tisti, ki izpolnjujejo vnaprej določena merila in pogoje, in sicer po vrstnem redu prispele vloge do porabe sredstev. Če gre za
razpis z določenim rokom prijave pa se financirajo tisti, ki so
v postopku izbire glede na merila in prioritete ocenjeni z
višjim številom točk.
(3) Razpis na poziv je namenjen vnaprej določeni ciljni
skupini (izobraževalne, raziskovalne institucije, itd.), ki izpolnjuje razpisne pogoje. Institucije se potegujejo za pridobitev
štipendije za kandidate – fizične osebe, ki se izobražujejo
ali pa sodelujejo v raziskovalnih projektih v teh institucijah.
(4) Ad futura objavi razpis za financiranje v Uradnem
listu RS in na svoji spletni strani. Obvestilo o objavi javnega
razpisa se objavi tudi v dnevnem časopisu.
(5) Na razpisu lahko sodelujejo osebe iz drugega in
tretjega odstavka tega člena, če poleg pogojev določenih v
SPP izpolnjujejo tudi pogoje objavljene v razpisu, kar izkažejo s predložitvijo dokumentacije, ki je v posameznem razpisu zahtevana.
5. člen
(roki)
(1) Rok za zbiranje prijav začne teči naslednji dan po
objavi razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega
dne roka.
(2) Rok za dopolnitev dokumentacije je posebej določen na zahtevi za dopolnitev. Rok, ki ga je določila uradna
oseba, ki vodi postopek, in s predpisi določen rok, ki ga je
mogoče podaljšati, se lahko podaljšata na prošnjo, ki jo
vloži prizadeta oseba pred iztekom roka, če so podani opravičeni razlogi za podaljšanje.
(3) Dokumentacija je oddana v roku, če je:
– poslana z navadno pošto tako, da je dostavljena na
sedež fundacije Ad futura najkasneje zadnji dan roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan
roka, pri čemer se upošteva datum na poštnem žigu,
– poslana po telefaksu najkasneje zadnji dan roka,
upošteva se datum, ki ga odtisne telefaksna naprava,
– poslana po elektronski pošti, če so za to izpolnjeni
pogoji o varnem elektronskem poslovanju (digitalni podpis z
uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila pooblaščenega
overitelja), pri čemer se upošteva datum, ko je bila elektronska pošta poslana,
– vročena uradni osebi na sedežu fundacije Ad futura
najkasneje zadnji dan roka v času uradnih ur.
6. člen
(smiselna uporaba pravil)
(1) Ta pravila se smiselno upoštevajo v vseh primerih,
kadar Ad futura odloča o vlogah oziroma pravicah in obveznostih prijaviteljev, kandidatov, upravičencev do finančnih
sredstev oziroma prejemnikov finančnih sredstev. Pravila pa
se smiselno uporabljajo tudi za izvedbo drugih projektov, če
to ni posebej urejeno s pravilnikom ali drugim aktom.
(2) Za vsa postopkovna pravila glede podeljevanja finančnih sredstev se uporablja zakon o splošnem upravnem
postopku.
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(3) Za sklepanje in izvajanje pogodb se uporablja obligacijski zakon.
7. člen
(dokumentacija)
(1) Ad futura pri svojem poslovanju ravna z dokumentarnim gradivom skladno s predpisi o pisarniškem poslovanju in ravnanju z arhivskim gradivom. Razpisno dokumentacijo, na podlagi katere so podatki vpisani v predpisane
evidence, hrani še pet let po izpolnitvi vseh pogodbenih
obveznosti oziroma po pravnomočnosti sodbe.
(2) Razpisna dokumentacija in dokumentacija o dodelitvi finančnih sredstev, ki ni predmet hranjenja, se uniči po
pravilih ravnanja z zaupnimi podatki.
8. člen
(dostopnost informacij javnega značaja)
(1) Ad futura omogoča dostop do informacij, ki se
nanašajo na njeno delovanje ter na pravice in obveznosti
posameznikov v skladu z zakonom o dostopu do informacij
javnega značaja ter zakonom o varstvu osebnih podatkov.
(2) Informacije, ki ne bodo dostopne preko informacijske baze ter spletnih strani in jih bo na željo posameznika
potrebno posebej pripraviti, bo možno dobiti ob plačilu materialnih stroškov v skladu s predpisom vlade, ki ureja zaračunavanje stroškov posredovanja informacij javnega značaja.
9. člen
(poslovna tajnost)
Podatki o poteku in izidu razpisnega postopka, ki se
nanašajo na kandidate, so poslovna tajnost fundacije Ad
futura in so jih dolžni varovati vsi, ki so po uradni dolžnosti
seznanjeni z njimi, kakor tudi tisti, ki kakorkoli pridejo v stik
s temi podatki, skladno z zakonom.
10. člen
(donatorsvo)
(1) Ad futura sodeluje s tujimi in domačimi fizičnimi in
pravnimi osebami zasebnega in javnega prava, da bi si pridobila donatorska sredstva za izvajanje namena ali sofinanciranje skupnih projektov v okviru svojega poslanstva.
(2) Pridobljena donatorska sredstva so prihodek Ad
future in ga sme porabiti izključno za svoj namen, upoštevajoč voljo donatorjev.
Pravila podeljevanja štipendij
11. člen
(predmet)
(1) S temi pravili podeljevanja štipendij Ad futura ureja
podeljevanje štipendij slovenskim študentom, za dodiplomski in podiplomski študij na univerzah v tujini, tujcem za
dodiplomski in podiplomski študij na univerzah v Sloveniji
ter dijakom, ki so tuji državljani in se vključujejo v mednarodni program mature v Sloveniji.
(2) Pravila določajo pogoje, merila in postopek dodeljevanja štipendij, način in postopek uresničevanja in varstva
pravic kandidatov oziroma štipendistov, medsebojne pravice in obveznosti med štipendisti in fundacijo Ad futura.
12. člen
(način dodeljevanja sredstev)
(1) Vloge vseh kandidatov, ki se prijavijo na javni razpis
do roka in izpolnjujejo predpisane pogoje bodo sočasno
ocenjene na podlagi izbirnih meril in prioritet. V primeru
razpisa z odprtim rokom pa bodo štipendije podeljene do
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porabe sredstev vsem kandidatom, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.
(2) Izbirni postopek se izvaja skladno z veljavno zakonodajo, temi pravili in načeli pravičnosti tako, da se upošteva vsako prijavo, se jo skrbno pretehta ter vestno in natančno oceni njeno vrednost po izbirnih merilih.
13. člen
(razlaga pojmov in izrazov)
Pojmi in izrazi, uporabljeni v teh pravilih, imajo tale
pomen:
Kandidat je oseba, ki se prijavi na razpis za pridobitev
štipendije.
Točkovanje je vrednotenje posameznih pogojev po izbirnih merilih, ki so določena s temi pravili in v razpisu.
Izbirna merila so tista merila in prioritete, po katerih si
kandidati pridobijo točke za uvrstitev po prednostnem vrstnem redu.
Razmejitvena merila so merila, ki omogočajo razvrstitev kandidatov, kadar je treba izbrati upravičenca med dvema ali več kandidati z enakim številom točk.
Izbirni seznam je seznam upravičencev do štipendije.
Upravičenec je kandidat, ki mu je z odločbo odobrena
štipendija.
Štipendist je upravičenec, s katerim je sklenjena pogodba o štipendiranju in je prejemnik finančnih sredstev Ad
future.
Štipendija je denarna (študijska) pomoč, ki jo podeli
Ad futura za plačilo šolnine delno ali v celoti, oziroma drugih
stroškov, če je tako predvideno v razpisu.
Šolnina je znesek, ki ga študent letno plača instituciji
za obiskovanje študijskega programa. Šolnina ne vsebuje
drugih obveznih ali neobveznih plačil instituciji, npr. vpisnine, študijske literature, članstva v organizacijah ali klubih,
laboratorijskih prispevkov, zdravstvenega ali drugega zavarovanja in drugih stroškov.
Življenjski stroški so določeni s sklepom o višini, ki ga
izda direktor Ad future za vsak posamezen razpis.
14. člen
(prijava na razpis)
(1) Kandidat mora v roku oziroma do porabe sredstev
predložiti svojo prijavo na prijavnem obrazcu (v nadaljevanju: prijavnica), h kateri priloži dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev in izbirnih meril. Prijavnica se nanaša na
posamezni razpis in je za prijavo obvezna.
(2) Prijavnica vsebuje tudi besedilo izjave kandidata o
tem, ali soglaša, da se javno objavi, da je prejemnik štipendije fundacije Ad futura.
15. člen
(dokazila)
(1) Dokazila o izpolnjevanju pogojev so lahko fotokopije. Kandidat mora na zahtevo fundacije Ad futura v roku
predložiti izvirnik ali overjeno kopijo dokazila, s katerim dokazuje izpolnjevanje pogojev za pridobitev štipendije. Če
kandidat kot dokazilo predloži listino v tujem jeziku, ima Ad
futura pravico zahtevati uradni prevod dokazila, ki ga mora
kandidat zagotoviti v postavljenem roku.
(2) Če se utemeljeno sumi, da predložena listina ni
pristna oziroma da so navedbe v njej neresnične ali pomanjkljive, lahko Ad futura zahteva potrditev njene pristnosti ali
resničnosti oziroma pridobi potrebne podatke pri izdajatelju
oziroma pristojnih organih.
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16. člen
(uvrščanje na izbirni seznam)
(1) Na podlagi izbirnih meril se vse kandidate, ki izpolnjujejo predpisane pogoje razvrsti po prednostnem vrstnem
redu glede na število zbranih točk.
(2) Kadar je treba izbrati upravičenca med dvema ali
več kandidati z enakim številom točk se uporabi razmejitveno merilo, ki se določi posebej za vsak posamezen razpis.
17. člen
(odločanje o izbiri)
(1) Pri postopku podeljevanja sredstev sodelujejo razpisna komisija in evalvatorji. Direktor fundacije Ad Futura
vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa.
(2) V odločbi o izidu razpisa se navedejo vse pomembne ugotovitve, ki se nanašajo na kandidata in delež višine
odobrenih sredstev.
(3) Prijavljenemu kandidatu, ki ne izpolnjuje predpisanih oziroma razpisnih pogojev, se izda odločba z obrazložitvijo, s katero se njegova vloga zavrne. Kandidatu, ki ne
predloži dokazil o izpolnjevanju pogojev v roku, se izda
sklep, s katerim se njegova vloga zavrže.
18. člen
(pritožbeni postopek)
(1) O pritožbi odloča Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, ki je drugostopenjski organ.
(2) Zoper izdano odločbo se lahko kandidat pritoži v
15 dneh po prejemu odločbe na fundacijo Ad futura. Pritožba se vloži na enak način kot prijava ali na zapisnik na
sedežu fundacije Ad futura.
19. člen
(sklepanje pogodbe)
(1) Dokončna odločba o izbiri je izvršljiva. Upravičenec prejme v podpis pogodbo o sklenitvi štipendijskega
razmerja. Upravičenec podpiše vse izvode pogodbe in jih
vrne fundaciji Ad futura v podpis najkasneje v 14 dneh od
prejema.
(2) Če upravičenec ne namerava oziroma ne more
skleniti pogodbe, po lastni želji ali iz objektivnih razlogov,
mora o tem fundacijo Ad futura pisno obvestiti takoj, najkasneje pa v osmih dneh po nastanku razlogov.
(3) Če upravičenec iz kakršnegakoli razloga ne sklene
pogodbe o štipendiranju, se mu izda odločba o odvzemu
oziroma prenehanju pravice do štipendije. Po dokončnosti
te odločbe se na izbirni seznam glede na razpoložljiva sredstva uvrsti naslednji najvišje uvrščeni kandidat.
20. člen
(izvršitev pogodbe)
(1) Po podpisu pogodbe Ad futura nakaže:
– štipendije za šolnino na poslovni račun izobraževalne
institucije, ki je izstavila račun za plačilo šolnine v imenu
štipendista;
– štipendije za življenjske stroške na osebni račun štipendista v Sloveniji;
– štipendije za dijake na poslovni račun institucije.
(2) Če Ad futura iz objektivnih razlogov štipendistu na
podlagi dokazila, da je sam plačal šolnino, izplača odobreni znesek štipendije na njegov račun v Sloveniji, se mu
znesek štipendije izplača v slovenskih tolarjih, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan obračuna s
strani fundacije Ad futura. Kolikor se štipendija izplača kot
predplačilo, mora štipendist v 8 dneh po vpisu na študij
poslati potrdilo o vpisu, sicer lahko Ad futura razdre po-
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godbo, štipendist pa mora že izplačana sredstva povrniti v
revalorizirani vrednosti.
21. člen
(nadaljevanje štipendiranja)
(1) Pogodba se izvaja eno študijsko leto, njeno izvrševanje se nadaljuje v naslednjem, če štipendist izpolnjuje
predpisane pogoje za nadaljevanje študija v višjem letniku
na isti instituciji.
(2) Štipendist, ki pogoja iz prejšnjega odstavka tega
člena ne izpolni, izgubi pravico do štipendije za naslednji
letnik, štipendijsko razmerje oziroma status štipendista pa
mu miruje eno leto. Če se ugotovi, da štipendist po preteku
enega leta ponovno izpolnjuje predpisane pogoje za nadaljevanje štipendiranja, se mu odobri štipendija, vendar ni
upravičen do plačila štipendije za čas mirovanja štipendijskega razmerja. Če po letu mirovanja štipendist še vedno ne
izpolnjuje pogojev za nadaljevanje štipendiranja, izgubi pravico do štipendije.
(3) Če štipendist iz upravičenih razlogov ne izpolni pogojev za nadaljevanje študija oziroma ga ne nadaljuje, mu
štipendijsko razmerje miruje toliko časa, kolikor trajajo upravičeni razlogi za prekinitev, vendar skupaj ne več kot tri leta.
Štipendist mora takoj po prenehanju razlogov za prekinitev
predložiti dokazila o ponovnem izpolnjevanju pogojev za
štipendijo.
(4) Upravičeni razlogi so bolezen oziroma poškodbe,
zaradi katerih štipendist po mnenju osebnega zdravnika ni
mogel izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, materinstvo
oziroma porodniški dopust, državljanske dolžnosti ali višja
sila oziroma razlogi na instituciji, zaradi katerih ni mogel
nadaljevati oziroma dokončati študija oziroma predložiti dokazil o izpolnjevanju pogojev ali drugih pogodbenih obveznosti.
22. člen
(obveznosti štipendista)
(1) Štipendist se s pogodbo obveže, da se bo po
uspešno končanem študiju zaposlil v Sloveniji, če posamezen razpis ne določa drugače. Zaposli se vsaj za toliko
časa, kolikor je prejemal štipendijo. Ad futura ga lahko oprosti te obveznosti, če ima vsaj eno leto status aktivnega
iskalca zaposlitve, kar štipendist dokazuje s potrdilom, ki ga
izda pristojni Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, ali
pa če zaradi bolezni ali poškodbe postane trajno nezmožen
za delo.
(2) Določila prejšnjega odstavka tega člena ne veljajo
za tuje državljane, ki so prejemniki štipendije.
23. člen
(posledice neizpolnjevanja obveznosti)
(1) Če štipendist po uspešno končanem študiju ne
izpolni pogodbenih obveznosti, mora povrniti revalorizirano
vrednost štipendije v skladu z veljavno zakonodajo, praviloma najkasneje v obdobju, enakem tistemu, v katerem jo je
prejemal, z začetkom vračanja najkasneje dve leti po zaposlitvi oziroma tri leta po končanem študiju.
(2) Če štipendist prekine študij oziroma ga iz neupravičenih oziroma krivdnih razlogov ali po lastni volji ne konča v
pogodbenem roku, mora vrniti revalorizirano vrednost prejete štipendije v enem letu po prenehanju prejemanja štipendije. V primeru, da štipendist ne vrne štipendije v osmih
dneh po prejemu poziva za plačilo, mu začnejo teči zakonite
zamudne obresti od roka, navedenega v pozivu, do dneva
plačila.
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(3) Krivdni razlogi nastanejo, če štipendist po svoji volji
opusti študij, ne napreduje v višji letnik, je izključen iz izobraževalne institucije, zamenja študij brez soglasja Ad future
ali če se ugotovi, da so podatki, na podlagi katerih si je
pridobil pravico do štipendije, neresnični.
24. člen
(prenehanje pravic)
Pravica do štipendije preneha, poleg razlogov, navedenih v prvem, drugem in tretjem odstavku 13. člena teh
pravil, tudi v primeru, če kandidat ali štipendist ne sporoči
pravočasno vseh podatkov, potrebnih za odločanje o njegovi pravici do štipendije oziroma glede nadaljevanja štipendijskega razmerja.
25. člen
(izbirna merila)
Za vsak posamezen razpis se lahko uporabijo vsa ali
nekatera od naštetih meril in prioritet:
a) študijski uspeh;
Kandidat mora pri študiju doseči povprečno oceno,
kot je določena z vsakokratnim razpisom.
b) dosežki oziroma nagrade
Upoštevajo se dosežki in nagrade na študijskem, znanstvenem oziroma strokovnem področju, priznanja na tekmovanjih iz znanja.
c) študijska smer
V posameznem razpisu je lahko določena prioritetnost
študijske smeri. Če študij kandidata vključuje več smeri, se
mu upošteva tista študijska smer, ki je višje na prioritetni
listi.
d) stopnja študija
Prednost imajo kandidati, ki se vpisujejo na določeno
stopnjo študija (doktorski, magistrski, dodiplomski …).
e) delovne izkušnje
Prednost imajo kandidati z delovnimi izkušnjami.
f) država študija
V posameznem razpisu je lahko določena prioritetnost
držav:
– od koder na študij v Slovenijo prihajajo kandidati, ki
so tuji državljani,
– kamor odhajajo na študij slovenski državljani.
g) izbor institucije
V posameznem razpisu je lahko določeno, da imajo
prednost tisti kandidati, ki se vpisujejo na določene izobraževalne institucije.
Pravila financiranja za sodelovanje na področju
raziskav
26. člen
(predmet ureditve)
(1) S temi pravili financiranja za sodelovanje na področju raziskav Ad futura ureja sofinanciranje bivanja in drugih
stroškov glede na posamezen razpis:
– raziskovalcev, ki so državljani Republike Slovenije,
za raziskovalno delo v tujini,
– raziskovalcev, ki so državljani drugih držav, za vključitev v raziskovalne skupine v Sloveniji ter
– slovenskih raziskovalcev, ki delujejo v tujini, za raziskovalno in pedagoško delo v Sloveniji.
(2) Ta pravila določajo pogoje, merila in postopek financiranja, način in postopek uresničevanja in varstva pravic kandidatov oziroma prejemnikov sredstev, medsebojne
pravice in obveznosti med prejemniki sredstev in fundacijo
Ad futura ter druga pravila.
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27. člen
(načela poslovanja)
(1) Institucije (v nadaljevanju: prijavitelj) se potegujejo
za sofinanciranje kandidatov, ki so fizične osebe in sodelujejo pri raziskovalnih projektih v teh institucijah ali pedagoškem delu.
(2) Sredstva se podelijo v skladu z veljavno zakonodajo, SPP, temi pravili in načeli pravičnosti tako, da se upošteva vsako prijavo, se jo skrbno pretehta ter vestno in natančno oceni njeno vrednost glede na predpisane pogoje.

32. člen
(odločanje o izbiri)
(1) Pri postopku podeljevanja sredstev sodeluje razpisna komisija in evalvatorji.
(2) O izidu razpisa in izbiri kandidatov, se izda odločba.
Če prijavitelj prijavi več kandidatov, se za vse izda skupna
odločba.
(3) V odločbi o izidu razpisa se navedejo vse pomembne ugotovitve, ki se nanašajo na kandidata in višino odobrenih sredstev.

28. člen
(razlaga pojmov in izrazov)
Pojmi in izrazi uporabljeni v teh pravilih imajo naslednji
pomen:
Financiranje pomeni tako financiranje kot sofinanciranje.
Stroški so delno ali v celoti pokriti stroški bivanja, letalske karte za prihod/odhod v Slovenijo, itd. Določijo se v
posameznem razpisu.
Prijavitelj je izobraževalna, raziskovalna institucija ali
gospodarska družba, ki povabi raziskovalca ali strokovnjaka
k sodelovanju.
Kandidat je posameznik, raziskovalec ali strokovnjak,
ki ga prijavitelj prijavi na razpis.
Prejemnik finančnih sredstev je institucija ali posameznik, glede katerega je sklenjena pogodba o sofinanciranju.

33. člen
(pritožbeni postopek)
(1) Zoper izdano odločbo se lahko prijavitelj pritoži v
15 dneh po prejemu odločbe na fundacijo Ad futura. Pritožba se vloži na enak način kot prijava ali na zapisnik na
sedežu fundacije Ad futura.
(2) O pritožbi kot drugostopenjski organ odloča Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

29. člen
(prijava na razpis)
Prijavitelj mora v roku predložiti svojo prijavo za kandidata na prijavnici, kateri priloži dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev in izjavo kandidata o soglasju s prijavo prijavitelja. Prijavni obrazec (v nadaljevanju: prijavnica) je
predpisan za posamezni razpis in je za prijavo obvezen.
30. člen
(dokazila)
(1) Dokazila o izpolnjevanju pogojev so lahko fotokopije. Na zahtevo fundacije Ad futura je potrebno v roku predložiti izvirnik ali overjeno kopijo dokazila, s katerim dokazuje
izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje. Če je predložena
listina v tujem jeziku, ima Ad futura pravico zahtevati uradni
prevod dokazila, ki ga mora prijavitelj oziroma kandidat zagotoviti v postavljenem roku.
(2) Če se utemeljeno sumi, da predložena listina ni
pristna oziroma da so navedbe v njej neresnične ali pomanjkljive, lahko Ad futura zahteva potrditev njene pristnosti ali
resničnosti oziroma pridobi potrebne podatke pri izdajatelju
oziroma pristojnih organih.
31. člen
(merila in prioritete)
a) znanstvena uspešnost prijavitelja in kandidata
b) področje raziskav
c) institucija
V posameznem razpisu je lahko določeno, da imajo
prednost tisti kandidati, ki bodo svoje raziskovalno delo
opravljali na določeni instituciji.
d) država
V posameznem razpisu je lahko določena prioritetnost
držav:
– od koder v Slovenijo prihajajo kandidati, ki so tuji
državljani,
– kamor odhajajo slovenski državljani.

34. člen
(sklepanje pogodbe)
(1) Dokončna odločba o izbiri je izvršljiva. Prijavitelj
prejme v podpis pogodbo o sofinanciranju. Prijavitelj podpiše vse izvode pogodbe in jih vrne fundaciji Ad futura v
podpis najkasneje v 14 dneh od prejema.
(2) Če prijavitelj ne namerava oziroma ne more skleniti
pogodbe, po lastni želji ali iz objektivnih razlogov, mora o
tem fundacijo Ad futura pisno obvestiti nemudoma, najkasneje pa v osmih dneh po nastanku razlogov.
(3) Če prijavitelj iz kakršnegakoli razloga ne sklene
pogodbe z Ad futuro, se mu izda odločba o odvzemu oziroma prenehanju pravice do sofinanciranja.
35. člen
(izvršitev pogodbe)
Po podpisu pogodbe Ad futura praviloma nakaže odobreni znesek finančnih sredstev za raziskovalce v enkratnem znesku na poslovni račun prijavitelja.
36. člen
(obveznost prejemnika finančnih sredstev)
(1) Prijavitelj mora po končanem sodelovanju s kandidatom predložiti potrdilo o opravljenih obveznostih kandidata.
(2) Prejemnik finančnih sredstev lahko opravi svoje
obveznosti pred predvidenim rokom, vendar ta ne sme biti
krajši od 3 mesecev, če ne se šteje, da ni izpolnil svoje
obveznosti do prijavitelja in s tem tudi do fundacije Ad
futura.
37. člen
(posledice neizpolnjevanja obveznosti)
(1) V primeru, da prejemnik finančnih sredstev izpolni
svojih obveznosti do prijavitelja v roku, ki je krajši od
3 mesecev, je potrebno povrniti revalorizirano vrednost sofinanciranja skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Če prejemnik finančnih sredstev iz upravičenih razlogov ne opravi svojih obveznosti do prijavitelja, financiranje
miruje toliko časa, kolikor trajajo upravičeni razlogi za prekinitev, vendar skupaj ne več kot pol leta. Prijavitelj lahko
kadarkoli predloži dokazila o izpolnitvi obveznosti prejemnika finančnih sredstev.
(3) Upravičeni razlogi so bolezen oziroma poškodbe,
zaradi katerih prejemnik finančnih sredstev po mnenju osebnega zdravnika ni mogel izpolniti svojih pogodbenih obvez-
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nosti, materinstvo oziroma porodniški dopust, vojaške obveznosti in druge državljanske dolžnosti ali višja sila oziroma
razlogi na instituciji, zaradi katerih ni mogel opraviti obveznosti pri prijavitelju.
(4) Če prejemnik finančnih sredstev prekine svoje delo
oziroma ga iz neupravičenih oziroma krivdnih razlogov ali po
lastni volji ne konča v pogodbenem roku, mora prejemnik
finančnih sredstev vrniti revalorizirano vrednost prejetih finančnih sredstev. V primeru, ko ne vrne finančnih sredstev v
osmih dneh po prejemu poziva za plačilo, mu začnejo teči
zakonite zamudne obresti od roka, navedenega v pozivu, do
dneva plačila.
(5) Krivdni razlogi nastanejo, če prejemnik finančnih
sredstev po svoji volji opusti delo na projektu oziroma raziskavi za katero je bilo podeljeno sofinanciranje, ali če raziskovalna institucija prekine sodelovanje z njim.
38. člen
(prenehanje pravic)
Pravica do finančnih sredstev preneha poleg razlogov,
navedenih v prejšnjem členu, tudi v primeru, če prijavitelj ne
sporoči pravočasno vseh podatkov, potrebnih za odločanje
o pravici do sofinanciranja.
39. člen
(prehodna in končna določba)
(1) Z dnem začetka veljavnosti pravil o splošnih pogojih poslovanja fundacije Ad futura, pravil podeljevanja štipendij in pravil financiranja za sodelovanje na področju raziskav prenehajo veljati pravila o splošnih pogojih poslovanja
javne ustanove Ad futura (Uradni list RS, št. 45/02, 54/02
in 59/03).
(2) Pravila o splošnih pogojih poslovanja fundacije Ad
futura, pravila podeljevanja štipendij in pravila financiranja
za sodelovanje na področju raziskav začnejo veljati z dnem
objave v Uradnem listu RS.
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Št. 2-4/03
Ljubljana, dne 6. novembra 2003.
Direktorica
Ad future
dr. Lidija Honzak l. r.

5083.

Poročilo o gibanju plač za september 2003

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in
9/01)

POROČILO
o gibanju plač za september 2003
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za september 2003 je znašala 253.770 SIT in je
bila za 0,9 odstotka višja kot avgusta 2003.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za september 2003 je znašala 159.456 SIT in je
bila za 1,0 odstotka višja kot avgusta 2003.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje julij 2003
– september 2003 je znašala 252.059 SIT.
Indeks povprečne mesečne bruto plače za september
2003 na oktober 2002 – september 2003 znaša 101,9.
Št. 941-07-22/2003
Ljubljana, dne 19. novembra 2003.
Genovefa Ružić l. r.
Namestnica generalne direktorice
Statističnega urada
Republike Slovenije

OBČINE
AJDOVŠČINA
5084.

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
predloga sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Ajdovščina za območje Občine
Ajdovščina

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.)
župan Občine Ajdovščina sprejme

SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina
(Uradno glasilo, št. 7/97, 9/98 in Uradni list RS, št.
87/99, 17/03)

I
Javno se razgrne predlog z obveznimi prilogami: spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Ajdovščina, ki ga je izdelalo
podjetje Studio 3 d.o.o., Ajdovščina, št. projekta 417/03,
november 2003.
II
Javna razgrnitev bo potekala v času od 8. 12. 2003 do
9. 1. 2004 v prostorih Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja
6A, Ajdovščina.
Javna obravnava bo potekala 19. 12. 2003 z začetkom ob 16.30 v Domu krajanov, Prešernova 26, Ajdovščina.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni predlog podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani
organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge
se lahko poda pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi, kot
zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve do konca javne razgrnitve ali v pisni obliki na naslov
Občine Ajdovščina.
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III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 004-1/2002
Ajdovščina, dne 25. decembra 2003.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

5085.

Sklep o povišanju distribucijske marže kot del
povprečne cene plina

Uradni list Republike Slovenije
glasilo, št. 7/87, 3/90 in 1/93) za območje Občine Brda
dopolnjen 1997 (Uradno glasilo, št. 4/99 in 2/00), dopolnjen 2003 in
prostorskih sestavin družbenega plana Občine Nova
Gorica za obdobje 1986–1990, spremembe in dopolnitve
1989 in 1993 (Uradno glasilo, št. 7/87, 3/90 in 1/93) za
območje Občine Brda dopolnjen 1997 (Uradno glasilo, št.
4/99 in 2/00), dopolnjen 2003.
Javna razgrnitev bo potekala v prostorih Občine Brda v
II. nadstropju od 5. 12. 2003 do 5. 1. 2004 v uradnih
dnevih od 8. do 12. ure in od 13. do 14. ure.
Javna obravnava bo v ponedeljek 5. 1. 2004 ob 17. uri
v viteški dvorani na Gradu Dobrovo v I. nadstropju.
Št. 300-03/03
Dobrovo, dne 27. novembra 2003.

Na podlagi 14. in 17. člena koncesijske pogodbe, sklenjene dne 6. 7. 1994 in sklenjenim aneksom k pogodbi dne
11. 4. 1995 med Občino Ajdovščina kot koncedentom in
Adriaplinom d.o.o Ljubljana kot koncesionarjem ter na podlagi 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št.
7/99) je svet Občine Ajdovščina na seji dne 20. 11. 2003
sprejel

SKLEP
o povišanju distribucijske marže kot del
povprečne cene plina
1
Svet Občine Ajdovščina potrjuje novo ceno distribucijske marže v višini 15,20 SIT/m3, kot del povprečne prodajne cene plina, kar predstavlja 4,1% povišanja glede na sedaj veljavno ceno (14,6 SIT).
Nova povprečna prodajna cena je 66,82 SIT/m3.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne od 1. 12. 2003
dalje.
Št. 311/01-3/95
Ajdovščina, dne 21. novembra 2003.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

BRDA
5086.

Javna razgrnitev in javna obravnava Občine
Brda

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02) in programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Občine Brda (Uradno glasilo, št. 5/03) župan Občine Brda objavlja

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO
OBRAVNAVO
predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Nova Gorica za obdobje 1986–
2000, spremembe in dopolnitve 1989 in 1993 (Uradno

Župan
Občine Brda
Franc Mužič l. r.

GROSUPLJE
5087.

Program priprave za spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta Turistično-oskrbovalni
center III, Grosuplje

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) ter 34. člena statuta
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je
župan Občine Grosuplje dne 20. 11. 2003 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
Turistično-oskrbovalni center III, Grosuplje
1. člen
Izhodišča, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb
in dopolnitev ZN
Območje Turistično-oskrbovalnega centra III v Grosupljem, za katerega je bil v letu 1999 sprejet zazidalni načrt
(odlok o zazidalnem načrtu objavljen v Uradnem listu RS, št.
28/99, 39/00 in 22/02 – v nadaljnjem besedilu: ZN), je
namenjeno razvoju terciarnih dejavnosti: prodaji avtomobilov s servisi, gostinstvu, trgovini, proizvodnji, skladiščni dejavnosti ter servisiranju tovornih vozil, izobraževanju ter nevtralizaciji nevarnih snovi. Cestna in komunalna infrastruktura
je na območju urejanja v celoti izvedena, dva kupca gradbenih parcel sta že realizirala svoje investicijske namere; na
lokaciji št. 2 in 8a.
Lokacija št. 4 je po sprejetem zazidalnem načrtu namenjena za poslovne in trgovske dejavnosti, lokacija št. 7
pa za zastopstvo in prodajo snovi in naprav za nevtralizacijo
nevarnih snovi. Prvotna investitorja sta odstopila od svojih
namer na predmetnih lokacijah, sedanji lastnik parcel, t.j.
gospodarska družba Gabrijel AS d.o.o. iz Škofljice, pa ima
na njih namen zgraditi poslovni objekt s proizvodno halo za
potrebe mehanske obdelave kovinskih predmetov ter anodne oksidacije aluminijastih predmetov. Predlog pomeni delno odstopanje od rešitev po sprejetem zazidalnem načrtu,
tako glede namembnosti, gabaritov objekta (gre za združitev
dveh lokacij oziroma gradnjo enega objekta, ki bo tlorisno in
višinsko prilagojen potrebam te dejavnosti), kot same organizacije manipulativnih in ostalih površin v okviru združene
gradbene parcele.
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Spremembe oziroma dopolnitve rešitev je predlagal še
Mehle Matko – Zdenka iz Grosuplja, Rožna dolina 16b na
lokaciji št. 5, kjer ima poleg poslovne in trgovske dejavnosti
namen opravljati še gostinstvo in storitvene dejavnosti; predlog zahteva spremembo uvoza na parcelo.
Ker se predlog za gradnjo na lokacijah št. 4 in 7 nanaša na prostorsko načrtovanje objekta, za katerega ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje, predlagane spremembe pa tudi ne vplivajo na kulturno dediščino in ne na
rabo sosednjih zemljišč ali objektov, se spremembe in dopolnitve ZN vodi skladno s 34. členom zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.; v
nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) po skrajšanem postopku.
2. člen
Predmet in programska izhodišča za pripravo sprememb in
dopolnitev ZN
Predmet obravnave v spremembah in dopolnitvah ZN
je določitev urbanistično-arhitekturnih pogojev, pogojev za
zunanje ureditve ter vseh ostalih pogojev, ki jih bo moral
investitor upoštevati pri izvedbi gradnje na lokaciji št. 4 in 7
in določitev možnih sprememb pri namembnosti, gabaritu
objekta ter izvedbi uvoza na lokacijo št. 5.
3. člen
Območje sprememb in dopolnitev ZN
Območje urejanja po sprejetem ZN se zaradi predmetnih sprememb in dopolnitev ne spreminja. Predloga investitorjev se nanašata na lokacije št. 5 ter 4 in 7, vse znotraj
meje sprejetega ZN.
4. člen
Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu
predlogu sprememb in dopolnitev ZN sodelovati naslednji
nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ljubljana,
2. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat, Območna enota Ljubljana, izpostava Grosuplje
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Območna pisarna Ljubljana,
4. Javno komunalno podjetje Grosuplje, vodovod,
5. Javno komunalno podjetje Grosuplje, kanalizacija,
6. Javno komunalno podjetje Grosuplje, energetika –
ogrevanje,
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7. Javno komunalno podjetje Grosuplje, ceste in ostale
javne površine,
8. Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica,
9. Telekom Slovenije, PE Ljubljana in
10. Komunalne gradnje, d.o.o., Grosuplje.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih
podlag za spremembe in dopolnitve ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta
pridobe v postopku.
Pred začetkom priprave sprememb in dopolnitev ZN
morajo nosilci urejanja prostora iz te točke na zahtevo pripravljavca le-tega podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi
ureditvami smernice za načrtovanje, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi predloga sprememb in dopolnitev ZN za
javno razgrnitev, k dopolnjenemu predlogu dokumenta pa
morajo na zahtevo pripravljavca dokumenta podati mnenje o
upoštevanju predhodno podanih smernic. Nosilci urejanja
prostora morajo v skladu s tretjim odstavkom 34. člena
ZureP-1 podati smernice in mnenja v 15 dneh od podane
zahteve. Kolikor se smernic in mnenj v zakonsko določenem roku ne pridobi, se šteje, kot da so smernice podane.
5. člen
Strokovne podlage za načrtovane prostorske ureditve in
način pridobitve strokovnih rešitev ter geodetskih podlag
Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno
upoštevati veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru ter že izdelane strokovne podlage, in sicer:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje,
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatke o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve),
– podatke o programih investitorjev.
Za načrtovanje predvidene prostorske ureditve je potrebno izdelati tehnološke rešitve in idejno zasnovo objekta
na lokaciji št. 4 in 7.
Posebne strokovne podlage za spremembe in dopolnitve ZN se pripravijo v obsegu in vsebini kot jih predpisuje
navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Geodetske podlage za obravnavano območje pred začetkom priprave sprememb in dopolnitev ZN zagotovijo naročniki tega dokumenta.

6. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja
sprememb in dopolnitev ZN
Gradivo za pridobitev smernic
Predlog sprememb in dopolnitev ZN
za javno razgrnitev
Stališča do pripomb iz javne razgrnitve
Dopolnjeni predlog sprememb in dopolnitev ZN
Predlog sprememb in dopolnitev ZN
za sprejem
Kompletacija dokumenta

15 delovnih dni po sprejetju programa priprave in
podpisu pogodbe
30 delovnih dni po pridobitvi smernic nosilcev
urejanja prostora
5 delovnih dni po prejemu pripomb iz JR
10 delovnih dni po sprejetju stališč do pripomb
10 delovnih dni po pridobitvi mnenj k dopolnjenemu
predlogu sprememb in dopolnitev ZN
5 delovnih dni po sprejetju sprememb in dopolnitev
ZN na občinskem svetu
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Predlog sprememb in dopolnitev ZN za javno razgrnitev se izdela na podlagi strokovnih podlag, tehnoloških rešitev in idejne zasnove objekta ter smernic nosilcev urejanja
prostora.
Predlog sprememb in dopolnitev ZN obravnava občinski svet na predlog župana. Sklep o 15-dnevni javni razgrnitvi predloga dokumenta se objavi v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Grosuplje in v pristojni KS. V času javne razgrnitve mora biti izvedena tudi javna obravnava.
Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev ZN.
Po končani javni razgrnitvi pripravljavec zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne
razgrnitve in poskrbi za pripravo dopolnjenega predloga dokumenta.
K dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev ZN
pridobi pripravljavec mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora o upoštevanju predhodnih smernic.
Po pridobitvi mnenj izdelovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev ZN za sprejem.
Župan posreduje predlog sprememb in dopolnitev ZN
občinskemu svetu, skupaj s sprejetimi stališči v obravnavo
in mu predlaga sprejem le-tega z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
Organizacija priprave in obveznosti v zvezi s financiranjem
sprememb in dopolnitev ZN
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN je Občina
Grosuplje v sodelovanju z izdelovalcem dokumenta.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN je na predlog
naročnikov Topos d.o.o., Dolenjske Toplice.
Naročnika dokumenta sta investitorja gradenj: Gabrijel
AS d.o.o., Dolenjska cesta 421, Škofljica ter Mehle Matko
– Zdenka, Rožna dolina 16b, Grosuplje. Sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN zagotovita naročnika.
8. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35005-2/98
Grosuplje, dne 20. novembra 2003.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

KAMNIK
5088.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu območja K5, K16 Žale

Na podlagi 12., 17., 23., 24., 27., 29., 31. in 33.
člena v povezavi s 175. in 190. členom zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03), 16. člena
statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in
68/03) in programa priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta območja K5, K16 Žale (Uradni list RS, št.
35/01) je Občinski svet občine Kamnik na 8. seji dne 12.
11. 2003 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu območja K5, K16 Žale
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
Odlok o ureditvenem načrtu območja K5, K16 Žale
(Uradni list RS, št. 35/01) se spremeni tako, da se pravilno
glasi:
II. MEJA OBMOČJA
2. člen
Meja območja ureditvenega načrta poteka skladno
spremembam in dopolnitvam prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje
1986–1990 – dopolnitev 2002, ki jih je sprejel Občinski
svet občine Kamnik na 31. seji dne 9. 10. 2002 (Uradni list
RS, št. 90/02).
Območje je s treh strani omejeno z obstoječo stanovanjsko, družbeno in centralno gradnjo mestnega jedra Kamnika, z zahoda pa večinoma z gozdnimi in travnatimi kmetijskimi zemljišči.
Meja obravnavanega območja poteka iz izhodiščne točke, ki predstavlja skrajno zahodni vogal zemljišča parc. št.
601 (vse parcelne številke se nahajajo v k.o. Kamnik) v
smeri proti severu oziroma dalje severovzhodu in vzhodu po
severni meji parc. št. 601 vse do njenega najvzhodnejšega
vogala, kjer v podaljšku jugovzhodne meje prestopi cesto
parc. št. 1447/1 in svoj potek nadaljuje po zahodni in severni parcelni meji zemljišča parc. št. 596/1 ter 18 m pred
zaključkom severne meje pravokotno skrene proti severu,
tako da deli parc. št. 597/2 in se naveže na njen najsevernejši vogal, od koder v podaljšku nadaljuje preko parc. št.
595/4, se priključi na jugovzhodni vogal parc. št. 582/4,
skrene zahodno po njeni južni meji, kjer nadalje nadaljuje
po njeni zahodni meji vse do podaljška severne strani objekta parc. št. 582/7, po katerem robu poteka proti vzhodu in
se priključi na zahodno parcelno mejo ceste parc. št.
1447/1. Od tod poteka po njej proti severu, pravokotno
prečka cesto parc. št. 1449/1 in nadaljuje po njeni severni
parcelni meji proti vzhodu, se priključi na zahodno mejo
parc. št. 1509 (železnica) in po njej poteka proti jugu vse do
predora, kjer skrene proti vzhodu po južni meji iste, nadaljuje po severni parc. meji parcelne številke 143/1 in po delu
zahodne meje parc. št. 142/1 nadaljuje proti severu, se v
najsevernejšem vogalu obrne proti vzhodu in poteka po
njeni vzhodni meji vse do svojega jugovzhodnega vogala od
koder nadaljuje po vzhodni meji parc. št. 147/2 deli parc.
št. 1432/2 in se po zasuku na parkirišču v smeri zahoda
priključi na južno mejo parc. št. 148/2. Od tod poteka po
njej proti zahodu, nadaljuje po južni meji parc. št. 148/1,
skrene po njeni zahodni meji proti severu, se naveže na
zahodno mejo parc. št. 1432/2 ter po severni meji parc. št.
1508 (železnica) nadaljuje proti zahodu po južnih mejah
parc. št. 606 in 603, kjer v podaljšku deli parc. št. 607,
deloma spremeni potek po njej in se v dolžini 42 m od
njenega skrajnega severozahodnega vogala priključi na njeno zahodno mejo. Po njej poteka proti severu in po severni
meji parc. št. 609/2 skrene na zahod v svojo izhodiščno
točko.
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III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
3. člen
Ureditveno območje je namenjeno parkovni in pokopališki dejavnosti, sakralni dejavnosti ter stanovanjskim in centralnim dejavnostim. Deljeno je na osrednje mestno pokopališče, ki se nahaja v centru območja in prehaja v severnem
delu v parkovni del ter na bivalno-parkovni del na vzhodu,
kjer se poleg urejenih zelenih površin nahajajo tudi objekti s
prepleti več kompatibilnih dejavnosti. V zahodnem delu območja so obstoječe površine namenjene stanovanjski dejavnosti. Preko celotnega območja se razteza prometna infrastruktura.
4. člen
Območje K5, K16 Žale se v skladu z mikroorganizacijo
prostora ureja na naslednjih konceptualnih izhodiščih, ki
predstavljajo tudi temeljne funkcije območja:
– zasnova mesta Kamnik temelji na prostorsko uravnoteženi zagotovitvi potrebnih površin za pokopališko dejavnost, ki se za severni del mesta koncentrirajo na površinah
obstoječega in razširjenega pokopališča na Žalah;
– lega območja na lokaciji med severnim delom mesta
in Šutno na jugu ter hkrati med gozdnimi površinami Žal in
Zapric na zahodu ter Starim gradom na vzhodu določa ohranitev zelene poteze, ki s parkovnimi površinami severnega
dela območja, Smoletovega gradišča, mestnega parka, skupaj z zelenim pobočjem Malega gradu tvori središčni zeleni
preduh mesta;
– obstoječi markantni objekti v območju (cerkev
Sv. Jožefa, Smoletov gradič, nekdanja knjižnica) tvorijo jedro oblikovanja programov družbenih, centralnih in bivalnih
programov ter s svojo lokacijo in vlogo zagotavljajo življenjski poudarek celotnega območja.
5. člen
Delitev funkcij prostora opredeljuje tudi oblikovanje specifičnih namenskih rab posameznih podobmočij (funkcionalnih celot), ki se glede na lego in namen dele na:
– funkcionalno celoto z oznako FC P1, ki predstavlja
sklop centralnega mestnega pokopališča s cerkvijo Sv. Jožefa;
– funkcionalno celoto z oznako FC P2, ki predstavlja
sklop parkovno-pokopališkega kompleksa na severu v podobmočju med železniško progo in prometnicami;
– funkcionalno celoto z oznako FC ZS1, ki predstavlja
mestni park s spomenikom in večnamenskim objektom Kolodvorska 2 med Železniško postajo in Samčevim prehodom;
– funkcionalno celoto FC ZS2, ki predstavlja podobmočje Smoletovega gradiča (Trutzturn) z neposredno parkovno urejeno okolico in objektom na vzhodu;
– funkcionalno celoto z oznako FC S1, ki predstavlja
sklop troje stanovanjskih objektov s pripadajočimi funkcionalnimi zemljišči ter
– funkcionalno celoto prometne infrastrukture z oznako FC I1, ki je deljena na obstoječe in novooblikovane
površine mirujočega prometa ter površine dostopnega in
tranzitnega motornega in pešprometa.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO IN
ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV
IN NAPRAV TER DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
6. člen
Območje predstavlja preplet večih dejavnosti, ki se s
primerno razporeditvijo, ki izhaja iz zgodovinsko opredelje-
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nih lokacij in potreb po širitvi programov, smiselno vključujejo v celotno mestno tkivo.
Pogoji za urbanistično, krajinsko in arhitektonsko oblikovanje so različni glede na prevladujočo namembnost podobmočja.
1. Podobmočje FC P1 centralnega mestnega pokopališča s cerkvijo
Podobmočje centralnega mestnega pokopališča s cerkvijo se nahaja na pobočju zahodno nad mestom. Razdeljeno je na več funkcionalnih enot, in sicer:
– sakralni kompleks cerkve Sv. Jožefa (Marijine in Jožefove zaroke) (Fe P1/1),
– osrednji del starega in razširjenega pokopališča
(Fe P1/2),
– zahodno polje, ki se razteza po pobočju(Fe P1/3),
– Kalvarija s potjo in znamenji (Fe P1/4),
– južno polje na platoju vzporedno s starim pokopališčem (Fe P1/5),
– parkovni kompleks s poslovitvenim objektom in platojem (Fe P1/6) ter
– vstopni kompleks z vzhoda s spomeniškim obeležjem padlih in objektom nekdanje mežnarije (Fe P1/7).
1.1. Sakralni kompleks cerkve Sv. Jožefa (Fe P1/1)
Podružnična cerkev sv. Jožefa je bila zgrajena leta
1638 in v 18. stoletju barokizirana. Zvonik je iz leta 1835. V
19. stoletju je bila cerkev na novo obokana. Cerkev predstavlja kulturni spomenik.
Ohranja se obstoječi gabarit objekta, vsi posegi pa se
izvajajo v skladu z usmeritvami Zavoda za varstvo kulturne
dediščine, Območna enota Kranj.
1.2. Osrednji del starega in razširjenega pokopališča
(Fe P1/2)
Ob cerkvi Sv. Jožefa se nahaja pokopališče, ki je v
osnovi deljeno na stari del ob cerkvi in novejši del, ki se je
širil v smeri proti zahodu. Dostop na stari del, ki je ograjen s
treh strani z zidom je z vzhoda, na novejši del pa s severa.
Na osrednjem delu pokopališča se nahajajo enojni,
dvojni, otroški in klasični grobovi (grobnice), nadalje vrstni
in žarni grobovi ter skupno grobišče. Prostor za raztros
pepela se ohrani na obstoječi lokaciji v območju obravnavane funkcionalne enote.
Obstoječe pokopališče se ohranja v obstoječi podobi.
Grobovi in grobnica se vzdržujejo skladno s pokopališkim
redom, graditev novih grobnic na pokopališču ni dovoljena.
Dovoljuje se, da se kvalitetni nagrobniki z grobovi, ki jim je
potekla najemna doba, premestijo.
1.3. Zahodno polje (Fe P1/3)
Zahodno polje predstavlja terasasto širitev obstoječega pokopališča po pobočju v smeri proti Kalvariji. Določena
je radialna širitev s troje dvojnih vrst enojnih grobov. Med
dvojnimi vrstami je zelena cezura strižene živice. Dostop do
posameznih vrst je s povezovalne poti na severu, ki je hkrati
dostopna pot do Kalvarije. Grobovi so globoki 1,8 m (poglobitev do 2,5 m kolikor to dopuščajo geološki pogoji), širine
1 m in dolžine 2 m. Smer pokopov je s severa proti jugu.
Zahodno polje omogoča izvedbo do 310 novih klasičnih
oziroma ustrezno število žarnih grobov, pri čemer se vrste
ustrezno prerazporedi glede na velikost grobov.
1.4. Kalvarija s potjo in znamenji (Fe P1/4)
V območju pokopališča se nahaja kapela Božjega groba od katere vodi pot do kapele na Kalvariji. Ob poti so štiri
znamenja, ki predstavljajo celoto križevega pota. Predvide-
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na je ureditev peščene pešpoti do kapele na Kalvariji ter
tlakovanje zunanjih površin ob kapeli in pred znamenji. Pešpot hkrati predstavlja tudi dostopno pot do obstoječih in
novooblikovanih gradbenih polj zahodnega dela pokopališča.
1.5. Južno polje (Fe P1/5)
Južno polje predstavlja sklop večih zaključenih celot
klasičnih in žarnih grobov, ki so postavljeni tako, da žarni
grobovi tvorijo polkrožne zaključke posamezne zaključene
celote.
Določena je širitev obstoječega južnega polja v smeri
proti vzhodu. Širitev je oblikovana radialno in sledi konfiguraciji terena tako, da izrablja še razpoložljive površine platoja
ob obstoječem pokopališču. Širitev na platoju ohranja že
uveljavljen tip zasnove vrst grobov, ki so med seboj ločene z
zeleno striženo živico. Južni zaključek celotnega polja je
prav tako oblikovan v striženi živici. V sredini polkrožnega
zaključka južnega polja je določen prostor za postavitev
obeležja, mikroureditev pa omogoča tudi peš dostop iz smeri
Streliške ulice na pokopališče; od obeležja vodi osrednja
pešpot v smeri proti severu do obstoječega in novooblikovanega obzidja v katerem se nahajajo žarne niše. Ob zidu z
nišami je predvidena pešpot, ki se začne ob obstoječem
vodnjaku in zaključi na vzhodnem robu južnega polja. Širitev
južnega polja omogoča izvedbo do 145 enojnih in maksimalno 140 žarnih grobov.
1.6. Parkovni kompleks s poslovitvenim objektom in
poslovitvenim platojem (Fe P1/6)
V severnem delu centralnega mestnega pokopališča je
v predelu med cesto in obzidjem pokopališča urejen park v
katerem je poslovitveni objekt ter spominsko obeležje. Pred
poslovitvenim objektom je peščen plato namenjen poslovitvenemu obredu. Glede na potrebe se določa dograditev
obstoječega poslovitvenega objekta z zahodne strani, kjer
se v novopridobljenih površinah določa spremljajoče prostore ter prodajalno cvetja in sveč. Dimenzije pritličnega
aneksa so 2× (4,5 m × 9 m) z vmesnim nadkritim delom, ki
povezuje objekte med seboj. Določa se ureditev nadkritega
poslovitvenega platoja z ureditvijo prostora za katafalk pred
poslovitvenim objektom, ki oblikovno sledi značilnostim obstoječega poslovitvenega objekta.
1.7. Vzhodni vstopni kompleks s spomeniškim obeležjem padlim in objektom nekdanje mežnarije (Fe P1/7)
Nekdanji glavni in še vedno ohranjeni vstop na pokopališče je po pešpoti mimo nekdanje mežnarije in obeležja
padlim v prvi svetovni vojni z vzhoda.
Ohranja se obstoječa ureditev kompleksa s tem, da se
za objekt nekdanje mežnarije določa centralna dejavnost, ki
je kompatibilna s prevladujočo, pokopališko dejavnostjo v
območju (prodaja cvetja, sveč,..).
2. Podobmočje FC P2 parkovno-pokopališkega kompleksa na severu
Podobmočje parkovno – pokopališkega kompleksa se
nahaja na zemljiščih med železniško progo na vzhodu, Potjo
na Poljane na severu in Cesto na Žale. Razdeljeno je na več
funkcionalnih enot, in sicer:
– širši parkovni kompleks večinskega, vzhodnega dela
podobmočja (Fe P2/1),
– ožji kompleks parkovno-pokopališkega dela (Fe
P2/2) in
– površine poslovne dejavnosti na skrajnem severovzhodu podobmočja (Kozorog) (Fe P2/3).
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2.1. Širši parkovni kompleks (Fe P2/1)
Površine funkcionalne celote P2 so večinoma namenjene zelenim površinam v naravnem okolju. Najobsežnejši
del teh predstavlja širši parkovni kompleks severnega in
vzhodnega dela podobmočja. V njem se ohranja dosedanja
namenska raba gozdnih površin na pobočju proti železniški
progi, ki predstavlja intenzivni zeleni preduh med gosto poselitvijo mesta, njegovo prometno infrastrukturo na eni strani in mirnim območjem Poljan in Žal. Preko gozdnih in travnih, parkovno urejenih površin poteka sistem dostopnih in
sprehajalnih pešpoti.
2.2. Ožji kompleks parkovno-pokopališkega dela
(Fe P2/2)
V osrednjem delu podobmočja FC P2 se določa izvedba radialne širitve parkovno-pokopališkega kompleksa, ki
prehaja iz obstoječe parkovne ureditve za poslovitvenim objektom v območje osrednjih parkovnih, zelenih ureditev severnega dela območja. Širitev parkovno-pokopališkega kompleksa pogojuje prestavitev dela trase obstoječe prometnice
proti severu ter reorganizacijo obstoječih parkirnih površin.
Novonačrtovani pokopališki kompleks sledi konfiguraciji terena ter s svojo lego in obliko dokončno zaokrožuje
širitev pokopališča na Žalah. Opredeljuje ga dvoje funkcionalnih podcelot (Brezov gaj in Poljana počitka).
Brezov gaj, ki se nahaja v fokusu radialnega poteka
širitve pokopališča predstavlja osrednjo točko pokopališča,
kar nakazuje že s svojo lego med novim in starim delom
pokopališča, na lokaciji, k predstavlja glavni obstoječi in
novonačrtovani vstop na pokopališče. Opredeljuje ga rondo, namenjen možni postavitvi centralnega obeležja oziroma počitku svojcev v zelenju. Od tod vodijo pešpoti preko
obstoječega parka proti poslovilnemu objektu in cvetličarni,
nadalje na obstoječe pokopališče in seveda novooblikovano
pokopališče.
Poljana počitka obsega dvanajst in pol krožno postavljenih platojev dvojnih vrst žarnih grobov, ki se spuščajo od
Brezovega gaja proti dostopni prometnici ob vznožju poljane. Znotraj poljane so opredeljene pešpoti, drevesni ambienti, obeležje in vodnjak. V nadaljevanju osi proti severovzhodu je situirana dostopna pešpot, ki preko več platojev
namenjenih počivališčem, vodi od prehoda preko železniške proge do Poljane počitka.
Celotna parkovno-pokopališka zasnova je segmentirana na več etaž, ločenih z zelenimi cezurami strižene živice.
Od prometnih in ostalih parkovnih površin je ločena z intenzivnim nasadom javorov na zahodu ob novooblikovanih parkirnih površinah ter visokoraslo vezano živico od prometnice
na severu oziroma vzhodu. Določa se do tisoč žarnih grobov. Nagrobniki morajo biti poenotenih oblik, njihova višina
ne sme presegati 1 metra.
2.3. Objekt poslovnih dejavnosti (Fe P2/3)
V skrajnem severovzhodnem delu funkcionalne celote
P2 se nahaja obstoječ objekt, ki je namenjen poslovni ali
stanovanjski dejavnosti. Funkcionalno in prometno se navezuje na Pot na Poljane, mimo pa poteka tudi sprehajalna
pešpot.
Dovoljena so rekonstrukcijska in vzdrževalna dela na
objektu in urejenih zunanjih površinah v funkciji objekta.
3. Podobmočje FC ZS1 mestnega parka s spomenikom in večnamenskim objektom
Obravnavano podobmočje se nahaja med železniško
postajo in Samčevim prehodom, severno od Kolodvorske
ceste. Razdeljeno je na dvoje funkcionalnih enot, na park s
spominskim obeležjem in večnamenski objekt s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem.
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3.1. Mestni park (Fe ZS1/1)
Večinski del podobmočja obsega mestni park. Ohranja se prevladujoča funkcija s tem, da se določa možnost
eksploatacije zelenih površin za potrebe družbenih aktivnosti začasnega ali trajnega značaja pri čemer posegi v bistveno preoblikovanje parkovnih površin niso dovoljeni. Dovoljeno je redno vzdrževanje in prenova objektov in naprav, poti,
počivališč (dopolnjevanje), zelenih površin in vegetacije ter
spomeniških obeležij.
3.2. Večnamenski objekt (Fe ZS1/2)
V sklopu podobmočja se nahaja tudi objekt nekdanje
knjižnice s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem (parc. št.
148/2 k.o. Kamnik). Dovoljuje se prenova objekta v funkciji
poslovno-trgovske dejavnosti, gostinstva, stanovanjske oziroma družbene dejavnosti.
Določena je možnost odstranitve pomožnih objektov
na zahodni strani objekta ter nadomestitev z aneksom tlorisnega gabarita 8 m x 11 m in vertikalnega gabarita K+P+(M).
Vertikalni gabarit osnovnega objekta je K+P+1+M. Priporočljivo je oblikovanje programov pritlične etaže, ki se s svojo
vsebino lahko navezujejo na mestni park. Konkretizacija se
v skladu z merili in pogoji iz tega odloka opredeli v izrisu iz
sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta.
4. Podobmočje FC ZS2 Smoletovega gradiča
(TRUTZTURN) z neposredno okolico
Na pomolu žalskega hriba, obkroženo s prometnico in
strmim pobočjem s severa leži podobmočje Smoletovega
gradiča. Objekt s svojo tlorisno zasnovo v obliki razpotegnjenega osmerokotnika, zgrajen sredi 16. stoletja, predstavlja vogal nekdanjega mestnega obzidja.
Obkrožen je z neposrednim funkcionalnim zemljiščem
in širšo parkovno ureditvijo zelenega pobočja. Določa se
obstoječa stanovanjska z možnostjo dopolnilne družbene
namembnosti. Dovoljena je prenova objekta in pripadajočih
zunanjih površin, vse v skladu z usmeritvami pristojnega
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne
enote Kranj.
5. Podobmočje FC S1 stanovanjskih objektov
Podobmočje stanovanjskih objektov na severozahodu
predstavlja troje stanovanjskih objektov s pripadajočimi funkcionalnimi zemljišči. Ker gre za oblikovno raznovrstne objekte, ki jih glede na izgled ni smiselno poenotiti, se za njih
določa možnost prenove na sedanjih oblikovalskih izhodiščih. Možne so dozidave in rekonstrukcije obstoječih stanovanjskih gradenj in pomožnih objektov po principu oblikovnega vraščanja z neposredno okolico. Konkretizacija se v
skladu z merili in pogoji iz tega odloka opredeli v izrisu iz
sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta.
6. Podobmočje FCI1 prometnih površin
Skozi območje poteka tranzitna prometnica, ki povezuje mestno jedro z zahodno ležečim poselitvenim zaledjem
ter glavna povezava peš prometa, ki iz območja Samčevega
prehoda mimo mestnega parka ter pod Smoletovim gradičem pripelje obiskovalca pred glavni vzhodni vhod na pokopališče oziroma do poslovilnega objekta (variantno se dopušča možnost enosmernega motornega prometa v smeri Žal
z bočnim parkiranjem - 23 mest). Od tod se potek obstoječe prometnice spremeni. Svojo pot v funkciji motornega
prometa, razširjena s parkirnimi prostori na vzhodu in severu nadaljuje po severovzhodnem obodu funkcionalne enote
Fe P2/2 ožjega parkovno-pokopališkega dela na severu.
Ob prometnici se določa 55 parkirnih mest. Prav tako se
reorganizira obstoječa parkirna mesta, ki se jih nadomesti s
troje parkirnih žepov s skupno 30 parkirnimi mesti (Fe I1/7).
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Na novo se v osi parkovno-pokopališkega dela funkcionalne enote Fe 2/2 v smeri proti severovzhodu določa
dostopna pešpot, ki povezuje mestno središče s pokopališčem. Ob poti je opredeljenih več lokacij za počivališča, na
vmesnem platoju pa je locirano razgledišče združeno s počivališčem.
V stičišču prometnic funkcionalnih enot Fe I1/1 in 1/2
se na zahodnem robu izvede kamniti oporni zid.
Vse površine namenjene motornemu prometu so asfaltirane, enako pločniki ob njih. Površine za pešce se izvedejo oziroma ohranijo v peščeni izvedbi, na poudarjenih, središčnih točkah se te površine tlakujejo. Ukinjeni odseki
prometnic in pešpoti se vrnejo bodisi parkovnim površinam
(Fe P2/1a), bodisi novodoločenim namenskim rabam (park,
pokopališče).
V. POGOJI ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE
DEDIŠČINE TER ZNAČILNOSTI V PROSTORU
7. člen
V območju, ki ga ureja ta prostorski izvedbeni načrt, se
nahaja več objektov naravne in kulturne dediščine. Posegi
na objektih, varovanih površinah ter vegetaciji se glede na
vrsto varovanja izvajajo v skladu s tem odlokom in z usmeritvami posameznega pristojnega zavoda in sicer za področje
kulturne dediščine Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Kranj ter za področje naravne dediščine Zavoda za varstvo narave, OE Kranj.
Varovani so naslednji objekti, površine oziroma vegetacija (nepremična dediščina, naravne vrednote oziroma Žalski hrib – integralna dediščina):
– cerkev Sv. Jožefa (Marijine in Jožefove zaroke), ki
kot objekt spada med nepremično sakralno stavbno dediščino;
– grobišče prvih padlih borcev na Žalah, ki kot objekt
spada med memorialno nepremično dediščino;
– grobišče talcev na starem pokopališču, ki kot objekt
spada med memorialno nepremično dediščino;
– Kalvarija na Žalah kot skupina objektov memorialne
nepremične dediščine;
– kapela Božjega groba in kapela Križanja Gospodovega, obe kot objekta nepremične sakralne stavbne dediščine;
– kostanj ob Smoletovem gradiču, ki kot objekt spada
v nepremično dendrološko dediščino s kultnim pomenom;
– opuščeni nagrobniki na žalskem pokopališču, ki skupaj s pokopališčem predstavljajo nepremične skupine objektov memorialne dediščine;
– osrednji spomenik padlim v letih 1941–1945, spomenik padlim v prvi svetovni vojni, spomenik pesniku Francetu Balantiču in vojaški bunker, ki vsi kot objekti spadajo v
nepremično memorialno dediščino;
– skeletno grobišče na Žalah, ki spada v arheološko
nepremično dediščino;
– Smoletov gradič kot objekt nepremične profane stavbne dediščine;
– Žalski hrib kot območje integralne kulturne krajine;
– lipa pri Žalah kot drevesna naravna vrednota;
– lipa pred cerkvijo na Žalah kot drevesna naravna
vrednota;
– divji kostanj pred Smoletovo graščino, ki predstavlja
prav tako drevesno naravno vrednoto in
– Tunjiško gričevje kot geološka, hidrološka in geomorfološka naravna vrednota.
Skupaj se v okviru območja urejanja nahaja šestnajst
enot nepremične kulturne dediščine in štiri naravne vredno-
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te. Za posamezno enoto se določajo varstveni režimi glede
na tipe kulturne krajine, skladno strokovnim podlagam za
varstvo kulturne dediščine za območje UN K5, K16 Žale, ki
jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
OE Kranj v juniju 2002 in so del posebnih strokovnih podlag. Obsegajo tudi grafični prikaz vseh enot kulturne in naravne dediščine v območju z podrobnejšim opisom.
Evidentirane drevesne naravne vrednote se ohranja; za
vsak poseg na drevesne naravne vrednote je potrebno pridobiti dovoljenje Zavoda RS za varstvo narave, OE Kranj. V
največji meri se ohranjajo tudi ostala drevesa in živice.
V območju predlagane naravne vrednote Tunjiško gričevje je potrebno teden dni pred posegom v prostor pisno
obvestiti Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, zaradi ogleda ob izvajanju zemeljskih del; Zavod mora podati nadaljnje
usmeritve.
8. člen
Nekateri deli območja so intenzivno ozelenjeni z obstoječo gozdno vegetacijo. Gozd in gozdni rob se mora v čim
večji možni meri ohranjati, eventualno nastale poškodbe
sprotno sanirati, erozijo pa preprečevati s pogozdovanjem.
Dominante v prostoru, predvsem višinske, ki so pogojene
bodisi reliefno z eksponiranimi lokacijami, bodisi z gabariti
objektov, se mora dodatno poudarjati ter varovati značilne
poglede nanje.
9. člen
Vsak poseg v arheološko lokacijo skeletnega grobišča
na Žalah mora biti usklajen s pogoji pristojnega zavoda za
varstvo kulturne dediščine; dovoljena so arheološka raziskovanja in prezentacija. Gradbena dela, razen s tem odlokom določenih, niso dovoljena.
VI. POGOJI ZA IZVEDBO PROMETNEGA,
KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMREŽJA
10. člen
Infrastrukturno opremljanje območja, objektov in naprav se izvaja na naslednjih osnovah:
1. Prometno omrežje
Prometna ureditev območja izhaja iz obstoječega koncepta prometa, ki temelji na tranzitni vlogi Ceste na Žale, na
peš povezavah z mestom ter na ureditvi centralnih parkirnih
mest v središčnem delu območja, variantno tudi na prometnici iz smeri Samčevega predora. Obstoječa prometna mreža se delno ohranja, spremeni se potek ceste mimo poslovilnega objekta, tako, da poteka ob severovzhodnem obodu
parkovno-pokopališkega kompleksa na severu (Fe P2/2);
dodatno se uredi parkirne površine z nadomestitvijo obstoječih, s priključkom na Cesto na Žale in peš poti znotraj in
do območja urejanja.
Za izvajanje del na prometnicah, pločnikih in poteh se
morajo upoštevati določila, ki so podana v nadaljevanju.
Vse javne površine za pešce, razen poti na pokopališču in mestnem parku, ki se nahajajo v območju urejanja
K5, K16 Žale, morajo biti zaradi varnosti pešcev iz hrapavih
materialov. Tehnične lastnosti pločnikov, kot so širina, prečni in vzdolžni nagibi, morajo ustrezati veljavnim normativom.
Vse prometne površine morajo biti označene z ustrezno vertikalno in horizontalno signalizacijo.
Invalidom ne sme biti oviran dostop po peš površini.
Pločniki morajo imeti ob prehodu za pešce poglobljene
robnike.
Dovozne poti do objektov in manipulativne površine
morajo biti zadovoljivo utrjene, v protiprašni izvedbi ter odvodnjavane.
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Zagotovljene so ustrezne javne parkirne površine v severnem delu območja, ki so zaradi nevarnosti izpušnih plinov ustrezno oddaljena od stanovanjskih in drugih objektov,
oziroma so z intenzivno vegetacijo ločene od funkcionalnih
zemljišč objektov v kritičnih prerezih.
Proste površine morajo biti zazelenjene in primerno
hortikulturno urejene, posebno ob javnih cestah in poteh za
sprehajalce.
Kanalizacija, vodovodi, plinovodi, telefonski in drugi
vodi ter naprave, se smejo napeljevati v območju ceste in
njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa.
Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo prometnic
predvideva tudi graditev komunalnih in drugih vodov, naprav
in napeljav, ki ne služijo uporabi ceste, mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je potrebno opraviti na
območju tangirane prometnice.
Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob
občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov in naprav
v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste in
v skladu s tem odlokom.
2. Zunanje ureditve
Urejanje javnih zelenih površin in poti v območju je
ločeno na urejanje parkovnih ureditev mestnega parka in
ostalih parkovnih površin, na urejanje podobmočij pokopališča in na urejanje obcestnih zelenic.
Ureditve parkovnih površin se izvajajo v skladu z zasaditvenimi načrti posameznega parkovnega sklopa. Parkovne površine morajo biti redno vzdrževane.
Urejanje površin in vegetacije na območju pokopališča
v skladu s pokopališkim redom izvaja upravljalec pokopališča, ki skrbi za redno vzdrževanje, red ter čistočo.
Obcestne zelenice morajo biti redno vzdrževane.
3. Vodovodno omrežje
Vodovodno omrežje je deljeno na obstoječe, ki napaja
obstoječe objekte in naprave (parkovni bazen, voda na pokopališču ...) in na načrtovano. Dopolni in nadgradi se obstoječi vodovodni sistem, določa se navezava na obstoječe
vode in obnova dotrajanih vodovodov. Pri pripravi projektne
dokumentacije se mora izdelati projektno rešitev vodovodnega omrežja s hidravlično presojo. Pri realizaciji se mora
projektno obdelati vse prekinjene obstoječe priključke, ki
se bodo morda pojavili in sekundarne cevovode z navezavo
na eventualno prestavljene cevovode.
Pri prečkanju vodovoda z drugimi komunalnimi vodi ali
prometno infrastrukturo se mora vodovod izvesti v zaščitnih
ceveh. Novo predvidene vodovodne naprave se locira večinoma v zelenicah, pri čemer morajo biti vsi novo projektirani
objekti odmaknjeni minimalno 2 m od osi vodovoda.
4. Hidrantno omrežje
Hidrantno omrežje temelji na krožni povezanosti vodovodnega sistema in mora biti vezano na javni vodovod za
odjemnim mestom. Določene so tudi lokacije nadzemnih
hidrantov, kjer je to potrebno.
5. Kanalizacijsko omrežje
Območje K5, K16 Žale nima urejeno kanalizacijsko
omrežje. Za novopredvidene gradbene posege, ki morajo
biti priključeni na vodotesno kanalizacijsko omrežje, je potrebno izdelati projektno dokumentacijo. Pri projektiranju se
mora upoštevati predpisane vertikalne in horizontalne odmike podzemnih komunalnih vodov od kanalizacije.
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Vse odpadne vode je potrebno pred priključitvijo na
javno kanalizacijo očistiti do take stopnje, da mejne vrednosti parametrov odpadnih voda ustrezajo določilom uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaževanja.
V skladu z zahtevo pristojnega soglasjedajalca, je v
varstvenem pasu 5 m od osi kanalizacije prepovedana saditev drevesnih vrst, ki razširjajo svoj koreninski sistem v globino in širino ter s tem povzročajo okvare in zamašitev kanalizacijskega omrežja.
Meteorno vodo s parkirišč in drugih utrjenih površin je
potrebno pred izpustom v sistem kanalizacije očistiti v ustrezno dimenzioniranih lovilcih olj.
6. Ogrevanje
Ogrevanje objektov in priprava sanitarne tople vode bo
s sistemom ogrevanja vezano na lokalno plinovodno omrežje. Do popolne izgradnje omrežja se dopušča obstoječi
lokalni vir ogrevanja za vsak objekt oziroma zaokrožen sklop
posebej, ki pa se po priključitvi na sistem plinifikacije odstrani.
7. Elektroomrežje
Obstoječi objekti na obravnavanem območju se napajajo iz obstoječe transformatorske postaje. Določajo se trase nizkonapetostnih vodov, za priključitev novopredvidenih
objektov na električno omrežje se zgradi ustrezno nizkonapetostno kabelsko omrežje. Meritve električne energije za
posamezne odjemalce so določene na dostopnih mestih.
8. Javna razsvetljava
Celotno območje bo opremljeno z omrežjem javne razsvetljave. Določa se postavitev svetilk ob glavnih prometnicah, ki potekajo preko območja in ključnih peš poteh. Osvetlijo se vsa parkirna mesta, ustrezno pa tudi parkovne
ureditve.
Obe cesti morata biti opremljeni z javno razsvetljavo
tako, da ob zmanjšani naravni svetlobi ali ponoči, zagotavljata varen in pravilen potek prometa. Omrežje javne razsvetljave se rešuje s posebnim projektom, iz katerega mora biti
razviden izračun potrebne moči električne energije.
Površine pokopališča imajo interno javno razsvetljavo s
svojim prižigališčem. Ta je priključena na nizkonapetostno
omrežje.
Pri projektiranju se morajo upoštevati vsi, z zakonom
določeni, vertikalni in horizontalni odmiki kabla javne razsvetljave od ostalih komunalnih vodov. Vsa instalacija v cestnem telesu mora biti v zaščitnih ceveh. Vsi vodi in razvodi
morajo biti izvedeni v podzemni izvedbi.
9. Telekomunikacije
Telekomunikacijsko omrežje je za obstoječe objekte v
celoti že izvedeno s kabelsko kanalizacijo in zemeljskimi
kabli ter vključeno v ATC Kamnik. Pri posegih je potrebno
obstoječe TK omrežje ustrezno zaščititi ali prestaviti skladno
predhodno izdelani projektni dokumentaciji. Za zadovoljivo
število priključkov se po potrebi določa dopolnitev obstoječega kabelskega telefonskega omrežja z navezavo na obstoječo ATC.
10. Kabelsko komunikacijski – CATV sistem
Kabelsko komunikacijsko – CATV omrežje je na območju K5, K16 Žale večinoma že izvedeno. Za novopredvidene priključke se določa priključitev na CATV sistem z izvedbo podzemnih razvodov. Kablovodi morajo biti vkopani in v
zaščitnih ceveh, v predpisanih vertikalnih in horizontalnih
odmikih od ostalih komunalnih vodov.

Št. 117

/ 28. 11. 2003 / Stran 15929

VII. VARSTVO OKOLJA IN MERILA TER POGOJI
ZA BIVANJE IN DELO
11. člen
Javna higiena območja K5, K16 Žale je zagotovljena z
obstoječimi mesti zbiranja komunalnih odpadkov in njihovim
rednim odvozom s strani pooblaščene organizacije; zbirališča odpadkov se zakrijejo z ustrezno zeleno bariero. Odpadki se lahko zbirajo in odvažajo ločeno. Odpadna embalaža se zbira in vrača dobaviteljem v reciklažo pri
proizvajalcih, vse v skladu s programom ločenega zbiranja
odpadkov. Določa se postavitev ekološkega otoka.
12. člen
Investitorji morajo pri izdelavi projektne dokumentacije
zagotoviti zakonsko določene zaščitne ukrepe za varstvo
podtalnice, tal in preprečevanje morebitnih možnosti nastanka prekomernega hrupa v naravnem in bivalnem okolju,
prekomerne emisije dima, prašnih delcev in drugih snovi, ki
bi imele negativne posledice v okolju.
V nadaljnjem postopku priprave projektne dokumentacije je z izračunom določiti vse potrebe komunalnih infrastruktur in od upravljavcev pridobiti pisno soglasje, da imajo
proste kapacitete ali okvirno opredeliti rešitve za deficitarne
situacije.
13. člen
Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih
nesreč je poleg ukrepov iz 10. člena tega odloka potrebno
zagotoviti še ustrezne evakuacijske poti in površine za ljudi
in materialne dobrine, intervencijske poti in površine, upoštevajoč vplive novih posegov in zagotoviti zadostne količine
požarne vode.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE POSEGOV
14. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta K5, K16
Žale se izvaja v več etapah, ki so medsebojno neodvisne
glede na časovno zaporedje. Vsaka funkcionalna enota ali
njen logično zaključen segment predstavlja svojo etapo. V
okviru vsake etape se mora izvesti pripadajočo infrastrukturo in naprave v zadostnih kapacitetah. Pri izvajanju del v
etapah se morajo zagotoviti ustrezni ukrepi za varstvo bivalnega in delovnega okolja. Vsebinska konkretizacija etape
se opredeli v izrisu iz prostorskega izvedbenega načrta.
15. člen
Začasna namembnost zemljišč, ki se ne preoblikujejo
v prvi, oziroma predhodnih etapah, ostaja enaka dosedanji.
Za njih veljajo obstoječi režimi s tem, da se na teh zemljiščih
dovoljujejo posegi v prostor, ki so potrebni za nemoteno
realizacijo predhodnih etap.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
16. člen
Investitorji in izvajalci morajo zagotoviti:
– zgraditev pripadajočih komunalnih naprav znotraj območja sočasno z izgradnjo posamezne funkcionalne enote
oziroma predhodno, če je to potrebno;
– pred pričetkom realizacije posamezne etape pridobiti pisno soglasje upravljavcev komunalnih infrastruktur o zadostnih kapacitetah;
– izvedbo ukrepov za varovanje bivalnega in delovnega
okolja pred negativnimi vplivi;
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– izvedbo izravnalnih ukrepov v primeru posegov v gozdni rob na skrajnem zahodnem delu območja, ki se ohranja
kot naravni ekosistem.
X. ODSTOPANJA
17. člen
Odstopanja od, s tem odlokom in grafičnim delom sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta predpisanih gabaritov, so dovoljena do 200 cm v vertikali in horizontali za
objekte oziroma 500 cm v horizontali za infrastrukturo. Za
večja odstopanja je potrebno v izrisu iz dokumenta ugotoviti
razloge ter zagotoviti skladnost posegov z generalnim konceptom ureditve območja.
Spremembe namembnosti zemljišč, objektov in naprav,
izven s tem odlokom dovoljenih, načeloma niso dovoljene,
razen v smislu bistvenih izboljšav pogojev za bivanje in delo.
V FC S1 in FC P2 so zaradi bližine poslovilnih objektov
dovoljene le takšne spremembe namembnosti, ki ne povzročajo prekomernih emisij hrupa v okolje.
XI. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja K5, K16 Žale so vsem zainteresiranim na vpogled na
Oddelku za okolje in prostor Občine Kamnik.
19. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje, prostor in energijo.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-1/02
Kamnik, dne 12. novembra 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

5089.

Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni
list RS, št. 24/92, 29/95, 44/97) v zvezi s 56. členom
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97),
103., 189. in 191. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98 in 91/98), 139. člena
zakona o splošnem upravnem postopku ((Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski
svet občine Kamnik na 8. seji dne 12. 11. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 47/95, 11/97, 7/00, 93/00, 54/01
in 78/03) se v 13. členu drugi stavek zadnjega odstavka
spremeni tako, da se glasi:
»O oprostitvi odloča pristojni organ Občine Kamnik, s
tem da začne oprostitev veljati s 1.1. naslednjega leta.«
2. člen
V 17. členu se prvi stavek drugega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
»Zavezanci za plačilo nadomestila so dolžni pristojnemu organu Občine Kamnik posredovati naslednje potrebne
pravilne podatke za izračun nadomestila: ime in priimek
zavezanca, lastnika oziroma najemnika, točen naziv in naslov, število etaž in površino posameznih delov objekta z
navedbo dejavnosti in uporabnika ter spremembe uporabnih površin za bivanje oziroma poslovno dejavnost, vrsto
zazidave in leto gradnje.«
3. člen
V 17. členu se za zadnjim stavkom drugega odstavka
doda nov stavek, ki se glasi:
»Pristojni organ Občine Kamnik po uradni dolžnosti iz
uradnih evidenc pridobi naslednje podatke, potrebne za
izračun nadomestila: enotno matično številko zavezanca,
lastnika oziroma najemnika, davčno številko, lego stavbnega zemljišča, katastrsko občino, parcelno številko, namembnost rabe iz zemljiškega katastra in komunalno opremljenost.«
4. člen
V 17. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Zavezanci so dolžni v roku 30 dni javiti pristojnemu
organu Občine Kamnik vse spremembe v zvezi z uporabo
stavbnega zemljišča oziroma vse spremembe, ki bi utegnile
vplivati na višino nadomestila.«
5. člen
1. točka 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»ne pošlje pristojnemu organu Občine Kamnik podatkov, ki so potrebni za izračun nadomestila oziroma navaja
netočne podatke«.
6. člen
Ta sprememba odloka začne veljati osmi dan po objavi
v Uradnem listu RS.
Št. 42008-46/2003-1/4
Kamnik, dne 12. novembra 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

5090.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2004

Na podlagi 16. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 17/95, 11/97,
7/00, 93/00, 54/01, 49/02, 21/03, 35/03 in 78/03) in
16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99,
40/01 in 68/03) je Občinski svet občine Kamnik na 8. seji
dne 12. 11. 2003 sprejel
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SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2004

Št. 42008-21/2003-1/4
Kamnik, dne 12. novembra 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004 znaša:
– za zazidano stavbno zemljišče – 0,093555 SIT,
– za nezazidano stavbno zemljišče – 0,030195 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42008-21/2003-1/4
Kamnik, dne 12. novembra 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

5091.

Sklep o višini pavšalnih zneskov za plačilo
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2004

Na podlagi 58. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 3/89 in Uradni list RS, št.
44/97), 9. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 47/95, 11/97,
7/00, 93/00, 54/01 in 78/03) in 16. člena statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet občine Kamnik na 8. seji dne 12. 11. 2003 sprejel

SKLEP
o višini pavšalnih zneskov za plačilo nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
1. člen
Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske površine, ki sami, v roku
30 dni od javnega poziva, ne bodo posredovali pristojnemu
organu Občine Kamnik podatkov, ki so osnova za odmero
nadomestila, se določi obveznost plačila pavšalnega zneska nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini
30.000 SIT ali pa se jim obveznost plačila določi na podlagi
predhodnega ugotovitvenega postopka, kolikor pristojni občinski organ oceni, da bi lahko glede na dejanske površine
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča preseglo pavšalni znesek.
2. člen
Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – pravnim osebam, ki sami, v roku 30 dni
od javnega poziva, ne bodo posredovali pristojnemu organu
Občine Kamnik podatkov, ki so osnova za odmero nadomestila, se določi obveznost plačila nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, po predhodnem ugotovitvenem postopku, po dejanskih površinah, vendar znesek ne sme biti
nižji od 150.000 SIT.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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KOČEVJE
5092.

Pravilnik o spremembah pravilnika o določanju
plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov v Občini Kočevje

Na podlagi 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02 in 117/02) ter v
skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US,
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl.
US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popr. sklepa US,
59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 –
sklep US, 16/02 – sklep US in 51/02) je Občinski svet
občine Kočevje na 7. redni seji dne 13. 11. 2003 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o določanju plač in
drugih prejemkov funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov v Občini Kočevje
1. člen
V pravilniku o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Kočevje (Uradni list
RS, št. 44/03) se spremeni 5. člen tako, da se glasi:
»Za poklicno opravljanje funkcije podžupana znaša količnik za določitev plače 80% količnika za določitev plače
župana za poklicno opravljanje funkcije.
Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta in
udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles.
Plačilo za opravljanje funkcije podžupana, ki svoje delo
opravlja nepoklicno, se oblikuje največ v višini 40% plače
župana, in sicer:
– 20% fiksni del;
– 15% v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali
zadržanosti 25%,
– za vodenje občinskega sveta (redne ali izredne seje)
20%,
– za koordinacijo delovnih teles 15%,
– za pomoč pri izvrševanju nalog župana 10%,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu 30%;
– 5% za nadomeščanje župana v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, ki pripada v skladu s sklepom občinskega sveta določenemu podžupanu.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in
tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan opravlja oziroma pooblasti, ki jih ima, določi količnik osnovne
plače oziroma plačila za opravljanje funkcije in drugi elementi za izračun plače oziroma plačila za opravljanje funkcije podžupana.«
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Uradni list Republike Slovenije

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 143-3/99-112
Kočevje, dne 14. novembra 2003.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

KOMEN
5093.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za
leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 – spremembe in dopolnitve – upoštevane
odločbe 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in
56/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine
Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet občine
Komen na 10. redni seji dne 20. 11. 2003 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Komen za leto
2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Komen za leto 2003
(Uradni list RS, št. 63/03) se spremeni 2. člen, tako da se
glasi:
Splošni del proračuna Občine Komen za leto 2003 se
določa v naslednjih zneskih (v SIT):
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
Tekoči prihodki (70+71)
70
Davčni prihodki
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71
Nedavčni prihodki
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72
Kapitalski prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
73
Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
Transferni prihodki
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
II.
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
40
Tekoči odhodki
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Plan
449,119.209
387,762.745
282,093.745
229,746.745
27,481.000
24,866.000
–
105,669.000
92,925.000
2,705.000
19.000
8,100.000
1,920.000
23,280.964
4,555.600
–
18,725.364
7,950.000
2,450.000
5,500.000
30,125.500
30,125.500
456,109.209
198,137.280
25,960.000
3,627.500

Rebalans
668,300.283
384,020.000
279,181.000
232,626.000
21,613.000
24,942.000
–
104,839.000
95,950.000
2,339.000
60.000
4,400.000
2,090.000
253,595.364
234,870.000
0
18,725.364
6,490.000
2,450.000
4,040.000
24,194.919
24,194.919
688,825.283
245,990.719
26,960.000
3,808.500
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41

42
43
430
III.

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
Tekoči transferi
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski transferi
Investicijski transferi
Proračunski presežek (I.-II.) (proračunski primanjkljaj)

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih
deležev (750-751+752)
750 Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440-441+442)
44
Dana posojila in pove. kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.

Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)

C) Račun financiranja
VII.
Zadolževanje (500)
50
Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
55
Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
IX.
Sprememba stanja sredstev na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
Neto zadolževanje (VII.-VIII-IX.)
XI.
Neto financiranje (VI.+X.)

2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 40302-03/03-2
Komen, dne 20. novembra 2003.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

LENART
5094.

Pravilnik o financiranju kulturnih programov,
projektov in ljubiteljske kulturne dejavnosti v
Občini Lenart

Na podlagi 66. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 ), 21. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95,
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153,605.180
13,444.600
1,500.000
170,239.779
600.000
107,907.250
19,495.180
42,237.349
–
63,158.150
63,158.150
24,574.000
24,574.000
-6,990.000

142,994.254
70,727.965
1,500.000
174,520.779
600.000
106,827.250
19,504.180
47,589.349
–
237,896.785
237,896.785
30,417.000
30,417.000
-20,525.000

6,990.000
6,990.000

20,525.000
20,525.000

6,990.000

20,525.000

–
–

–
–

6,990.000

20,525.000

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–
6,990.000

–
–
20,525.000

20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 –
odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 8/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99
– odl. US RS in 70/00, 51/02 in 6. člena statuta Občine
Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00, 17/01 in 7/03)
je Občinski svet občine Lenart, na seji, dne 28. 10. 2003
sprejel

PRAVILNIK
o financiranju kulturnih programov, projektov
in ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Lenart
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določa pogoje, merila in postopke za izbiro in vrednotenje ter razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje kulturnih programov in ljubiteljske kulturne dejavnosti kulturnih društev, skupin, posameznikov,
zveze in kulturnih projektov, ki so lokalnega pomena in se
sofinancirajo iz proračuna Občine Lenart.
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II. VSEBINSKE DOLOČBE

IV. JAVNI RAZPIS

2. člen
Iz proračuna Občine Lenart se sofinancira naslednje
vsebine:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih
sekcij, skupin, posameznikov in zveze,
– sodelovanje na območnih, medobmočnih, državnih
in mednarodnih srečanjih,
– kulturne prireditve in akcije,
– kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije, vse le v delu, ki presega šolske vzgojnoizobraževalne programe,
– izobraževanje strokovnih kadrov
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.

6. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem, po sprejemu proračuna, poteka po naslednjem zaporedju:
– župan imenuje komisijo za pripravo predloga razdelitve sredstev za programe ljubiteljskih kulturnih društev, skupin, posameznikov, zveze in kulturnih projektov in programov,
– na predlog občinske uprave komisija pripravi predlog besedila javnega razpisa za zbiranje predlogov kulturnih programov in kulturnih projektov,
– objava besedila javnega razpisa,
– zbiranje vlog,
– usklajevanje in strokovno ocenjevanje prispelih vlog,
– obravnava in potrditev predlogov za sofinanciranje
kulturnih programov in projektov,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in nakazilo pripadajočih finančnih sredstev,
– obravnava poročil o izvedbi programov in projektov
ter ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.

3. člen
Predmet javnega razpisa so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju:
– književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske dejavnosti, varstva kulturne dediščine, razstavne in knjižnične dejavnosti ter založništva,
– mednarodno kulturno sodelovanje,
– raziskovalna dejavnost s področja kulture,
– posredovanje koncertnih dogodkov, gledaliških predstav in drugih kulturnoumetniških dogodkov na nekomercialni in neprofitni osnovi.
Za organizacijo določenih prireditev, izobraževanj in
druge programe, ki v tem pravilniku niso opredeljeni, Občinski svet Občine Lenart ob sprejemu občinskega proračuna
določi obseg sredstev, pogoje, merila in način razdelitve
sredstev.
Sredstva za investicije v prostor in opremo za izvajanje
kulturne dejavnosti niso zajeta v vrednosti kulturnih programov. Investicije v obnovo in vzdrževanje objektov in opreme
se sofinancira po investicijskem planu, ki ga za vsako proračunsko leto sprejme občinski svet.
III. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKE KULTURE
4. člen
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Lenart,
– so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s
svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih
aktivnosti na področju kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,
– občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo
o realizaciji programov, poročila o doseženih uspehih na
območnih, medobmočnih, državnih in mednarodnih srečanjih, če so se jih udeležili ter načrt aktivnosti za prihodnje
leto,
– delujejo najmanj eno leto.
5. člen
Pravico do sofinanciranja kulturnih programov in projektov imajo izvajalci le-teh, ki so izbrani na podlagi javnega
razpisa. Skupni obseg sofinanciranja kulturnih programov in
projektov potrdi Občinski svet občine Lenart s sprejemom
proračuna za posamezno proračunsko obdobje.

7. člen
Komisija za pripravo predloga razdelitve sredstev za
sofinanciranje kulturnih programov in projektov, občinska
uprava ter predlagatelji programov in projektov se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri kulturnih programov, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira
občina, ravnajo po merilih in kriterijih, ki so sestavni del tega
pravilnika.
8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku (naziv, naslov, davčna številka),
– področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi kulturni programi in projekti,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način oddaje vlog,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij v
zvezi z razpisom,
– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa.
Rok za oddajo prijav ne sme biti krajši od 30 dni.
Javni razpis se objavi v najmanj enem javnem mediju in
na sedežih vseh registriranih društev in zvez na področju
ljubiteljske kulture na območju Občine Lenart.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le
prijave, ki so v celoti izpolnile pogoje, določene z razpisno
dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 15
dni po roku za oddajo prijave.
Občina Lenart najkasneje v roku 30 dni od roka za
oddajo prijave na javni razpis objavi predlog razdelitve proračunskih sredstev. Kandidati na javnem razpisu lahko v roku
8 dni vložijo pripombe na podan predlog. Utemeljene pripombe se upoštevajo pri končni razdelitvi sredstev za ljubiteljsko kulturo Občine Lenart, ki jo s sklepom sprejme župan.
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9. člen
Dodelitev sredstev se uredi z ustrezno pogodbo.
Izvajalci kulturne dejavnosti so dolžni spoštovati določila pogodbe. Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne
izpolnjuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih
sredstev. Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina
prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev. Izvajalec, ki krši določila drugega in tretjega
stavka, tega člena, ne more kandidirati za sredstva iz proračuna ob naslednjem razpisu.
10. člen
Merila, ki so priloga tega pravilnika, se uporabljajo kot
izhodišče za financiranje v skladu z dejanskim obsegom in
kakovostjo dejavnosti in z višino proračunskih sredstev za
delovanje kulturnih dejavnosti.
Merila so določena v točkah.
Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto
posebej in je odvisna od višine sredstev, ki so v proračunu
določena za izvajanje kulturne dejavnosti in skupne točkovne vrednosti ponujenih programov.
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Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na
javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo
pripomb in predlogov do konca javne razgrnitve.
II
Občinski svet sprejme na predlog župana stališče do
pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave lokacijskega načrta.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0029/2003
Lendava, dne 25. novembra 2003.
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

LJUBLJANA
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 66-3/2003
Lenart, dne 28. oktobra 2003.
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.
Župan
Občine Lenart

LENDAVA
5095.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega
načrta za izgradnjo kompostarne za
odstranjevanje biomase na lokaciji čistilne
naprave v Čentibi pri Lendavi

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) in 31. člena statuta
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in
69/02) župan Občine Lendava sprejme

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta
za izgradnjo kompostarne za odstranjevanje
biomase na lokaciji čistilne naprave v Čentibi
pri Lendavi
I
Javna razgrnitev bo potekala v prostorih Občine Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava in v prostorih
Vaškega doma Trimlini, v času od 1. 12. 2003 do 3. 1.
2004.
Javna obravnava bo potekala dne 12. 12. 2003 ob 13.
uri v veliki sejni sobi Občine Lendava, Trg Ljudske pravice
5, Lendava.
V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organi, organizacije ter drugi zainteresirani pripombe in predloge na
razgrnjeni osnutek lokacijskega načrta.

5096.

Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega
standarda SIST DIN 14090

Na podlagi 23. člena zakona o standardizaciji (Uradni
list RS, št. 59/99) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet
mestne občine Ljubljana na 6. seji dne 10. 11. 2003 sprejel

ODLOK
o uporabi slovenskega nacionalnega standarda
SIST DIN 14090
1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) določi obvezna uporaba Slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090: Površine
za gasilce ob zgradbah (dostopne poti, dovozne poti, postavitvene površine in delovne površine za gasilska vozila – v
nadaljevanju: SIST DIN 14090), ki je na voljo in na vpogled
pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.
2. člen
Pri pripravi prostorskega reda MOL ter lokacijskih načrtov MOL oziroma pri pridobivanju gradbenega dovoljenja
se mora za gradnjo novega objekta ali rekonstrukcijo objekta iz prejšnjega člena tega odloka obvezno uporabljati SIST
DIN 14090.
Če se objekt nahaja na območju, kjer velja varstveni
režim po predpisih varstva kulturne dediščine, se v primerih
iz prejšnjega odstavka tega člena SIST DIN 14090 uporablja v taki meri, kot ga dopušča varstveni režim.
3. člen
Organ Mestne uprave MOL, pristojen za urejanje prostora, ali pristojni upravni organ za gradbene zadeve, mora
pri izdaji lokacijske informacije ali gradbenega dovoljenja
obvezno upoštevati določila tega odloka.
4. člen
Na površinah iz 1. člena tega odloka se ne sme postavljati ovir, ki jih SIST DIN 14090 ne določa.
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5. člen
Nadzor nad določbo 4. člena tega odloka opravlja
Inšpektorat Mestne uprave MOL (v nadaljevanju: inšpektorat).
6. člen
Inšpektorat izda odločbo o takojšnji odstranitvi ovire, ki
je postavljena v nasprotju s 4. členom tega odloka, in sicer
na stroške kršitelja, kolikor se kršitelja ne da ugotoviti pa na
stroške lastnika zemljišča.
7. člen
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev na kraju samem se
kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s 4.
členom tega odloka.
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se za prekršek iz
prejšnjega odstavka tega člena kaznuje pravna oseba.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne
osebe.
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 821-2 / 2002-15
Ljubljana, dne 10. novembra 2003.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

5097.

Sklep o spremembah sklepa o določitvi višine
najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih
prostorih v lasti Mestne občine Ljubljana

Na podlagi 62. in 63. člena stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91, 19/91 – pop., 9/94 – odl. US,
21/94, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl.US, 1/00,
1/00 – odl. US, in 29/03 – odl. US), 7. člena odloka o
metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00, 96/01 in 29/03 – odl. US),
27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 26/01 in 28/01) in 17. člena pravilnika o dodeljevanju
kadrovskih in službenih stanovanj ter o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 82/99) je
Mestni svet mestne občine Ljubljana na 6. seji dne 10. 11.
2003 sprejel

SKLEP
o spremembah sklepa o določitvi višine
najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih
prostorih v lasti Mestne občine Ljubljana
1. člen
V sklepu o določitvi višine najemnine v stanovanjih in
najnujnejših bivalnih prostorih v lasti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 75/00 in 109/01) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»S tem sklepom se na podlagi odloka o metodologiji za
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list
RS, št. 23/00, 96/01 in 29/03 – odl. US – v nadaljevanju:
metodologija) s 1. 1. 2004 določi višina najemnine v neprofitnih in socialnih stanovanjih v višini najvišje s citirano metodologijo dovoljene najemnine razen za najemnike, ki niso
socialni upravičenci, pri katerih se upoštevajo naslednje
letne stopnje od vrednosti stanovanj (v %):

A

Č

D

Preglednica
iz priloge 2
metodologije

Neamortizirana
stanovanja

Amortizirana
stanovanja

Neamortizirana
stanovanja

Amortizirana
stanovanja

Neamortizirana
stanovanja

Amortizirana
stanovanja

Leto 2004

ni soc. uprav.

ni soc. uprav.

ni soc. uprav.

ni soc. uprav.

ni soc. uprav.

ni soc. uprav.

2,87
3,16
3,47
3,81

2,06
2,21
2,37
2,54

3,74
4,04
4,36
4,68

2,95
3,22
3,51
3,81

4,68
4,68
4,68
4,68

3,81
3,81
3,81
3,81

I.
II.
III.
IV.

četrtletje
četrtletje
četrtletje
četrtletje

2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Najemnine za najnujnejše bivalne prostore se določi
na način iz 1. člena tega sklepa tako, da se najemnina
določi v višini kot je določeno v metodologiji za leto 2004 za
upravičence do dodelitve socialnega stanovanja v najem in
po vrednosti točke 1,92 EUR, ki je veljala do spremembe
metodologije po odločbi Ustavnega sodišča RS (Uradni list
RS, št. 29/03).«

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati 1. 1. 2004.
Št. 3653-3/00-8
Ljubljana, dne 10. novembra 2003.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.
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LOŠKA DOLINA
5098.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS št. U-I-13/94-95,
45/94 – odl. US RS, št. U-I-144/94-18, Uradni list RS, št.
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99 US RS,
59/99 US RS, 70/00 in 51/02) in 20. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 49/99 in 22/00) je
Občinski svet občine Loška dolina na 11. redni seji dne 13.
11. 2003 sprejel

B)
IV.
V.
VI.
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Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in vračilo depozitov
–
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
136.608
Skupni presežek – primanjkljaj (IV.- V.)
-136.608

C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačilo dolga
IX. Neto zadolževanje (VII.- VIII.)
Povečanje (zmanjšanje sredstev na računih III.+VI.+IX.)

–
–
–
–

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

2. člen
Vsi ostali členi odloka o proračunu občine ostanejo
nespremenjeni; spremenijo se le vrednosti proračunskih postavk v sintetičnem in analitičnem delu proračuna, ki je priloga tega odloka.

1
Zemljišče s parc. št. 819/2 k.o. Stari trg v površini 42
m2 vpisano v vložno številko S068 kot javno dobro, preneha
biti javno dobro v splošni rabi.

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.

2
Dovoljuje se, da se parcela št. 819/2 k.o. Stari trg –
pot v površini 42 m2 vpisana v k.o. Stari trg odpiše od ZKV.
S068 in pripiše v nov ZKV k.o. Stari trg, kjer je že knjižena
kot lastnica Občina Loška dolina.
3
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 46401-1/2003
Loška dolina, dne 13. novembra 2003.
Župan
Občine Loška dolina
Janez Sterle l. r.

Št. 002-07/2003
Luče, dne 20. novembra 2003.
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l. r.

5100.

Odlok o občinskem prazniku in priznanjih
Občine Luče

Na podlagi 16. člena statuta Občine Luče (Uradno
glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99 in 1/03) je Občinski svet občine Luče na 8. redni seji dne 20. 11. 2003
sprejel

ODLOK
o občinskem prazniku in priznanjih Občine Luče
LUČE
5099.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Luče za leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02),
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in
56/98) in na podlagi statuta Občine Luče (Uradno glasilo
Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99 in 1/03) je Občinski svet
občine Luče na 8. redni seji dne 20. 11. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Luče
za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Luče za leto 2003 (Uradni list RS, št. 31/03) se spremeni 2. člen, ki se glasi:

1. člen
S tem odlokom se opredeli občinski praznik, njegovo
praznovanje ter podeljevanje priznanj Občine Luče, kot tudi
pogoji, postopek, način podeljevanja nagrad, njihova oblika
in način vodenja evidence podeljevanja priznanj.
I. OBČINSKI PRAZNIK
2. člen
Občina Luče ima svoj praznik.
3. člen
Praznik Občine Luče je 10. avgust, god farnega zavetnika sv. Lovrenca.
4. člen
Občina Luče obeležuje svoj praznik s slavnostno sejo,
na kateri se podelijo občinska priznanja Občine Luče.
II. OBČINSKA PRIZNANJA

A)
I.
II.
III.

Bilanca prihodkov in odhodkov
v SIT
Skupaj prihodki
220,067.619
Skupaj odhodki
219,931.011
Proračunski presežki – primanjkljaj (I.–II.) 136.608

5. člen
Priznanja Občine Luče se podeljujejo za dosežke posameznikov, podjetij, zavodov, društev, združenj, družb in
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drugih organizacij, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem,
športnem, naravovarstvenem in drugih področjih.
6. člen
Priznanja Občine Luče so:
– Častni občan Občine Luče,
– Zlata plaketa Občine Luče,
– Priznanje Občine Luče.
III. NASLOV ČASTNI OBČAN
7. člen
Priznanje ‘Častni občan Občine Luče’ se podeljuje posamezniku za izredno pomembne trajne dosežke na družbeno-ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem,
vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali drugem področju, ki je s svojim delovanjem
prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Luče.
Nagrajenec prejme posebno listino s pisno utemeljitvijo.
IV. ZLATA PLAKETA OBČINE LUČE
8. člen
Zlata plaketa se podeljuje posameznikom, podjetjem,
zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, ki
so pomembni za razvoj in ugled Občine Luče. Nagrajenec
prejme plaketo, pisno utemeljitev in denarno nagrado v višini ene povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji
v preteklem letu.
V. PRIZNANJE OBČINE LUČE
9. člen
Priznanje Občine Luče se podeljuje posameznikom,
podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za uspehe in dosežke v zadnjem obdobju za enkratne
dosežke, kot spodbuda za ustvarjalno delo.
Priznanje se lahko podeljuje tudi za dosežke trajnejšega pomena na različnih področjih, ki imajo pomen za Občino Luče in v širšem družbenem prostoru.
Nagrajenci prejmejo posebno listino in pisno utemeljitev.
VI. POSTOPEK PODELJEVANJA
10. člen
Priznanja se praviloma podeljujejo na podlagi razpisa,
ki ga objavi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj,
– podatki, ki jih morajo vsebovati predlogi,
– rok, do katerega morajo biti poslani predlogi.
11. člen
Kandidate za priznanje lahko predlagajo posamezniki
ali skupine posameznikov, politične stranke, podjetja, društva, organi lokalnih skupnosti ter druge organizacije in
skupnosti.
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Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.
Predlogi morajo biti pisno utemeljeni.
12. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
preuči prispele predloge in pripravi obrazložen predlog za
sejo občinskega sveta.
O podelitvi priznanj Občine Luče odloča Občinski svet
občine Luče, s sklepom.
13. člen
Priznanja Občine Luče izroča praviloma župan na slavnostni seji občinskega sveta v okviru počastitve občinskega
praznika, določenega v 3. členu tega odloka.
14. člen
Vsako leto se lahko podeli največ en naslov častnega
občana, največ ena zlata plaketa, priznanj Občine Luče pa
se lahko podeli tudi več.
15. člen
Strokovna in administrativno-tehnična dela v zvezi s
podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava.
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj občine je javno in
je na vpogled v prostorih občinske uprave.
Vsa priznanja se vpisujejo v posebno evidenco, ki vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko vpisa,
– leto za katero je bilo priznanje podeljeno,
– vrsta priznanja,
– podatke o predlagatelju,
– podatke o prejemniku,
– številka sklepa in datum seje občinskega sveta, na
kateri je bil sklep o podelitvi priznanja sprejet,
– kratek povzetek obrazložitve sklepa o podelitvi priznanja,
– kraj in datum vročitve priznanja.
16. člen
Sredstva za priznanja po tem odloku se zagotovijo v
proračunu Občine Luče.
VII. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 002-10/2003
Luče, dne 20. novembra 2003.
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l. r.

5101.

Odlok o ustanovitvi in izdajanju Glasila Občine
Luče

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS, št. 18/94) zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/02)
in 12. člena statuta Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99 in 1/03) je Občinski svet občine
Luče na 8. redni seji dne 20. 11. 2003 sprejel
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ODLOK
o ustanovitvi in izdajanju Glasila Občine Luče

osebi ali samostojnemu podjetniku, registriranemu za opravljanje tiskarske in založniške dejavnosti.

1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje občinskega glasila.

11. člen
Izdajatelj je dolžan pred začetkom izdajanja priglasiti
glasilo pristojnemu organu zaradi vpisa v evidenco javnih
glasil in razvid medijev.

2. člen
Ime občinskega glasila je: Glasilo Občine Luče.
3. člen
Izdajatelj občinskega glasila je Občina Luče.
Sedež izdajatelja glasila je: Občina Luče, Luče 106,
3334 Luče.
4. člen
Občinsko glasilo izhaja vsaj enkrat letno. Glasilo je
brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva v Občini
Luče.
5. člen
Med volilno kampanjo ob razpisu lokalnih volitev mora
glasilo del prostora brezplačno nameniti predstavitvi kandidatov in kandidatnih list, vendar največ 1/2 A4 strani. Prostor se nameni brezplačno tudi ob razpisu volitev v državni
zbor in državni svet, vendar vsebinsko povezano s predstavitvijo državnih strank in list na lokalne razmere in politiko.
Ravnanje ob razpisu se ravna po zakonu o volilni kampanji.
6. člen
Glasilo se uvršča v informativni tisk.
7. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov o aktualnih
dogodkih iz življenja in dela v Občini Luče, lahko pa obravnava tudi širšo problematiko. Obenem je glasilo tudi informator in prostor objav in razpisov za potrebe Občine Luče.
8. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
9. člen
Odgovornega urednika in člana uredniškega odbora
glasila potrjuje na predlog župana Občinski svet občine
Luče.
Naloge odgovornega urednika so:
– predlaga programsko zasnovo glasila;
– naroča, pripravlja in ureja besedila;
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju
posamezne številke glasila;
– skrbi za smotrno organizacijo dela;
– predlaga občinskemu svetu sprejem cenika reklamnih oglasov in drugih sporočil.
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga, poleg odgovornega urednika, sestavljata še dva člana. Mandatna doba članov uredniškega odbora je vezana na mandatno dobo članov občinskega sveta.
Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo in uredniško politiko v soglasju z ustanoviteljem. Uredniški odbor
predlaga županu višino sredstev, ki jih je potrebno vsako
leto zagotoviti v proračunu občine, za nemoteno delo izdajanja glasila.
Tako odgovorni urednik kot tudi uredniški odbor delujejo avtonomno.
10. člen
Izdajatelj lahko poveri tiskanje glasila in druga administrativno-tehniška opravila v zvezi z izdajo glasila drugi pravni

12. člen
Viri financiranja so:
– proračunska sredstva izdajatelja;
– prihodki od reklam in drugih sporočil;
– drugi prihodki.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 002-08/2003
Luče, dne 20. novembra 2003.
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l. r.

5102.

Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske
uprave »Medobčinski inšpektorat«

Na podlagi 49.a 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, 44/96 – odl.
US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98,
12/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 –
sklep US, 87/01, 16/02 – sklep US in 51/02), 18. člena
satuta Občine Mozirje in 19. člena pravilnika o organizaciji
in delovnem področju Občinske uprave občine Mozirje (Uradni list RS, št. 36/02) je Občinski svet občine Luče na 6.
redni seji dne 23. 6. 2003 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat«
1. člen
S tem odlokom ustanoviteljice ustanavljajo »Medobčinski inšpektorat« (v nadaljevanju: inšpektorat) kot skupni organ občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora ter občinskega redarstva za
območje občin Zgornjesavinjske in Šaleške doline.
2. člen
Ustanoviteljice so:
– Občina Solčava, Solčava 16, 3335 Solčava,
– Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče,
– Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob
Savinji,
– Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji
Grad,
– Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje,
– Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje,
– Občina Šmartno ob Paki, Šmartno 72, 3327 Šmartno ob Paki,
– Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj in
– Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
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Ustanoviteljske pravice v imenu ustanoviteljic izvršujejo
njihovi župani.
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljice uredijo s pogodbo, ki jo podpišejo župani, s
katero podrobneje določijo svoje pravice in obveznosti do
inšpektorata, načrtovanje in način dela, način poročanja,
način financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in
drugih nalog za inšpektorat ter druge za nemoteno delo
inšpektorata pomembne zadeve. Obseg dela se določa s
trimesečnimi plani za posamezno občino ustanoviteljico.
3. člen
Ime inšpektorata je: Medobčinski inšpektorat.
Sedež inšpektorata je v Velenju, Kopališka 3.
Inšpektorat ima pečat okrogle oblike, ob zgornjem robu je napis Medobčinski inšpektorat, na spodnjem robu pa
Sa–Še.
4. člen
Inšpektorat opravlja naloge izvajanja inšpekcijskega
nadzorstva ter občinskega redarstva na področjih, ki jih
urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom.
Inšpekcijsko nadzorstvo ter občinsko redarstvo se
opravlja v posamezni občini upoštevajoč razmerje števila
prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev
občin ustanoviteljic oziroma skladno z dogovorom iz tretjega
odstavka 2. člena tega odloka.
Inšpekcijsko nadzorstvo se opravlja kot redni mesečni
inšpekcijski pregled ter kot izredni, na podlagi obvestila
občinske uprave.
5. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa inšpektorat kot
organ tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost naloga spada.
Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe inšpektorata, imajo v glavi naziv inšpektorata, izdajajo pa se v
imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
Inšpektorat mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati
po usmeritvah župana in direktorja občinske uprave občine
ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada
skladno s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor, glede
splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po
skupnih usmeritvah županov občin ustanoviteljic.
Vodja inšpektorata odgovarja za izvrševanje upravnih
nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine
ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo organa skupne občinske uprave v celoti pa
skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
6. člen
Inšpektorat vodi vodja inšpektorata, ki ga imenujejo in
razrešujejo župani občin ustanoviteljic.
Vodja inšpektorata mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj.
7. člen
Vodja inšpektorata predstavlja in zastopa inšpektorat,
organizira opravljanje nalog inšpektorata ter izvaja vsa dela
in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno
in učinkovito delo.
Vodja inšpektorata odloča o sklenitvi in prenehanju
delovnega razmerja zaposlenih v inšpektoratu.
8. člen
O izločitvi zaposlenega v inšpektoratu odloča direktor
občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve zaposlenega o stvari tudi odloči.
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9. člen
Sredstva za delo inšpektorata občine ustanoviteljice
zagotavljajo v svojih proračunih skladno z obsegom dela za
posamezno občino ustanoviteljico.
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v inšpektoratu odgovarjajo solidarno občine ustanoviteljice.
10. člen
Inšpektorat prevzame od občin ustanoviteljic upravne
naloge in pristojnosti na področjih inšpekcijskega nadzorstva skladno z dogovorom iz tretjega odstavka 2. člena tega
odloka.
11. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz
inšpektorata tako, da svojo namero pisno poda vodji inšpektorata. Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna
vse obveznosti do inšpektorata in ko pričnejo veljati spremembe ustanovitvenega akta.
12. člen
Občine ustanoviteljice soglašajo, da naloge inšpektorata prevzame inšpekcijska služba Mestne občine Velenje.
Mestna občina Velenje zagotavlja sredstva za delo inšpektorata. Ostale občine ustanoviteljice zagotavljajo del
sredstev na podlagi obsega del skladno z dogovorom iz
tretjega odstavka 2. člena tega odloka.
Inšpektorat prične z delom v posamezni občini skladno
z dogovorom iz drugega odstavka 3. člena tega odloka.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem
glasilu občine.
Št. 002-09/2003
Luče, dne 20. novembra 2003.
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l. r.

METLIKA
5103.

Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne
kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za
kurilno sezono 2003/2004

Na podlagi 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni
list RS, št. 34/99, 71/01 in 62/02) in 5. člena odloka o
ogrevanju soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa
Kidriča v Metliki (Uradni list RS, št. 96/00) je Občinski svet
občine Metlika na 7. seji dne 13. novembra 2003 sprejel

SKLEP
o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice
v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno
sezono 2003/2004
1. člen
Planirani stroški ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono
2003/2004 znašajo 16,374.621,45 SIT in vsebujejo varia-
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bilni del stroškov (porabo kurilnega olja v znesku
11,508.750 SIT) in fiksni del stroškov (električna energija,
vodarina, dimnikarske storitve, servisi, redno vzdrževanje,
izvajanje ogrevanja, stroški poslovanja in amortizacija oziroma investicijsko vzdrževanje v skupnem znesku
4,865.871,45 SIT).
Mesečni obračun ogrevanja se izvaja samo v času ogrevanja, predvidoma od 15. 10. 2003 do 15. 5. 2004, in
sicer v dveh delih:
– variabilni del – po dejanski porabi kurilnega olja in
odčitkih porabe MWh na kalorimetrih v kotlovnici, podpostajah ter posameznih stanovanjih,
– fiksni del – strošek se obračuna vsem lastnikom
oziroma uporabnikom stanovanj in poslovnih prostorov po
m2 ogrevalne površine in znaša 51,00 SIT/m2 za mesec
november, december, januar, februar, marec in april oziroma 25,50 SIT/m2 za mesec oktober in maj.
V stroških ni upoštevan DDV v višini 20%.
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Po končani kurilni sezoni se opravi obračun na fiksnem
delu po dejanskih stroških, katerega stanje se prenaša v
naslednjo kurilno sezono z obrestmi.
2. člen
Mesečni obračuni ogrevanja se izvajajo preko pogodbenega izvajalca ogrevanja Terca d.o.o. Šentrupert, in sicer
za pretekli mesec.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS in se uporablja za kurilno sezono 2003/2004.
Št. 362-10/03
Metlika, dne 13. novembra 2003.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

MIRNA PEČ
5104.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Mirna Peč
za leto 2003

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02 in odločitve Uradni
list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96, 59/99, 100/00, 28/01,16/02 ter 87/01 – Zsam1), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 45/97 in 56/98), 11. in 29 člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter
15. in 70. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS,
št. 18/99, 52/01 in 40/03) je Občinski svet občine Mirna
Peč na 10. redni seji dne 18. 11. 2003 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Mirna Peč
za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2003
(Uradni list RS, št. 48/03) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A)

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/Podskupina kontov

70

71

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
Tekoči prihodki (70+71)
Davčni prihodki
700 Davki na dohodek na dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
Nedavčni prihodki
710 Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni

Proračun 2003
v SIT
328.727.000
162.965.000
138.778.000
118.000.000
7.036.000
13.742.000

Realizac. 1-9/03
v SIT
229.562.000
113.636.000
96.697.000
84.519.000
4.610.000
7.568.000

Rebalans 2003
v SIT
308.672.000
159.186.000
138.347.000
118.000.000
6.710.000
13.637.000

24.187.000
8.715.000
1.700.000
422

16.939.000
7.685.000
795.000
132

20.839.000
10.015.000
1.060.000
422
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Proračun 2003
v SIT
4.650.000
8.700.000

Realizac. 1-9/03
v SIT
1.188.000
7.139.000

Rebalans 2003
v SIT
1.914.000
7.428.000

165.762.000
165.762.000

115.926.000
115.926.000

149.486.000
149.486.000

Skupaj odhodki (40+41+42+43)
Tekoči odhodki
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
Tekoči transferi
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski transferi
430 Investicijski transferi

362.625.000
81.404.000
16.992.000
2.151.000
61.161.000

181.049.000
46.979.000
11.384.000
1.440.000
34.156.000

315.741.000
79.169.000
16.999.000
2.151.000
58.919.000

1.100.000
168.231.000
11.976.000
30.540.000
14.989.000
110.726.000

96.455.000
1.124.000
19.382.000
7.202.000
68.747.000

1.100.000
160.362.000
11.976.000
88.583.000
14.819.000
44.985.000

106.540.000
106.540.000
6.450.000
6.450.000

37.562.000
37.562.000
53.000
53.000

60.572.000
60.572.000
15.637.000
15.637.000

III.

Proračunski presežek (I.-II.) (proračunski primanjkljaj)

-33.898.000

+48.513.000

-7.069.000

B)

Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov
Prejeta vračila danih posojilin prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)
Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

Proračun 2003

Realizac. 1-9/03

Rebalans 2003

–

39

130

–

39

130

-39

-130

Proračun 2003

Realizac. 1-9/03

Rebalans 2003

-33.898.000
+33.898.000
+33.898.000

+48.474.000
-48.513.000
+48.474.000

-7.199.000
+7.069.000
-7.199.000

72

73
74
II.
40

41

42
43

IV.
75

V.
44

VI.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemater. premoženja
Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
Transferni prihodki
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442)
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)

C)

Račun financiranja
Skupina/Podskupina kontov
VII. Zadolževanje (500)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačiila dolga (550)
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
IX.
X.
XI.

Sprememba stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)
Neto financiranje (VI.+X.) =III.
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5106.
Proračunski primanjkljaj v znesku 7.069.000 SIT, povečan za primanjkljaj iz računa finančnih terjatev in naložb v
znesku 130.000 SIT bo pokrit s presežkom sredstev na
računih 31. 12. 2002.
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov so priloga k temu
odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2003.
Št. 403-02/02-05
Mirna Peč, dne 19. novembra 2003.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

5105.
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Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih Vrtca
Cepetavček Osnovne šole Mirna Peč

Na podlagi drugega odstavka 17. člena zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03) ter 15. člena
statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99 in
52/01, 40/03) je Občinski svet občine Mirna Peč na 10.
redni seji dne 18. 11. 2003 sprejel

SKLEP
o določitvi števila otrok v oddelkih Vrtca
Cepetavček Osnovne šole Mirna Peč
1
Število otrok v oddelkih Vrtca Cepetavček Osnovne
šole Mirna Peč lahko presega število, kot izhaja iz prvega
odstavka 17. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96,
44/00 in 78/ 03), za največ dva otroka v oddelku.
2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. septembra 2003.
Št. 031-01-165/03
Mirna Peč, dne 20. novembra 2003.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Mirna Peč

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 –
odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl.
US, 44/96 – odl. US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98,
68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 –
popravek sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00,
28/01 – odl. US, 16/02 – odl. US in 51/02) ter 10. in 46.
člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99,
52/02 in 40/03) in v skladu z uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03)
je Občinski svet občine Mirna Peč na 10. redni seji dne
18. 11. 2003 prejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Mirna Peč
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 34/99) se
doda peti odstavek 21. člena tako, da se glasi:
»Tajnik občine mora imeti najmanj visoko strokovno
izobrazbo.«
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-04/03-01
Mirna Peč, dne 19. novembra 2003.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

MORAVSKE TOPLICE
5107.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Moravske Toplice za leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter
16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS,
št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet
občine Moravske Toplice na seji dne 17. 11. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Moravske Toplice za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Moravske Toplice za leto
2003 (Uradni list RS, št. 32/03) se spremeni 3. člen odloka tako, da se glasi:
»Višina proračuna
Z odlokom o proračunu Občine Moravske Toplice za
leto 2003 so predvideni:
v SIT
Prilivi – prihodki
1.144,537.000
– prihodki za pokrivanje primerne
porabe
618,035.000
– prihodki na podlagi javnih razpisov
in kreditov
154,958.000
– namenski in drugi prihodki proračuna 250,024.000
– prihodki KS iz naslova
samoprispevka in drugi viri KS
61,500.000

Stran

15944 / Št. 117 / 28. 11. 2003

Uradni list Republike Slovenije
v SIT

– sredstva iz preteklih let krajevnih
skupnosti
– sredstva iz preteklih let – proračun

38,925.000
21,095.000

Odlivi – odhodki
1.144,537.000
– za izvajanje del javne uprave
178,718.000
– za potrebe obrambe-civilne zaščite
2,404.000
– za potrebe javnega reda
in varnosti-protipožarna varnost
15,990.000
– za izvajanje gospodarskih dejavnosti 359,455.000
– za potrebe varstva okolja
107,159.000
– za potrebe stanovanjskih dejavnosti
in prostorskega razvoja
50,839.000
– za potrebe na področju zdravstva
1,100.000
– za rekreacijo, kulturo in dejavnosti
neprofitnih organizacij
37,855.000
– za potrebe izobraževanja
230,302.000
– za socialno varnost
60,290.000
– sredstva krajevnih skupnosti
100,425.000
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. Prihodki
1.074,517.000
Prihodki in drugi prejemki proračuna
1.013,017.000
70 DAVČNI PRIHODKI
332,698.000
700 Davki na dohodek in dobiček
198,527.000
703 Davki na premoženje
36,954.000
704 Domači davki na blago in storitve
97,217.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI
72,692.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
12,061.000
711 Takse in pristojbine
3,000.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 4,000.000
714 Drugi nedavčni prihodki
53,631.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč

6,000.000
6,000.000

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije od domačih virov

7,000.000
7,000.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki

594,627.000
594,627.000

40
400
401
402
403
409

TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve

208,355.000
44,378.000
6,261.000
142,111.000
10,600.000
5,005.000

41 TEKOČI TRANSFERI
308,647.000
410 Subvencije
8,590.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
75,740.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam 36,429.000
413 Drugi domači transferi
187,888.000
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
469,031.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 469,031.000
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
Odhodki in drugi izdatki krajevnih
skupnosti

32,979.000
32,979.000
100,425.000

40 TEKOČI ODHODKI
402 Izdatki za blago in storitve

36,978.000
36,978.000

41 TEKOČI TRANSFERI
412 Transferi neprofitnim organizacijam

9,400.000
9,400.000

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
32,869.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 32,869.000
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. SALDO bilance prihodkov in odhodkov

21,178.000
21,178.000
–44,920.000

B) RAČUN FINANCIRANJA
IV. Zadolževanje

/

50 ZADOLŽEVANJE
550 Najem kreditov
V. Odplačila dolga
55 ODPLAČILA KREDITOV
550 Odplačila dolga
VI. NETO zadolževanje

/
23,600.000
23,600.000
23,600.000
–23,600.000

C) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Prihodki in drugi prejemki krajevnih
skupnosti
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in drugi
nedavčni prihodki
714 Drugi nedavčni prihodki
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki

61,500.000
60,039.000
11,560.000
48,479.000
1,461.000
1.461.000

II. Odhodki

1.119,437.000

Odhodki in drugi izdatki proračuna

1.019,012.000

VII. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev
10,000.000
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 10,000.000
750 prejeta vračila danih posojil
10,000.000
VIII. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
44 DANA POSOJILA
440 Dana posojila
IX. Prejeta minus dana posojila
SKUPNI SALDO NA RAČUNIH

1,500.000
1,500.000
1,500.000
————————
+8,500.000
–60,020.000
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Negativni saldo na računih v višini 60,020.000 SIT se
pokriva iz naslova ugotovljenega presežka iz preteklih let po
zaključnem računu za leto 2002, oziroma stanja sredstev na
računih na dan 31. 12. 2002, in sicer pri proračunu občine
v višini 21,095.000 SIT in pri krajevnih skupnostih v višini
38,925.000 SIT.
V okviru proračunskih izdatkov se oblikuje obvezna
rezerva občine v višini 3,005.000 SIT. Ta sredstva se uporabljajo in razporejajo v skladu z 49. členom zakona o javnih
financah in statutom občine.«
2. člen
Vsa ostala določila odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2003 ostanejo nespremenjena in v
veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 2003.

Št. 403-02/02-3/3
Moravske Toplice, dne 17. novembra 2003.

Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.
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tolarjev mesečno na glas volilca, ki je veljavno glasoval za
to stranko.
4. člen
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje
strank, ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima občina
opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s
katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog
(primerna poraba).
5. člen
Sredstva se strankam nakažejo na račune mesečno po
dvanajstinah.
6. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Moravske Toplice z
dne 5. 3. 2001 (Uradni list RS, št. 20/01).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list RS, uporabljati pa se začne s 1. 10. 2003.

Št. 024-01/03-1
Moravske Toplice, dne 17. novembra 2003.

Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

5108.

Odlok o načinu financiranja političnih strank v
Občini Moravske Toplice

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US, 24/99, 70/00,
51/02 in 94/02 – odl. US) ter na podlagi 16. člena statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01,
24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet občine Moravske
Toplice na 7. redni seji dne 17. 11. 2003 sprejel

ODLOK
o načinu financiranja političnih strank
v Občini Moravske Toplice
1. člen
Političnim strankam (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki
so kandidirale kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v Občinski svet, se dodelijo sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volilcev, ki so jih dobile na
volitvah, in sicer v višini 56 tolarjev mesečno.
Stranka je upravičena pridobiti sredstva iz proračuna
občine, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100).
2. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank
se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
3. člen
Stranki, ki je kandidirala svoje kandidatke oziroma
kandidate na zadnjih volitvah se sme dodeliti največ 56

5109.

Odlok o lokacijskem načrtu za območje novega
zdravilišča Rimska Čarda

Na podlagi 175. člena in v povezavi s 17. do
34. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02), 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01,
24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet občine Moravske
Toplice na seji dne 17. 11. 2003 sprejel

ODLOK
o lokacijskem načrtu za območje novega
zdravilišča Rimska Čarda
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 43/98 in 90/03),
sprejme lokacijski načrt za območje Rimske Čarde v Moravskih Toplicah. Lokacijski načrt je, pod številko 23/03LN/MT, izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o. Murska Sobota.
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2. člen
Lokacijski načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in
grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na
lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov,
naprav in ureditev.
Tekstualni del obsega:
1. Splošni del
2. Opis in utemeljitev prostorskih pogojev za realizacijo
po posameznih področjih
3. Soglasja pristojnih organov
Grafični del obsega:
I. Prikaze iz prostorskih sestavin planskih aktov
1. Izrez iz plana občine
M 1:5000
II. Prikaze prostorskih ureditev po posameznih področjih
2. Kopija katastrskega načrta z območjem
obdelave
3. Parcelacijski načrt
4. Zakoličbena situacija
5. Ureditvena situacija z zasnovo zelenih
površin
6. Komunalna ureditev znotraj območja LN
7. Komunalna ureditev-navezava
na primarne vode
8. Prometna situacija
9. Varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami

M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000

bolezni – luskavice oziroma psoriaze in spremljajočih objektov. Zdravljenje se bo izvajalo s pomočjo termomineralne
vode iz obstoječe vrtine M t – 2, ki je bila obnovljena in
dodatnih vrtin za ta namen.
6. člen
Zdravilišče bo imelo naslednji program in kapacitete:
– hotel (4 zvezdice) s ca. 260 posteljami s spremljajočimi prostori in upravo;
– avtocamp s ca. 50 stojišči za avtodome in šotoriščem;
– terapevtske zmogljivosti (hidroterapije, termoterapije, elektroterapije, kineziterapija);
– notranji in zunanji bazeni;
– zdravstvene kapacitete (ordinacije, laboratorij ipd.);
– rekreacijske površine (znotraj in zunaj);
– zelene in sprehajalne ter prometne površine;
– ter druge vsebine, ki dopolnjujejo in so kompatibilne
z osnovnim namenom ter so istočasno prostorsko in okoljsko sprejemljive.

M 1:1000
M 1:1000

III. POGOJI ZA IZRABO – OBLIKOVANJE POSEGOV
V PROSTOR

M 1:5000
M 1:1000

7. člen
Osnovna izhodišča za urbanistično oblikovanje območja in arhitekturno oblikovanje objektov so privzeta po nagrajeni rešitvi, pridobljeni z javnim natečajem.

M 1:1000

3. člen
Programsko in urbanistično izhodišče za izdelavo lokacijskega načrta predstavlja nagrajena rešitev, ki je bila pridobljena na podlagi razpisanega javnega natečaja za pridobitev programsko-urbanističnih rešitev zdravilišča.
II. OBSEG, NAMENSKA OPREDELITEV OBMOČJA
4. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega naslednje parcele v k.o. Sebeborci:
2135/1, 2135/2, 2136/1, 2136/2, 2136/3, 2137,
2138, 2140/1, 2140/2, 2140/3, 2140/4, 2141, 2142,
2143, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2004.
Izven območja zdravilišča bo potrebno zagotavljati zemljišča za navezavo območja na primarna infrastrukturna omrežja (vodovod, kanalizacija, telekomunikacije, elektroprenosno omrežje, plinifikacija, itd.). Priključki na primarna
omrežja bodo potekali po parcelah številka: 2243/2,
2120/2, 2120/1, 2135/2, 2255, 2260, 2219, 2216/1,
2216/2, 2215, 2224, 2157, 2153, 2154, 2135/1, 2100,
k.o. Sebeborci; 1144, 562, k.o. Martjanci; 1581/1 k.o.
Puconci; 573 k.o. Nemčavci. Kolikor se bo v času projektiranja posameznih infrastrukturnih vodov pokazala potreba,
je možno posegati tudi na druga zemljišča, ki niso navedena
v odloku.
5. člen
Območje obdelave iz prejšnjega člena je namenjeno
izgradnji zdravilišča specializiranega za zdravljenje kožne

8. člen
Na območju lokacijskega načrta je predvidena gradnja
objektov in naprav, ki bodo namenjene razvoju predvidenih
dejavnosti, navedenih v 5. členu tega odloka pod naslednjimi pogoji:
– gradbene linije predvidenih objektov so razvidne iz
grafičnih prilog;
– tlorisne dimenzije in vertikalni gabariti predvidenih
objektov in naprav ne smejo presegati maximalnih gabaritov,
razvidnih iz grafičnih prilog navedenih v 2. členu tega odloka. Spremeniti jih je možno pod pogoji navedenimi v 27. členu tega odloka.
IV. POGOJI ZA UREJANJE INFRASTRUKTURE
9. člen
Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati po grafični
prilogi “Komunalne naprave” in v skladu s pogoji iz smernic
posameznih pristojnih služb k predmetnemu lokacijskemu
načrtu. Infrastrukturni vodi območja se navežejo na obstoječe infrastrukturne sisteme. Novi komunalni vodi se morajo
voditi po cestnem svetu, kjer je to mogoče. Komunalni vodi
se polagajo podzemno. Odmiki med vodi različnih omrežij
morajo ustrezati predpisom, če to ni mogoče, se morajo
izvesti predpisane zaščite.
10. člen
Promet
Izvede se priključek na regionalno cesto R1-232 Murska Sobota – Hodoš, pod pogoji smernic posameznih pristojnih služb k predmetnemu lokacijskemu načrtu. Znotraj
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območja je predvidena izvedba internega prometnega omrežja z ustreznimi ločitvami med posameznimi vrstami prometa
(promet motornih vozil, kolesarji, pešci, obiskovalci, dostava) in ureditvijo ustreznih parkirnih površin. Prometne ureditve se izvedejo, kot je prikazano v grafičnih prilogah.

Odpadki se bodo zbirali ločeno, v posebej za to predvidenih prostorih, znotraj posameznih sklopov območja (hotel, zdravstveno-terapevtski del, autocamp).
Način odvoza in odlaganja se določi v skladu z odlokom o ravnanju z odpadki v Občini Moravske Toplice.

11. člen

17. člen

Kanalizacija
Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema. Fekalne vode se zbirajo in priključijo na obstoječe
kanalizacijsko omrežje (kolektor Sebeborci – Martjanci –
Murska Sobota).
Meteorne vode se zbirajo in odvajajo preko meteorne
kanalizacije do površinskega odvodnika (Martjanski potok).
Padavinske vode s cest, parkirišč in manipulativnih površin,
se morajo voditi v potok preko lovilcev olj in maščob.
Pri ureditvi večjih utrjenih (asfaltnih ali tlakovanih) površin in strešin, je v projektni dokumentaciji potrebno predvideti ukrepe za zmanjšanje hitrosti odtoka meteornih odpadnih vod (92. člen ZV-1).
Tehnološke odpadne vode ni dovoljeno spuščati v kanalizacijsko omrežje brez predhodnega čiščenja v skladu z
okoljskimi predpisi. Pred izpustom jih je potrebno tehnološko obdelati (predčistiti).
Tehnologijo čiščenja teh vod je potrebno natančno
opredeliti v fazi izdelave projektne dokumentacije.

Ogrevanje
Znotraj območja je predvidena izvedba centralnega sistema ogrevanja. Za ogrevanje je predviden plin: dodatno
ogrevanje se bo lahko izvajalo s pomočjo geotermalne
energije.

12. člen
Vodovod in hidrantno omrežje
Na območju je predvidena zgraditev sistema krožnega
vodovoda s hidrantnim omrežjem Puconci – Legrad – Rimska Čarda, z navezavo na vod Puconci – Sebeborci.
13. člen
Elektrika
Predvidena je izgradnja nove transformatorske postaje,
ki se priključi na obstoječe srednjenapetostno omrežje, pod
pogoji upravljavca. Objekti znotraj območja se priključijo na
predvideno nizkonapetostno razdelilno kabelsko omrežje.
14. člen
Informacijsko omrežje
Izvede se priključek na obstoječi optični vod, ki poteka
na zahodnem robu območja, pod pogoji upravljavca. Na
mestih križanj predvidenih cestnih priključkov in predvidenih
komunalnih naprav z obstoječim optičnim kablom, je potrebno izvesti zaščite in prestavitve na podlagi posebnih projektov upravljavca – Telekom Slovenije.
15. člen
Plinovodno omrežje
Znotraj območja se izvede plinovodno omrežje, kot je
prikazano v grafičnem delu lokacijskega načrta.
16. člen
Javna higiena
V fazi izdelave projektne dokumentacije je potrebno
upoštevati določila pravilnika o higieni živil (Uradni list RS,
št. 60/02) glede ureditve gospodarskega vhoda za dostavo
živil, zaščite objektov pred vdorom glodalcev in insektov ter
ureditve prostorov za dispozicijo in manipulacijo različnih
vrst odpadkov.

V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV
V PROSTOR
18. člen
Znotraj območja se izvaja I. stopnja varstva pred hrupom. Predvidene dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, ki
bi presegal mejne dnevne (50 dbA) in nočne (40 dbA) ravni
hrupa.
19. člen
Kot energetski vir znotraj območja je predviden plin,
kot dodatni energetski vir je možna uporaba geotermalne
vode.
20. člen
Za rabo termomineralne vode in za izpust očiščene
padavinske odpadne vode v Martjanski potok, je treba pridobiti vodno dovoljenje na podlagi 127. člena zakona o
vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02).
Za obnovo geotermalne vrtine, dodatnih vrtin, ureditev
odvajanja odpadnih voda in posege na vodnih in priobalnih
zemljiščih ter poplavnih območjih, je treba pridobiti vodno
soglasje na podlagi 150. člena zakona o vodah (ZV-1, Uradni
list RS, št. 67/02).
21. člen
Vzhodni del območja obdelave ob bodočem zadrževalniku Martjanskega potoka – se bo urejeval v 2. fazi, v skladu
s pogoji s področja voda, ki bodo podrobneje opredeljeni v
idejnem projektu zadrževalnika Rimska Čarda.
22. člen
Pri gradnji objektov se morajo glede odmikov in načina
gradnje upoštevati predpisi s področja požarnega varstva.
Graditi se mora z ognjevarnimi materiali oziroma v požarnovarnih konstrukcijah.
Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz interventnih
vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik. Oskrba s požarno
vodo se zagotovi preko predvidenega hidrantnega omrežja z
nadzemnimi hidranti.
23. člen
Pri gradnji objektov se morajo urediti dostopi za invalidske vozičke. Pri gradnji pločnikov se morajo urediti sestopi s pločnikov pri prehodih s cest in na parkirišča tako,
da je omogočena normalna uporaba osebam z invalidskimi
vozički.
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24. člen
Ureditve predvidene na vzhodnem robu območja, ki se
navezujejo na predvideno izvedbo zadrževalnika Martjanskega potoka, se bodo izvajale v 2. fazi – po izvedbi zadrževalnika.
Izvajanje ostalih ureditev, predvidenih z lokacijskim načrtom, bo potekalo postopoma, v skladu z interesi investitorja. Praviloma mora pred gradnjami in drugimi posegi v
prostor biti urejena zanje potrebna komunalna oprema.

Uradni list Republike Slovenije
29. člen
Lokacijski načrt je na vpogled občanom in organizacijam na sedežu Občine Moravske Toplice.
30. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 333-06/00-1
Moravske Toplice, dne 17. novembra 2003.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
25. člen
Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi morata
investitor in izvajalec natančno upoštevati določila lokacijskega načrta.
Investitor in izvajalci morajo vse predvidene posege
izvesti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo, varno
in ekonomsko opravičljivo, ter pri tem ne smejo poslabšati
razmer na sosednjih območjih.
Investitor in izvajalci predvidenih objektov in naprav
morajo pri izdelavi izvedbene dokumentacije in pri gradnji
upoštevati soglasja pristojnih organov in organizacij, ki so
sestavni del lokacijskega načrta.
26. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji posegov v prostor in izvajalci lokacijskega načrta
upoštevati:
– plodno zemljo, ki bo odstranjena zaradi gradnje novih objektov, prometnih in manipulacijskih površin, je treba
uporabiti za ureditev zelenih površin
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne
škodljive posledice zaradi gradnje
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo
prihajalo do zastojev
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred pričetkom gradnje
– zagotoviti zavarovanje gradbišča.
VIII. ODSTOPANJA
27. člen
Dopustna odstopanja od predvidenih tlorisnih gabaritov znašajo ± 2 m v smeri, ki ni omejena z gradbeno linijo.
Možna so tudi večja odstopanja od grafičnih prilog,
pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. V takih primerih je potrebno
ponovno preveriti pogoje tega odloka, z novo ustrezno strokovno podlago, pred izdajo dovoljenja za gradnjo. Odločbe
tega člena se nanašajo tudi za posege, ki niso bili predvideni in prikazani v grafičnih prilogah.

Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

5110.

Odlok o predkupni pravici Občine Moravske
Toplice

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena statuta Občine
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01,
69/02 in 28/03) je Občinski svet občine Moravske Toplice
na 7. redni seji dne 17. 11. 2003 sprejel

ODLOK
o predkupni pravici Občine Moravske Toplice
1. člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice Občine
Moravske Toplice na nepremičninah in način uveljavljanja
predkupne pravice na teh območjih.
2. člen
Občina Moravske Toplice 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, ki
so opredeljena v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–2000 (Uradne
objave, št. 24/86, 7/87, 10/90 in 43/98), srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Moravske Toplice (Uradne objave, št. 24/86, 7/87 in Uradni
list RS, št. 90/03) in odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št.
71/98, 20/01 in 92/03).
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 ta namen zagotovljena tudi
sredstva.

IX. KONČNE DOLOČBE
28. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.

3. člen
Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina
nepremičnino potrebuje za:
– izvedbo prostorskega akta,

Št. 117
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– 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.

za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, poveča za največ dva otroka.
2. člen
Ta sklep začne veljati takoj, objavi pa se v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 64-01/03-10 os
Moravske Toplice, dne 17. novembra 2003.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

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.

5112.
5. člen
Predkupno pravico v imenu in za račun občine uveljavlja občinska uprava.
6. člen
Kartografsko gradivo za območje predkupne pravice je
na vpogled na Občini Moravske Toplice.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 062-02/03-7/1 os
Moravske Toplice, dne 17. novembra 2003.

Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

5111.

Sklep o določitvi števila otrok v vrtcih Občine
Moravske Toplice

Na podlagi 17. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96, 44/96, 44/00 in 78/03), 25. in 39. člena odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 57/97, 59/97,
40/99, 3/00, 13/00, 32/00 in 29/02) in 16. člena statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01,
24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet občine Moravske
Toplice na redni seji dne 17. 11. 2003 sprejel

SKLEP
o določitvi števila otrok v vrtcih Občine
Moravske Toplice
1. člen
Vrtci Občine Moravske Toplice morajo pri določitvi števila otrok v oddelkih upoštevati drugi odstavek 17. člena
zakona o vrtcih tako, da se število otrok v oddelku, določeno v 25. členu odredbe o normativih in kadrovskih pogojih

/ 28. 11. 2003 / Stran 15949

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Moravske Toplice za leto 2004

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99 – odl.
US in 61/99 – odl. US), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93, 6/94 – odl. US, 45/94 –
odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv.
raz., 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 –
odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98
in 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) 16. člena statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01,
24/01, 69/02 in 28/03) in 15. člena odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 98/03) je Občinski svet občine Moravske Toplice na 7. redni seji dne 17. 11. 2003 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Moravske Toplice za leto 2004
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice
za leto 2004 znaša za pozidane gradbene parcele 0,27 SIT,
vrednost točke za izračun nadomestila za zazidljive gradbene
parcele pa 0,05 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2004 dalje.
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati sklep
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 3/03).
Št. 423-06/02-6/2
Moravske Toplice, dne 17. novembra 2003.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.
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5113.

Uradni list Republike Slovenije
la so dovoljena samo s soglasjem organizacije ali skupnosti,
za katere uresničitev programa je zemljišče namenjeno.

Odlok o splošnih merilih prostorsko ureditvenih
pogojev za naselja v Občini Pivka

Na podlagi 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr.), ter na podlagi 16.
člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99,
77/00, 24/01) je Občinski svet občine Pivka na 8. seji dne
19. 11. 2003 sprejel

ODLOK
o splošnih merilih prostorsko ureditvenih pogojev
za naselja v Občini Pivka
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo splošna merila prostorsko ureditvenih pogojev za vsa naselja v Občini Pivka in
veljajo samo skupaj s posebnimi merili, ki se sprejmejo za
posamezno območje oziroma planske celote.
2. člen
Posegi v prostor morajo biti skladni z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in družbenega plana Občine Pivka (Uradni list RS št. 82/98)
ter spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka, dopolnitev
2003.
3. člen
Merila in pogoji za posege v prostor so deljeni v skupna, podrobna merila in pogoje ter merila za varovanje,
urejanje in vzdrževanje površin in objektov v ureditvenih
območjih naselij ter površinah ob javnih cestah in poteh v
Občini Pivka. Skupna merila in pogoji v tem odloku opredeljujejo:
– načine urejanja,
– vrste posegov v prostor,
– pogoje za urbanistično oblikovanje območij ter arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav oziroma drugih
posegov v prostor.
II. NAČIN UREJANJA
4. člen
V območjih urejanja, kjer prostorski plan predvideva
izdelavo prostorskega izvedbenega načrta, so na obstoječih
objektih dovoljene:
– minimalne dozidave in nadzidave, s katerimi se bistveno ne odstopa od gabaritov obstoječih objektov (do 10%
skupne koristne površine obstoječega objekta).
– spremembe namembnosti objektov (do 15% skupne
koristne površine obstoječega objekta) in s svojo dejavnostjo ne spreminjajo osnovne funkcije območja in nimajo kvarnega vpliva na okolje,
– vzdrževalna dela,
– ostali posegi, za katere ni potrebno dovoljenje in
posegi v zvezi s komunalnim urejanjem.
Na zemljiščih, ki so s planskimi akti namenjena za
spremljajoče dejavnosti, prometne površine, komunalne in
energetske naprave ter ostale potrebe skupnega in splošnega pomena, so dovoljeni samo posegi, za katere je bilo
zemljišče namenjeno. Morebitna odstopanja od tega določi-

III. VRSTE POSEGOV V PROSTOR
5. člen
V obravnavanih naseljih znotraj poselitvenih območij so
dovoljeni naslednji posegi, če v tem odloku ni drugače določeno:
– redno vzdrževanje,
– rekonstrukcija objektov,
– dozidave,
– nadzidave,
– nadomestna gradnja,
– novogradnja (posamična, dopolnilna, gradnja za potrebe kmetij),
– spremembe namembnosti (za stanovanja, za potrebe kmetij, za potrebe obrti),
– gradnja pomožnih objektov,
– gradnja potrebne komunalne in prometne infrastrukture.
6. člen
Gradnja prostostoječih objektov je dopustna na tistih
zemljiščih, kjer to omogoča oblikovanost terena in velikost
razpoložljive parcele skladno z urbanističnimi konstantami,
ki jih določa okoliška grajena struktura.
7. člen
Novogradnja prostostoječih objektov, prizidkov, nadzidav, nadomestnih gradenj, preureditev stropno-strešnih konstrukcij in adaptacij je dopustna pod naslednjimi pogoji:
– možni so posegi v prostor, ki trajno ne spreminjajo
ekološkega ravnovesja v naravi in krajinskih značilnosti v
prostoru,
– dostopnost do novih stavbnih površin mora biti funkcionalno in varnostno v skladu z osnovnimi principi urejanja novogradenj oziroma prometno-tehnično varna,
– vsi posegi morajo biti usklajeni s predpisi o požarni
varnosti in sanitarno-tehničnimi predpisi,
– intenzivnost rabe se s posamezno novogradnjo ne
sme bistveno spremeniti.
8. člen
Spremembe namembnosti objektov so možne le v tolikšni meri, da se ne spreminja pretežna namembnost območja, ki je opredeljena v veljavnih planskih dokumentih
občine. Ni dovoljeno vnašanje novih dejavnosti, ki bi negativno vplivale na sedanjo namembnost. Objekt z novo namembnostjo ne sme motilno vplivati na bivalne in delovne
pogoje ter ekološko ravnovesje.
Dopustne so spremembe funkcij objektov za potrebe
razvoja naselij.
9. člen
Gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetijske
dejavnosti je dovoljena na zemljiščih znotraj kmetijskih gospodarstev, ki so dovolj velika, ob upoštevanju zadostnih
odmikov od sedanjih objektov, ob zagotovitvi zadostne površine za dovoz in manipulacijo in na območjih, ki so za tako
vrsto gradnje določena.
10. člen
Lokacija za postavitev spominskega obeležja naj bo
izbrana na podlagi vsakokratne urbanistične presoje prostora, tako da se s postavitvijo dopolnjuje javni prostor.
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11. člen
Gradnja pomožnih objektov, ki jih določa občinski odlok
o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin
(Uradni list RS, št. 23/97) je dopustna le, kadar v sklopu
obstoječih objektov ni možno zadovoljiti manjkajočih prostorskih potreb. Pri novogradnji se te potrebe rešujejo znotraj objekta.
12. člen
Večja reklamna znamenja in turistične oznake naj bodo
praviloma postavljene združeno na skupnih lokacijah, tako
da niso motilni za okoliški ambient ter ne ovirajo prometa in
vzdrževanja komunalnih naprav. Če niso redno vzdrževana,
jih je dolžan investitor odstraniti po pogojih pristojne urbanistične inšpekcije.
13. člen
Začasni objekti in naprave, namenjeni začasnemu zadovoljevanju prostorskih potreb za storitvene dejavnosti, družbene dejavnosti, šport, rekreacijo ter ostale potrebe (za
obdobje do izgradnje trajnega objekta), sezonski turistični
ponudbi ali občasnim prireditvam, se lahko postavijo na
zemljiščih, kjer v tekočem planskem obdobju ni predviden
trajen poseg v prostor. Pogoji za postavitev začasnih objektov in naprav so analogni pogojem kot za trajne posege v
prostor.
Dovoljenje za postavitev začasnega objekta se lahko
izda največ za čas do izteka tekočega srednjeročnega obdobja. V aktu, s katerim upravni organ dovoli postavitev
začasnega objekta, mora biti opredeljeno, kdo ga je dolžan
odstraniti, na čigave stroške in v kakšnem roku.
14. člen
Pri urejanju okolice objektov veljajo naslednji pogoji:
– višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču. Podporni zidovi so dovoljeni
le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Podporni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali,
– ograjevanje parcel (zemljišč) izven strnjeno zazidanih
območij ni dopustno. Ograje so dopustne, kadar je potrebno zavarovanje zemljišča, objekta ali naprave pred nevarnimi vplivi na ljudi in živali ter preprečevanje nedovoljenega
prečkanja območij,
– vse obstoječe in predvidene zelene površine je potrebno redno vzdrževati, varovati in ohranjati,
– tlakovanje dvorišč in urejanje igrišč je nujno uskladiti
z namembnostjo in velikostjo zazidave ter ureditvijo zelenih
površin,
– po končanem posegu v prostor je obvezna zasaditev
zemljišča z avtohtonim zelenjem.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČIJ
TER ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN
NAPRAV OZIROMA DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
Lega objektov
15. člen
Pri določanju lege objektov je treba upoštevati pogoje:
– novi objekti morajo biti odmaknjeni od parcelne meje
tako, da ni motena sosednja posest, da je možno normalno
vzdrževanje objekta in, da so upoštevani sanitarni in požarno varstveni pogoji,
– nadomestna gradnja objekta, ki je manj kot 2 m oddaljen od meje je možna na to stran v istih gabaritih,
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– sprememba namembnosti teh nadomestnih gradenj
je možna, če se z njo bistveno ne spreminja pretežna funkcija območja,
– minimalni možni odmik od parcelne meje je 4 m, v
primerih, ko tak odmik onemogočajo terenski in drugi vplivi,
je lahko odmik od meje 2 m s soglasjem mejaša,
– večji odmik od meje je pogojen s sanitarno in požarno-varstvenimi pogoji,
– gradnja objektov ob območju najboljših kmetijskih
zemljišč je možna v oddaljenosti minimalno 5 m,
– gradnja objektov od drugih kmetijskih zemljišč je možna v oddaljenosti minimalno 3 m,
– gradnja objektov ob gozdnih površinah znotraj poselitvenih območij je možna v oddaljenosti 25 m; izjemoma je
odmik lahko manjši (minimalno 10 m), če so izvedeni vsi
požarno-varnostni ukrepi in ukrepi pred nekontroliranim rušenjem dreves v gozdnem robu skladno s soglasjem pristojnega zavoda,
– odmiki od javnih cest morajo biti pri novih objektih
usklajeni z zakonom o javnih cestah oziroma soglasjem njihovih upravljavcev. Odmike pogojuje upravljalec in ne sme
biti manjši od 3 m, kar je cestni pas,
– izjemoma so odmiki manjši v naseljih, kjer novogradnja ali nadomestna gradnja sledi značilni tipični urbanistični
zasnovi naselja ali pa je potrebno upoštevati pogoje varstva
kulturne dediščine,
– odmiki od komunalnih vodov in naprav morajo biti pri
novih objektih v skladu s predpisi in normativi za posamezne
vrste komunalnih naprav,
– odmiki od vodotokov oziroma posegi v vodna in priobalna zemljišča morajo biti v skladu z določili zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02) in soglasjem upravljavca vodotokov,
– do objektov meteorne odvodnje je potrebno zagotoviti dostop zaradi izvajanja vzdrževalnih del;
– zagotoviti je potrebno ustrezno poplavno varnost.
Oblikovanje objektov in okolja
16. člen
Novogradnje, nadzidave, dozidave in ostali posegi v
prostor naj vzdržujejo vzpostavljeno oblikovno identiteto in
homogenost območja, zato naj se prilagodijo okoliškim objektom in ureditvam po:
– zasnovi izrabe funkcionalnega zemljišča,
– odmiku od sosednjih objektov (ne smejo zmanjšati
osončenosti sosednjih objektov),
– sestavi osnovnih stavbnih mas,
– višini in gradbeni črti,
– naklonu streh in smereh slemen,
– razmerjih fasad in njihovih orientacij, še zlasti na ulično stran,
– merilih in razporeditvi fasadnih elementov, še zlasti
oken in vrat,
– barvi in teksturi streh in fasad,
– načinu ureditve kvalitetnega odprtega prostora,
– načinu izvedbe ograj in ostalih posegov v prostor.
17. člen
Postavitev novih objektov na parcelo ter oblikovanje
parcel mora biti usklajeno z obstoječo tipologijo parcelacije
in lege stavbe na parceli (lega, velikost, dostopnost).
Dozidave že prizidanih delov k objektu niso dovoljene.
V primeru potrebe po rastočih gabaritih objektov, ki razpolagajo z zadostnim zemljiščem, je pri pripravi dokumentacije
za pridobitev ustreznega dovoljenja potrebno izdelati rekonstrukcijo celotnega predvidenega objekta s prenovo in oblikovanjem v skladno v arhitektonsko celoto.
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18. člen
Pri oblikovanju stanovanjskih objektov je treba upoštevati naslednje pogoje:
– tloris: pravilna podolgovata tlorisna zasnova, da je
daljša stranica in sleme strehe pravokotna na smer glavne
komunikacije v naselju.
Izjemoma je možno odstopanje od podolgovate tlorisne zasnove, kjer to pogojuje teren, ali kjer je to že pravilno
v zasnovi prvotne zazidave,
– etažnost: z upoštevanjem tipoloških zakonitosti, oziroma prvotne pozidave praviloma objekti obsegajo pritličje,
nadstropje in delno izkoriščeno podstrešje, izjemoma zaradi
nagnjenosti tudi klet. V posameznih naseljih pa je dovoljeno
povečati kolenčni zid za izkoriščeno podstrešje,
– streha: praviloma simetrična dvokapnica z naklonom
strešin do 40 stopinj:
smer slemena na objektu mora biti vzporedna z daljšo
stranico objekta oziroma usklajena z obstoječo zasnovo in
ambientalno ureditvijo zaselka; možno je osvetljevanje podstrešij s frčadami; strešna kritina je v temno rdeči, rjavi ali
temno sivi barvi, zaključki streh s čopi so priporočljivi, kolikor je to značilnost obstoječih sosednjih objektov,
– višina: ne sme presegati višin, ki izhajajo iz pogojev
za etažnost in streho; načeloma ne sme presegati višin
okoliških objektov ali dominant v prostoru, kolikor skladno s
krajinskimi zakonitostmi prostora poseg ne oblikuje nove
dominante:
– fasade: oblikovanje odprtin na fasadah ter obdelava
fasad naj izhajata iz funkcije objekta in se prilagajata sosednjim prvobitnim objektom; horizontalna členitev fasad z okenskimi odprtinami (in vratnimi) mora upoštevati vertikalno podolgovato zasnovo oblike odprtin; ni dopustna širitev
okenskih odprtin, ki bi presegalo 140 cm, širina zidu nad
posameznimi okenskimi odprtinami mora biti najmanj polovico horizontalne širine oken; barva na fasadah naj bo v
svetlih in nevsiljivih tonih: obdelava stavbnega pohištva, ograj
in drugih fasadnih elementov naj bo v naravnih materialih.
Starejše fasade je potrebno redno vzdrževati in pleskati v smislu prejšnjega odstavka
– garaže: praviloma so garaže znotraj osnovnega tlorisa stanovanjskega objekta, izjemoma so garaže grajene
kot prizidek; v primeru prizidka je višina garaže pritličje,
krito s streho z enakimi oblikovalskimi pogoji kot za osnovni objekt: podstrešje ni izkoriščeno oziroma se streho koristi kot teraso.
19. člen
Pri oblikovanju poslovnih prostorov veljajo poleg analogno privzetih pogojev 18. člena še naslednji pogoji:
– tlorisna zasnova, višina prostorov in eventualna etažnost prilagojena dejavnosti poslovnih prostorov z upoštevanjem ustreznih tehničnih predpisov,
– oblikovanje odprtin na fasadi sledi potrebam dejavnosti, pri tem pa je potrebno upoštevati na obstoječih objektih horizontalno in vertikalno členitev. Zahteva po večjih steklenih površinah se rešuje v nizu izložbenih oken z vmesnimi
slopi s tem, da se ohranja ritem oken na ostalem delu
stavbe (nadstropje),
– nova vhodna odprtina naj bo postavljena v os fasadne členitve objekta kakor tudi vetrolov,
– pri objektih postavljenih v ulični gradbeni liniji ni dovoljeno postavljati na zunanji strani vetrolove, tudi nadstreški
nad vhodi so lahko le minimalni,
– novi vetrolovi naj se praviloma rešujejo znotraj poslovnih prostorov,
– vetrolovi, ki nastopajo kot prizidki na zunanji strani
naj bodo oblikovani v skladno arhitektonsko celoto z materi-
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ali, ki nastopajo na preostalem delu stavbe in so usklajeni z
objekti širše okolice in ulično opremo,
– v primeru, da je pred vhodom večji odprt prostor, naj
bodo novi vetrolovi transparentni,
– strehe vetrolovov in nadstreškov ne smejo spreminjati horizontalnih členitev oziroma poudarkov stavb,
– kot dodatne fasadne elemente je možno namestiti
markize, svetlobne napise, okenske obrobe itd. Ti dodatni
elementi ne smejo ukinjati obstoječih horizontalnih in vertikalnih členitev na celotnem delu stavb.
20. člen
Pri oblikovanju pomožnih objektov in naprav veljajo
enotni pogoji od 18. do 20. člena ter še:
– praviloma se grade pomožni objekti kot prizidek k
stanovanjskim objektom ali gospodarskim objektom ali pa
kot samostojni objekt na dvoriščni strani,
– novi objekti morajo biti oblikovno in funkcionalno usklajeni z obstoječimi sosednjimi objekti, ob upoštevanju pogojev za graditev novih objektov,
– garaže za osebne avtomobile s tlorisno površino do
20 m2. V primerih, ko se objekt garaže dograjuje, mora biti
nagib strešin v istem naklonu kot pri osnovnem objektu.
Kritina naj bo enotne barve za obstoječi in novi objekt (prizidek),
– garaža kot samostojni objekt:
višina – pritlični objekt,
streha – simetrična dvokapnica z naklonom do
40 stopinj,
kritina – enaka kot za stanovanjske objekte.
21. člen
Pri dograjevanju in prenavljanju objektov veljajo enotni
pogoji od 16. do 18. člena ter še:
– dopustna je nadzidava, gradnja prizidkov in pomožnih objektov, če to dopušča velikost zemljišča. Pri razmerju
med zemljiščem in objektom je potrebno upoštevati vse
objekte (obstoječe in predvidene) na določenem zemljišču.
Celotna površina zemljišča naj bo vsaj 1,5-krat večja od
bruto etažne površine objektov,
– dozidava in nadzidava sme biti v taki velikosti, da
objekt v celoti bistveno ne odstopa od gabaritov sosednjih
objektov zazidane površine obstoječega objekta, ob upoštevanju pogojev tlorisne zasnove objektov,
– nadzidave objektov so možne v obsegu meril in pogojev za graditev novih objektov,
– prizidek oziroma nadzidavo je potrebno oblikovati v
skladno arhitektonsko celoto z obstoječim objektom,
– dograjevanje in prenavljanje objektov za katere veljajo pogoji varovanja dediščine ali so v območjih, ki so opredeljena kot kulturna dediščina, se načrtuje in izvaja s sodelovanjem pooblaščene organizacije za varstvo naravne in
kulturne dediščine,
– stare objekte, ki so neuporabni in se sami rušijo, je
lastnik dolžan odstraniti ali jih sanirati.
22. člen
Za vzdrževalna dela na obstoječih objektih velja:
– načeloma je treba upoštevati vse prej naštete pogoje
glede oblikovanja objektov,
– pri vzdrževanju je treba ohraniti prvotne elemente
členitve fasad (omet, obdelan kamen, barva ter likovne elemente),
– pri obnovi oziroma zamenjavi kritine na objektih mora
biti nova kritina v zahtevanih barvah kot velja za druge objekte.

Uradni list Republike Slovenije
23. člen
Pri oblikovanju objektov za opravljanje obrtnih storitev
veljajo vsa prej našteta določila za oblikovanje drugih objektov ter še:
– tlorisne dimenzije objekta iz vrst dejavnosti, ki bo v
objektu,
– praviloma je etažnost objekta, ki je namenjen izključno opravljanju obrtnih storitev le pritlična s streho, priporočljivo je, da so prostori in obrtna dejavnost v sklopu stanovanjskih objektov; v tem primeru veljajo za etažnost enaki
pogoji kot za druge objekte.
24. člen
Dopustna je sprememba namembnosti za storitveno
obrt s tem, da se zagotovijo normalni in varni dostopi, dovozi, potrebna parkirišča ter ne nastopajo prekomerni motilni
vplivi na okolico.
25. člen
K pogojem za oblikovanje posegov na objektih v prostor v neposredni soseščini objektov ali v območjih, ki so
razglašeni za spomenike kulturne dediščine ali v njihovem
vplivnem območju, je treba pridobiti soglasje pristojnega
zavoda za varstvo kulturne dediščine. Poleg tega je nujno
treba upoštevati zasnovo ohranjanja narave, kot je prikazana
v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana. Na zavarovanih območjih in območju naravnih vrednot je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje ter naravovarstveno soglasje
k izdelanim projektnim rešitvam.
Za posege na izpostavljenem robu med ureditvenim
območjem naselja in odprtim prostorom je prav tako potrebno upoštevati smernice, oziroma projektantske pogoje pristojnega zavoda.
26. člen
Urbana oprema odprtega prostora kot so kioski, stojnice, telefonske govorilnice, postajališča javnega prometa,
klopi, kakor tudi pomožni in začasni objekti in naprave,
reklamna znamenja in turistične oznake morajo biti v posameznih ožjih območjih naselij oblikovno enotna.
Urejanje zelenih površin
27. člen
Planiranje terena se praviloma izvaja z brežinami in le v
primeru, če to ni mogoče z opornimi zidovi. Oporni zidovi
so na vidni strani grajeni v naravnem kamnu maksimalne
višine 1,20 m oziroma so terasasti z vmesno zasaditvijo. Pri
urejanju okolice objektov je priporočljivo uporabljati avtohtone drevesne in grmovne vrste ter naravne materiale.
V primeru krčitev gozdov ali njihovega robu je nujno
vzpostaviti nov vertikalno zaprt gozdni rob z avtohtonimi in
grmovnimi vrstami.
Oblikovanje ograj in obcestnih zidov
28. člen
Ograje okoli funkcionalnega zemljišča je možno posta-
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– brez soglasja mejaša je možna postavitev ograje
50 cm od meje, oziroma manj s soglasjem, če meja ni
sporna.
Oblikovanje gradbenih parcel
29. člen
Velikost gradbene parcele mora biti prilagojena namembnosti objekta, njegovi velikosti ter naravnim in ustvarjenim danostim prostora.
Velikost gradbene parcele mora omogočiti zadovoljitev
vseh spremljajočih prostorskih potreb osnovne dejavnosti,
razen v primeru, če je že zagotovljeno njihovo skupno zadovoljevanje v širšem območju.
30. člen
Velikost gradbene parcele za enodružinsko stanovanjsko hišo ne sme odstopati od velikosti okoliških parcel v
območju.
Za prosto stoječe stanovanjske objekte naj bo celotna
površina zemljišča praviloma najmanj 1,5-krat večja od bruto etažne površine objekta.
Velikost gradbene parcele v območjih z zgoščeno zazidavo je lahko tudi manjša.
Novozgrajeni objekti poslovnih in proizvodnih dejavnosti imajo določene večje parcele oziroma najmanj 1,8-krat
večje od bruto etažne površine predvidenega objekta. Potrebna parkirišča je potrebno zagotoviti na gradbeni parceli
investitorja.
31. člen
Velikost funkcionalnega zemljišča se določa na osnovi
namembnosti in velikosti objekta, naravnih in ustvarjenih
danosti, ob upoštevanju predvidenega razvoja predvsem infrastrukturnih objektov in naprav ter omejitev uporabe zemljišča po posebnih predpisih.
Merila za določitev velikosti funkcionalnega zemljišča:
– za stanovanjske objekte je minimalna širina okrog
objekta 2 m ter širina dovoza do objekta najmanj 3,5 m,
– za pomožne objekte se določi minimalni obseg funkcionalnega zemljišča in je 1,2 m ob objektu in dostopu,
– za kmetijsko gospodarske objekte je minimalna širina okrog objekta najmanj 2 m, velikost manipulativnega
prostora mehanizacije najmanj v radiu 15 m, širina dovoza
pa najmanj 3,5 m, če zaradi podreditve obstoječi morfologiji
okoliške zazidave ni potrebna posebej prilagojena zasnova,
– za proizvodne objekte se velikost funkcionalnega
zemljišča določi glede na velikost objekta, gostoto in racionalnost pozidave z vključitvijo vseh obstoječih in bodočih
proizvodnih komunikacij z minimalno širino 3,5 m,
– za objekte, ki so namenjeni izključno opravljanju dejavnosti, se velikost funkcionalnega zemljišča določi glede
na tehnološke dejavnosti ter ob smiselnem upoštevanju meril za stanovanjske objekte,
– za vse objekte velja, da kolikor je dejanska parcela
manjša od gradbene parcele (ugotavljanje na osnovi navedenih meril), se upošteva dejanska površina parcele.

viti:
– ograja je lahko živa meja, tudi ojačana z žično mrežo, lesena oziroma intenzivno ozelenjena do maksimalne
višine 1,50 m, lahko pa tudi kamnita do maksimalne višine
0,50 m,
– višinske razlike na zemljiščih naj bodo praviloma premoščene z ozelenjenimi brežinami (travnatimi ali nizkimi grmovnicami). V primeru postavitve opornega zidu mora biti
le-ta intenzivno ozelenjen,

Prometno urejanje
32. člen
Načrtovanje in izvajanje novega ter preurejanje in sanacija obstoječega prometnega omrežja in naprav mora biti
usklajeno z zakoni in predpisi, ki urejajo to področje ter v
skladu s pogoji za varovanje območij in objektov, ki jih urejajo ti prostorski ureditveni pogoji.
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33. člen
Vsak objekt mora imeti zagotovljen dostop z javne ce-

ste.
Vsi objekti se na kategorizirane ceste praviloma navezujejo preko obstoječih cestnih priključkov. Za morebitno
gradnjo novih cestnih priključkov na kategorizirane državne
ali občinske ceste oziroma za rekonstrukcijo obstoječih cestnih priključkov si je investitor dolžan pridobiti pred izdajo
dovoljenja za gradnjo ustrezno soglasje pristojne Direkcije
RS za ceste ali soglasje občine. Dostop mora biti izgrajen
tako, da zagotavlja ustrezno preglednost in omogoča pristop z urgentnimi vozili neposredno s ceste ali preko sosednjih dvorišč.
Za gradnjo v območju varovalnih pasov državnih in
občinskih cest je potrebno pridobiti soglasje upravljalca ceste. Glede na kategorijo ceste so širine varovalnih pasov
določene v zakonu o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97)
in v odloku o občinskih cestah v Občini Pivka (Uradni list
RS, št. 90/02). Varovalni pas se meri od zunanjega roba
cestnega sveta na vsako stran ceste.
34. člen
Bodoče nove in obstoječe prometnice, ki so načrtovane za rekonstrukcijo in jim še niso dokončno določene
tehnične značilnosti na osnovi projektne dokumentacije, imajo rezervat. V njem so na obstoječih objektih in napravah
dovoljena le nujna vzdrževalna dela ter posegi v prostor v
zvezi s komunalnim urejanjem.
35. člen
Pri projektiranju in graditvi cest je potrebno upoštevati
tudi druge interese kot so interesi obrambe in zaščite, intervencije, uporabe zalednih zemljišč, varstva vode, varstva
naravnega okolja in podobno.
36. člen
Meteorne in druge odpadne vode z objektov, parcel in
zunanjih ureditev ne smejo pritekati na kategorizirano cesto ali
na njej zastajati in ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje cestnega telesa pač pa v meteorno kanalizacijo.
Za promet pešcev je potrebno predvideti posebne hodnike, ki morajo biti dvignjeni od cestišča in od njega fizično
ločeni. Elemente za pločnik in kolesarske steze je potrebno
uskladiti z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti bodočemu
oblikovanju sosesk, ki se praviloma navezujejo na kategorizirane ceste preko enotnega cestnega priključka z urejenimi
zavijalnimi pasovi. Ustrezne prometne povezave je potrebno
urediti tudi na območju sosesk – sistem notranjih cest,
hodnikov za pešce in kolesarskih stez.
Na celotni trasi kategoriziranih cest, kot parkiriščih in
dovoznih poteh je potrebno predvideti ustrezno vertikalno in
horizontalno signalizacijo.
Pri graditvi oziroma rekonstrukciji cest, stavb in naprav
ob cestah, se priključki na cestno omrežje predvidijo v projektu za graditev oziroma rekonstrukcijo.
Komunalno urejanje
37. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma
novozgrajeno komunalno omrežje.
Minimalna komunalna oprema obsega omrežje in naprave za oskrbo s pitno vodo, oskrbo z električno energijo
ter omrežje in naprave cestnega prometa in zvez.
Odvodnjavanje odpadne vode se rešuje z nadaljnjo
izgradnjo kanalizacijskega sistema in centralno napravo za
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čiščenje odpadnih vod oziroma z ustreznimi individualnimi
napravami (ki okolje ne obremenjujejo s škodljivimi snovmi
in količinami). Praznjenje greznic mora biti organizirano po
načrtu komunalne storitve skladno z veljavnimi predpisi. Pri
urejanju gnojišč pri objektih kmetijske proizvodnje je potrebno upoštevati predpise s tega področja ter pogoje zdravstvene inšpekcije.
38. člen
Načrti komunalnih naprav morajo upoštevati zasnove
in strokovne osnove, ki so jih izdelale pooblaščene delovne
organizacije in v skladu z določili predpisov in pravilnikov
veljavnih na območju Občine Pivka.
V rezervatih in varovalnih pasovih obstoječih in predvidenih energetskih ter komunalnih vodov ni dovoljena gradnja novih objektov in naprav, prizidav in nadzidav, razen
izjemoma ob soglasju upravljavca. Na obstoječih objektih
znotraj koridorjev so dovoljena le tekoča vzdrževalna dela.
Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki
zagotavlja ustrezno varstvo okolja (varstvo pred požarom,
oskrbo v izrednih razmerah, zmanjševanje ogroženosti itd.).
Varovanje dediščine
39. člen
V območjih varovanja dediščine je potrebno upoštevati
smernice pristojnih zavodov in v fazi projektiranja pridobiti
njihove pogoje kakor tudi soglasja k projektom gradnje.
Za objekte, ki so razglašeni ali evidentirani za razglasitev kot spomeniki, je pred vsakim posegom ali izdelavo
projektne dokumentacije za gradnjo nujno izdelati konzervatorski program.
Varovanje okolja
40. člen
Splošni pogoji za zagotovitev kvalitetnejših pogojev bivanja in varovanja okolja so:
– zaščita vodotokov pred onesnaževanjem,
– zaščita vodnih virov,
– organizacija odvoza komunalnih odpadkov in sekundarnih surovin, njihovo sortiranje in deponiranje,
– sanacija neurejenih odlagališč odpadkov,
– sanacija območij, ki so izpostavljena hrupu in preprečevanju nastajanja novih virov hrupa znotraj naselja,
– sanacija industrijskih virov onesnaževanja zraka in
preprečevanje nastajanja novih oziroma njihove zgostitve v
območjih, ki so že danes obremenjena,
– upoštevanje prostorskih, gradbenih in tehničnih ukrepov, ki zagotavljajo varen umik ljudi in premoženja, potrebne
odmike med objekti oziroma ustrezne požarne ločitve objektov, s čimer bi bili zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja
ognja ob požaru, prometne in delovne površine za intervencijska vozila, zahteve za oskrbo z vodo za gašenje ter tudi
požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo
nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in
tehnoloških postopkov, z vplivi obstoječih in novih industrijskih objektov in tehnoloških procesov in z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji,
– vzdrževanje obstoječih in urejanje novih posebnih in
splošnih javnih zelenih površin, ki so: javni parki, nasadi,
drevoredi, zelenice, posamezne skupine dreves, posamezno drevo, ki je za naravno okolje pomembno, zelene površine pri stanovanjskih naseljih, zelenice ob javnih komunikacijah in vodnih površinah, ob spomenikih in zgodovinskih
objektih, športna in otroška igrišča, šolski vrtovi, pokopališča in območja namenjena vrtičkarjem,
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– varovanje kakovostnega naravnega prostora in saniranje degradiranih površin.
Urejanje prostora z vidika obrambe in zaščite
41. člen
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati veljavni občinski odlok o zakloniščih in drugih zaščitnih objektih. Pri urejanju celotnega ureditvenega območja je potrebno upoštevati tudi druge predpise in navodila s področja
obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
V. KONČNE DOLOČBE
42. člen
Prostorski ureditveni pogoji so občanom in organizacijam stalno na vpogled pri občinski strokovni službi in pristojni urbanistični inšpekciji.
43. člen
Nadzor nad izvajanjem teh prostorskih ureditvenih pogojev opravlja MOPE, Inšpektorat za okolje in prostor, enota
Postojna.
44. člen
Občina Pivka v roku enega leta po sprejemu tega odloka
s posebnim odlokom predpiše merila in pravila za varovanje,
urejanje in vzdrževanje površin in objektov v ureditvenih območij naselij ter površin ob javnih cestah in poteh v Občini Pivka.
45. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 3505-01/95
Pivka, dne 19. novembra 2003.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l. r.
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2. člen
S tem odlokom se sprejmejo podrobna merila in pogoji prostorsko ureditvenih pogojev za naselja v Občini
Pivka in veljajo skupaj z istočasno sprejetimi splošnimi
merili prostorsko ureditvenih pogojev za naselja v Občini
Pivka.
3. člen
Prostorsko ureditveni pogoji so izdelani v skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana in družbenega plana Občine Pivka (Uradni list RS,
št. 82/98) in dopolnitvami v letu 2003, ter urejajo območja
naselij ter ne urejajo območij, ki se urejajo z drugimi prostorsko izvedbenimi akti.
4. člen
Prostorsko ureditveni pogoji določajo:
– Mejo območja urejanja – poselitvena območja naselij
– Posebne pogoje za posege v prostor za posamezna
naselja
1. Lociranje objektov in posegov v prostor
2. Pogoje glede vrste posegov v prostor
3. Pogoje za oblikovanje posegov v prostor
4. Pogoje za določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč
5. Pogoje prometnih navezav
6. Pogoje sanacije
7. Pogoje prenove.
5. člen
Prostorsko ureditveni pogoji vsebujejo:
– besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
– posebne strokovne podlage z utemeljitvami pogojev
za posege v prostor,
– pogoje in soglasja pristojnih organov in organizacij.
Sestavni del tega odloka so grafične priloge: razmejitve in pogoji v merilu 1: 5000 na preglednem digitalnem
katastrskem načrtu.
II. OBMOČJA, KI SE UREJAJO S PROSTORSKO
UREDITVENIMI POGOJI

5114.

Odlok o podrobnih merilih in pogojih prostorsko
ureditvenih pogojev za naselja v Občini Pivka

Na podlagi 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr.), ter na podlagi 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00,
24/01) je Občinski svet občine Pivka na 8. seji dne 19. 11.
2003 sprejel

ODLOK
o podrobnih merilih in pogojih prostorsko
ureditvenih pogojev za naselja v Občini Pivka

6. člen
Prostorsko ureditveni pogoji za naselja v Občini Pivka
določajo merila in pogoje za posege v prostor za naslednja
ureditvena območja naselij:
Naselje
BUJE
BUJE
ČEPNO
DOLNJA KOŠANA
DRSKOVČE

I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine
Pivka (Uradni list RS, št. 82/98) sprejmejo prostorsko ureditveni pogoji za naselja v Občini Pivka, ki jih je izdelala
area-LINE d.o.o. Cerknica, pod št. 96 / XI-63.

GORNJA KOŠANA
GRADEC
JURIŠČE
MALA PRISTAVA

Tip naselja
B

prevladujoče
ruralno naselje
B
proizvodni
del naselja
A
ruralno naselje
C
urbano
ruralno naselje
BC ruralno
urbano naselje
AB prevladujoče
ruralno naselje
B
ruralno naselje
B
prevladujoče
ruralno naselje
AB prevladujoče
ruralno naselje

Oznaka
naselja
P2 / S7
P2 / S7 -I
P2 / S1
P2 / S4
P3 / S3
P2 / S3
P1 / S2
P4 / S2
P5 / S3
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Naselje

Tip naselja

NADANJE SELO

B

NARIN

B

NEVERKE

C

NEVERKE
NEVERKE
NEVERKE
NOVA SUŠICA

C
C
C
AB

PALČJE

BC

PARJE

BC

RIBNICA

BC

SLOVENSKA VAS
SELCE

A
C

SELCE – Plana

B

STARA SUŠICA
SUHORJE

A
AB

ŠMIHEL

AB

ŠMIHEL – Rovne

B

ŠMIHEL – Rovne

AB

ŠILENTABOR
TRNJE

A
BC

VELIKA PRISTAVA

B

VOLČE
ZAGORJE

A
C

prevladujoče
ruralno naselje
prevladujoče
ruralno naselje
urbano
ruralno naselje
proizvodni del
proizvodni del
proizvodni del
prevladujoče
ruralno naselje
ruralno
urbano naselje
ruralno
urbano naselje
ruralno
urbano naselje
ruralno naselje
urbano
ruralno naselje
prevladujoče
ruralno naselje
ruralno naselje
prevladujoče
ruralno naselje
prevladujoče
ruralno naselje
prevladujoče
ruralno
turistično naselje
proizvodno
rekreacijski del
ruralno naselje
ruralno
urbano naselje
prevladujoče
ruralno naselje
ruralno naselje
urbano
ruralno naselje
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Oznaka
naselja
P5 / S4
P5 / S5
P2 / S5
P2 / SP-P
P2 / K2 – I/1
P2 / K2 – I/2
P2 / S9
P4 / S1
P3 / S2
P5 / S6
P1 / S1
P1 / S1
P1 / R1
P2 / S8
P6 / S1
P5 / S2
P5/S2 – SR1
P5/S2 – PR1
P3 / S1
P1 / S9
P5 / S1
P2 / S1
P3 / S4

III. PODROBNA MERILA IN POGOJI PO OBMOČJIH
UREJANJA
7. člen
Osnovna izhodišča tipov naselij določajo pozicijo posameznega naselja v omrežju naselij, ki sledi racionalni organizaciji dejavnosti v prostoru in optimalno rabo površin z
raznolikimi funkcijami naselij.
Naselja glede na pozicijo v prostoru delimo:
– ruralna naselja (tip A)
– prevladujoča ruralna naselja (tipa AB)
– ruralno urbana naselja (tipa B, BC)
– urbano ruralna naselja (tipa C).
8. člen
V ruralnih naseljih (tip A) prevladuje kmetijska funkcija
naselja. Naselje je sestavljeno praviloma iz domačij, kar
pomeni poleg stanovanjskih objektov še večje število ostalih
objektov domačije. Kot dopolnilna funkcija se lahko pojavi
posamezna centralna dejavnost. V sklopu domačij je možno
zagotoviti posamezne obrtne dejavnosti, ki pa v sklopu domačije ne smejo presegati 30% bruto uzurpirane površine

proti celotni grajeni površini domačije. Kot dopolnitev domačij se lahko pojavijo tudi turistično-rekreacijske dejavnosti.
9. člen
Prevladujoče ruralno naselje (tipa AB) predstavlja oskrbno središče najnižje stopnje. Tu je praviloma locirana oskrba za bližnje prebivalce. Prevladuje agrarna funkcija, domačije s stanovanjskimi in drugimi objekti. V naselju so tudi
posamezne dejavnosti javnega programa. V sklopu domačij
je možno zagotoviti posamezne obrtne dejavnosti, ki pa v
sklopu domačije ne smejo presegati 50% bruto uzurpirane
površine proti celotni grajeni površini domačije. Velikostne
gabarite in merila je potrebno prilagoditi strukturnemu vzorcu obstoječe pozidave.
10. člen
Ruralno-urbana naselja (tipa B, BC) so lokalna oskrbna središča s posameznimi obrati, ki nudijo zaposlitev okoliškega prebivalstva. V teh naseljih je heterogena funkcijska
sestava. Tu se prepleta ruralna in urbana funkcija. Smiselno
je zasnovati takšno organizacijsko strukturo, kjer naj v osrednjem delu nastopajo centralne funkcije in na obrobju, na
stiku s krajino ohranjamo in razvijamo agrarno funkcijo naselja. Popolnitve so lahko tudi s čisto stanovanjskimi deli.
11. člen
Urbano-ruralna naselja (tipa C) se štejejo kot primestna
naselja ali subcentri s pretežno urbanimi funkcijami, ki se
umeščajo v obstoječo strukturo. Poleg čistih stanovanjskih
predelov so tu tudi možnosti zaposlitvenih mest v terciarnih
dejavnostih in popolnitev s servisnimi in drugimi storitvami.
Industrijski obrati se lahko pojavijo le izjemoma in se locirajo
na obrobje naselja s tem, da ne negirajo krajinske slike roba
naselja in stik z odprtim prostorom.
12. člen
Naselje
BUJE P2 / S7
Naselje z mešano gradnjo in dopolnilnimi dejavnostmi
Naselje je sestavljeno iz dveh med seboj povezanih
funkcionalno različnih enot:
P2/S7-S (stanovanja) in P2 -/S7-I (proizvodnja).
Nove lokacije:
– ob vhodu v naselje se na desni strani poveže obcestna nova pozidava, ki je prislonjena na teren (dK + P +N),
– na levi strani je nujno treba izvesti vizualno bariero
med obema funkcijama, kot element naselja, ne industrije,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena in
nadaljevanju naselbinske zasnove,
– robna pozidava ne sme presegati poprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju,
– objekti naj bodo prislonjeni na teren – kletna etaža
vkopana; zaradi strmega terena naj se objekti prilagodijo
uvozom.
Dozidave in nadzidave:
– nadzidave niso zaželene, maksimalen gabarit naj bo
K+P+N,
– v gostem delu naj ne bo prizidkov, kakor tudi ne
dodatnih objektov za potrebe občanov.
Dovozi in dostopi:
– dvorišča so odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– pregradni zidovi ne smejo zmanjševati preglednost
komunikacijskih poti in uvozov,
– uvoz se prilagodi terenu,
– možnost oblikovanja dvorišč v terasah.
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Sanacija:
– nujno je sanirati okolico cerkve Sv. Florijana,
– za starejše objekte v fazi rušenja naj se predvidi prenova kot ukrep ohranjanja identitete širšega prostora.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 3785
Cerkev
Sakralna stavbna dediščina
sv. Florijana
EŠD 4918
Domačija,
profana stavbna dediščina
Buje 1
EŠD 53
Domačija,
profana stavbna dediščina
Buje 17
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301807 Vas

13. člen
proizvodni del BUJE P2 / S7 – I
Sanacija:
– celoten kompleks je potreben prenove,
– nujno je izvesti oblikovanje obcestne ločnice med
stanovanjskim in proizvodnem delu,
– ureditve naj vključujejo nemoteče prometne priključke in izrazito terasasto konfiguracijo terena,
– zaradi širših vedut prostora naj se vsi izrazito visoki
gabariti sanirajo v krajinsko nemoteče elemente,
– faktor pozidanosti celotnega kompleksa je možna v
razmerju 40% (bruto etažne površine objektov): 60% (površina zemljišča).
Naselje

14. člen
ČEPNO P2 / S2 kmečko naselje

Nove lokacije:
– ohranja se vhodna cezura (pozidava ob cesti naj se
ne spoji in ne izniči vhoda v naselje z gručasto pozidavo z
znamenjem kot obeležjem vhoda),
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena,
– robna pozidava ne sme presegati poprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju (K+P),
– objekti naj bodo prislonjeni na teren – kletna etaža
vkopana.
Dozidave in nadzidave:
– dozidave vseh vrst objektov naj vedno smiselno oblikujejo dvorišče,
– nadgradnje so izjemno dovoljene, ko je osnoven objekt izrazito nizek.
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– pregradni zidovi ne smejo zmanjševati preglednost
komunikacijskih poti in uvozov.
Sanacija:
– urediti površine ob glavnih komunikacijah.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 4786

Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301809
Cerkev
sakralna dediščina
sv. Trojice
EŠD 301815
Spomenik NOB memorialna dediščina
EŠD 301871
Vas
naselbinska
Dediščina prenova:
Za naslednje stavbne komplekse je v fazi lokacijskega
postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove,
ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega fonda in širše
okolice:
Čepno 5, Čepno 7, Čepno 11, Čepno 24 in Čepno 30
15. člen
Naselje
DOLNJA KOŠANA P2 / S4
Urbano naselje s centralnimi funkcijami.

naselbinska

Dediščina prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Buje 5, Buje 7, Buje 13, Buje 15, Buje 17 in Buje 18.

Arheološko
območje, štirna

arheološka dediščina
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Nove lokacije:
– v starejšem delu so dovoljeni samo posegi kvalitetne
prenove,
– lociranje novih objektov je možna v vmesnem delu
naselja in sledi konfiguraciji terena, za katero je nujno
izdelati skupinsko zasnovo (promet, preglednost, orientacija),
– robna pozidava ne sme presegati poprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju,
– objekti naj bodo podolgovate zasnove v maksimalni
višini P+N,
– v delu blokovne gradnje je možno dodati samo objekte skupnih potreb, oziroma pod posebnimi pogoji tudi
skupinske garaže.
Dozidave in nadzidave:
– v starejšem delu dozidave in nadzidave niso dovoljene,
– v delu z individualno gradnjo je možno prizidati objekte, tako da oblikujejo dvorišče in so oblikovani v skladno
arhitektonsko celoto skupaj z objektom,
– blokovna gradnja se samo ohranja.
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– pregradni zidovi ne smejo zmanjševati preglednost
komunikacijskih poti in uvozov.
Sanacija:
– za starejše objekte v fazi rušenja naj se predvidi prenova kot ukrep ohranjanja identitete širšega prostora,
– nujno je sanirati obcestne prostore,
– pri blokovni gradnji je potrebno urediti osrednje skupne prostore.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 3782
Cerkev
sakralna stavbna dediščina
sv. Štefana
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301816 Spomenik NOB memorialna dediščina
EŠD 301872 Vas
naselbinska dediščina
Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Dolnja Košana 5, 29, 65, 72, 74, 78, 94, 97, 101,
103, 111 in 113.
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16. člen
Naselje
DRSKOVČE P3 / S3
Mešano naselje s tranzitno funkcijo.

Nove lokacije:
– naselje naj se ne širi vzdolž magistralne ceste,
– vstopa v naselje na tej cesti je potrebno preoblikovati,
– novi objekti so predvideni samo na zalednih in vizualno neizpostavljenih legah,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju.
Dozidave in nadzidave:
– dozidave so možne v redkejšem delu pozidave in so
smiselno nadaljevanje obstoječih objektov,
– nadzidave so možne samo do skupne višine P + N z
normalno višino pritličja (ca. 2,60 m).
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– dvorišča so lahko ograjena s kamnitimi zidovi, ki ne
smejo zmanjševati preglednosti.
Sanacija:
– nujna je ureditev obcestnih zemljišč,
– sanacija z vizualnimi barierami na severnem in južnem vstopu v naselje.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 4132
Cerkev sv. Pavla sakralna stavbna dediščina
EŠD 4916
Dolenji na križ
sakralna stavbna dediščina
EŠD 4904 Kamniti most
profana stavbna dediščina
EŠD 4915
Križ pri Meštri
sakralna stavbna dediščina
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301873 Vas

naselbinska dediščina

Naravna vrednota:
Drskovče
lipa
novo predlagana naravna vrednota:
Kal pod Jancami
Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Drskovče 2, 0, 17, 20, 21 in 42.
17. člen
Naselje
GORNJA KOŠANA P2 / S3
Mešano naselje s kmečko in stanovanjsko zazidavo
Nove lokacije:
– ohranja se vhodna cezura (pozidava ob cesti naj se
ne spoji in ne izniči vhoda v naselje z gručasto pozidavo z
znamenjem kot obeležjem vhoda),
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena,
– robna pozidava ne sme presegati poprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju; oblikovanje objektov naj upošteva principe identitete,
– če so objekti prislonjeni na teren naj bo kletna etaža
vkopana,
– maksimalna višina novogradenj je P + N,
– objekti so praviloma podolgovate oblike in daljša stranica sledi plastnicam ali osrednji komunikaciji naselja; izje-
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moma je na cesto lahko pravokotna in z ostalimi objekti
tvori, pozidavo na ključ in tako oblikuje dvorišče.
Dozidave in nadzidave:
– dozidave so možne kot podaljšanje prvotne zasnove,
– nadzidave so pogojno možne: vizualno nemoteče v
širšem kontekstu naselja in ne presegajo višine okoliških
objektov.
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– pregradni zidovi ne smejo zmanjševati preglednost
komunikacijskih poti in uvozov,
– za pregradne zidove in ograje naj se uporablja kamen;
Sanacija:
– pribrežne površine je nujno sanirati,
– ukinitev gnojnih jam ob vodotoku,
– sanacija divjih odlagališč vseh vrst materiala.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 4783
Arheološko
arheološka dediščina
najdišče
Gradišče
EŠD 3786
Cerkev
sakralna stavbna dediščina
Marijinega
obiskanja
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301874 Vas
naselbinska dediščina
– naravna vrednota:
Gornja Košana
Vaške lipe
– prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Gornja Košana 23, 24, 33 in 43.
18. člen
Naselje
GRADEC P1 / S2
Naselje s kmečko zazidavo in dopolnilno dejavnostjo
Nove lokacije:
– ohranja se vhodni presledek – cezura do železnice
in odprte krajine,
– novogradnja je na neizpostavljenih legah znotraj
ograd,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena,
– robna pozidava ne sme presegati poprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju (dK+P+N),
– objekti naj bodo prislonjeni na teren – kletna etaža
delno vkopana.
Dozidave in nadzidave:
– dozidave ne smejo zgoščevati objektov ob prometnicah,
– dozidave naj zaključijo dvorišča po principu na ključ,
– nadzidave so dovoljene pogojno, da upoštevajo maksimalen gabarit P + N in naj bodo oblikovane rastoče – ne
pretirano enotni visoki gabariti.
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– pregradni zidovi ne smejo zmanjševati preglednost
komunikacijskih poti in uvozov,
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– ograde naj uporabijo predvsem avtohtone materiale
– kamen.
Sanacija:
– površine ob glavnih komunikacijah naselja je nujno
urediti.

Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Jurišče 45, 53 in 61.

Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 3883 Cerkev
sakralna stavbna dediščina
sv. Trojice
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301875 Vas

naselbinska dediščina

Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Gradec 1, Gradec 6 in Gradec 7.

20. člen
Naselje
MALA PRISTAVA P5 / S3
Naselje z mešano gradnjo
Nove lokacije:
– na vhodnem delu ni možna širitev naselja,
– lociranje novih objektov naj popolni na severno vhodnem delu meji ograd,
– robna pozidava ne sme presegati poprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju,
– objekti naj sledijo konfiguraciji terena,
– objekti domačije naj bodo zastavljeni na ključ z izoblikovanim dvoriščem,
– maksimalen vertikalen gabarit je P+N.

19. člen
Naselje
JURIŠČE P4 / S2
Naselje z mešano gradnjo z dopolnilnimi funkcijami
Nove lokacije:
– vsi posegi morajo biti primerno oblikovani in ne smejo biti grajeni iz odpadnega materiala,
– novi objekti so predvideni kot zapolnitev na zalednih
in vizualno neizpostavljenih legah,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju P + N.
Dozidave in nadzidave:
– za vso obstoječo gradnjo je potrebno predhodno
vključiti v okvire domačije, ki mora urediti okolico,
– prizidki so možni, tako da so skupaj z osnovnim
objektom oblikovani v kvalitetno, arhitektonsko celoto; začasni pomožni objekti (provizoriji) niso dovoljeni,
– nadzidave so možne samo na izrazito nizkih pritličnih
objektih.
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– dvorišča so lahko ograjena s kamnitimi zidovi in vhod
na dvorišče je oblikovan v skupen izgled naselja.
Sanacija:
– kompleksna sanacija naselja z ureditvami dvorišč obcestnih in zalednih površin,
– smiselna komunalna ureditev, vse tehnološke elemente locirati na vizualno neizpostavljene lege,
– oblikovanje centralnega trga in dveh manjših križišč.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 3784
Arheološko
arheološka dediščina
območje
Gradec
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301810 Cerkev
sv. Jurija
EŠD 301817 Spomenik
žrtvam vojn

sakralna dediščina
memorialna dediščina

Novo predlagana naravna vrednota:
Jurišče
Lipe ob hiši št. 61
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Dozidave in nadzidave:
– dozidave so pogojno možne, kot zaključki domačij,
– nadzidave so dopustne do skupne višine P+N.
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja ali
pa za obcestnimi zidovi,
– pregradni zidovi ne smejo zmanjševati preglednost
komunikacijskih poti in uvozov.
Sanacija:
– za starejše objekte v fazi rušenja naj se predvidi prenova kot ukrep ohranjanja identitete širšega prostora, nujno
je sanirati ob cestne prostore in urediti nekatera dvorišča.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 4782
Arheološko
arheološka dediščina
območje Boljunc
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301878 Vas

naselbinska dediščina

Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Mala Pristava 1, 5, 7, 16 in 18.
21. člen
Naselje
NADANJE SELO P5 / S4
Naselje z mešano gradnjo in dopolnilnimi dejavnostmi
Nove lokacije:
– ohranja se gručasta zasnova oblikovana ob razvejanih,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena in
komunikacijam naselja,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju,
– na padajočem terenu naj bodo objekti prislonjeni na
teren – kletna etaža vkopana.
Dozidave in nadzidave:
– dozidave so možne v podaljšku obstoječih objektov
ali v smislu oblikovanja dvorišča,
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– nadzidave so možne so skupne višine objekta P +
N (pritličje normalne višine stanovanjske hiše).
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– pregradni zidovi ne smejo zmanjševati preglednost
komunikacijskih poti in uvozov,
– zidovi in ograje naj bodo grajene iz kamna.

Uradni list Republike Slovenije
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301819 Spominsko
obeležje NOB
EŠD 301880 Vas

memorialna dediščina
naselbinska dediščina

Naravna vrednota:
Narin
Lipe ob cerkvi sv. Jakoba
Narin
Močila

Sanacija:
– osrednje točke naselja kot manjše trge je potrebo
urediti na nivoju naselja kot obeležja ne kot komunalne
ploščadi brez značilnih prepoznavnosti,
– potrebna je tudi delna sanacija teh točk;
– predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301879 Vas
naselbinska dediščina

Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Narin 5, 19, 40, 48, 56, 58, 102 in 103.

Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo
prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega
kompleksa in širše okolice:
Nadanje selo 3, 21, 22, 42, 44 in 46.

23. člen
Naselje
NEVERKE P2 / S5
Naselje z mešano gradnjo in centralnimi dejavnostmi
Naselje je sestavljeno iz štirih med seboj povezanih
funkcionalno različnih enot:
P2/S5-S (stanovanja), P13/S5-P (poslovni del), P13
-/S5-I/1 (proizvodnja) in P2 -/S5-I/2 (proizvodnja).

22. člen
Naselje
NARIN P5 / S5
Naselje z mešano gradnjo in dopolnilnimi dejavnostmi
Nove lokacije:
– na severni strani je za potrebe novogradnje potrebno predvideti novo povezovalno cesto med krakoma
vhodne ceste in napajalne ceste k Dolencu,
– novi objekti so predvideni samo na zalednih in
vizualno neizpostavljenih legah,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena
in razvejani prometni zasnovi,
– robna pozidava ne sme presegati poprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju
(P + N),
– na padajočem terenu naj bodo objekti prislonjeni
na teren – kletna etaža vkopana.
Dozidave in nadzidave:
– za osrednji del naselja je nujno načrtovati kompleksno prenovo,
– dozidave in nadzidave so dovoljene kot podaljški
obstoječe pozidave ali pa zaokrožujejo, dvorišče; vertikalen gabarit ne sme presegati skupne višine P + N.
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– dvorišča so lahko ograjena s kamnitimi zidovi in
vhod na dvorišče je oblikovan s tradicionalnimi elementi;
Sanacija:
– kompleksna prenova osrednjega dela ter po vsej
dolžini pribrežne površine,
– oblikovanje centralnega trga,
– nujna je sanacija vseh divjih odlagališč na zalednih parcelah in na vstopih v naselje.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 3624 Cerkev
Sakralna stavbna
sv. Jakoba
dediščina
EŠD 482
Znamenje
sakralna stavbna
dediščina

Nove lokacije:
– ob vhodu je kompleks nove pozidave, ki jo je možno
locirati kot obcestno ali v gručasto,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena in
nadaljevanju naselbinske zasnove (zaradi možne širitve je smiselno izdelati prometno zasnovo v smislu skupinske lokacije
– maksimalen gabarit je dovoljen (P +N),
– potrebno je oblikovati osrednje križišče, kot razpoznavni element naselja – centralen del,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju,
– kolikor se na robnih parcelah pojavijo večji objekti
obrtne ali kmetijske dejavnosti jih je potrebno krajinsko vklopiti (dovoz in zasaditve),
– za napajanje z električno energijo je potrebno pri
povečanju odjema v južnem delu vasi predvideti novo TP z
odcepom iz DV Stara Sušica.
Dozidave in nadzidave:
– nadzidave niso zaželene, maksimalen gabarit naj bo
P+N.
Dovozi in dostopi:
– dvorišča so odprta proti glavni komunikaciji naselja
ali tudi na zaledni cesti,
– pregradni zidovi ne smejo zmanjševati preglednost
komunikacijskih poti in uvozov.
Sanacija:
– za starejše objekte v fazi rušenja naj se predvidi prenova kot ukrep ohranjanja identitete širšega prostora,
– potrebno je urediti obcestne prostore.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 3784 Cerkev
sakralna stavbna dediščina
sv. Antona
Puščavnika
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301814 Arheološko
najdišče Boršt
EŠD 301881 Vas

arheološka dediščina
naselbinska dediščina
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Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Neverke 7, Neverke 8, Neverke 16 in Neverke 18.
24. člen
Poslovni del NEVERKE

P2 / S5 – P

Novogradnje, dozidave in nadzidave:
– v kompleksu je smiselno nekatere objekte nadomestiti z novimi,
– novogradnje so dovoljene v kontekstu dopolnjevanja
kompleksa,
– maksimalen gabarit je dovoljen (K+ P +1),
– možno je urediti dodatne dostope,
– nadzidave so možne v smislu maksimalne etažnosti,
– dozidave so možne v smislu preoblikovanja tehnologije znotraj kompleksa.
Sanacija:
– celoten kompleks je potreben prenove,
– faktor pozidanosti celotnega kompleksa in posameznih delov je možna v razmerju 40%.
25. člen
Proizvodni del NEVERKE P2 / K2 – I/1
Proizvodne, skladiščne dejavnosti s spremljajočimi objekti.
Novogradnje, dozidave in nadzidave:
– v manjši meri so možne dozidave,
– nadzidave do skupne višine P + 1, oziroma na padajočem terenu K+ P + 1,
– novogradnje so pogojno dovoljene, če zadošča razpoložljivo zemljišč in so skladne s potrjeno prostorsko zasnovo s strani Občine Pivka.
Sanacija:
– celoten kompleks je potreben prenove, pri kateri je
nujno upoštevati zasnovo in smernice Občine Pivka,
– faktor pozidanosti celotnega kompleksa in posemeznih delov je možna v razmerju 40%,
– za napajanje z električno energijo je potrebno predvideti lokacijo nove TP iz DV Kal-Neverke v skladu z ureditvijo cone,
– predhodno je potrebno izvesti skupno zasnovo za
celoten kompleks s podrobnimi urbanističnimi smernicami,
– nujno je potrebno sanirati vsa divja odlagališča.
26. člen
Proizvodni del NEVERKE P2 / K2 – I/2
Proizvodne, storitvene, obrtne in skladiščne dejavnosti
s spremljajočimi objekti in deponijami.
Novogradnje, dozidave in nadzidave:
– novogradnje so dovoljene v kontekstu dopolnjevana
kompleksa,
– v kompleksu je smiselno nekatere objekte nadomestiti z novimi,
– maksimalna višina objektov je P + 1 ali na padajočem terenu K+P+1,
– dozidave so možne v smislu preoblikovanja tehnologije znotraj kompleksa.
Sanacija:
– faktor pozidanosti celotnega kompleksa in posameznih delov ne sme presegati 30% razpoložljivega zemljišča,
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– celoten kompleks je potreben prenove,
– nujno je ob cesti izvesti prostorsko ločnico kot krajinsko gosto bariero.
27. člen
Naselje
NOVA SUŠICA
P2 / S9
Mešano naselje s kmečko in stanovanjsko pozidavo.
Nove lokacije:
– ohranja se vhodna cezura na zahodni strani (pozidava ob cesti naj se ne spoji in ne izniči vhoda v naselje z
gručasto pozidavo z znamenjem kot obeležjem vhoda),
– lociranje novih objektov sledi razvejanim komunikacijam,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju P + N,
– na severni strani se do povezovalne poti uredi nove
stavbne parcele, za katere se predhodno izdela skupna
prostorska zasnova,
– na južni strani, kjer je še delno ohranjen linearen rob
naselja se lahko dolgoročno poveča za vrsto hiš, za katere
se najprej predvidi južna povezovalna napajalna cesta,
– potrebno je urediti in izoblikovati poudarjene centralne točke – manjše trge.
Dozidave in nadzidave:
– dozidave so možne, če ne zgoščajo že tako goste
pozidave,
– prizidki naj zaokrožujejo dvorišča na ključ,
– nadzidave niso zaželene.
Dovozi in dostopi:
– dvorišča so odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– pregradni zidovi ne smejo zmanjševati preglednost
komunikacijskih poti in uvozov,
– za predelne zidove in ograje se uporablja kamen.
Sanacija:
– obcestni prostor in nekatere objekte in površine je
nujno urediti,
– nekatere sekundarne objekte je potrebo odstraniti iz
vizualno izpostavljenih leg.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 3783
Cerkev sv. Ane sakralna stavbna dediščina
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301882 Vas

naselbinska dediščina

Naravna vrednota:
Nova Sušica Martinova lipa
Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Nova Sušica 1, 5, 7, 8, 15, 16, 20, 35 in ob objektu
št. 24.
28. člen
Naselje
PALČJE P4 / S1
Naselje z mešano gradnjo in dopolnilnimi dejavnostmi.
Nove lokacije:
– novi objekti so predvideni samo na zalednih in vizualno neizpostavljenih legah,
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– lociranje novih objektov sledi prometnemu napajanju
in konfiguraciji terena,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju, želen je
pritličen gabarit,
– objekti sekundarnih dejavnosti naj bodo le pogojno
na robovih naselja, če jih je možno vklopiti v krajinsko sliko.
Dozidave in nadzidave:
– dozidave so možne v redkejšem delu pozidave in so
smiselno nadaljevanje obstoječih objektov,
– nadzidave so možne samo do skupne višine P + N z
normalno višino pritličja (ca. 2,60 m).
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– dvorišča so lahko ograjena s kamnitimi zidovi, ki ne
zmanjšujejo preglednosti.
Sanacija:
– preoblikovanje centralnih trgov,
– zaledne površine je potrebno urediti.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 13046 Spomenik
memorialna dediščina
padlim
borcem NOB
EŠD 4081
Cerkev
sakralna stavbna dediščina
sv. Nikolaja
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301821 Grobnica NOB
EŠD 301873 Šola

memorialna dediščina
profana stavbna dediščina

Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Palčje 32, 36, 46, 51, 54 in 55.
29. člen
Naselje
PARJE P3 / S2
Mešano naselje s tranzitno funkcijo in centralnimi dejavnostmi.
Nove lokacije:
– ohranja se vhodna cezura na južni strani (pozidava
naj se ne spoji in ne izniči vhoda v naselje z znamenjem),
– novi objekti so predvideni na severozahodni strani
naselja; nov kompleks naj se napaja iz enega ali največ
dveh priključkov, zato je nujno predhodno izdelati skupinsko prostorsko zasnovo,
– ta nov kompleks naj ima ob magistralni cesti prosto
zeleno površino in večjo zeleno ločnico do gručastega starejšega dela,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju, in sicer
dK + P,
– objekti naj bodo prislonjeni na teren,
– za napajanje z električno energijo je potrebno predvideti novo TP ob povečanju odjema na severnem koncu
vasi.
Dozidave in nadzidave:
– dozidave so možne v okviru domačij, tako da bistveno ne zmanjšujejo funkcionalno zasnovo domačije,
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– nadzidave so pogojno sprejemljive samo za izrazito
nizke pritlične objekte,
– v obstoječi starejši grajeni strukturi niso dovoljene
nadzidave.
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– dvorišča so lahko ograjena s kamnitimi zidovi in vhod
na dvorišče je oblikovan s tradicionalnimi element.
Sanacija:
– urediti je potrebno osrednji trg pred cerkvijo,
– smiselna komunalna ureditev, vse tehnološke elemente locirati na vizualno neizpostavljene lege.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 4781
Jamska
arheološka dediščina
postojanka
Parska golobina
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301883 Vas
Naravna vrednota:
Parje pri Pivki

naselbinska dediščina

lipa
Parska golobina

Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Parje 4, 5, 7, 10, 15, 16, 18, 20 in 25a.
30. člen
Naselje
RIBNICA P5 / S6
Mešano naselje s tranzitno funkcijo.
Nove lokacije:
– novi objekti so predvideni kot dopolnitev obstoječe
pozidave namenjeno predvsem servisnim dejavnostim tranzitnega prometa,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena,
– robna pozidava ne sme presegati poprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju,
– objekti naj bodo locirani tako, da omogočajo normalno vključevanje v promet na magistralni cesti,
– oblikovanje centralnega dela kot prometnega križišča z dopolnilnimi dejavnostmi.
Dozidave in nadzidave:
– za osrednji del naselja je nujno načrtovati kompleksno prenovo,
– v obstoječi grajeni strukturi so dovoljene manjše dozidave,
– nadzidave so dovoljene do skupnega vertikalnega
gabarita P + N.
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja morajo imeti izrazito dobro preglednost in možnost lahke vključitve v promet,
– za vse vrste dejavnosti je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih in odstavnih mest.
Sanacija:
– obcestne še bolj pa pribrežne površine je nujno sanirati
in odstraniti vse divje deponije in deponije raznega materiala,
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– smiselna komunalna ureditev, vse tehnološke elemente locirati na vizualno neizpostavljene lege;
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 4787
Ambrožičev mlin profana stavbna dediščina
EŠD 4900 Domačija Lunj
profana stavbna dediščina
z mlinom in žago
EŠD 4899 Vodni mlin
profana stavbna dediščina
v Stužniku
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301884 Domačija
Ribnica 7

profana stavbna dediščina

Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Ribnica 1, 7, domačija Stružnik in domačija Lunj.
31. člen
Naselje
SLOVENSKA VAS P1 / S1
Mešano naselje z dopolnilnimi dejavnostmi.
Nove lokacije:
– ohranja se vhodna cezura na južni strani (z znamenjem in zeleno kuliso kot obeležjem vhoda),
– novi objekti so predvideni samo na zalednih in vizualno neizpostavljenih legah,
– za novo pozidavo na severno zahodnem delu je nujno predhodno narediti skupno prostorsko zasnovo,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena in
ohranja tipično obcestno pozidavo (prečna stranica ob cesti
in daljša vzporedna s plastnicami),
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju P + M,
– na padajočem terenu naj bodo objekti prislonjeni na
teren – kletna etaža vkopana (dK+ P +N).
Dozidave in nadzidave:
– dozidave so možne v redkejšem delu pozidave in so
smiselno nadaljevanje obstoječih objektov,
– nadzidave so možne samo do skupne višine P + N z
normalno višino pritličja (ca. 2,40 m),
– v obstoječi starejši grajeni strukturi niso dovoljene
nadzidave.
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– dvorišča so lahko ograjena s kamnitimi zidovi, ki ne
zmanjšujejo preglednost uvozov,
– smiselno je aktivirati pot v napajalno cesto na zahodni strani, ki gre pod vasjo in se priključi na pot za dostop na
pašniške površine.
Sanacija:
– preoblikovanje centralne cestne žile kot osrednji naselbinski element, ne samo kot infrastrukturna žila.
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301886 Vas
Naravna vrednota:
Slovenska vas

naselbinska dediščina

Lipi pred cerkvijo
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Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice: Slovenska vas 6.
32. člen
Naselje
SELCE P1 / S1
Mešano naselje s tranzitno funkcijo in centralnimi dejavnostmi.
Nove lokacije:
– ohranja se vhodna cezura na vzhodni strani (pozidava naj se ne spoji in ne izniči vhoda v naselje z znamenjem),
– novi objekti so predvideni na severozahodni strani
naselja; nov kompleks naj se napaja iz enega ali največ
dveh priključkov, zato je nujno predhodno izdelati skupinsko prostorsko zasnovo,
– ta nov kompleks naj ima ob magistralni cesti prosto
zeleno površino in večjo zeleno ločnico do gručastega starejšega dela,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju, in sicer
dK + P ali P + N,
– objekti naj bodo prislonjeni na teren.
Dozidave in nadzidave:
– dozidave so možne v okviru domačij, tako da bistveno ne zmanjšujejo funkcionalno zasnovo domačije,
– nadzidave so pogojno sprejemljive samo za izrazito
nizke pritlične objekte,
– v obstoječi starejši grajeni strukturi niso dovoljene
nadzidave;
– za napajanje z električno energijo je potrebno predvideti novo TP Selce jug ob povečanju odjema na južnem
delu vasi.
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– dvorišča so lahko ograjena s kamnitimi zidovi in vhod
na dvorišče je oblikovan s tradicionalnimi elementi.
Sanacija:
– urediti je potrebno osrednji trg pred cerkvijo,
– smiselna komunalna ureditev, vse tehnološke elemente locirati na vizualno neizpostavljene lege.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 4001
Cerkev sv. Križa sakralna stavbna dediščina
EŠD 4775
Gradišče Špiček arheološka dediščina
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301885 Vas

naselbinska dediščina

Novo predlagana naravna vrednota:
Selce
Lipa pri hiši št. 9
Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Selce 1, 7, 10, 15, 18 in 20.
Naselje

33. člen
SELCE P1 / R1
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Rekreacijsko območje – posestvo PLANA s turistično
dejavnostjo.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– območje je namenjeno izključno rabi kmetijsko turističnega programa,
– objekti se locirajo v okviru programa, gručasto s formiranim skupnim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,8-krat večje od bruto etažne
površine vseh predvidenih objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, lahko združeni v nize z vmesnimi nadstrešnicami,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + M ali
VP),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– poslovni, gospodarski in drugi objekti se vklapljajo v
obstoječ sklop objektov,
– večji objekti ne smejo biti locirani na vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– vse ureditve morajo upoštevati obstoječo krajinsko
sliko in maksimalno ohraniti avtohtono zasaditev,
– za potrebe turistične dejavnosti je nujno predvideti
ustrezno število parkirnih mest.

Sanacija:
– obcestni prostor, nekatere objekte in površine je nujno urediti,
– pribrežne površine je nujno sanirati in iz vplivnega
območja površinskih vod odstraniti gnojne jame,
– nekatere sekundarne objekte je potrebo odstraniti iz
vizualnih in izpostavljenih legah.

Dovozi in dostopi:
– rekreacijsko območje ima obstoječ priključek. V primeru gradnje novega priključka na cesto G 1-6 mora biti
nov priključek oddaljen najmanj 200 m od sedanjega priključka za naselje Selce. Pri znatnem povečanju obiskovalcev na posestvu Plana se ob izgradnji novega priključka
preveri potrebnost izvedbe dodatnega pasu za levo zavijanje;
– pregradni zidovi ne smejo zmanjševati preglednost
komunikacijskih poti in uvozov,
– za predelne zidove in ograje se uporablja kamen.

35. člen
Naselje
SUHORJE P6 / S1
Naselje z mešano gradnjo in dopolnilnimi dejavnostmi

34. člen
Naselje
STARA SUŠICA
Kmečko naselje

P2 / S8

Nove lokacije:
– ohranja se cezura na območju okrog cerkve,
– lociranje novih objektov sledi razvejanim komunikacijam in se prilagodi terenu,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju P + N;
glavne vedute naselja je nujno ohraniti,
– osnova zazidave so domačije grajene na ključ, ki
oblikujejo dvorišče,
– pri vseh posegih je nujno slediti k ureditvi pregledne
osnove naselja.

Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 3787
Cerkev
sakralna stavbna dediščina
sv. Janeza
Krstnika
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301813 Arheološko
najdišče
EŠD 301823 Spominsko
obeležje
EŠD 301887 Vas

arheološka dediščina
memorialna dediščina
naselbinska dediščina

Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Stara Sušica 4, 8 in 13.

Nove lokacije:
– ohranja se vhodna cezura (pozidava ob severni strani ob cesti naj se ne spoji in ne izniči vhoda v naselje z
znamenjem in zeleno kuliso kot obeležjem vhoda),
– novi objekti so predvideni samo na zalednih in vizualno neizpostavljenih legah,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju,
– objekti naj bodo prislonjeni na teren – kletna etaža
vkopana;
dozidave in nadzidave:
– za osrednji del naselja je nujno načrtovati kompleksno prenovo,
– v obstoječi grajeni strukturi niso dovoljene ne dozidave in nadzidave,
– do končanega načrta prenove pa so v tem delu možna samo vzdrževalna dela in sanacije v okviru konzervatorskega ohranjanja.
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– dvorišča so lahko ograjena s kamnitimi zidovi in vhod
na dvorišče je oblikovan s tradicionalnimi elementi.

Dozidave in nadzidave:
– dozidave so možne, če ne zgoščajo že tako goste
pozidave,
– prizidki naj zaokrožujejo dvorišča na ključ,
– nadzidave niso zaželene.

Sanacija:
– kompleksna prenova,
– smiselna komunalna ureditev, vse tehnološke elemente locirati na nevizualno izpostavljene lege,
– oblikovanje centralnega trga;

Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– pregradni zidovi ne smejo zmanjševati preglednosti
komunikacijskih poti in uvozov,
– za predelne zidove in ograje se uporablja kamen.

Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 4031
Cerkev
sakralna stavbna dediščina
sv. Nikolaja
EŠD 4808 Vas
naselbinska dediščina
EŠD 4830 Znamenje
sakralna stavbna dediščina
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Novo predlagana naravna vrednota:
Suhorje
Divji kostanji pred cerkvijo sv. Nikolaja
Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Suhorje 4, 5, 8,29, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 32, 35,
36, 37 in 38.
36. člen
Naselje
ŠMIHEL P5 / S2
Mešano naselje z dopolnilnimi dejavnostmi
Nove lokacije:
– novi objekti so predvideni v smislu obcestne pozidave z neizrazito gradbeno črto, nekaj lokacij pa je možnih na
zalednih in vizualno neizpostavljenih legah,
– lociranje novih objektov sledi osnovnemu prometnemu križu,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju in mora
biti na nižinskem delu krajinsko vklopljena v njivski svet,
– objekti naj bodo zaslonjeni z gručasto avtohtono ozelenitvijo.
Dozidave in nadzidave:
– dozidave so možne v okviru domačij, tako da bistveno ne zmanjšujejo funkcionalno zasnovo domačije,
– nadzidave so pogojno sprejemljive samo za izrazito
nizke pritlične objekte.
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– dvorišča so lahko ograjena s kamnitimi zidovi.
Sanacija:
– ohranjata se dve cezuri, in sicer na izhodu iz naselja
ob pokopališču in cerkvi ter prosta površina na južnem delu
centralnega križišča.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 3623 Cerkev
sakralna stavbna dediščina
sv. Mihaela
Naravna vrednota:
Šmihel (Dolane)
Lipe ob cerkvi sv. Mihaela
prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Šmihel 25, 29, 30 in 31.
37. člen
Naselje
ŠMIHEL – ROVNE P5 /S2-SR1
Mešano območje – posestvo s turistično dejavnostjo.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– območje je primarno namenjeno rabi kmetijsko turističnega programa s spremljajočimi stanovanjskimi enotami,
– objekti se locirajo v okviru programa, gručasto s formiranim skupnim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5-krat večje od bruto etažne
površine vseh predvidenih objektov na zemljišču,
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– objekti so podolgovati, lahko združeni v nize z vmesnimi nadstrešnicami,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max.
P + N + M ali VP+N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– poslovni, gospodarski in drugi objekti se vklapljajo v
obstoječ sklop objektov,
– večji objekti ne smejo biti locirani na vizualno izpostavljenih legah in morajo biti skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– vse ureditve morajo upoštevati obstoječo krajinsko
sliko in maksimalno ohraniti avtohtono zasaditev,
– za potrebe turistične dejavnosti je nujno predvideti
ustrezno število parkirnih mest,
– za napajanje z električno energijo je potrebno pri
povečanju odjema predvideti novo TP z odcepom iz DV
Nadanje selo- Sušica.
Dozidave in nadzidave:
– dozidave so možne, če ne zgoščajo že tako goste
pozidave,
– prizidki naj zaokrožujejo dvorišča na ključ,
– nadzidave niso zaželene.
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni napajalni komunikaciji
območja,
– pregradni zidovi ne smejo zmanjševati preglednost
komunikacijskih poti in uvozov,
– za predelne zidove in ograje se uporablja kamen.
Sanacija:
– obcestni prostor, nekatere objekte in površine je nujno urediti,
– nekatere sekundarne objekte je potrebo odstraniti iz
vizualno izpostavljenih leg.
Novo predlagana naravna vrednota:
Šmihel – Rovne
Drevje ob graščini Rovne
prenova:
V fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti prostorsko in arhitekturno zasnovo prenove, ki jo potrdi pristojna služba kulturnega varstva.
38. člen
Proizvodno rekreacijski del naselja ŠMIHEL
P5 / S2 – PR1
Izločen del naselja
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– območje je trenutno namenjeno kmetijski rabi, ki se
postopno preoblikuje v območje s turističnim programom,
– za celotno območje je predvidena postopna prenova
iz proizvodnega programa v območje s turistično rekreacijsko funkcijo,
– obstoječi program se ohranja v obstoječih objektih,
– na prostih zemljiščih so dovoljeni programi vezani na
turistične programe in rekreacijo,
– med posameznimi funkcionalnimi sklopi so nujne prostorske ločnice,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5-krat večje od bruto etažne
površine vseh predvidenih objektov na zemljišču,
– v kompleksu je smiselno nekatere objekte nadomestiti z novimi,
– novogradnje so dovoljene v kontekstu dopolnjevanja
kompleksa,
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– objekti so podolgovati, lahko združeni v nize z vmesnimi nadstrešnicami,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P+M ali
VP),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– večji objekti ne smejo biti locirani na vizualno izpostavljenih legah in morajo biti skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– možno je urediti dodatne dostope,
– vse ureditve morajo upoštevati obstoječo krajinsko
sliko in maksimalno ohraniti avtohtono zasaditev,
– zunanji obod kompleksa se ozeleni z avtohtonimi
drevesnimi in grmovnimi vrstami,
– za potrebe posameznih dejavnosti je nujno predvideti ustrezno število parkirnih mest v okviru funkcionalnega
zemljišča.
Sanacija:
– celoten kompleks je potreben postopne prenove,
rekonstrukcije objektov ter zamenjave programa,
– faktor pozidanosti celotnega kompleksa in posameznih delov je možna v razmerju 50%.
39. člen
Naselje
ŠILENTABOR P3 / S1
Kmečko naselje
Nove lokacije:
– ohranja se vhodna cezura in cezura proti grebenskemu prepadnemu slemenu,
– novi objekti so predvideni samo na zaledni zahodni
strani na vizualno neizpostavljeni legi,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju,
– objekti naj bodo prislonjeni na teren – kletna etaža
vkopana,
– za vse posege je potrebno predhodno pridobiti spomeniško-varstvene pogoje in soglasje.
Dozidave in nadzidave:
– za osrednji del naselja je nujno načrtovati kompleksno prenovo na podlagi konzervatorskih usmeritev,
– v obstoječi grajeni strukturi niso dovoljene ne dozidave in nadzidave,
– do končanega načrta prenove pa so v tem delu možna samo vzdrževalna dela in sanacije v okviru konzervatorskega ohranjanja.
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– dvorišča so lahko ograjena s kamnitimi zidovi in vhod
na dvorišče je oblikovan s tradicionalnimi elementi.
Sanacija:
– kompleksna prenova,
– smiselna komunalna ureditev, vse tehnološke elemente locirati na vizualno neizpostavljene lege.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 764
Arheološko
najdišče
Šilentabor
arheološka dediščina
EŠD 4131
Cerkev
sv. Martina
sakralna stavbna dediščina
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Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301890
Vas

naselbinska dediščina

Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Tabor 3, 4 in 5.
40. člen
Naselje
TRNJE P1 / S9
Mešano naselje s centralnimi funkcijami
Nove lokacije:
– novogradnja v nižinskem delu je možna,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju P +N,
– novi objekti so predvideni kot zapolnitev na zalednih
in vizualno neizpostavljenih legah,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena in
prometnemu skeletu,
– v naselju je opredeljenih tudi nekaj nezazidljivih površin,
– z ureditvijo vodnega režima je potrebno zagotoviti
ustrezno poplavno varnost.
Dozidave in nadzidave:
– prizidki so možni tako, da ne presegajo po velikosti
osnovnih objektov,
– prizidki so možni tako, da so skupaj z osnovnim
objektom oblikovani v kvalitetno arhitektonsko celoto; začasni pomožni objekti (provizoriji) niso dovoljeni,
– nadzidave so možne samo na izrazito nizkih pritličnih
objektih;
– za napajanje z električno energijo je potrebno predvideti novo TP za novogradnje v severozahodnem delu vasi
in določitev trase DV ali KbV.
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– dvorišča so lahko ograjena s kamnitimi zidovi.
Sanacija:
– potrebna je ureditev obcestnih in zalednih površin,
– nekatera novejša pozidava na robu naselja mora biti
zastrta z ozelenjenimi barierami,
– smiselna komunalna ureditev, vse tehnološke elemente locirati na vizualno neizpostavljene lege,
– preoblikovanje centralnih križišč.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 4911
Pil na vasi
sakralna stavbna dediščina
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301811 Cerkev
sv. Trojice
EŠD 301824 Spominsko
obeležje NOB
EŠD 301825 Šola
EŠD 301889 Vas
EŠD 303001 Arheološko
območje Vasišče

sakralna dediščina
memorialna dediščina
profana stavbna dediščina
naselbinska dediščina
arheološka dediščina

Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo pre-
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nove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Trnje 7, 16, 29, 35, 36, 39, 46, 54, 61, 62, 64 in 71.
41. člen
naselje
VELIKA PRISTAVA P5 / S1
naselje z mešano gradnjo in dopolnilnimi dejavnostmi
Nove lokacije:
– ohranja se vhodna cezura (pozidava na južni strani
ob cesti naj se ne širi in ne spoji z znamenjem),
– novi objekti so predvideni samo na zalednih in vizualno neizpostavljenih legah,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju,
– na padajočem terenu naj bodo objekti prislonjeni na
teren – kletna etaža vkopana,
– na vizualno izpostavljenih legah je pogojno možna
gradnja, če s svojo velikostjo ali višino ter oblikovanjem ne
izstopa iz krajinske slike.
Dozidave in nadzidave:
– za osrednji del naselja je nujno načrtovati prenovo z
oblikovanjem osrednjega trga,
– dozidave in nadzidave so dovoljene kot podaljški obstoječe pozidave ali pa zaokrožujejo dvorišče; vertikalen
gabarit ne sme presegati skupne višine P + N.
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– dvorišča so lahko ograjena s kamnitimi zidovi, vhod
na dvorišče je oblikovan s tradicionalnimi elementi.
Sanacija:
– nujna ureditev vseh zalednih parcel in odprava divjih
odlagališč ter deponij odpadnega materiala,
– oblikovanje centralnega trga.
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301892 Vas

naselbinska dediščina

Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Velika Pristava 6, 10, 11, 12, 16, 19 in 22.
42. člen
Naselje
VOLČE P2 / S1
Kmečko naselje
Nove lokacije:
– ohranja se vhodna cezura (pozidava ob cesti naj se
ne spoji – znamenje je izven območja pozidave),
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena in
se nadaljuje ob razvejanih poteh ograd na severni in vzhodni
strani – vznožje,
– robna pozidava ne sme presegati povprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju (P + N),
– objekti naj bodo prislonjeni na teren,
– večji skladiščni, proizvodni ali kmetijski objekti morajo biti odmaknjeni od glavnih komunikacij naselja, ne v kontekstu oblikovanja zasnove vasi in ne smejo biti vizualno
izpostavljeni.
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Dozidave in nadzidave:
– dozidave so možne v manjši meri, oziroma ko v vzdolžni smeri dopolnjujejo osnovni gabarit,
– prizidki lahko tudi v drugi smeri oblikujejo dvorišče v
smislu skladne arhitektonske celote.
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– pregradni zidovi ne smejo zmanjševati preglednosti
komunikacijskih poti in uvozov,
– za ograje in delilne zidove naj se uporabljajo avtohtoni materiali – več kamna.
Sanacija:
– obvodne površine je nujno sanirati, regulirati gnojne
jame v odnosu do vode in osrednjih skupnih površin naselja. Gravitacija sakralnih objektov se ohranja, zato je okolico
nujno urediti in nameniti primerni združljivi dejavnosti.
Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 9592 Arheološko
arheološka dediščina
območje
Žuškovka
EŠD 3789
Cerkev
sakralna stavbna dediščina
sv. Petra
Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301891 Vas
EŠD 301826 Spominsko
obeležje NOB

naselbinska dediščina
memorialna dediščina

Naravna vrednota:
Volče
Vaški kal
Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Volče 3, 7 in 9.
43. člen
Naselje
ZAGORJE P3 / S4
Nove lokacije:
– ohranjajo se nepozidane površine znotraj naselja,
– novi objekti so predvideni samo na zalednih in vizualno neizpostavljenih legah,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena,
– robna pozidava ne sme presegati poprečnega vertikalnega gabarita stanovanjskih objektov v naselju,
– objekti naj bodo tudi prislonjeni na teren,
– želena je prenova obstoječega gradbenega fonda.
Dozidave in nadzidave:
– za osrednji del naselja je nujno načrtovati kompleksno prenovo,
– v obstoječi grajeni strukturi niso dovoljene nadzidave,
– na novejših stavbah so možni manjši prizidki v smislu
zaokrožitve domačije.
Dovozi in dostopi:
– dvorišča odprta proti glavni komunikaciji naselja,
– dvorišča so lahko ograjena s kamnitimi zidovi in vhod
na dvorišče je oblikovan s tradicionalnimi elementi,
– vsi dovozi morajo ohraniti preglednost in možnost
servisne in intervencijske oskrbe.
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RAZKRIŽJE

– za napajanje z električno energijo je potrebno ob
povečanem odjemu predvideti novo TP ob cesti proti Kalcu.

5115.

Odlok o javnem glasilu Občine Razkrižje

Danacija:
– severni vstop v naselje naj se uredi v uravnovešeno
celoto s poudarkom vstopa v naselje,
– smiselna komunalna ureditev, vse tehnološke elemente locirati na vizualno neizpostavljene lege.

Na podlagi 9. člena zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 35/01) ter 6. in 14. člena statuta Občine Razkrižje
(Uradni list RS, št. 12/99 in 2/01) je Občinski svet občine
Razkrižje na 7. redni seji dne 12. 11. 2003 sprejel

Varovani objekti kulturne dediščine:
EŠD 4128
Cerkev
sv. Helene
sakralna stavbna dediščina

ODLOK
o javnem glasilu Občine Razkrižje

Predlog za vpis v ZRD:
EŠD 301827 Spomenik NOB memorialna dediščina
EŠD 301828 Šola
profana stavbna dediščina
EŠD 301893 Vas
naselbinska dediščina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Zavarovano območje:
Lipa ob cerkvi sv. Helene
naravna vrednota:
Reka Pivka
Pivščica

Naravni spomenik

1. člen
S tem odlokom se ustanavlja javno glasilo Občine Razkrižje (v nadaljevanju: glasilo), njegovo urejanje, izdajanje,
financiranje ter programska zasnova.
2. člen
Ime glasila je »Razkriška križpotja«.
3. člen
Izdajatelj glasila je: Občina Razkrižje.
Sedež izdajatelja glasila je: Šafarsko 42, 9240 Ljuto-

Novo predlagana naravna vrednota:
Kala na Uskih
Prenova:
Za naslednje stavbne kompleksne je v fazi lokacijskega postopka potrebno predložiti arhitekturno zasnovo prenove, ki upošteva evidentirane kvalitete stavbnega kompleksa in širše okolice:
Zagorje 1, 3, 3a, 11, 13, 14, 25, 29, 31, 39, 40, 45,
47, 49, 51, 77, 85, 94, 95, 96, 99, 107 in 116.
III. KONČNE DOLOČBE
44. člen
Izdelovalec dokumentacije je obvezen vse elemente in
odnose v prostoru opredeliti v dokumentaciji za pridobitev
ustreznih dovoljenj, ki so navedeni v tem odloku, oziroma
pridobiti ustrezno strokovno idejno rešitev, ki te odnose
definira.
Območja, ki so v grafičnih prilogah označena kot sprememba plana, dopolnjena v letu 2003, začnejo veljati po
sprejetju teh sprememb.
45. člen
Prostorski ureditveni pogoji so vsem zainteresiranim
občanom in organizacijam ter skupnostim stalno na vpogled
na Občini Pivka in na Upravni enoti Postojna.
46. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja MOPE,
Inšpektorat za okolje in prostor, enota Postojna.
47. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 3505-02/95
Pivka, dne 19. novembra 2003 .
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l. r.

mer.
4. člen
Glasilo izhaja praviloma enkrat letno. Lahko pa po potrebi izide tudi kot posebna ali izredna številka.
Glasilo prejemajo vsa gospodinjstva v občini brezplačno.
5. člen
Naslov uredništva je: Občina Razkrižje, Uredništvo glasila »Razkriška križpotja«, Šafarsko 42, 9240 Ljutomer.
6. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku, na formatu A4 in v
približni nakladi 500 izvodov.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA
7. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov Občine Razkrižje in javnosti o vseh področjih življenja in dela v občini,
zlasti pa o delu organov Občine Razkrižje, društev in drugih
organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu. V njem
se objavljajo pomembnejši odloki, sklepi in uredbe, ki jih
sprejema Občinski svet občine Razkrižje.
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij.
8. člen
Glasilo objavlja programske vsebine in informacije o:
– delu organov občine in njegovih delovnih teles,
– delu društev in drugih organizacij,
– vseh področjih dela in življenja v občini,
– problematiki posameznih področij,
– prireditvah oziroma javnih dogodkih v občini,
– predlogih, pobudah, odzivih in stališčih ter mnenjih
občanov, zdomcev in pravnih oseb.
Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti, svobodnem pretoku informacij, odprtosti za različna mnenja, avto-
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nomnosti urednika in uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin v skladu s programskimi zasnovami in kodeksi ter na osebni odgovornosti avtorjev
prispevkov za posledice njihovega dela.
Odgovorni urednik oziroma uredniški odbor ima pravico
zavrniti objavo posamezne programske vsebine, če je v nasprotju z drugim odstavkom tega člena ali zakonom o medijih.
9. člen
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni
urednik ter trije člani uredništva. Uredniški odbor imenuje
občinski svet na predlog župana.
Člani uredniškega odbora so lahko razrešeni pred potekom mandata, če sami odstopijo ali če ne opravljajo svojega
dela, po postopku kot so bili imenovani.
Člani uredniškega odbora so v okviru programske zasnove pri svojem delu neodvisni in samostojni. Odločitve o
objavi posameznih vsebin ter informacij sprejema odgovorni
urednik v soglasju z uredniškim odborom.
Člani uredniškega odbora imajo pravico do honorarja, v
skladu s sklepom občinskega sveta in s sredstvi zagotovljenimi v veljavnem odloku o proračunu.
10. člen
Glasilo ima odgovornega urednika. Odgovorni urednik
bo imenovan za obdobje štirih let. Imenuje ga občinski svet
na predlog župana.
Odgovorni urednik je lahko razrešen pred potekom mandata po postopku kot je bil imenovan, če krši določbe 11.
člena tega odloka.
11. člen
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat,
ki ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe družboslovne smeri in
izpolnjuje pogoje za odgovornega urednika, ki jih določa zakon o medijih. Kandidat za odgovornega urednika ne sme biti
funkcionar politične stranke.
Odgovorni urednik glasila je pristojen za:
– uresničevanje programske zasnove,
– spoštovanje določb zakona o medijih,
– zagotavljanje rednega izhajanja glasila,
– oblikovanje mreže stalnih in občasnih dopisnikov v
vseh delih občine,
– naročanje, pripravo in koordinacijo dela od priprave
do izida posamezne številke,
– predlaga cenik honorarjev iz 9. člena tega odloka.
Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje programske zasnove in za vsako objavljeno informacijo v skladu z
zakonom o medijih.
12. člen
Posamezna tehnična in organizacijska opravila, kot so
npr. lektoriranje, oblikovanje, fotografiranje, se lahko prenesejo na zunanjega izvajalca.

– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
III. OGLAŠEVANJE
15. člen
Občinsko glasilo praviloma plačanih oglasnih obvestil
ne objavlja. O izjemah odloča uredniški odbor, ki določi tudi
ceno.
Za oglase po tem odloku ne štejejo:
– obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami novic;
– neodplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb,
kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij;
– neodplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij.
Neodplačno objavljeni oglasi morajo biti posebej označeni kot taki.
Oglaševati ni mogoče na naslovnici novic.
IV. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
16. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti, poleg imena glasila, navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredništva.
Obvezen izvod vsake izdaje glasila se pošlje Narodni
univerzitetni knjižnici.
17. člen
Po sprejemu odloka bo občinska uprava v skladu z
zakonom o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) in pravilnikom
o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju
podatkov iz razvida medijev (Uradni list RS, št. 58/01) vložila na pristojno ministrstvo predlog za vpis glasila v razvid
medijev.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 032-01/03-15
Šafarsko, dne 12. novembra 2003.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.

13. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– drugi prihodki.
14. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo
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ŠEMPETER-VRTOJBA
5116.

Program priprave lokacijskega načrta Brežina v
Vrtojbi

za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške dostave glasila,
– materialne stroške uredništva,
– stroške uredništva,
– honorarje iz 9. člena odloka,

Na podlagi drugega odstavka 27. člena in v povezavi z
72. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02 in popr., 8/03) in 9. člena statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 3/99), sprejme župan Občine Šempeter-Vrtojba
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PROGRAM PRIPRAVE
lokacijskega načrta Brežina v Vrtojbi

I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
občinskega lokacijskega načrta
Površina območja z ledinskim imenom Brežina na jugozahodnem robu naselja Vrtojba (izven območja strnjene
zazidave) meri 12,70 ha. Območje predvidenega ureditvenega načrta (urejevalna enota VR–P/1-OS) obsega zemljišča, ki so znotraj obodne meje območja, prikazana v kartografski dokumentaciji sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šempeter–Vrtojba.
Pretežni (osrednji) del tega območja je zaradi nesistematičnega izvajanja izkopa gramoza in nesaniranih površin
degradirano okolje.
Lastništvo zemljišča na tem območju si SGP Primorje
d.d. iz Ajdovščine kot lastnik osrednjega (pretežnega) dela
območja deli z državo – Republiko Slovenijo (ki ima že
nekaj zemljišča na severozahodnem in južnem robu območja), s Kmetijstvom Vipava d.d. (ki ima v lasti avtoservisni
obrat) in nekaj domačini zasebniki (ki imajo v lasti jugovzhodni del območja).
Zaradi nujnosti sanacije degradiranih površin gramoznice in vsakodnevne potrebe po opremljanju novih gradbenih parcel za gradnjo za obrtne in proizvodne dejavnosti
v občini je potrebno izdelati lokacijski načrt Brežina v Vrtojbi.
Prostorski razvoj tega območja opredeljujejo prostorski planski akti:
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Nova Gorica za obdobje 1986–2000 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova
Gorica in Tolmin, št. 1/87, 3/90, 1/93) in prostorskih
sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Nova
Gorica za obdobje 1986–1990 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 7/87, 3/90, 1/93),
ki velja za območje Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 11/2002),
– programska zasnova za ureditveni načrt Brežina v
Vrtojbi, ki je vsebinsko izhodišče za pripravo tega programa priprave.
II. Predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta
Predmet izdelave lokacijskega načrta je prostorska
ureditev občinskega pomena, ki obsega:
1. Programska izhodišča za zazidalno rabo površin
Območje bo namenjeno gospodarskim dejavnostim s
področja proizvodnje ter proizvodne in storitvene obrti,
med katerimi bodo poleg obstoječe proizvodnje betona in
betonskih izdelkov dobile prednost dejavnosti v zvezi z
gradbeništvom.
Ne glede na tako splošno programsko usmeritev območja pa bo na njegovem severovzhodnem delu ostal v
delovanju obstoječi avtoservis. Zemljišče, ki ga sedaj zasedajo prazne stanovanjske barake, bi lahko prevzela obrt
storitvenega značaja ali druge centralne dejavnosti, kot so:
trgovina s priročnimi skladišči, storitve, servisne dejavnosti (zaradi dobre nosilnosti terena z višjo gostoto zazidalne
izrabe). Na zemljiščih proti jugozahodu (osrednji del območja) bi obdržali betonarno in razvil gradbeni obrat, del
zemljišč ob obvoznici bi bil namenjen transportu-parkiranju tovornjakov, preostali, večji del zemljišč v ureditvenem
območju pa bi prevzel proizvodne dejavnosti. Zemljišča, ki
mejijo na lokacijo čistilne naprave bi bila namenjena dejav-
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nosti proizvodnega, komunalnega in komunalno-energetskega značaja, proizvodne, gradbene dejavnosti, ali parkiranju tovornjakov na območju slabše nosilnosti.
Tako zasnovana zazidalna raba površin bo zahtevala
obsežno, vendar postopno pripravo stavbnega zemljišča, v
okviru katere bo potrebno:
– na severovzhodnem delu območja odstraniti skupino stanovanjskih barak in teren nato ustrezno znižati,
– na jugovzhodnem delu območja ohraniti obstoječo
vzpetino (grič) in jo pogozditi,
– na jugozahodnem delu s površino ca. 3,8 ha pa
zemljišče geomehansko sanirati in depresije zasuti (kot
ukrep sanacije degradiranega območja).
2. Programska izhodišča za varstvo okolja
Ves tovorni promet iz proizvodne cone bo potrebno
speljati na obvoznico. Na tem območju se bo lahko lociralo dejavnosti, kot je mešana servisno-industrijska cona,
kjer normativi ne bodo preseženi v odnosu do bivalnega in
delovnega okolja in bodo dejavnosti okoljsko neproblematične.
Z ukrepi, kot je preusmeritev vsega tovornega prometa
na obvoznico, se bo izboljšala kakovost bivalnega okolja.
Glede prostorske in ekološke sprejemljivosti v odnosu do podrobnejše opredelitve dejavnosti znotraj ureditvenega območja (kaj bo locirano na posameznih gradbenih
parcelah) se bo zainteresirano javnost seznanilo v fazi priprave predloga lokacijskega načrta na drugi prostorski konferenci na podlagi izdelane ocene vpliva na okolje ali na
podlagi presoje vpliva na okolje.
3. Preveritev programskih izhodišč
V začetni fazi izdelave lokacijskega načrta je potrebna
preveritev aktualnosti programskih izhodišč iz programske
zasnove ureditvenega načrta Brežina z vidika sedanjega povpraševanja po namenu gradnje. V skladu s tem bo potrebno
zagotoviti tudi prostorske možnosti dopolnilnih dejavnosti v
okviru opredeljene osnovne dejavnosti, variantne možnosti
dostopa, variantne načine komunalnega urejanja itd.
4. Prostorska konferenca pred sprejemom programa
priprave
Dne 4. novembra 2003 .je Občina Šempeter-Vrtojba
(pripravljavec) skladno z 28. členom ZUreP-1 sklicala prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo
priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti,
gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti
glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve.
Datum, kraj in čas konference je pripravljavec objavil v
dveh sredstvih javnega obveščanja.
S to objavo so bili o prostorski konferenci obveščeni
predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti, z vabili pa so bili povabljeni tudi nosilci urejanja prostora, ki so navedeni v poglavju III. tega programa
priprave.
Na prostorski konferenci so ustno posredovali priporočila in usmeritve oziroma jih napovedali ob izstavitvi smernic
naslednji udeleženci:
Telekom Slovenije-PE Nova Gorica, Ministrstvo za zdravje-Zdravstveni inšpektorat RS – Območna enota Nova Gorica, Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste – Izpostava Nova Gorica, Primorje Ajdovščina d.d., Občina
Šempeter-Vrtojba, g. Radoš Frančeškin, svetnik Občine
Šempeter-Vrtojba in krajan g. Andrej Pipan.
Pisne pripombe in priporočila je poslala Neodvisna
Lista Vande Furlan.
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V tem programu priprave so že upoštevana tista priporočila prostorske konference, ki se nanj neposredno nanašajo, druge pripombe in priporočila pa bodo proučena v
postopku priprave strokovnih podlag lokacijskega načrta.
III. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo
sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom
izdelave občinskega lokacijskega načrta podati smernice za
njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu občinskega lokacijskega načrta pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Območna enota Nova Gorica, Ul. Tolminskih puntarjev 4;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami; izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9;
3. Ministrstvo za okolje in prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Vojkova 1, Ljubljana;
4. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Področje
upravljanja z vodami, Ljubljana, Dunajska 48;
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19;
6. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območna enota Nova Gorica, Nova Gorica, Delpinova 16;
7. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova
Gorica Nova Gorica, Delpinova 16;
8. Komunala d.d. Nova Gorica, Nova Gorica, Cesta
25. junija 1;
9. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Nova Gorica, Erjavčeva 22;
10. Telekom Slovenije, PE Nova Gorica, Nova Gorica,
Kidričeva 17;
11. Kabelska televizija Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2;
12. Adria plin d.o.o. Ljubljana, Dunajska c. 7;
13. Občina Šempeter-Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11;
14. Druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi, organizacije in skupnosti, kolikor bi se v postopku
priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so tangirani.
Pobudnik lokacijskega načrta je PRIMORJE d.d. Ajdovščina
Pripravljavec lokacijskega načrta je Občina Šempeter-Vrtojba.
Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je PRIMORJE d.d. Ajdovščina.
Naročnik vseh strokovnih podlag ter lokacijskega načrta je PRIMORJE d.d. Ajdovščina.
Izdelovalec lokacijskega načrta mora izpolnjevati pogoje, določene s členi 156. do 160. ZUreP-1.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove
pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag za lokacijski načrt je treba upoštevati naslednje že izdelane strokovne podlage:
– programska zasnova za ureditveni načrt Brežina v
Vrtojbi,
– lokacijski načrt za obvozno cesto mimo Vrtojbe (Uradne objave, št. 1/2002).
V postopku priprave mora naročnik zagotoviti izdelavo
strokovnih podlag, na katerih bodo temeljile rešitve lokacijskega načrta:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične,
krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve,
z ustreznim poročilom in utemeljitvijo,
– idejna zasnova nove prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti
ipd.), vključno z ureditvami mirujočega prometa,
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– idejne zasnove novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev,
– idejne zasnove zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih priključkov in ureditev,
– idejne zasnove rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno
rabo naravnih dobrin,
– idejne zasnove in rešitve zbiranja komunalnih odpadkov,
– idejne zasnove rešitev in ukrepov za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– geodetske podlage za izdelavo lokacijskega načrta,
– podatke zemljiškega katastra in katastra stavb,
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih
drugih stvarnih pravic,
– strokovne zasnove varstva kulturne dediščine,
– strokovne podlage s področja ohranjanje narave,
– strokovne podlage glede relevantnih naravnih in ustvarjenih danosti prostora,
– strokovne podlage o vplivih načrtovane prostorske
ureditve na okolje, odnosno izdelavo ocene /študije/ presoje vplivov na okolje,
– variantno idejno zasnovo načrtovane prostorske ureditve, izdelano tako, da vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in
ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo,
– izdelavo načrta parcelacije,
– idejno zasnovo možne faznosti gradnje,
– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
– izdelavo urbanistične pogodbe za izvedbo lokacijskega načrta.
V postopku priprave lokacijskega načrta mora Ministrstvo za kulturo – Uprava RS za kulturno dediščino zagotoviti
izdelavo strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine v
skladu z 41. členom zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 7/99) in jih posredovati pripravljavcu.
V postopku priprave lokacijskega načrta mora Zavod
RS za varstvo narave izdelati naravovarstvene smernice v
skladu s 97. in 98. členom zakona o ohranjanju narave
(Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 119/02) in jih posredovati pripravljavcu.
V postopku priprave lokacijskega načrta se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage.
V. Roki izdelave lokacijskega načrta
1. Opis aktivnosti za pripravo lokacijskega načrta:
Pridobitev smernic za načrtovanje
Naročnik zagotovi gradivo za pridobitev smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 s
tehničnim poročilom) po sprejemu programa priprave.
Pripravljavec lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec) pridobi smernice za načrtovanje s strani
nosilcev urejanja prostora, določenih v 4. točki tega programa priprave.
Izdelovalec lokacijskega načrta izdela analizo smernic
ter ob upoštevanju le-te ter analize prostora izdela usmeritve
za načrtovanje prostorske ureditve.
Pripravljavec in naročnik potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
Izdelava strokovnih podlag in predloga lokacijskega
načrta
Naročnik zagotovi izdelavo strokovnih podlag, določenih v 4. točki tega programa priprave, po potrditvi usmeritev.
Izdelovalec izdela dve variantni strokovni rešitvi lokacijskega načrta in izdela predlog lokacijskega načrta po izbiri
variantne rešitve pripravljavca.
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Pripravljavec pred objavo javne razgrnitve predloga
lokacijskega načrta skliče zbor prostorske konference z
namenom, da se v zvezi s predlaganimi rešitvami v predlogu lokacijskega načrta pridobijo priporočila in mnenja lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter
organizirane javnosti. Izdelovalec sodeluje in pripravi stališča do predlogov in usmeritev prostorske konference.
Javna razgrnitev in javna obravnava
Pripravljavec s sklepom odredi javno razgrnitev predloga lokacijskega načrta v prostorih Občine Šempeter-Vrtojba
in v prostorih bivše krajevne skupnosti v Vrtojbi.
Pripravljavec v sodelovanju z naročnikom v času javne
razgrnitve organizira javno obravnavo v Vrtojbi.
Pripravljavec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen način, najmanj en
teden pred začetkom javne razgrnitve.
Pripravljavec v sodelovanju z naročnikom in izdelovalcem v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira
vse pisne in ustne pripombe ter predloge organov, organizacij in posameznikov.
Pripravljavec v sodelovanju z naročnikom in izdelovalcem prouči vse pripombe in predloge z javne razgrnitve.
Pripravljavec pripravi predlog stališč glede njihovega
upoštevanja.
Pripravljavec s pripombami in predlogi ter s predlogom
stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih

delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje.
Pripravljavec s sklepom odloči o upoštevanju pripomb
in predlogov.
Izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta
Naročnik zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog lokacijskega načrta po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih
podlag.
Naročnik zagotovi gradivo za pridobitev mnenj.
Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki tega programa priprave, da podajo mnenje k
dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta.
Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po
prejemu vloge.
Na podlagi pridobljenih mnenj izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta.
Sprejem lokacijskega načrta
Pripravljavec posreduje usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta Občinskemu svetu občine Šempeter-Vrtojba v sprejem. Sestavni del gradiva so tudi stališča do
pripomb in predlogov z javne razgrnitve. Izvajalec vodi tudi
spis lokacijskega načrta.

2. Časovni načrt izdelave občinskega lokacijskega načrta
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Aktivnosti 2003/2004/2005
Zbor prostorske konference
in izdelava programa priprave lokacijskega načrta
Objava programa priprave v Uradni list RS
Pridobitev smernic s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora
Izdelava strokovnih podlag

Izdelava variantnih strokovnih rešitev
Priprava predloga lokacijskega načrta
Zbor 2. prostorske konference
Javna razgrnitev in javna obravnava predloga lokacijskega načrta
Dopolnitev predloga lokacijskega načrta s stališči do pripomb
in predlogov, danih v času javne razgrnitve
Pridobitev mnenj k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta
s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora
Uskladitev dopolnjenega predloga lokacijskega načrta
Sprejem lokacijskega načrta – občinski svet
Objava lokacijskega načrta

Začetek

Konec

Izvajalci

oktober 2003
november 2003
november 2003
december 2003

november 2003
november 2003
december 2003
februar 2004

januar 2004
marec 2004
maj 2003
maj 2004

marec 2004
april 2004
maj 2003
junij 2004

pripravljavec
pripravljavec
pripravljavec
izdelovalci
posebnih strokovnih
podlag in izdelovalec LN
izdelovalec LN
izdelovalec LN
pripravljavec
pripravljavec

julij 2004

julij 2004

izdelovalec LN

julij 2004
september2004
oktober 2004
november 2004

avgust 2004
september 2004
oktober 2004
november 2004

pripravljavec
izdelovalec
občinski svet
pripravljavec

VI. Obveznosti financiranja priprave lokacijskega načrta
Primorje Ajdovščina d.d. zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag ter lokacijskega načrta.
VII. Veljavnost programa priprave
Ta program priprave stopi v veljavo naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01-34/2003-1
Šempeter pri Gorici, dne 20. novembra 2003.
Župan
Občine Šempeter-Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.
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ŠKOFLJICA
5117.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Škofljica

Na podlagi 97. člena statuta Občine Škofljica (Uradni
list RS, št. 47/99, in 19. člena odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 85/99), je
Občinski svet občine Škofljica na 8. redni seji dne 4. 11.
2003 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Škofljica
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2004
se določi v višini 0,2835 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 42306/104/03
Škofljica, dne 21. novembra 2003.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l. r.

TABOR
5118.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Tabor

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), 56. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 22. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), ter
3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.
25/83, 36/83, 42/85 in 47/87) in 7. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02) je
Občinski svet občine Tabor na 7. redni seji dne 27. 10.
2003 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Tabor
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Občini Tabor se plačuje za uporabo stavbnih zemljišč, ki so po prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega planskega akta Občine Tabor določena kot stavbna zemljišča in na območjih, ki jih določa ta odlok,
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo).
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2. člen
Za stavbno zemljišče po 1. členu tega odloka se štejejo
zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, kakor jih določa
zakonski predpis.
3. člen
Nadomestilo se plačuje od stanovanjske površine stanovanj in počitniških objektov oziroma poslovne površine stavbe. Stanovanjska površina stanovanja ali počitniškega objekta je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v
stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih
prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile. Poslovna površina je čista tlorisna površina
poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno
povezani s poslovnim prostorom, kakor tudi pokrita in nepokrita skladišča, interna parkirišča, delavnice na prostem, površine namenjene začasnim in trajnim odlagališčem odpadkov, premoga, pepela in žlindre, odprte športno rekreativne
površine namenjene pridobitni dejavnosti, javna parkirišča, za
katere se plačuje parkirnina ali najemnina in podobno.
Nadomestilo se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu
določeno za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal
dovoljenje za poseg v prostor.
4. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila je lastnik stavbnega
zemljišča, stavbe ali dela stavbe (najemnik, zakupnik, uživalec).
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu krajevno
pristojen davčni organ.
Davčni urad začne postopek za odmero nadomestila na
podlagi prijave zavezanca ali na podlagi podatkov o stavbnem
zemljišču, ki jih posreduje davčnemu uradu Občinska uprava
občine Tabor. Podatke o zavezancih in stavbnem zemljišču
pridobiva občinska uprava na podlagi prijave neposrednega
uporabnika stavbnega zemljišča, od upravnega organa pristojnega za izdajo dovoljenja za posege v prostor ter iz uradnih evidenc. Če občinska uprava ugotovi, da je podan razlog za izračun nadomestila, za katerega pa ni dobila prijave,
prične postopek po uradni dolžnosti.
Zavezanci so dolžni prijaviti Občinski upravi občine Tabor nastanek obveznosti plačila nadomestila po tem odloku
in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in
sicer v 30 dneh po nastanku obveznosti oziroma po nastali
spremembi.
Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem
odloku ali sprememba med letom, se le ta upošteva od prvega dne v mesecu, v katerem je sprememba nastala. Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in evidence.
Če ti podatki niso dostopni, je zavezanec za plačilo nadomestila dolžan, na poziv občinske uprave Občine Tabor, v roku
15 dni od prejema poziva, posredovati verodostojne podatke,
ki omogočijo odmero nadomestila. Za vse postopke v zvezi z
odmero, pobiranjem, vračanjem, izterjavo, odpisom zaradi
neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti v zvezi z nadomestilom se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku.
5. člen
Pravne in fizične osebe plačujejo nadomestilo dvakrat
letno.
II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
6. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč so naselja: Kapla, Loke, Miklavž pri Taboru,
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Ojstriška vas, Pondor in Tabor, oziroma v katastrskih občinah: Črni Vrh, Miklavž in Ojstriška vas.
Meje naselij so določene na podlagi dolgoročnega
plana Občine Tabor.
7. člen
Glede na lego se stavbna zemljišča delijo na tri območja:
I. območje: ureditveno območje naselja Tabor,
II. območje: ureditvena območja naselij: Kapla, Loke,
Ojstriška vas, Pondor, in naselja Tabor izven ureditvenega
območja,
III. območje: ostala naselja in območja, ki niso zajeta v
prvi dve območji.
Območja iz tega odloka so vrisana na načrtih v merilu
1:5000, veljavnih prostorskih sestavin srednjeročnega in
dolgoročnega plana Občine Tabor in so na vpogled pri
pristojni službi Občine Tabor.
III. MERILA ZA DOLOČANJE NADOMESTILA ZA
ZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA
8. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami in možnost priključitve na te
objekte in naprave;
2. vrsta dejavnosti, oziroma namen uporabe stavbnega
zemljišča in lega stavbnega zemljišča;
3. druga stavbna zemljišča.
9. člen
(Opremljenost stavbnega zemljišča)
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami individualne rabe in skupne
rabe in dejanske možnosti priključka na te objekte in naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
1. makadamska cesta
2. asfaltna cesta oziroma cesta
v protiprašni izvedbi
3. urejene javne parkirne površine
4. urejene zelene in rekreacijske površine
5. urejena kanalizacija
6. javni vodovod
7. električno omrežje
8. plinsko ali toplovodno ogrevanje
9. telefonsko naročniško omrežje
10. javna razsvetljava
11. kabelska TV

10 točk
30 točk
5 točk
5 točk
20 točk
10 točk
10 točk
10 točk
5 točk
10 točk
5 točk

11. člen
(Vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe in lega stavbnega
zemljišča)
Vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe in lega stavbnega zemljišča:
– za stanovanjske objekte oziroma prostore se po tem
odloku štejejo stanovanja v večstanovanjskih objektih, družinske hiše, samski domovi, domovi za starostnike ter drugi
objekti ali prostori, ki so namenjeni stalnemu prebivanju (v
nadaljevanju: stanovanjski namen);
– za počitniške objekte oziroma prostore se po tem
odloku štejejo počitniške hišice (vikendi), počitniška stanovanja, počitniški domovi, počitniški apartmaji, stanovanjske hiše, stanovanja in drugi prostori, ki so namenjeni začasnemu
prebivanju (v nadaljevanju: počitniški namen);
– za poslovne objekte oziroma prostore se po tem odloku štejejo objekti in prostori v katerih se opravlja kakršnakoli
poslovna, storitvena ali gospodarska dejavnost ter prostori v
družinskih in kmečkih hišah, ki so namenjeni oddajanju prenočevanja turistov.
12. člen
Namen in lega se ovrednotita z naslednjimi točkami:
Namen uporabe

1. Stanovanjski objekti
2. Počitniške hiše
3.Poslovni objekti – gospodarska
dejavnost, industrija, turizem,
gostinstvo, trgovina, storitvena
dejavnost, farma…
– bančništvo, pošta, upravna
dejavnost, zavarovalnica, menjalnica,
telekomunikacijske storitve,
odvetništvo, notarstvo,
leasing prodaja
4. Nezazidano stavbno zemljišča
v sklopu PIA:
– za namen stanovanjskega objekta
– za namen poslovnega objekta
– za namen počitniškega objekta

Lega stavbnega
zemljišča – območje
I.
II.
III.

100
800

75
800

50
800

500

400

300

1000 750

500

90
200
200

30
100
200

70
150
200

13. člen
(Druga stavbna zemljišča)
Peskokopi, glinokopi, kamnolomi, površine, plinovodi in
toplovodi, površine potrebne za obratovanje bencinskih servisov, odlagališča odpadkov in druge površine namenjene za
opravljanje poslovne dejavnosti se točkujejo ne glede na lego
in komunalno opremljenost po naslednjih kriterijih:
Dejavnost

Število točk

Opremljenost stavbnega zemljišča se točkuje s seštevkom točk posameznih alinei prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na posamezno opremljenost stavbnega zemljišča.

Vodna zajetja
Peskokopi, kamnolomi
Plinovodi oziroma toplovodi, odlagališča
odpadkov
Bencinski servis

100 točk
260 točk

10. člen
Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost: priključka
na javno cestno, vodovodno, kanalizacijsko, električno, telefonsko, plinovodno omrežje in kabelsko televizijo, če je
omrežje na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od
meje stavbnega zemljišča največ 60 m in obstaja tudi dejanska možnost priključitve, uporabe javne razsvetljave, parkirišč, zelenih in rekreacijskih površin, če je objekt oddaljen
od meje stavbnega zemljišča največ 60 m.

14. člen
Površine peskokopov, in kamnolomov so površine, ki jih
zavezanec uporablja za koriščenje rudnin (eksploatacijsko
območje). Površine določi občinska uprava na podlagi dovoljenja za izkoriščanje rudnin.
Površine na katerih so zgrajeni lokalni plinovodi in toplovodi so površine v 2 m širokem pasu po liniji napeljave plinovodnega omrežja, ter za magistralni plinovod so površine v 6
m širokem pasu po liniji napeljave plinovodnega omrežja.

1000 točk
4000 točk
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Površina za normalno rabo bencinskega servisa predstavlja celotno gradbeno parcelo bencinskega servisa.
IV. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
15. člen
Za vse vrste objektov, za katere je zakonsko določena
oprostitev plačila, se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ne plačuje.
Plačila nadomestila so oproščeni občani, ki so kupili
novo stanovanje ali zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko
stanovanjsko hišo, če so v ceni stanovanjske hiše ali neposredno plačali stroške urejanja stavbnega zemljišča po določbah zakona o stavbnih zemljiščih. Oprostitev plačevanja nadomestila začne teči od dneva vselitve v stanovanje oziroma v
stanovanjsko hišo. Oprostitev traja 5 let in se uvede na zahtevo občana.
Če občani prejemajo denarni dodatek ali denarno pomoč kot edini vir preživljanja so oproščeni plačila nadomestila. Pri oprostitvi se upoštevajo merila in pogoji, ki jih določa
zakon o socialnem varstvu.
Občina Tabor lahko tudi v drugih primerih (elementarne
ali druge nezgode, bolezen v družini, invalidnost…) oprosti
zavezanca plačila nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje
nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove
družine. Oprostitev velja za eno leto.
Zavezanci, ki prevzamejo opuščene kmetije v last, najem, zakup, uživanje z namenom opravljanja kmetijske dejavnosti, so oproščeni plačila za dobo petih let.
16. člen
Pisno zahtevo za oprostitev plačila ter dokazila (pogodba o nakupu, odločba o stroških komunalne opreme, potrdilo
socialne službe …) za oprostitev plačila nadomestila mora
zavezanec vložiti najkasneje do 31. 1. za tekoče leto na Občino Tabor. O oprostitvi plačila nadomestila odloči Občinska
uprava občine Tabor s sklepom, na predlog Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.
17. člen
Poslovni subjekti v gospodarskih dejavnostih: industrija, turizem, gostinstvo, trgovina in storitvena dejavnost lahko
uveljavljajo olajšave glede števila zaposlenih iz Občine Tabor glede na število vseh zaposlenih v poslovnih enotah na
območju Občine Tabor. Olajšave so razvidne iz naslednje
tabele:
Odstotek zaposlenih iz Občine Tabor
glede na število vseh zaposlenih v poslovni
enoti na območju Občine Tabor

50% ali manj
50%–55%
55%–60%
60%–65%
65% ali več
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točk pomnoži s stanovanjsko, počitniško ali poslovno površino zavezančevega objekta oziroma s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za
izračun nadomestila, ter s faktorjem 0,25 za nezazidana stavbna zemljišča in za gradbene parcele izven zgradb, ki so
namenjene poslovni dejavnosti. Plačila se izvedejo dvakrat
letno.
19. člen
Nadomestilo odmeri davčni urad zavezancu z odločbo
na osnovi veljavnega sklepa o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Tabor, ki ga sprejme Občinski svet občine Tabor.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Tabor se uskladi enkrat
letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin. Vrednost
točke določi Občinski svet občine Tabor.
20. člen
Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz uradnih
evidenc. Zavezanci so dolžni sporočiti spremembo vrste dejavnosti, spremembo poslovne in stanovanjske površine v 15
dneh, ko je takšna sprememba nastala. Na zahtevo Občine
Tabor so zavezanci dolžni sporočiti vse zahtevane podatke, ki
so potrebni za izračun nadomestila in v roku, ki ga določi
občinska uprava.
Zavezancu, ki podatka ne prijavi občinski upravi Občine
Tabor, se odmeri nadomestilo 300 m2 za stanovanjske površine, 200 m2 za počitniške površine in 1000 m2 za poslovno
dejavnost. Če občinska uprava Občine Tabor oceni, da je
stanovanjskih površin več kot 300 m2, počitniških površin
več kot 200 m2, površin namenjenih poslovnim dejavnostim
več kot 1000 m2 in zavezanec na zahtevo Občinske uprave
občine Tabor podatkov ne prijavi, Davčni urad RS odmeri
nadomestilo na podlagi ocene površine celotne parcele zavezanca, katero poda Občinska uprava občine Tabor.
Vsa sredstva zbrana iz plačil nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč so prihodek proračuna Občine Tabor in se
namensko uporabljajo za pridobivanje stavbnih zemljišč v občinsko lastnino, pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč in
investicij v komunalno infrastrukturo na območju vseh naselij
v občini.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Za prekrške fizičnih in pravnih oseb se določijo kazni v
skladu z zakonom o prekrških.

Olajšave

0%
5%
10%
15%
20%

Pisno zahtevo za uveljavljanje olajšave ter dokazila
(seznam zaposlenih iz Občine Tabor in dokazilo o številu vseh
zaposlenih v poslovnih enotah na območju Občine Tabor) za
uveljavljanje olajšave mora zavezanec vložiti najkasneje do
31. 1. za tekoče leto na Občino Tabor.
V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
18. člen
Mesečna višina nadomestila po merilih iz 9., 12. in
13. člena tega odloka se določi tako, da se skupno število

22. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojen
organ Uprave občine Tabor.
VII. PREHODNE DOLOČBE
23. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati 1.
januarja 2004. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati
odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini
Žalec (Uradni list SRS, št. 21/81) ki ga je sprejela skupščina
Občine Žalec, dne 13. 7. 1981.
Št. 423-06/2003
Tabor, dne 21. novembra 2003.
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek, univ. dipl. inž. str. l. r.
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Uradni list Republike Slovenije
Sklep o zvišanju cen programov predšolske
vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu VranskoTabor vrtec Tabor

Občinski svet občine Tabor je na podlagi 30. in 31.
člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00)
na 7. redni seji dne 27. 10. 2003 sprejel

SKLEP
o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v
Vzgojno-varstvenem zavodu Vransko-Tabor vrtec
Tabor
1. člen
Cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Vransko-Tabor, vrtec Tabor se od 1. 10. 2003 dalje zvišajo za
3% in od 1. 1. 2004 dalje za 10%. Tako znašajo cene
programov na predšolskega otroka v Občini Tabor za

Program

Povišanje za 3%
(od 1. 10. 2003 dalje)

Ekonomska cena v SIT
Povišanje za10%
(od 1. 1. 2004 dalje)

68.192,18
59.486,62

75.011,40
65.435,28

56.591,29
49.381,29

62.250,42
54.319,42

Dnevni program
(6–9 ur in vsi obroki prehrane)
– za otroke v oddelkih prvega starostnega obdobja
– za otroke v oddelkih prvega starostnega obdobja
Poldnevni program (4–6 ur)
– za otroke v oddelkih drugega starostnega obdobja
– za otroke v oddelkih drugega starostnega obdobja

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.

2. člen
Cene programov iz 1. člena se uporabljajo za izračun plačila staršev za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje, kot časovno določa 1. člen tega
sklepa. Od 1. 10. 2003 na območju Občine Tabor preneha veljati sklep o zvišanju cen programov predšolske
vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vransko-Tabor (Uradni list RS, št. 12/02).

Št. 062-02/2003-2/7
Tabor, dne 27. oktobra 2003.
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l. r.

TRŽIČ
5120.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Tržič za leto 2003

Na podlagi odloka o proračunu Občine Tržič za leto
2003 (Uradni list RS, št. 61/02 in 7/03) 40., 41. in 43.
člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00 in 30/02) ter 18. in 86. člena statuta Občine
Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01), je Občinski svet občine Tržič na 7. redni seji dne 18. 11. 2003
sprejel

V tolarjih
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/Podskupina

70

71

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Tržič za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Tržič za leto 2003 se
2. člen v celoti nadomesti z novim, ki se glasi:
Proračun Občine Tržič za leto 2003 se določa v naslednjih zneskih:

72

I. Skupaj prihodki
(70+71+72+73+74)
2.324,087.884
Tekoči prihodki (70+71)
1.591,824.917
Davčni prihodki
1.065,651.000
700 Davki na dohodek in dobiček
777,960.000
703 Davki na premoženje
135,404.000
704 Domači davki na blago in storitve 152,287.000
706 Drugi davki
–
Nedavčni prihodki
526,173.917
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
94,931.365
711 Takse in pristojbine
8,831.000
712 Denarne kazni
3,989.000
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
5,940.000
714 Drugi nedavčni prihodki
412,482.552
Kapitalski prihodki
218,710.986
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
97,830.986
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721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
120,880.000
Prejete donacije
37,000.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 22,000.000
731 Prejete donacije iz tujine
15,000.000
Transferni prihodki
476,551.981
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
476,551.981
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 2.413,554.065
Tekoči odhodki
618,229.492
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 123,655.248
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
17,265.726
402 Izdatki za blago in storitve
454,469.938
403 Plačila domačih obresti
11,218.140
409 Rezerve
11,620.440
Tekoči transferi
714,667.132
410 Subvencije
24,170.090
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
152,210.832
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
78,485.099
413 Drugi tekoči transferi
459,801.110
414 Tekoči transferi v tujino
–
Investicijski odhodki
1.018,548.705
420 Nakup in gradnja
osnovnih sredstev
1.018,548.705
Investicijski transferi
62,108.736
430 Investicijski transferi
62,108.736
III. Proračunski presežek
oziroma primanjkljaj (I.-II.)
–89,466.181

Skupina/Podskupina

73
74

40

41

42
43

B) Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina

75

44

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

56,605.000
56,605.000
5,300.000
51,305.000
–
4,000.000
4,000.000
–
4,000.000
–
52,605.000

C) Račun financiranja
Skupina/Podskupina

50
55

VII. Zadolževanje (500)
Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
IX. Sprememba stanja sredstev
na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)

110,000.000
110,000.000
110,000.000
145,000.000
145,000.000
145,000.000
–71.861.181
–35,000.000
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V tolarjih
XI. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX=-III) 89,466.181
Stanje sredstev na računih konec
31. 12. 2002
71,991.513
Koriščenje sredstev, ki so ostala
na računih, v letu 2003
71,861.181
Skupina/Podskupina

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.
2. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka proračuna Občine Tržič za leto 2003 začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003
dalje.
Št. 401-02/02-06
Tržič, dne 18. novembra 2003.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

5121.

Odlok o spremembah odloka o krajevnih
skupnostih na območju Občine Tržič

Na podlagi 18. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99,
59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in 51/02)
ter 2. in 18. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št.
15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na
nadaljevanju 7. redne seje dne 18. 11. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o krajevnih skupnostih na
območju Občine Tržič
1. člen
V odloku o krajevnih skupnostih na območju Občine
Tržič (Uradni list RS, št. 67/98 in 79/01 – v nadaljevanju:
odlok) se besedilo 6. člena nadomesti z novim besedilom,
ki se glasi:
»Na območju Občine Tržič je 13 krajevnih skupnosti,
in sicer:
1. Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču (oznaka 601),
sedež krajevne skupnosti: Ročevnica 61, 4290 Tržič,
skrajšano ime: KS Bistrica,
2. Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču (oznaka 602),
sedež krajevne skupnosti: Brezje pri Tržiču 55, 4290
Tržič,
skrajšano ime: KS Brezje,
3. Krajevna skupnost Jelendol (oznaka 603),
sedež krajevne skupnosti: Jelendol 8, 4290 Tržič,
skrajšano ime: KS Jelendol,
4. Krajevna skupnost Kovor (oznaka 604),
sedež krajevne skupnosti: Glavna cesta 24, 4290 Tržič,
skrajšano ime: KS Kovor,
5. Krajevna skupnost Križe (oznaka 605),
sedež krajevne skupnosti: Cesta Kokrškega odreda 4,
4294 Križe,
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skrajšano ime: KS Križe,
6. Krajevna skupnost Leše (oznaka 606),
sedež krajevne skupnosti: Leše 41, 4290 Tržič,
skrajšano ime: KS Leše,
7. Krajevna skupnost Lom po Storžičem (oznaka 607),
sedež krajevne skupnosti: Lom pod Storžičem 56,
4290 Tržič,
skrajšano ime: KS Lom,
8. Krajevna skupnost Podljubelj (oznaka 608),
sedež krajevne skupnosti: Podljubelj 242, 4290 Tržič,
skrajšano ime: KS Podljubelj,
9. Krajevna skupnost Pristava (oznaka 609),
sedež krajevne skupnosti: Pristavška cesta 25, 4290
Tržič,
skrajšano ime: KS Pristava,
10. Krajevna skupnost Ravne (oznaka 610),
sedež krajevne skupnosti: Ravne 19, 4290 Tržič,
skrajšano ime: KS Ravne,
11. Krajevna skupnost Sebenje (oznaka 611),
sedež krajevne skupnosti: Sebenje 43, 4294 Križe,
skrajšano ime: KS Sebenje,
12. Krajevna skupnost Senično (oznaka 612),
sedež krajevne skupnosti: Senično 30, 4294 Križe,
skrajšano ime: KS Senično,
13. Krajevna skupnost Tržič-mesto (oznaka 613),
sedež krajevne skupnosti: Predilniška cesta 12, 4290
Tržič,
skrajšano ime: KS Tržič.«
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 023-05/96-02
Tržič, dne 18. novembra 2003.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

VIPAVA
5122.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča

Na podlagi tretjega odstavka 58. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 in Uradni list RS,
št. 20/90), v zvezi z določbo 56. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 179. člena ZUreP-1
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), 218. člen ZGO-1
(Uradni list RS, 110/02) in 16. člena statuta Občine Vipava
(Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) je Občinski svet občine
Vipava na 10. redni seji dne 20. 11. 2003 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Vipava (v nadaljnjem
besedilu: nadomestilo).

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Nadomestilo se plačuje za nezazidana in za zazidana
stavbna zemljišča.
Nezazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela, ki
je s prostorskim izvedbenim aktom namenjena za graditev
objektov oziroma zemljiška parcela, za katero je že izdano
predpisano dovoljenje (lokacijsko oziroma enotno gradbeno
dovoljenje, priglasitev del oziroma lokacijska informacija) in
se še ni začelo z gradnjo objektov.
Nezazidana stavbna zemljišča so 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 infrastrukture in tudi
niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Zazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela, na
kateri je zgrajen objekt.
Za zazidana stavbna zemljišča se 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. Če določena stavba nima
določene gradbene parcele, se 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.
II. ZAVEZANCI
3. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela
stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice).
Za stanovanja, poslovne prostore in zemljišča v lasti
Občine Vipava oziroma krajevnih skupnosti nadomestilo plačujejo najemniki.
V primeru solastništva nadomestilo plačujejo vsi solastniki oziroma tisti od solastnikov, ki nepremičnino uporablja, oziroma za katerega se solastniki dogovorijo.
4. člen
Nadomestilo se ne plačuje v primerih, ki so določeni z
zakonom.
Občina Vipava in krajevne skupnosti za zemljišča in
objekte, ki jih same uporabljajo, ne plačuje nadomestila.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne
plačuje za objekte in omrežja javne infrastrukture in za zemljiške parcele, na katerih so zgrajeni (grajeno javno dobro)
ter objekte za potrebe zaščite in reševanja.
5. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne
plačuje za zemljišče, ki se uporablja za potrebe ljudske
obrambe, za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo
osebje, za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo
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osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno in za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo
versko dejavnost.
Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se na
lastno zahtevo oprosti občane, ki prejemajo denarno socialno pomoč.
6. člen
Pravico do oprostitve nadomestila iz drugega odstavka
prejšnjega člena zavezanci uveljavljajo z zahtevkom na občinsko upravo. Zahtevku za oprostitev nadomestila zavezanci
priložijo ustrezna dokazila, ki potrjujejo njihovo upravičenost
do oprostitve. Občinska uprava z odločbo odloči o zahtevku
o oprostitvi plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, zoper odločbo občinske uprave pa lahko zavezanec vloži pritožbo na župana. Odločitev župana je dokončna.
III. OSNOVA ZA ODMERO NADOMESTILA
7. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine zemljiške parcele, ki je s prostorskim izvedbenim aktom namenjena za graditev objektov.
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od koristne stanovanjske oziroma poslovne
površine objekta.
Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob,
predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shramb
in drugih zaprtih prostorov v stanovanju ter čista tlorisna
površina garaže za osebne avtomobile.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s
poslovnim prostorom.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se odmerja glede na uporabo ali namembnost.

V površine za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se šteje tudi nepozidane poslovne površine
zemljišča okrog zgrajenega objekta (funkcionalno zemljišče),
ki so namenjeni poslovni dejavnosti.
Poslovne površine so vse površine, ki jih pravne ali
fizične osebe uporabljajo v gospodarske ali negospodarke
namene.
IV. VIŠINA NADOMESTILA
8. člen
Mesečna višina nadomestila je odvisna od osnove
(cone in namembnosti) za odmero nadomestila, stopnje
opremljenosti zemljišča s komunalnimi objekti in napravami, izražene z določenim številom točk in vrednosti točke.
Mesečna višina nadomestila se določi tako, da se skupno število točk, po merilih 11. in 12. člena, pomnoži s
površino stavbnega zemljišča in vrednostjo točke za izračun
nadomestila
9. člen
Za nepokrite poslovne površine okrog objekta znaša
vrednost točke 50% vrednosti točke iz 14. člena tega odloka.
10. člen
Za nenaseljene ali razpadajoče stanovanjske in poslovne objekte se pri odmeri nadomestila upošteva faktor
2,0.
11. člen
Glede na cono, namembnost ter smotrno uporabo se
stavbno zemljišče točkuje z naslednjim številom točk:

N a m e n u p o ra b e o z iro m a v rs ta d e ja v n o s ti
A S T A N O V A N J S K E P O V R Š IN E
1 . S ta n o va n ja , s ta n o va n js k e h iš e , p o č itn iš k i o b je k ti,

B

co n a

I.

II.

III.

40

20

8

250
450
1000
5000

200
350
800
5000

180
250
600
5000

20
30

18
25

16
20

P O S L O V N E P O V R Š IN E
1 . Za vo d i, d ru š t va , d ru ž b e n e d e ja vn o s ti in d ru g e
n e g o s p o d a rs k e d e ja vn o s ti
2 . O s ta le g o s p o d a rs k e d e ja vn o s ti
3 . F in a n č n o p o s lo va n je , z a va ro va ln ic e , p o š t a
4 . Trg o vin a z m o to rn im i g o rivi
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N E ZA ZID A N A S T A V B N A ZE M L J IŠ Č A
1 . Za s ta n o va n js k o iz g ra d n jo
2 . Za p o s lo vn o iz g ra d n jo

12. člen
Opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne in kolektivne rabe se točkuje glede na prisotno število teh objektov
in naprav v območju oziroma glede na obstoj možnosti priključitve na te objekte.
Za obstoj možnosti priključitve na komunalne objekte
in naprave, oddaljene več kot 100 m od stavbnega zemljišča-parcele ali skupine parcel, ki sestavljajo eno celoto, se
ne plačuje nadomestila.

Pri opremljenosti s kanalizacijskim omrežjem se upoštevajo kriteriji iz odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in
padavinskih voda (Uradno glasilo, št. 17/97) in pravilnika o
odvajanju odpadnih in padavinskih voda (Uradno glasilo, št.
8/99)
Šteje se, da ima območje popolno komunalno opremljenost, če je v območju:
– omrežje javnih cest,
– kanalizacijsko omrežje,
– javno vodovodno omrežje,
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– električno omrežje,
– telefonsko omrežje,
– plinovodno omrežje.
Za stopnje komunalne opremljenosti se točkuje dejansko število prisotnih komunalnih objektov in naprav iz
tretjega odstavka tega člena, in sicer po 25 točk za vsako
vrsto.
Območja, ki niso opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem, se ne točkujejo in se od takih zemljišč
ne plačuje nadomestila.
13. člen
Cone iz 11. člena obsegajo:
I. cona: ureditveno območje Vipava, Podnanos
II. cona: ureditveno območje naselij Vrhpolje, Duplje,
Zemono, Slap, Gradišče pri Vipavi, Lože, Manče, Goče,
Erzelj, Podraga, Poreče, Podbreg, Orehovica, Hrašče,
Podgrič in Lozice;
III. cona: ureditveno območje naselij Sanabor in Nanos.
14. člen
Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila znaša 0,045 SIT.
Vrednost točke za izračun nadomestila župan vsako
leto do konca koledarskega leta za naslednje leto valorizira
s porastom drobnoprodajnih cen s posebnim sklepom, ki
se objavi v Uradnem listu RS.
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17. člen
Občinska uprava občine Vipava je dolžna vzpostaviti
uradno evidenco tistih podatkov, na podlagi katerih se
ugotavlja osnovo in stopnjo obremenitve.
Določbe iz tabele C 11. člena se začnejo uporabljati
po vzpostavitvi baze podatkov zazidljivih stavbnih zemljišč.
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska
inšpekcija.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Z denarno kaznijo 400.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravno osebo ali podjetnika posameznika, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če občinski upravi na javni poziv ne sporoči podatkov ali če sporoči netočne podatke, na podlagi katerih
se ugotavlja osnovo in stopnjo obremenitve posameznega zavezanca (16. člen);
2. če občinski upravi v določenem roku ne sporoči
nastale spremembe (16. člen) ali če sporoči netočne
podatke.
Z denarno kaznijo 40.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorno osebo pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

V. IZVAJANJE ODLOKA
15. člen
Občinska uprava občine Vipava določi, na podlagi
uradnih podatkov, osnovo in stopnjo obremenitve posameznih zavezancev, pristojni davčni organ pa z odločbo
zavezancem odmeri višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Za objekte za katere ni mogoče pridobiti podatkov na
druge načine, se upošteva izračun tlorisa objekta pomnoženega s številom etaž zmanjšan za 10%;
ali
Zavezancem za plačilo, ki občinski upravi ne sporočijo podatkov, lahko ta odmeri nadomestilo za 200 m2 stanovanjske površine, 100 m2 za počitniško dejavnost in
500 m2 za poslovni pokriti prostor + 1000 m2 nepokrite
poslovne površine.
Za poslovne površine je najmanjša površina (minimum) tista površina, ki jo predpisujejo pravilniki o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za opravljanje dejavnosti.
16. člen
Zavezanci so dolžni Občinski upravi občine Vipava na
javni poziv sporočiti podatke, na podlagi katerih se ugotavlja osnovo in stopnjo obremenitve, v roku enega meseca
po nastanku pa tudi vsako spremembo površine stavb in
njihove namembnosti ter spremembo uporabniškega ali
lastniškega stanja nad nepremičnino, ki je obremenjena z
nadomestilom.
Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem
odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od
prvega naslednjega obračuna, po katerem je bila sprememba sporočena.

20. člen
Z denarno kaznijo 40.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznika, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.

VII. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Z dnem, ko stopi v veljavo ta odlok, se na območju
Občine Vipava preneha uporabljati in izvajati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč in vse njegove
posledice (Uradno glasilo, št. 2/01, Uradni list RS, št.
40/02 in Uradni list RS, št. 53/03).
22. člen
Inšpekcijski nadzor in kaznovanje po tem odloku do
zaposlitve občinskega inšpektorja izvaja tajnik (direktor)
občinske uprave in redar Občine Vipava.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Nadomestilo po tem odloku se začne plačevati od
1. 1. 2004 dalje.
Št. 42200-0001/2003
Vipava, dne 20. novembra 2003.
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes, dr. vet. med. l. r.
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CELJE
5123.

Program priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Gospodarska cona –
območje zazidalnega načrta Industrija sever za
območje Vila Fortuna

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) 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 župan Mestne občine Celje dne 17. 11. 2003 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Gospodarska cona – območje zazidalnega
načrta Industrija sever za območje Vila Fortuna
1. člen
(predmet in cilj sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta)
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Vile Fortune,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi
sprememb in dopolnitev,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave sprememb in dopolnitev,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave sprememb in
dopolnitev in način izbora načrtovalca.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in
dopolnitev)
Obravnavano območje je po veljavnem zazidalnem načrtu – Zazidalni načrt »Gospodarska cona v Celju« – območje zazidalnega načrta Industrija sever za območje LIK in
območje RPC MERX in poslovni objekti ob Mariborski, opredeljeno kot območje obstoječih stanovanjskih objektov in
poslovno stanovanjskih objektov, od katerih je Vila Fortuna
po prostorskih sestavinah Celjskega prostorskega plana
opredeljena kot profana stavbna dediščina z ozn. »K4.125«.
Lokacijsko je območje umeščeno med dva večja trgovsko
poslovna centra, center Interspar in Planet Tuš, ter med
Mariborsko cesto. Glede na lokacijo je torej neprimerno za
stanovanjsko namembnost, z izgradnjo trgovskih centrov pa
so lastniki nekaterih objektov izkazali interes za nadomestno
gradnjo dotrajanih objektov za poslovno dejavnost in za gradnjo drugačne prometne ureditve. Veljavni zazidalni načrt za
obravnavano območje ne opredeljuje gabaritov in pogojev
oblikovanja eventualnih nadomestnih objektov z ozirom na
obstoječo Vilo Fortuna in ne opredeljuje potrebnih skupnih
prometnih površin.
3. člen
(predmet, programska izhodišča in namen prostorskega
akta)
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
»Gospodarska cona v Celju« – območje zazidalnega načrta
Industrija sever za območje Vila Fortuna je prostorska preveritev območja izgrajenega z nekoč pomožnimi objekti okoli
Vile Fortune, ki so se v preteklosti preoblikovali v stanovanjske ali stanovanjsko poslovne objekte. Namen sprememb
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in dopolnitev je opredeliti status Vile Fortune in podati nove
pogoje za prenovo in izgradnjo kompleksa ob vili, z upoštevanjem prostorskih možnosti in omejitev, ki jih podaja lokacija kompleksa znotraj širšega območja trgovsko poslovnih
centrov in Mariborske ceste.
S celovitim prostorskim načrtovanjem obravnavanega
območja bo preseženo dosedanje parcialno urejanje znotraj
obravnavanega prostora.
4. člen
(ureditveno območje sprememb in dopolnitev prostorskega
akta)
Predmet sprememb in dopolnitev ZN so zemljišča s
parc. št. 805/2, 805/3, 806/8, 806/2, 806/3, 806/5,
806/4, 807/4, 807/3, 807/6, 807/2, 807/5, 807/1,
800, 802, 801, 803, 804/1, 804/2, 804/1, 808-del in
797/2 ter 797/3 vse k.o. Sp. Hudinja, ki je v veljavnem
zazidalnem načrtu Gospodarska cona v Celju-območje zazidalnega načrta Industrija sever za območje LIK in območje RPC MERX in poslovni objekti ob Mariborski cesti
(proj. št. 221/98 RC-Planiranje, Uradni list SRS, št.
22/77, 22/78, 21/82, 6/83, 23/84, 14/86 in 7/90 in
Uradni list RS, št. 17/92, 20/94, 2/96, 23/97, 50/98 in
14/99) opredeljeno kot območje obstoječe stanovanjske
in poslovno-stanovanjske gradnje med Resljevo ulico in
cesto B.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Mestna občina Celje – Zavod za planiranje in izgradnjo
na pobudo lastnikov dela zemljišč Dejana Cvetrežnika in
podjetja Engrotuš d.o.o. Celje.
Načrtovalca prostorskega akta bosta izbrala investitorja.
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev
– Mestna občina Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo Celje (Trg Celjskih knezov 8, Celje),
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje, prostor ter
promet,
– Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE
Celje,
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. (Lava 2 a, Celje),
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje (Lava 1, Celje),
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni
energije d.d. (Vrunčeva 2A, Celje),
– Energetika Celje, JP d.o.o. (Smrekarjeva 1, Celje),
– Javne naprave, JP d.o.o. (Teharska 49, Celje),
– RS-Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje-Območna pisarna Celje,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje (Dečkova 36, Celje),
– Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo – Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje (Trg Celjskih
knezov 9, Celje),
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Celje (Lava 42, Celje).
V postopku izdelave IPA morajo nosilci urejanja v skladu z 29. členom ZureP-1 podati smernice za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja
na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev PUP in ZN
(osnutek sprememb in dopolnitev ZN, ki je že usklajen s
stališčem župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 30 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smer-
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nic in mnenj, se šteje, da jih nimajo, oziroma, da se strinjajo
s predlogom.
Kolikor se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih
organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
6. člen
(seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
je potrebno upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske
sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne
občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št.
40/86, 4/88 in Uradni list RS, št. 86/01),
– posebne strokovne podlage za prometno ureditev
območja Industrija sever (VIZURA d.o.o.Celje),
– lokacijska dokumentacija za Poslovno-trgovski in
skladiščni objekt, zunanja ureditev s komunalnimi vodi, povezovalna cesta Mariborska–Bežigrajska in rušitve obstoječih objektov investitorja Engrotuš d.o.o. Celje (št. proj.
358/01-01 Vizura d.o.o. Celje),
– spremembe in dopolnitve ZN Gospodarska cona –
območje ZN Industrija sever za območje Interspar.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavana
zemljišča izdela skladno s 158. členom zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02) – v nadaljevanju: ZUreP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega
prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 110/02)
in ga izbereta pobudnika. Prostorski izvedbeni akt mora biti
izdelan v digitalni obliki.
8. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag in
delovanje sistema zbirk prostorskih podatkov)
Za območje predvidene prostorske ureditve sta dolžna
pridobiti geodetske podlage, kot jih predpisuje ZUreP-1 pobudnika sprememb in dopolnitev ZN. Geodetske podlage
morajo biti izdelane v digitalni obliki.
9. člen
(faze in roki za pripravo sprememb in dopolnitev UZ)
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
· Rokovno je priprava predloga ZN vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca s pobudnikoma.
· Načrtovalec po pooblastilu pripravljavca takoj zaprosi
vse pristojne nosilce za smernice za načrtovanje, le-ti jih
morajo podati v roku 30 dni.
· Ko bo izdelan predlog sprememb in dopolnitev ZN
Župan Mestne občine Celje sprejme sklep o enomesečni
javni razgrnitvi le-tega. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v
Uradnem listu RS.
· Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine
Celje in Mestni četrti Gaberje v 8 dneh po dnevu objave
sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
· Javna razprava se izvede na sedežu Mestne občine
Celje v času trajanja javne razgrnitve.
· Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev ZN.
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· Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov,
podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave sprememb in dopolnitev ZN in
občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge
· Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do
pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.
· V roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in
predlogov iz prejšnjega odstavka, pripravljavec poskrbi za
pripravo usklajenega predloga sprememb in dopolnitev ZN,
oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so
se nanašale utemeljene pripombe in predlogi.
· Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni
obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne
zadeve, usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN Mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v
enofaznem postopku.
10. člen
Spremembe in dopolnitve ZN se v vsebinskem smislu
pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in grafičnega dela usklajene z zakonodajo, ključni so: zakon o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), zakon o
varstvu voda (Uradni list RS, št. 67/02), navodilo o vsebini
posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
11. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev
prostorske dokumentacije zagotavljata pobudnika sprememb in dopolnitev ZN.
12. člen
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorske dokumentacije začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-20/2003-8
Celje, dne 18. novembra 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

KOZJE
5124.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč v Občini Kozje

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89
in Uradni list RS, št. 24/92), v zvezi s prvo alineo 56. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 9.
člena dogovora o uskladitvi meril in določanje območij, na
katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 19/86), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 - popravek, 42/85, 47/87,
5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 39/96,
61/96 – odl. US, 35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98,
31/00 in 24/01), 218. člena zakona o graditvi objektov
(Uradni list št. 110/02) ter 16. člena statuta Občine Kozje
(Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine
Kozje na 8. seji dne 13. 11. 2003 sprejel
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ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Kozje
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošno)
V Občini Kozje se za uporabo stavbnih zemljišč plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: nadomestilo) od stavbnih zemljišč, ki jih opredeljuje 218. člen zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
110/02).
2. člen
(opredelitev pojmov »zazidano in nezazidano stavbno
zemljišče«)
V Občini Kozje se nadomestilo plačuje 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,
2. pri poslovnih prostorih etažna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.
Poleg površin iz druge točke tega člena se štejejo za
določitev nadomestila kot zazidana stavbna zemljišča tudi:
– površine nepokritih skladišč, internih parkirišč,
– 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, ki niso vodna
zemljišča po zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02),
– površine na katerih so grajeni daljnovodi, telekomunikacijski objekti, površine za obratovanje bencinskih
servisov, 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.
Za določitev nadomestila za uporabo javnih površin
se upošteva velikost površin po določilih odloka o komunalnih taksah v občini Kozje oziroma po določilih ustrezne pogodbe za uporabo javnih površin.
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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 namenjene 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 infrastrukture 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 nezazidana stavbna zemljišča iz prvega odstavka tega člena
se upošteva:
1. v primerih, kjer izvedbeni prostorski akt določa
gradbene parcele:
– se določi površina za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od celotne površine gradbene
parcele, na kateri še ni zgrajena nobena stavba in za katero je s prostorskim izvedbenim aktom določeno, da je
zazidljiva za stanovanjske ali poslovne stavbe,
– za nezazidano stavbno zemljišče iz prejšnje alinee
se po tem odloku šteje le tisto zemljišče, ki predstavlja
samostojno gradbeno parcelo po izvedbenem prostorskem
aktu na kateri je mogoče graditi stanovanjsko oziroma poslovno stavbo, in sicer ne glede na trenutno vrsto rabe
zemljišča po zemljiškem katastru.
2. v primerih, kjer izvedbeni prostorski akt ne določa
gradbenih parcel:
– se določi površina za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od celotne površine zemljiških
parcel za katere je s prostorskim izvedbenim aktom določeno, da so zazidljiva za stanovanjske ali poslovne stavbe
(v nadaljevanju: zazidljive parcele),
– kolikor stoji na površini zazidljivih parcel stavba:
a) ki ima določeno gradbeno parcelo, se površina
šteje, kot zazidano stavbno zemljišče in se odšteje od
površin zazidljivih parcel, preostali del površine pa tvori
površino nezazidanega stavbnega zemljišča od katerega
se odmerja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
b) v kolikor stoji na površini zazidljivih parcel stavba,
ki še nima določeno gradbeno parcelo, se 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 v skladu z določili tega odloka.
Za uradno podlago določitve gradbene parcele se
šteje po tem odloku bodisi odločba o funkcionalnem zemljišču, bodisi dokončno gradbeno dovoljenje.
2. DOLOČITEV OBMOČIJ NADOMESTILA
3. člen
(kriteriji za določitev območij)
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, se razvrstijo v štiri skupine. Skupine so določene po kriterijih, ki
upoštevajo lokacijske ugodnosti posameznih stavbnih zemljišč, in sicer:
– splošna opremljenost s komunalno infrastrukturo,
– funkcionalna ugodnost lokacije stavbnega zemljišča,
– gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi,
– oddaljenost od občinskega središča.
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4. člen
(določitev območij)
Območja stavbnih zemljišč
Območja na katerih se plačuje nadomestilo se razvrstijo v skladu s kriteriji iz prejšnjega člena v 4 območja.
I. območje:
V to območje se uvrščajo stavbna zemljišča, ki ležijo v
osrednjem strnjem delu naselja Kozje. Območje je razdeljeno na dva podobmočja (IA in IB) glede na možnost priključitve na kanalizacijsko omrežje.
II. območje:
V to območje se uvrščajo stavbna zemljišča, ki ležijo v
osrednjim delu naselja Lesično in delu naselja Drensko Rebro, stavbna zemljišča v trgu Podsreda in stavbna zemljišča
v delu naselja Kozje v bližini občinskega središča.
III. območje:
V to območje se uvrščajo stavbna zemljišča, ki ležijo v
osrednjem delu naselja Zagorje, v osrednjem delu naselja
Buče in del naselja, Vrenska gorca, stavbna zemljišča v trgu
Pilštanj in ostala stavbna zemljišča v Občini Kozje ob regionalnih cestah.
IV. območje:
V to območje se uvrščajo ostala stavbna zemljišča, ki
ne ležijo v I., II. ali III. območju.
5. člen
(prikaz območij in možnost vpogleda)
Območja iz prejšnjega člena so razvidna iz priložene
pregledne situacije, ki je sestavni del tega odloka.
Območja iz prejšnjega člena so vrisana na topografskih in preglednih katastrskih kartah v merilu 1:5000. Karte
so občanom na vpogled na občinski upravi občine v času
uradnih ur.
3. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
6. člen
(kriteriji za določitev meril)
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. lega stavbnih zemljišč,
2. namembnost rabe stavbnih zemljišč,
3. splošne komunalne opremljenosti po posameznih
območjih.
Vrednotenje meril se opravi z metodo točkovanja.
7. člen
(točkovanje namembnosti stavbnega zemljišča glede na
lego in točkovanje splošne komunalne rabe)
Glede na lego in namembnost rabe stavbnega zemljišča oziroma vrsto dejavnosti so zazidana stavbna zemljišča
po tem odloku razvrščena:
Po namembnosti se stavbna zemljišča uvrstijo v naslednje skupine:
A) Stavbna zemljišča za finančne, bančne, poštne, telekomunikacijske storitve, bencinski servisi, stavbna zemljišča za prenos električne energije, tranzit in prenos plinastih
goriv, telekomunikacijske storitve, baznih postaj mobilne telefonije, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture po
zakonu o graditvi objektov
B) Stavbna zemljišča za storitveno dejavnost, trgovino
in gostinstvo
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C) Stavbna zemljišča za industrijo, gradbeništvo in promet
D) Stavbna zemljišča za upravo in javne zavode
E) Stavbna zemljišča za stanovanjski namen, zapuščeni objekti
F) Stavbna zemljišča za počitniški namen in kmečki
turizem
Točkovanje lege glede na namembnost stavbnega zemljišča in komunalne opremljenosti splošne komunalne rabe
je za določitev nadomestila naslednje:
DEJ/OBMOČJE
A
B
C
D
E
F
Komunalna oprema
splošne rabe

IA
400
250
200
100
30
50

IB
400
250
200
100
30
50

II
400
200
200
100
25
50

III
400
150
150
100
20
50

IV
400
100
150
100
15
50

50

40

40

30

20

Uporaba javnih površin
I.
– gostinski vrtovi,
200
– kioski in samostojne stojnice, 200
– zabavne prireditve, razstave
100
in sejmi za gosp. namene ter
vodne in obvodne površine

II.
150
150
50

III.
100
100
50

IV.
100
100
50

Za zapuščene objekte se štejejo objekti, če se ugotovita dva kriterija za stanje objekta:
– nenaseljen objekt, brez stanovalcev ali poslovne dejavnosti
– nevzdrževan zunanji videz objekta ali pripadajočega
stavbnega zemljišča
– nedograjen objekt več kot 10 let od izdaje gradbenega dovoljenja.
Objekti za počitniški namen so tisti objekti, katerim je v
prostorski ali izvedbeni dokumentaciji določena namembnost za počitniško dejavnost in v njih ni stalno prijavljenih
oseb.
8. člen
(zmanjšanje števila točk)
Zavezanec za plačilo nadomestila za stanovanjski namen lahko zahteva zmanjšanje števila točk ugotovljenih iz 7.
člena:

Dostop po makadamski cesti
Izjemne neugodnosti lokacije v zvezi
z možnostjo priključitve na javno
vodovodno omrežje

število točk
5
5

Upošteva se dejansko stanje ceste, o zmanjšanju števila točk odloči občinska uprava na prijavo zavezanca.
Za neugodnost lokacije glede priključitve na komunalno infrastrukturo se upošteva dejanska možnost priključitve
na javno vodovodno omrežje. Po tem odloku ima stavbno
zemljišče dejansko možnost priključka na javno vodovodno
omrežje, če je rob stavbnega zemljišča oddaljen največ
50 m od njihovega sekundarnega omrežja oziroma objekta
ali naprave. V primeru spora glede dejanske možnosti priključka se upošteva mnenje upravljavca objekta ali naprave,
ki si ga pridobi zavezanec.
O zmanjšanju števila točk odloči občinska uprava na
prijavo zavezanca.
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9. člen
Nepokrita skladišča, interna parkirišča za pravne in
fizične osebe, delavnice na prostem, odlagališča odpadkov,
gramoznice, peskokopi, vodna zajetja, in podobne druge
površine, potrebne za opravljanje podobnih poslovnih dejavnosti, se točkujejo po kriterijih za zazidana stavbna zemljišča in od tega se upošteva 25% ugotovljenega števila točk,
razen zemljišč na katerih so 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 so objekti gospodarske
javne infrastrukture.
Gostinski vrtovi, tlorisne površine, na katerih so zgrajeni daljnovodi (podzemni in nadzemni) s pripadajočimi objekti
za proizvodnjo in distribucijo električne energije, tlorisne
površine s pripadajočimi objekti za proizvodnjo plinastih goriv, tlorisne površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje poslovne dejavnosti transporta plinastih goriv, tlorisne
površine telekomunikacijskih omrežij s pripadajočimi objekti, površine bencinskih servisov se točkujejo po kriterijih za
zazidana stavbna zemljišča in od tega se upošteva 75%
ugotovljenega števila točk, razen zemljišč na katerih so 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
so objekti gospodarske javne infrastrukture.
Kot površine za nepokrita skladišča, interna parkirišča,
delavnice in gostinski vrtovi na prostem se upoštevajo dejanske tlorisne površine, ki jih zavezanec uporablja za poslovne namene.
Površine, na katerih so zgrajeni daljnovodi za distribucijo električne energije (nadzemni) so površine pod daljnovodnimi stebri in površine, ki so potrebne za normalno rabo,
kar znaša 50 m2 za vsak posamezni daljnovodni steber za
110 kV daljnovod in 100 m2 za daljnovod nad 300 kV .
Površine, na katerih so zgrajeni podzemni telekomunikacijski daljnovodi so površine v dolžini trase voda in širine
1 m.
Površine, na katerih so zgrajeni plinovodi (podzemni)
so površine v dolžini trase voda in širini 10 m plinovodnega
omrežja.
Površine na katerih so zgrajene bazne postaje mobilne
telefonije predstavljajo celotno funkcionalno zemljišče bazne postaje, pri baznih postajah, ki so montirane na gradbene objekte (hiše, gospodarska poslopja, poslovne stavbe)
se upošteva površina 10 m2 po bazni postaji.
Površine za normalno rabo objektov in stebrov za distribucijo električne energije v naseljih se določijo v površini
5 m2 po stebru, kar velja tudi za transformatorje. Nadomestilo se obračuna po tem kriteriju le za stebre primarnega
omrežja in transformatorske postaje, ne pa za stebre sekundarnega omrežja, namenjene za priključevanje posameznih
objektov.
Površine gramoznic so površine, ki jih zavezanec uporablja za izkoriščanje rudnin. Te površine določi občinska
uprava občine na osnovi dovoljenja za izkoriščanje rudnin.
Površina za normalno rabo bencinskega servisa predstavlja celotno funkcionalno zemljišče servisa z objekti.
Kot druge površine se štejejo tudi površine, ki so potrebne za normalno obratovanje podobnih poslovnih dejavnostih, ki niso zajete po drugih kriterijih iz tega člena.
10. člen
Število točk za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča
se določi glede na območje in namen uporabe oziroma
vrsto dejavnosti, po naslednji tabeli:

Stavbna
zemljišča
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Stanovanjski Počitniški
objekti
objekti

1. območje
2. območje
3. območje
4. območje

40
30
20
10

Industr. gosp.
dejavnost,
trgovina
in skladiščenje
v veleprodaji,
ostali poslovni
nameni in obrtna
dejavnost

Družbene
dejavnosti,
javna državna
uprava,
javni zavodi
in javna podjetja

60
60
60
60

50
40
30
20

40
30
30
20

Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih se točkuje celotna
površina določena po 2. členu tega odloka, ne točkuje pa
se splošna komunalna opremljenost zemljišča po 7. členu.
11. člen
(določitev vrednosti točke za izračun nadomestila)
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju
Občine Kozje znaša 0,1075 SIT.
Vrednost točke se letno korigira s količnikom, ugotovljenim na podlagi indeksa cen na drobno v RS za obdobje
prvih devetih mesecev leta, v primerjavi z enakim obdobjem
preteklega leta.
Višino valorizacije vrednosti točke določi do konca leta
za naslednje leto s sklepom občinskega sveta.
12. člen
(določitev mesečne višine nadomestila)
Mesečna višina nadomestila se določi, kot zmnožek:
– skupnega števila točk, ugotovljenih po merilih iz 7.,
8., 9. in 10. člena tega odloka,
– površine ugotovljene v skladu z 2. in 9. členom tega
odloka in
– vrednosti točke za izračun nadomestila določene v
skladu z 11. členom tega odloka.
13. člen
Vsa sredstva, zbrana iz plačil nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč so prihodek proračuna Občine Kozje in se
namensko uporabljajo za pridobivanje, pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč ter za investicije in vzdrževanje komunalne infrastrukture na območju vseh naselij v občini. Evidenčno se sredstva vodijo po posameznih naseljih in se tam
praviloma tudi porabljajo na podlagi z občino usklajenim
planom KS.
4. ZAVEZANCI ZA PLAČILO NADOMESTILA
14. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela
stavbe (lastnik, podnajemnik, najemnik).
Zavezanec za plačilo nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče je lastnik nezazidanega stavbnega zemljišča.
5. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
15. člen
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča in poslovne
prostore, ki jih za opravljanje dejavnosti uporabljajo javni
zavodi, društva, politične stranke ter druge organizacije, ki
opravljajo nepridobitno dejavnost in se financirajo iz občinskega proračuna.
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Nadomestilo se ne plačuje za zemljišče, ki se uporablja za potrebe obrambe, za stavbe, ki jih uporabljajo
verske skupnosti za svojo versko dejavnost in bivanje, za
objekte, ki imajo status kulturnega spomenika, poslovne
prostore, ki jih uporablja občinska uprava in KS za svoje
delovanje.
16. člen
Razen oprostitev plačila nadomestila določenih z zakonom o stavbnih zemljiščih, se tudi ne plačuje nadomestilo za kmetijske objekte, razen, če se v navedenih objektih opravlja druga (nekmetijska) dejavnost.
Občinski svet lahko odloči na predlog Občinske uprave občine Kozje, da se zavezanca v celoti ali delno oprosti
plačila nadomestila, če bi se z izterjavo lahko ogrozilo
preživljanje zavezanca in njegovih družinskih članov.
Zahtevo za oprostitev ali delno oprostitev plačila nadomestila, mora zavezanec vložiti najkasneje v 30 dneh po
prejemu odločbe na Občino Kozje.
Vlogo za oprostitev ali delno oprostitev mora zavezanec vložiti pri Občinski upravi občine Kozje.
Ti zavezanci (občani) morajo izpolnjevati pogoje po
zakonu o socialnem varstvu za pridobitev denarne pomoči
kot edinega vira preživljanja ali denarnega dodatka.
Občinski svet na podlagi vloge in dokazil odloči o
oprostitvi plačila.
Občinski svet lahko tudi v drugih primerih (elementarne in druge nezgode) delno ali v celoti oprosti zavezanca
plačevanja nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca ali njegove
družine (vse do odprave posledic, ki so s tem dogodkom
nastale).
17. člen
Plačila nadomestila se oprostijo tudi občani, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pomoči pri uporabi stanovanja
po stanovanjskem zakonu, in sicer v enakem odstotku kot
velja za pomoč pri uporabi stanovanja.
Gospodarske družbe, ki imajo status invalidskega podjetja na podlagi 569. člena zakona o gospodarskih družbah, se oprostijo plačila nadomestila glede na delež invalidnih oseb med vsemi zaposlenimi, in sicer:
50% če imajo zaposlenih od 40% do 70% invalidnih
oseb,
100% če imajo zaposlenih nad 70% invalidnih oseb.
O oprostitvah odloča občinski svet na podlagi predloženih dokazil in zahtevka zavezanca.
18. člen
Zavezanci za plačilo nadomestila – pravne osebe in
samostojni podjetniki lahko pri občinski upravi vložijo zahtevek za odlog plačila nadomestila ali obročno plačilo, če
bi nadomestilo predstavljalo znatno breme in bi bila s tem
ogrožena njihova dejavnost, če so pričeli z opravljanjem
dejavnosti in imajo večje obveznosti iz naslova vloženih
sredstev, če bodo ali so ta sredstva vložili v razširitev dejavnosti oziroma v novo zaposlovanje delavcev.
Gospodarskim družbam ali samostojnim podjetnikom
se lahko seštevek točk ugotovljenih po merilih iz 7., 8., in
9. člena tega zakona pomnoži s količnikom:
– 0,85, če so zaposlili od 5-10 delavcev,
– 0,75, če so zaposlili od 10-20 delavcev,
– 0,65, če so zaposlili od 20-50 delavcev,
– 0,50 če so zaposlili več kot 50 delavcev.
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Zmanjšanje nadomestila lahko davčni urad upošteva
ob izdaji vsakokratne letne odločbe o odmeri nadomestila,
če zavezanec v posameznem odmernem letu ni zmanjševal števila zaposlenih delavcev, vendar največ za skupno
dobo treh let.
O oprostitvi odloča občinski svet s sklepom na podlagi zahtevka zavezanca. Zavezanec je dolžan zahtevku priložiti ustrezna dokazila.
19. člen
Občanu, ki je organizirano združeval sredstva v izgradnjo objektov in naprav javne infrastrukture, se na njegovo vlogo pri točkovanju za dobo 5 let odštejejo točke za
komunalne objekte in naprave iz 7. člena, za katere je
združeval sredstva.
V oprostitve ne spadajo prispevki za priključke, takse
in vlaganja ob enkratnih lokalnih komunalnih akcijah.
Petletno dobo oprostitve lahko zavezanec uveljavlja
od dneva priklopa na objekt javne infrastrukture, upošteva
pa se od 1. januarja naslednjega koledarskega leta.
O oprostitvi odloča občinski svet na podlagi zahtevka
zavezanca. Zavezanec je dolžan zahtevku priložiti ustrezna
dokazila o združevanju sredstev.
20. člen
Glede postopka odmere, plačevanja, izterjave, odpisa oziroma oprostitve in zaračunavanja zamudnih obresti
se smiselno uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku.
Občinska uprava določi število točk za določitev obveznosti pravnih in fizičnih oseb – občanov, ki so zavezanci za plačilo nadomestila.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu davčni urad.
Zavezanci plačujejo nadomestilo po vsakokratni vrednosti točke na podlagi določil zakona o davčnem postopku.
Za neplačane ali nepravočasno plačane obveznosti
se obračunavajo zamudne obresti skladno z zakonom o
predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri.
6. PODATKI ZA IZRAČUN NADOMESTILA
21. člen
Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz uradnih evidenc.
Zavezanec je dolžan prijaviti Občinski upravi občine
Kozje podatke, potrebne za odmero nadomestila v 15 dneh
od dne, ko je prejel pisno zahtevo ali po nastanku obveznosti plačevanja nadomestila in prijaviti vse spremembe
(spremembo vrste dejavnosti oziroma spremembo poslovne ali stanovanjske površine), ki vplivajo na odmero nadomestila.
Nastanek, sprememba in prenehanje obveznosti plačevanja nadomestila se pri odmeri upošteva od prvega
dne naslednjega meseca po preteku meseca, v katerem je
obveznost nastala oziroma prenehala ali je prišlo do spremembe.
Zavezancu za plačilo nadomestila, ki podatkov občinski upravi ne sporoči, se odmeri s sklepom občinskega
sveta pavšalno nadomestilo od 200 m2 stanovanjske površine in 500 m2 za poslovne dejavnosti.
Če občinska uprava oceni, da se poslovna dejavnost opravlja na več kot 500 m2 površine, pa zavezanec
podatkov ne sporoči, lahko občinski svet odmeri nado-
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mestilo po površini celotne parcele, ki jo uporablja zavezanec.
Odločba o odmeri nadomestila se izda tistemu, ki ima
lastninsko pravico na nepremičnih stvareh.
7. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
ne sporoči pristojnemu organu podatkov, ki so mu
potrebni za odmero nadomestila, ne prijavi spremembe v
15 dneh od dneva njenega nastanka.
Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka z denarno kaznijo 60.000 SIT.
Fizična oseba se kaznuje za prekrške iz prve in druge
alinee tega člena z denarno kaznijo 60.000 SIT.
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– Krajevna skupnost Kozje, ki zajema naselja Ješovec pri Kozjem, Kozje, Veternik, Zdole,
– Krajevna skupnost Lesično, ki zajema naselja Dobležiče, Drensko rebro, Gubno, Klake, Lesično, Pilštanj,
– Krajevna skupnost Osredek, ki zajema naselje
Osredek pri Podsredi,
– Krajevna skupnost Podsreda, ki zajema naselja
Gorjane, Gradišče, Podsreda, Poklek pri Podsredi, Vojsko,
– Krajevna skupnost Zagorje, ki zajema naselja Bistrica, Topolovo, Zagorje.
3. člen
Krajevne skupnosti so pravne osebe javnega prava v
okviru nalog, ki jih opravljajo samostojno v skladu s statutom občine in s tem odlokom.
II. NALOGE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok se na območju
občine preneha uporabljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 11/95) za del
območja Občine Kozje.
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2004.
Št. 06202-8-002/03
Kozje, dne 13. novembra 2003.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.

5125.

Odlok o nalogah in financiranju krajevnih
skupnosti v Občini Kozje

Na podlagi 16. in 59. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine
Kozje na 8. redni seji dne 13. 11. 2003 sprejel

ODLOK
o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v
Občini Kozje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so na območju Občine
Kozje kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti.
2. člen
Na območju Občine Kozje so ustanovljene naslednje
krajevne skupnosti:
– Krajevna skupnost Buče, ki zajema naselja Buče,
Ortnice, Vrenska gorca, Zeče pri Bučah,

4. člen
Občani v krajevni skupnosti uresničujejo svoje skupne interese in potrebe tako, da preko svojih organov in v
sodelovanju z občinskimi organi izvajajo naslednje naloge:
1. vzdrževanje javnih poti,
2. urejanje javnih in drugih površin,
3. vzdrževanje in urejanje pokopališč,
4. upravljanje s premoženjem KS.
5. člen
Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih
zadev v občini:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih
programov občine na področju javne infrastrukture na
svojem območju,
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno
vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja
(ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti
ipd.) in pri tem sodelujejo,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),
– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah
prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo
območje njihove skupnosti,
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih,
planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in
potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in
drugih prireditev,
– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite
in reševanja,
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– dajejo mnenja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog,
– sodelujejo pri pripravi in izvajanju projektov v okviru
celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,
– pospešujejo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator
občina.
Krajevne skupnosti izvajajo še druge naloge iz svoje
pristojnosti, ki so določene v zakonu in statutu Občine Kozje.
1. Vzdrževanje javnih poti
6. člen
Krajevne skupnosti v skladu s tem odlokom vzdržujejo
občinske ceste, ki so po odloku o kategorizaciji občinskih
cest kategorizirane kot javne poti in pomembnejše nekategorizirane ceste, ki se nahajajo na območju posamezne krajevne skupnosti.
Seznam kategoriziranih javnih poti po posameznih krajevnih skupnosti je del tega odloka (PRILOGA I).
7. člen
Dela rednega vzdrževanja javnih poti so:
1. redno vzdrževanje prometnih površin,
2. redno vzdrževanje bankin,
3. redno vzdrževanje odvodnjavanja,
4. redno vzdrževanje brežin,
5. skrb za redno vzdrževanje prometne signalizacije in
opreme,
6. čiščenje cest, križišč in pločnikov,
7. redno vzdrževanje cestnih objektov,
8. intervencijski ukrepi.
8. člen
Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del
javne poti obsega čiščenje teh površin ter popravila lokalnih
poškodb, kot so krpanje udarnih jam in mrežastih razpok
oziroma polaganje asfaltne prevleke, kjer je to racionalnejše,
zalivanje posameznih razpok ter popravila drugih podobnih
poškodb.
Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je
omogočen varen in neoviran promet. Poškodbe prometnih
površin se popravljajo praviloma z enakim materialom, iz katerega je obstoječa konstrukcija. Izjemoma, kadar zaradi neugodnih vremenskih razmer ali drugih okoliščin to ni možno, se
lahko poškodbe začasno popravijo tudi z drugim materialom.
Redna vzdrževalna dela se praviloma opravljajo v času
manjšega prometa in po možnosti brez omejitev prometa.
9. člen
Z območja poti mora biti omogočen odtok površinskih
in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče.
Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako,
da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z
vseh sestavnih delov ceste zagotovljeno regulirano odvodnjavanje vode.
10. člen
Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določen nagib in oblika, da se na
njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter da so
tehnološke in biološke zaščitne ureditve (zaščitna vegetacija,
zaščitne mreže, ter druge naprave ureditve za zadrževanje
nestabilnega materiala) v takšnem stanju, da je zagotovljeno
učinkovito zavarovanje brežin in ceste.
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11. člen
Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme obsega čiščenje ter popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih
nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija in oprema na cestah morata biti redno vzdrževani tako, da je zagotovljeno njuno
brezhibno delovanje in vidnost ter da izpolnjujeta zahteve zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) in
predpise o prometni signalizaciji in opremi cest.
12. člen
Na površinah, ki so sestavni del poti, se vegetacijo kosi,
obrezuje in seka najmanj v obsegu, da sta zagotovljena prost
profil ceste in predpisana preglednost, da sta omogočena
pregled in dostop do cestnih objektov, da so vidne in dostopne prometne signalizacije, prometne opreme ter cestne naprave in ureditve. Vzdrževati je treba tudi drevesa v bližini poti,
ki lahko ogrožajo pot in promet na njej. Na cestnih površinah
izven območja cestišča se kosi najmanj dvakrat letno.
Okolju neprijaznih sredstev za zatiranje rasti vegetacije
ni dovoljeno uporabljati.
13. člen
Vsi sestavni deli ceste se čistijo tako, da se odstrani vse,
kar lahko negativno vpliva na varnost prometa, funkcionalnost
in urejen videz ceste ter varovanja okolja.
14. člen
Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu in prostoru okoli objekta pravočasno ugotovijo in odpravijo
vzroki, ki lahko negativno vplivajo na stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter varnost prometa.
Med dela rednega vzdrževanje cestni objektov sodi zlasti:
1. čiščenje prometnih površin prostora in prometne opreme na objektu,
2. čiščenje prostora neposredno okoli objekta,
3. čiščenje naplavin, nanosov in drugega materiala, ki
lahko ogroža objekt ali promet,
4. manjša popravila na objektu:
– poškodb prometnih površin (krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnin),
– posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih
objekta (krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug ipd.),
– protikorozijske zaščite,
– hidroizolacija in odvodnavanja,
– izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij.
15. člen
Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz,
potres, žled in podobno, pri težjih prometnih nesrečah in
drugih izrednih dogodkih ali pa na zahtevo policije je krajevna
skupnost dolžna nemudoma odpraviti vzroke (poškodbe cest,
ovire na cesti) zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali
zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb poti in večje
materialne škode.
Če to ni možno izvesti, je dolžan:
– označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo,
– izvesti nujne ukrepe za zavarovanje poti,
– vzpostaviti prevoznost poti, če je to možno.
16. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se
uporabljajo določila odloka o občinskih cestah v Občini
Kozje.
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17. člen
Krajevne skupnosti izvajajo zimsko vzdrževanje javnih
poti.
Način izvajanja zimske službe je določen s pravilnikom.
2. Urejanje javnih in drugih površin
18. člen
Javne površine po tem odloku so:
1. ulice, pločniki, trgi,
2. avtobusne postaje, postajališča, avtobusne čakalnice, parkirni prostori, tržnice, telefonske govorilnice,
3. javni parki, drevoredi, zelenice, nasadi, zelenice ob
javnih poteh in objektih ter javne oziroma varovalne zelene
površine,
4. otroška in športna igrišča,
5. pokopališča,
6. okolica cerkva in drugih sakralnih objektov,
7. okolica kulturnih in vaških domov,
8. druge javne površine.
19. člen
S tem odlokom se poleg javnih površin iz 18. člena tega
odloka urejajo tudi naslednje površine:
1. funkcionalna zemljišča ob javnih objektih (npr. dostopne poti, dovozi, parkirni prostori, zelenice ob stanovanjskih
blokih in drugih zgradbah kot je občine, javnih zavodov ipd.).
2. nezazidana stavbna zemljišča v lasti občine,
3. druga zemljišča v javni rabi.
20. člen
Pločnike ter dovozne poti na ceste so dolžni vzdrževati
lastniki objektov in zemljišč, ob katerih se le ti nahajajo.
V primeru, da lastniki ne počistijo pločnikov in dovoznih
poti na ceste, stori to krajevna skupnost na stroške lastnika.
21. člen
Vzdrževanje javnih in drugih zelenih površin obsega:
1. negovanje in obnavljanje zelenic, parkov, okrasnega
drevja, grmičevja, cvetličnih nasadov, trat in podobno,
2. vzdrževanje in obnavljanje pešpoti, ograj, klopi in druge opreme in
3. varstvo zelenih površin pred poškodbami in boleznimi.
22. člen
Na javnih in drugih zelenih površinah je prepovedano:
1. trgati cvetje, uničevati drevje in grmovje, žive meje ob
javnih poteh, klopi, cvetličnih posod, zaščitne ograje in druge
opreme,
2. prosto gibanje psov in onesnaževanje z njihovimi iztrebki,
3. odlagati odpadke in smeti in
4. spuščati odpadno vodo.
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– določitev prostorov za posamezne vrste grobov na
podlagi načrta razdelitve na pokopališke oddelke in grobove,
– tekoča vzdrževalna dela na pokopališču in komunalnih objektih (urejanje zelenic, poti na pokopališču…),
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov,
– vodenje evidence pokopališč.
25. člen
Krajevne skupnosti dajejo grobove v najem v skladu z
določili odloka o pokopališkem redu v Občini Kozje (Uradni list
RS, št. 22/98). Sredstva, zbrana iz naslova najemnine, se
namensko uporabljajo za urejanje in vzdrževanje pokopališča.
26. člen
Krajevne skupnosti urejajo in vzdržujejo pokopališča in
objekte na pokopališču v skladu z določili odloka o pokopališkem redu v Občini Kozje.
Krajevne skupnosti vzdržujejo in urejajo pokopališča do
podelitve koncesije za izvajanje pokopališke dejavnosti.
4. Upravljanje s premoženjem krajevne skupnosti
27. člen
Krajevne skupnosti upravljajo s svojim premoženjem ter
s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo.
Premoženje krajevne skupnosti predstavljajo nepremičnine in premičnine, denarna sredstva in pravice.
Krajevna skupnost mora s premoženjem gospodariti kot
dober gospodar.
28. člen
Za razpolaganje s premoženjem skupnosti se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki urejajo razpolaganje s premoženjem občine ter določbe tega odloka.
V primeru, da krajevna skupnost preneha obstajati ali da
ji preneha pravna subjektiviteta, preide premoženje krajevne
skupnosti na občino.
III. FINANCIRANJE NALOG KRAJEVNE SKUPNOSTI
29. člen
Krajevna skupnost pridobiva za svoje delovanje naslednja sredstva:
– namenska sredstva občinskega proračuna v okviru
letnega proračuna občine,
– iz samoprispevka, če je uveden na območju krajevne
skupnosti,
– namenski prispevki in ostale oblike zbiranja namenskih sredstev na območju krajevne skupnosti,
– lastni prihodki (najemnine za objekte, prostore in
površine, ki jih ima v upravljanju krajevna skupnost s plačili
za storitve, lastna dejavnost …),
– donatorski prispevki,
– druga sredstva.

3. Vzdrževanje in urejanje pokopališč
23. člen
Krajevne skupnosti izvajajo pokopališko dejavnost na
pokopališču, ki se nahaja na območju krajevne skupnosti.
Pokopališka dejavnost zajema urejanje in vzdrževanje
pokopališč in komunalnih objektov na pokopališču ter dajanje
grobov v najem.
24. člen
Urejanje in vzdrževanje pokopališč in objektov na pokopališču obsega:
– izdelava programa urejanja pokopališč,

30. člen
Naloge krajevnih skupnosti se financirajo po naslednjih kriterijih:
1. naloge krajevnih skupnosti:
a) vzdrževanje, pluženje javnih poti:
Kriterij: dolžina cest, ki so jih dolžni vzdrževati
(km)
b) urejanje javnih površin:
Kriterij: površina javnih površin (m2)
c) urejanje pokopališč:
naloge se financirajo iz pobranih najemnin za grobove
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2. Materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti:
Kriterij: število prebivalcev v krajevni skupnosti.

31. člen
S pridobljenimi sredstvi iz občinskega proračuna razpolaga krajevna skupnost v svojem imenu in za svoj račun
v okviru letnega programa, potrjenega s strani občine.
Sredstva iz proračuna se krajevni skupnosti nakazuje
praviloma mesečno po dvanajstinah, o morebitni drugačni
dinamiki nakazovanja sredstev odloča župan.
32. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti
v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto
oblikujejo in občinskemu svetu predlagajo njihovi sveti.
Finančne načrte, ki so kot sestavni del občinskega proračuna njegova priloga, sprejme na predlog župana občinski
svet.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je
odgovoren predsednik sveta.
33. člen
Občina Kozje prevzema subsidiarno odgovornost za višino sredstev krajevnih skupnosti, ki jih zagotavlja za potrebe
delovanja le-teh v okviru letnega proračuna občine.
Za vsa ostala sredstva in programe, ki niso predvideni in
usklajeni z občinskim proračunom, pa odgovarja krajevna
skupnost s celotnim lastnim premoženjem in dohodki.
34. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev nadzoruje
Nadzorni odbor Občine Kozje. Nadzor nad zakonitostjo in
primernostjo poslovanja opravlja občinska uprava.
Ob ugotovitvi nenamenske ali nesmotrne porabe proračunskih sredstev župan začasno do odločitve občinskega
sveta zaustavi financiranje krajevne skupnosti.
IV. KONČNA DOLOČBA
35. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 06202-8-003/03
Kozje, dne 13. novembra 2003.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.

5126.

Sklep o najemninah za grobove

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na
8. redni seji dne 13. 11. 2003 sprejel naslednji

SKLEP
I
Za grobove na območju Občine Kozje se določijo naslednje letne najemnine:
– za enojni grob – 1.650 SIT
– za dvojni grob – 2.750 SIT
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– za žarni grob

– 1.100 SIT

II
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati
sklep št. 06202-9-0012/99 z dne 7. 10. 1999.
III
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2004.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.

MINISTRSTVA
5127.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o tehničnih pregledih motornih in
priklopnih vozil

Na podlagi 191. in 197. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odl.
US, 39/00 – popr. odl. US, 61/00, 100/00 – odl. US,
21/02 in 67/02) izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
1. člen
V pravilniku o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 95/01, 52/02 in 37/03) se v
prvem odstavku 2. člena doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. merilno mesto za merjenje emisij izpušnih plinov
vozil je prostor za merjenje emisij izpušnih plinov, ki je lahko
sestavni del preizkuševalne steze, površina ob preizkuševalni stezi ali kot poseben prostor, v katerem so predpisani
merilniki emisij ter druge, s tem pravilnikom predpisane naprave in oprema.«
Dosedanje 3., 4., 5., 6., 7. in 8. točka postanejo 4.,
5., 6., 7., 8. in 9 točka.
2. člen
3. člen se črta.
3. člen
V 14. členu se na koncu doda nov naslov, ki se glasi:
«VI. MERILNO MESTO ZA MERJENJE EMISIJ IZPUŠNIH
PLINOV«.
Pod naslovom se doda novo besedilo, ki se glasi:
»Merilno mesto za merjenje emisij izpušnih plinov posameznih vrst vozil je lahko izvedeno tudi kot površina ob
preizkuševalni stezi ali kot poseben prostor v poslovnih prostorih pooblaščene organizacije, ki izpolnjuje pogoje za merilna mesta, določene v točkah I.4., II.3. oziroma III.3. prvega odstavka tega člena.«
4. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»47. člen
Med meritvijo izpušnih plinov mora biti lijak odsesovalne naprave nameščen tako, da je vzdolžna os lijaka odsesovalne naprave v osi izpušne cevi in na taki razdalji, da je
zagotovljeno učinkovito odsesavanje.«
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5. člen
V 48. členu se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»Tehnikoma-kontrolorjema lahko pri meritvi emisij izpušnih plinov, meritvi zavornih učinkov pnevmatskih zavornih
sistemov, odstranitvi oziroma namestitvi nalepke za tehnični
pregled na vozilo pomaga strokovno usposobljen delavec,
zaposlen v pooblaščeni organizaciji, ki ima najmanj srednjo
strokovno izobrazbo avtomehanične ali avtoelektrične smeri
in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za opravljanje teh postopkov, pred komisijo iz 28. člena tega pravilnika.«
6. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
»49. člen
Stranka mora pripeljati na tehnični pregled redno vzdrževano, nepoškodovano in očiščeno vozilo.
Tehnik-kontrolor lahko odkloni opravljanje tehničnega
pregleda vozila, ki je okvarjeno, tako da tehničnega pregleda vozila ni mogoče opraviti v celoti (motor ne deluje, motor
v slabem stanju ipd.) in v primeru, če je vozilo poškodovano, slabo vzdrževano ali neočiščeno, razen kadar pregled
takega vozila odredi policist.«
7. člen
V 60. členu se 4. točka prvega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
»4. Merjenje zavornih sil in izračun zavornih učinkov:
Zavorni učinek vozil se meri z napravo za merjenje
zavornih sil na obodu koles, ki po nosilnosti in merilnem
območju ustreza vrsti pregledanega vozila. Istočasno se
praviloma meri tudi pritisna sila na stopalki zavore.
Na posameznih kolesih vozila se zavorne sile meri ob
enakomernem povečevanju pritisne sile na stopalko zavore.
Zavorni učinek (z) izražen v [%] je razmerje med vsoto
zavornih sil izraženo v [N] in silo teže vozila v [N].
a) na merilne priključke priključimo senzorje tlaka;
– izmerjeni zavorni tlaki, morajo ustrezati tlakom, ki jih
je določil proizvajalec vozila;
b) izmerimo zavorne sile in zavorne tlake tik preden
kolesa zablokirajo, za vsako os posebej;
c) izračunamo zavorne učinke delovne in pomožne zavore za prazno vozilo in razliko zavornih sil;
d) z uporabo enotočkovne ekstrapolacijske metode
izračunamo zavorni učinek delovne zavore obremenjenega vozila, za primer, ko je masa vozila enaka največji
dovoljeni masi, pri tem pa morajo biti izpolnjeni tudi naslednji pogoji:
– enotočkovna ekstrapolacijska metoda, zahteva eno
merjenje zavorne sile za vsako os. Preskus se izvede z
največjimi uporabnimi zavornimi silami in ustreznim tlakom
krmilnika pod blokirnim limitom koles;
– zaželjena je ekstapolacija iz čim višjega zračnega
tlaka;
– med preskusom vsake osi mora biti doseženo najmanj 30% konstrukcijskega tlaka, oziroma najmanj 200 kPa,
kar je manjše;
– začetna točka ekstrapolacije je fiksna vrednost za
vse mejne tlake in znaša 40 kPa;
– izmerjene zavorne sile na vsaki osi ekstrapoliramo na
najmanjši konstrukcijski tlak PAobri;
– v primeru, da kolesa blokirajo, predeno je doseženih
najmanj 30% konstrukcijskega tlaka, oziroma najmanj
200 kPa, kar je manjše, se ekstrapolacija ne izvrši.
Zavorno razmerje obremenjenega vozila se izračunava
po naslednjih formulah:

z Mobr =

∑F

z PVobr =

zv1
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za motorno vozilo

FM max

∑F

zv1

za vlečeno vozilo

FR max

Pri tem je:

FB1 = Fi ⋅ k pi

k pi =
k pi

Fi

PAobr − 40
PAi − 40

– razmerje tlakov
– Zavorna sila na osi (i)

PAi

– Največji zavorni tlak v zavornem valju na osi (i)

PAobri

– Konstrukcijski tlak v tlačnem krmilniku na osi

(i) pri obremenjenem vozilu v

FBi

[kPa]

– Ekstrapolirana zavorna sila pri tlaku

tlačnem krmilniku v

PAobri

v

[N ] «.

8. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»64. člen
1. Na vozilih z vgrajenim štiritaktnim Ottovim motorjem,
katerih izpušni plini se ne čistijo s sodobno napravo za čiščenje
izpušnih plinov, kot je tristezni katalizator z lambda regulacijo,
se opravlja kontrola izpušnih plinov v naslednjem obsegu:
Pregled tesnosti izpušnega sistema, vizualni pregled sistema za čiščenje izpušnih plinov in njegovih sestavnih delov.
Meritev volumske koncentracije ogljikovega monoksida (CO) v
izpušnih plinih pri prostem teku motorja ter brez obremenitve
motorja.
Koncentracija ogljikovega monoksida (CO) v izpušnih plinih ne sme preseči predpisanih vrednosti.
2. Na vozilih z vgrajenim s štiritaktnim Ottovim motorjem,
katerih izpušni plini se čistijo s sodobno napravo za čiščenje
izpušnih plinov, kot je tristezni katalizator z lambda regulacijo,
se opravlja kontrola izpušnih plinov v naslednjem obsegu:
Pregled tesnosti izpušnega sistema, vizualni pregled sistema za čiščenje izpušnih plinov in njegovih sestavnih delov.
Meritev volumske koncentracije ogljikovega monoksida
(CO) v izpušnih plinih pri prostem teku motorja in pri povišanem
prostem teku ter določitev faktorja lambda pri povišanem prostem teku motorja brez obremenitve motorja.
Koncentracija ogljikovega monoksida (CO) v izpušnih plinih ne sme preseči vrednosti, ki jo je podal proizvajalec vozila.
V primeru, da referenčnih vrednosti za posamezno vozilo ni na
razpolago ter za vozila, ki so bila prvič registrirana oziroma
dana v uporabo pred 1. 12. 2003, koncentracija ogljikovega
monoksida (CO) v izpušnih plinih ne sme preseči predpisane
vrednosti.
Faktor lambda, ki se izračunava po Brettschneiderjevi
formuli iz koncentracij ogljikovega monoksida (CO), ogljikovega dioksida (CO2), ogljikovodikov (HC) in kisika (O2), v
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izpušnih plinih ne sme preseči območja vrednosti, ki jo je
predpisal proizvajalec vozila. V primeru, da referenčnih vrednosti za posamezno vozilo ni na razpolago ter za vozila, ki so
bila prvič registrirana oziroma dana v uporabo pred 1. 12.
2003, faktor lambda znaša 1 ± 0,03.
V zapisnik o tehničnem pregledu vozila se vpiše izmerjena vrednost ogljikovega monoksida (CO) v prostem teku, pri
povišanem prostem teku in lambda faktor ter povišana vrtilna
hitrost.
3. Na vozilih z vgrajenim motorjem s kompresijskim vžigom (dieselskim motorjem) se opravlja kontrola v naslednjem
obsegu:
Pregled tesnosti izpušnega sistema, vizualni pregled sistema za čiščenje izpušnih plinov in njegovih sestavnih delov,
meritev koeficientov motnosti (k) izpušnih plinov (dimnosti) pri
najmanj treh in največ osmih zaporednih pospeševanjih motorja s prostega teka na maksimalno vrtilno hitrost motorja ter
brez obremenitve motorja.
Aritmetična srednja vrednost koeficientov motnosti (k)
izpušnih plinov (dimnosti), izmerjenih pri zadnjih treh zaporednih pospeševanjih, ne sme preseči vrednosti, ki jo je podal
proizvajalec vozila. V primeru, da referenčnih vrednosti za
posamezno vozilo ni na razpolago ter za vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in so bila prvič
registrirana oziroma dana v uporabo pred 1. 12. 2003, dimnost ne sme preseči najvišje predpisane vrednosti.
Za motorna vozila katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, (tovorna vozila, delovna vozila, vlečna vozila,
avtobusi, tovorna specialna vozila), ter za preglede vozil po
resoluciji CEMT, dimnost ne sme preseči vrednosti, ki jo je
podal proizvajalec vozila. Kolikor te vrednosti niso na voljo,
koeficient motnosti ne sme preseči predpisanih vrednosti.
Pasovna širina posameznih koeficientov motnosti (Dk)
izpušnih plinov (dimnosti) ne sme preseči 0,5 m-1. Pasovna
širina je definirana kot razlika med največjim in najmanjšim
koeficientom motnosti (k) izpušnih plinov, izmerjenim pri zadnjih treh pospeševanjih.«
9. člen
Doda se nov, 64.a člen, ki se glasi:
»64.a člen
Meritev emisij izpušnih plinov se opravlja za vsa motorna
vozila, razen za traktorje, kolesa z motorjem, motorna kolesa,
vozila z vgrajenim dieselskim motorjem, ki so bila prvič registrirana oziroma dana v uporabo pred 1. 1. 1980 in vozila z
vgrajenim bencinskim motorjem, ki so bila prvič registrirana
oziroma dana v uporabo pred 1. 8. 1976.«
10. člen
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
»65. člen
Na vozilih z vgrajenim štiritaktnim Ottovim motorjem, katerih izpušni plini se ne čistijo s sodobno napravo za čiščenje
izpušnih plinov, kot je tristezni katalizator z lambda regulacijo,
se opravlja kontrola po naslednjem postopku:
1. Priprava merilne naprave na meritev
– namestitev senzorjev za meritev temperature motorja
na vozilo,
– namestitev senzorjev za meritev vrtilne hitrosti na vozilo,
– namestitev sonde za izpušne pline na izpušno cev
vozila.
2. Vnos podatkov v merilno napravo
Vnos identifikacijskih podatkov o vozilu
– registrska oznaka,
– znamka vozila,
– tip vozila,
Referenčne vrednosti:
– najnižja vrtilna hitrost prostega teka: 500 min-1;
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– najvišja vrtilna hitrost prostega teka: 1100 min-1;
– najvišja dovoljena koncentracija ogljikovega monoksida (CO) v izpušnih plinih pri prostem teku motorja [vol %]:
4,5% (vol), za vozila brez katalizatorja, prvič registrirana pred 1. 10. 1986,
3,5% (vol), vozilo brez katalizatorja, prvič registrirano
po 1. 10. 1986.
3. Ogrevanje motorja na delovno temperaturo.
Pred pričetkom meritve koncentracije ogljikovega monoksida, mora biti motor segret na delovno temperaturo.
4. Meritev emisij izpušnih plinov
– meritev volumske koncentracije ogljikovega monoksida (CO) v izpušnih plinih pri prostem teku motorja; meritev
traja 30 sekund.
5. Ocena uspešnosti preizkusa
– ocena uspešnosti preizkusa (preizkus uspešen –
da/ne).
6. Izpis rezultatov meritev
Izpis mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– podatke o preizkusnem mestu (pooblaščeni organizaciji),
– datum in čas preizkusa,
– identifikacijski podatki o vozilu (v skladu s točko 2),
– referenčne vrednosti (v skladu s točko 2),
– izmerjene vrednosti temperature motorja [0C], vrtilna
hitrost motorja [min-1], volumska koncentracija CO [vol %],
– oceno uspešnosti preizkusa (preizkus uspešen/neuspešen).«
11. člen
66. člen se spremeni tako, da se glasi:
»66. člen
Na vozilih z vgrajenim motorjem s prisilnim vžigom (bencinskim motorjem), katerih izpušni plini se čistijo s sodobno
napravo za čiščenje izpušnih plinov, kot je tristezni katalizator z lambda regulacijo, se opravlja kontrola po naslednjem
postopku:
1. Priprava merilne naprave na meritev:
– namestitev senzorjev za meritev temperature motorja
na vozilo,
– namestitev senzorjev za meritev vrtilne hitrosti motorja na vozilo,
– namestitev sonde za izpušne pline na izpušno cev
vozila.
2. Vnos podatkov v merilno napravo
Vnos identifikacijskih podatkov o vozilu
– registrska oznaka,
– znamka vozila,
– tip vozila.
Vnos referenčnih vrednosti:
– najnižja vrtilna hitrost prostega teka: 500 min-1,
– najvišja vrtilna hitrost prostega teka: 1100 min-1,
– najnižja vrtilna hitrost povišanega prostega teka:
2000 min-1,
– najvišja vrtilna hitrost povišanega prostega teka:
3200 min-1,
– najvišja dovoljena koncentracija ogljikovega monoksida (CO) v izpušnih plinih pri prostem teku motorja: 0,5%
(vol),
– najvišja dovoljena koncentracija ogljikovega monoksida (CO) v izpušnih plinih pri povišanem prostem teku motorja 0,3% (vol),
3. Ogrevanje motorja in katalizatorja na delovno temperaturo.
Pred pričetkom meritve emisij izpušnih plinov, morata
biti motor in katalizator segreta na delovno temperaturo.
4. Kondicioniranje katalizatorja:
– ogrevanje katalizatorja na delovno temperaturo po podatkih proizvajalca oziroma delovanje motorja najmanj dve

Uradni list Republike Slovenije
minuti pri vrtilni hitrosti od 2500 min-1 do 4000 min-1 kadar ti
podatki niso na razpolago.
5. Meritev emisij izpušnih plinov:
– meritev volumske koncentracije ogljikovega monoksida (CO) v izpušnih plinih pri prostem teku motorja; meritev
traja 30 sekund,
– meritev volumske koncentracije ogljikovega monoksida (CO) v izpušnih plinih ter izračunavanje faktorja lambda pri
povišanem prostem teku motorja; meritev traja 30 sekund.
6. Ocena uspešnosti preizkusa:
– ocena uspešnosti preizkusa (preizkus uspešen –
da/ne).
7. Izpis podatkov preko tiskalnika:
Izpis mora vsebovati naslednje podatke:
– podatke o preizkusnem mestu (pooblaščeni organizaciji),
– datum in čas preizkusa,
– identifikacijske podatke o vozilu (v skladu s točko 2),
– referenčne vrednosti (v skladu s točko 2),
– izmerjene vrednosti (temperatura motorja [0C], vrtilna
hitrost motorja [min-1], volumske koncentracije CO [vol %],
CO2 [vol %], HC [vol ppm], O2 [vol %], faktor lambda),
– oceno uspešnosti preizkusa (preizkus uspešen/neuspešen).«
12. člen
68. člen se spremeni tako, da se glasi:
»68. člen
Na vozilih z vgrajenim motorjem s kompresijskim vžigom
(dieselskim motorjem) se opravlja kontrola po naslednjem
postopku:
1. Priprava merilne naprave na meritev:
– namestitev senzorjev za meritev temperature motorja
na vozilo,
– namestitev senzorjev za meritev vrtilne hitrosti motorja
na vozilo,
– namestitev, glede na vrsto vozila oziroma premer izpušne cevi, ustrezne sonde za izpušne pline na izpušno cev
vozila.
2. Vnos podatkov v merilno napravo:
Vnos identifikacijskih podatkov o vozilu:
– registrska oznaka,
– znamka vozila,
– tip vozila.
Vnos referenčnih vrednosti:
– najnižja vrtilna hitrost prostega teka motorja: 500 min-1,
– najvišja vrtilna hitrost prostega teka motorja: 1100
min-1,
– najnižja vrtilna hitrost pri maksimalni vrtilni hitrosti:
4000 min-1
– najvišja vrtilna hitrost pri maksimalni vrtilni hitrosti:
6000 min-1,
– najvišja aritmetična srednja vrednost koeficientov motnosti (k) izpušnih plinov meritev:
3. Segrevanje motorja na delovno temperaturo.
Pred pričetkom meritev dimnosti, mora biti motor segret
na delovno temperaturo.
4. Meritev emisij izpušnih plinov:
– Pred pričetkom pospeševalnih ciklov morata motor in
turbo polnilnik (če je vgrajen) delovati v prostem teku.
– Vsa pospeševanja je treba opraviti s hitrim, a nenasilnim pritiskom na pedal plina ter v času, krajšem od ene
sekunde.
– Pedal plina je treba pritisniti do konca ter ga v tem
položaju zadržati najmanj 2 sekundi, da vbrizgovalna tlačilka
doseže največjo zmogljivost tlačenja goriva.
– Pri vsakem pospeševalnem ciklu mora pred sprostitvijo pedala plina motor vozila doseči maksimalne vrtljaje, motor
vozila, opremljenega s samodejnim menjalnikom pa s strani
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proizvajalca podane vrtljaje oziroma 2/3 maksimalnih vrtljajev, če podatki proizvajalca niso na voljo.
– Ves čas meritve emisij je treba nadzirati vrtljaje motorja.
– Opravijo se tri čistilna pospeševanja, pred katerimi
mora motor delovati na prostem teku najmanj 10 s;
– Opravijo se tri merilna pospeševanja, pred katerimi
mora motor delovati na prostem teku najmanj 10 s.
Po tretjem merilnem pospeševalnem ciklu se izračunata
aritmetična srednja vrednost koeficientov motnosti (k) izpušnih plinov (dimnosti) ter pasovna širina posameznih koeficientov motnosti (Dk) izpušnih plinov (dimnosti) zadnjih treh
merilnih pospeševanj.
Če ena od vrednosti presega predpisane vrednosti, se
lahko opravi dodatno merilno pospeševanje, nakar se ponovno opravi ovrednotenje zadnjih treh merilnih pospeševanj.
Dodatna merilna pospeševanja se lahko opravljajo tako dolgo, dokler skupno število zaporednih merilnih pospeševanj
ne doseže števila 8. Faktor dimnosti ne sme preseči referenčne vrednosti.
V primeru, da je po manj kot treh čistilnih oziroma merilnih pospeševanjih izmerjena vrednost dimnosti izpušnih plinov že manjša od določenih referenčnih vrednosti, se postopek meritev zaključi in kot rezultat meritve upošteva to
vrednost.
Prav tako se lahko po manj kot treh čistilnih ali merilnih
pospeševanjih, pri katerih izmerjena vrednost faktorja dimnosti znatno preseže referenčno vrednost, postopek meritve
zaključi in poda ocena, da preizkus ni uspešen.
V primeru, da tehnik-kontrolor ugotovi, da je motor v
slabem tehničnem stanju in bi izvedba meritve lahko povzročila okvaro motorja, se meritev ne opravi, razen na izrecno
zahtevo in odgovornost stranke.
5. Ocena uspešnosti preizkusa:
– ocene uspešnosti preizkusa (preizkus uspešen –
da/ne).
6. Izpis podatkov preko tiskalnika:
Izpis mora vsebovati naslednje podatke:
– podatke o preizkusnem mestu (pooblaščeni organizaciji),
– datum in čas preizkusa,
– identifikacijske podatke o vozilu (v skladu s točko 2),
– referenčne vrednosti (v skladu s točko 2),
– izmerjene vrednosti (temperaturo motorja [0C], vrtilna
hitrost prostega teka motorja [min-1], maksimalna vrtilna hitrost motorja [min-1], absorbcijske koeficiente (k) izpušnih
plinov (dimnosti) posameznih merilnih pospeševanj [m-1], aritmetično srednjo vrednost koeficientov dimnosti (k) izpušnih
plinov zadnjih treh merilnih pospeševanj [m-1], pasovno širino
posameznih koeficientov dimnosti ( ∆ k) izpušnih plinov (dimnosti) zadnjih treh merilnih pospeševanj [m-1],
– oceno uspešnosti preizkusa (preizkus uspešen/neuspešen).«
13. člen
V prvem odstavku 77. člena se črta drugi stavek.
14. člen
90. člen se črta.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1344/02-217/267-2003
Ljubljana, dne 25. novembra 2003.
EVA 2003-1711-0106
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve
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5128.

Pravilnik o tehničnih prostorskih, strokovnih in
organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati
organ za potrjevanje semenskega materiala
kmetijskih rastlin

Na podlagi desetega odstavka 75. člena zakona o
semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS,
št.58/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o tehničnih, prostorskih, strokovnih in
organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati
organ za potrjevanje semenskega materiala
kmetijskih rastlin
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje glede tehnične, prostorske,
strokovne in organizacijske usposobljenosti organov za potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin (v nadaljnjem
besedilu: organ za potrjevanje).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. organ za potrjevanje je fizična ali pravna oseba, ki vodi
postopek uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih
rastlin v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin;
2. uradna potrditev semenskega materiala kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: uradna potrditev) je postopek, v
katerem organ za potrjevanje ugotovi, ali semenski material
kmetijskih rastlin izpolnjuje predpisane zahteve za določeno
kategorijo in ali so izpolnjeni predpisani pogoji za pridelavo in
uradno potrditev semenskega materiala kmetijskih rastlin;
3. semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: semenski material) so seme, cele rastline ali deli teh
rastlin (gomolji, čebulice, korenike, potaknjenci, poganjki, podlage, cepiči in drugi), če so namenjeni za razmnoževanje in
ponovno pridelavo semenskega materiala, setev ali sajenje za
pridelavo kmetijskih rastlin;
4. dobavitelj semenskega materiala kmetijskih rastlin (v
nadaljnjem besedilu: dobavitelj) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki se ukvarja vsaj z eno od naslednjih dejavnosti: pridelava,
priprava za trg, uvoz oziroma trženje semenskega materiala
kmetijskih rastlin;
5. uradne etikete so etikete, ki jih za določeno kategorijo
semenskega materiala izda organ za potrjevanje potem, ko
ugotovi, da semenski material izpolnjuje zahteve za določeno
kategorijo;
6. potrdilo o uradni potrditvi je listina, ki jo izda organ za
potrjevanje, potem ko semenski material označi z uradnimi
etiketami;
7. sistem kakovosti je notranji sistem obvladovanja organiziranosti organa za potrjevanje za izvajanje uradne potrditve
semenskega materiala na način, ki zagotavlja stalno učinkovitost postavljene ureditve;
8. poslovnik kakovosti je zbirka dokumentov, v katerih
organ za potrjevanje opredeljuje sistem kakovosti, vključno s
politiko kakovosti ter cilji in načinom izvrševanja aktivnosti, povezanih s kakovostjo.
3. člen
(splošni pogoji)
Organ za potrjevanje mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je registriran za opravljanje dejavnosti tehničnega
preizkušanja in analiziranja oziroma podobnih dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti;
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2. da je kadrovsko in strokovno usposobljen ter tehnično
opremljen za vodenje postopka uradne potrditve;
3. da ima izdelan poslovnik kakovosti v skladu s tem
pravilnikom;
4. da je neodvisen in nepristranski v razmerju do dobaviteljev, za katere izvaja postopek uradne potrditve;
5. da ima postopek uradne potrditve in dejavnosti, povezane s tem postopkom, organizacijsko, kadrovsko in postopkovno ločene od ostalih dejavnosti;
6. da se ne ukvarja z dejavnostjo dobavitelja semenskega
materiala kmetijskih rastlin, ki je glede na vrsto rastlin ali kategorijo semenskega materiala enakovreden tistemu, ki ga uradno potrjuje;
7. da ima za testiranje vzorcev, odvzetih v postopku uradne potrditve, laboratorij, ki je imenovan v skladu s predpisi, ki
urejajo semenski material kmetijskih rastlin, ali da zagotovi testiranje vzorcev v drugem imenovanem laboratoriju;
8. da ima v delovnem razmerju najmanj enega strokovnega delavca, ki ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo
kmetijske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj pri izvajanju
strokovnih pregledov oziroma zdravstvenega nadzora semenskih posevkov in nasadov vrste ali skupine kmetijskih rastlin, ki
so predmet uradne potrditve;
9. da ima v delovnem razmerju strokovnega delavca, ki
izpolnjuje predpisane pogoje za vodenje in odločanje v upravnem postopku;
10. da ima v delovnem razmerju zadostno število kadrov z
ustrezno strokovno izobrazbo ter tehničnim znanjem in izkušnjami, kot je potrebno glede na vrsto ali skupino kmetijskih
rastlin, ki so predmet uradne potrditve, ter glede na obseg
nalog, predvidenih v postopku uradne potrditve;
11. da zagotavlja, da o uradni potrditvi semenskega materiala kmetijskih rastlin in o izdaji uradnih etiket ne odloča strokovni delavec, ki je izvajal posamezne naloge v postopku uradne potrditve;
12. da zagotavlja poslovno tajnost in zaupnost podatkov;
13. če organ za potrjevanje sam ne izpolnjuje pogojev iz
7. in 10. točke tega člena, sme uporabiti storitve zunanjega
imenovanega laboratorija ali zunanjega strokovnega sodelavca, pod pogojem, da način sodelovanja in vprašanje zaupnosti
podatkov uredi s pogodbenim razmerjem med njima.
4. člen
(poslovnik kakovosti)
(1) Poslovnik kakovosti mora vsebovati elemente, določene s standardom SIST EN 45011:1998 – Splošni kriteriji za
organe, ki delujejo na področju certificiranja proizvodov
(ISO/IEC Vodilo 65:1996), oziroma najmanj:
– izjavo o politiki kakovosti;
– kratek opis pravnega statusa ter organizacijsko shemo
organa za potrjevanje, ki prikazuje razporeditev odgovornosti in
dodelitev nalog ter pooblastil za vse zaposlene, ki sodelujejo v
postopku uradne potrditve, s posebnim poudarkom na odgovornosti, nalogah in pooblastilih osebe, odgovorne za vodenje
postopka uradne potrditve;
– operativne in funkcionalne aktivnosti v zvezi s sistemom
kakovosti, tako da je vsak sodelujoči v teh aktivnostih seznanjen z obsegom in omejitvami svoje odgovornosti in pooblastil;
– ime, izobrazbo, delovne izkušnje in dodatno strokovno
usposobljenost oseb, odgovornih za vodenje postopka uradne
potrditve;
– imena strokovnih delavcev organa za potrjevanje in zunanjih sodelavcev, podatke o njihovi izobrazbi, dodatni strokovni usposobljenosti in delovnih izkušnjah;
– postopke nadzora zunanjih laboratorijev ali zunanjih strokovnih sodelavcev;
– navodila za izvajanje metod in postopkov potrjevanja,
specifična za posamezne skupine kmetijskih rastlin; sestavni
del navodil morajo biti obrazci, ki se uporabljajo v postopku
potrjevanja: prijava za uradno potrditev, zapisniki o pregledih,
zapisnik o vzorčenju, uradne etikete, potrdila o uradni potrditvi;

Št. 117

Uradni list Republike Slovenije
– navodila za izvajanje administrativnih postopkov, vključno s kontrolo dokumentov;
– postopke za vodenje notranjih revizij, zlasti:
a) postopke ravnanja, kadar strokovni delavci iz kakršnegakoli razloga ravnajo v nasprotju s poslovnikom kakovosti.
Kadar tako ravnanje vpliva na rezultate potrjevanja, mora poslovnik kakovosti določati, da se delo takoj prekine. Z delom
se nadaljuje po odpravi napak,
b) ukrepe za odpravo napak;
– postopke ravnanja v primeru pritožb in sporov.
(2) Iz poslovnika kakovosti mora biti razvidno, da:
– se organ za potrjevanje ne ukvarja z nobeno dejavnostjo, ki bi lahko ogrozila zaupanje v neodvisnost njegove presoje
in integriteto njegovih aktivnosti;
– ima organ za potrjevanje zadostno število strokovno in
tehnično usposobljenih delavcev in da ti niso pod komercialnimi, finančnimi ali drugimi pritiski, ki bi lahko vplivali na tehnično
presojo;
– je zagotovljeno sistematično in periodično spremljanje
izvajanja sistema kakovosti, da se zagotovi stalna učinkovitost
sistema in pravočasna odprava pomanjkljivosti in napak v postopku;
– je zagotovljeno nenehno strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– se vsi izvedeni postopki dokumentirajo in je zagotovljena zaupnost podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
osebnih podatkov.
(3) Poslovnik kakovosti mora biti na razpolago za uporabo
strokovnim delavcem organa za potrjevanje.
(4) Organ za potrjevanje mora določiti osebo, ki bo pristojna za:
– zagotavljanje vpeljevanja, izvrševanja in vzdrževanja sistema kakovosti kot je določeno s poslovnikom kakovosti,
– poročanje upravnemu organu o izvajanju določil iz poslovnika kakovosti z namenom pregledovanja in izboljševanja
sistema kakovosti.
5. člen
(uradna potrditev)
(1) Organ za potrjevanje izvaja uradno potrditev v skladu z
določbami zakona, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, predpisi izdanimi na njegovi podlagi, ter v skladu s predpisi
o splošnem upravnem postopku.
(2) Poleg predpisov iz prejšnjega odstavka organ za potrjevanje uporablja tudi metode za potrjevanje semenskega materiala, ki jih določi Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) in so
dosegljive na upravi.
6. člen
(javno pooblastilo)
(1) Za opravljanje uradne potrditve mora organ za potrjevanje pridobiti javno pooblastilo v skladu z zakonom, ki ureja
semenski material kmetijskih rastlin.
(2) Na podlagi javnega pooblastila iz prejšnjega odstavka
ima organ za potrjevanje pravico zahtevati od dobavitelja, da leta:
– ravna skladno s predpisi, ki so navedeni v prejšnjem
členu;
– omogoči nemoten potek uradne potrditve, vključno z
dokumentiranjem poteka uradne potrditve;
– se sklicuje na potrdilo o uradni potrditvi le za semenski
material, za katerega je bilo takšno potrdilo izdano;
– uporablja potrdilo o uradni potrditvi le kot dokazilo, da
semenski material ustreza zahtevam, določenim s predpisi iz
prejšnjega člena;
– nikoli ne uporablja uradne potrditve za namene, ki bi
lahko škodili ugledu organa za potrjevanje;
– o uradno potrjenem semenskem materialu ne daje izjav, ki bi jih lahko organ za potrjevanje označil za zavajajoče;
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– na zahtevo organa za potrjevanje odstrani in vrne organu za potrjevanje uradne etikete, če se ugotovi, da so bile
izdane na podlagi neresničnih podatkov ali navedb dobavitelja
ali na podlagi ponarejenih dokazil.
7. člen
(sklenitev pogodb)
Za uradno potrditev semenskega materiala žit, krmnih
rastlin in pese, oljnic in predivnic, zelenjadnic, krompirja, okrasnih rastlin, sadnih rastlin, hmelja ter vinske trte uprava dodeli
javno pooblastilo enemu ali več organom za potrjevanje in z
njimi sklene pogodbe, s katerimi uredi medsebojna razmerja.
8. člen
(nadzor organa za potrjevanje)
Nadzor nad uradno potrditvijo in izdajo uradnih etiket v
skladu s predpisi, ki urejajo pridelavo semenskega materiala
kmetijskih rastlin, izvaja fitosanitarna inšpekcija.
9. člen
(prehodna določba)
Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena tega
pravilnika lahko uprava začasno, največ do 31. 12. 2004,
fizični ali pravni osebi dodeli javno pooblastilo, če izpolnjuje
vsaj pogoje, navedene v 3. členu tega pravilnika v točkah 1.,
2., 4., 7., 8., 10., 11., 12. in 13.
10. člen
(začetek veljavnosti tega pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-08-603/2003
Ljubljana, dne 27. novembra 2003.
EVA 2000-2311-0281
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

5129.

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

Na podlagi sedmega odstavka 6. člena odredbe o
pogojih za vračilo in o načinu vračila trošarine za mineralna
olja,ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 48/99) in uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin (Uradni list RS, št.
38/01, 47/01, 57/01, 61/01, 81/01, 85/01, 5/02, 1/03,
6/03, 12/03, 16/03, 22/03, 32/03, 39/03, 44/03,
55/03, 71/03, 81/03, 86/03, 90/03, 93/03, 98/03,
104/03 in 109/03) minister za finance objavlja

POVPREČNI ZNESEK
trošarine za plinsko olje za pogonski namen v
oktobru 2003
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski
namen iz 2. točke tretjega odstavka 54. člena zakona o
trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01,
33/01, 99/01 in 5/02) je v obdobju od 1. 10. 2003 do 31.
10. 2003 znašal 74.281 tolarjev na 1000 litrov.
Št. 96574/03
Ljubljana, dne 27. novembra 2003.
EVA 2003-1611-0175
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister za finance
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VSEBINA
PREDSEDNIK REPUBLIKE
5069.
5070.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Poljski
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji s sedežem v Varšavi

KOZJE
5124.
15901
5125.
15901
5126.

VLADA
5071.
5072.
5073.

Odlok o spremembah odloka o višini sredstev za ukrepe
kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja
podeželja za proračunski leti 2003 in 2004
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000–2006 (SAPARD)
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska kinoteka

5127.
5128.
5076.
5129.

15901

5078.

5095.
15902
15903

Sklep o imenovanju posebne zdravstvene komisije
Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti
stanovanja
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
Pravilnik o tehničnih prostorskih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati organ za potrjevanje
semenskega materiala kmetijskih rastlin
Odločba o podaljšanju statusa Društva za varstvo in proti
mučenju živali
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski
namen v oktobru 2003

15908

5096.

15908

5097.

15990

5081.
5082.
5083.

5098.
15994
15908
15995

Razveljavitev sodbe in sklepa Višjega sodišča ter sodbe in
sklepa Okrožnega sodišča
Sklep o začasnem zadržanju 3. točke prvega odstavka v
zvezi z 2. točko drugega odstavka 224. člena Zakona o
trgu vrednostnih papirjev

5085.

5099.
5100.
5101.
5102.

5103.
15911

Sklep o spremembi navodila za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov

5104.
15912

Pravilnik o načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije
strokovnega dela na področju socialnega varstva
Pravilnik o reševanju ugovorov zoper opravljene socialnovarstvene storitve zasebnikov
Pravila o splošnih pogojih poslovanja fundacije Ad futura
Poročilo o gibanju plač za september 2003

5105.
5106.

15912
15914
15916
15921

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina
Sklep o povišanju distribucijske marže kot del povprečne
cene plina

5107.
5108.

5110.
5111.
15921

5112.

15922

Javna razgrnitev in javna obravnava Občine Brda

15922

Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona – območje zazidalnega načrta Industrija sever za območje Vila Fortuna

5089.
5090.
5091.

Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega
načrta Turistično-oskrbovalni center III, Grosuplje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem
načrtu območja K5, K16 Žale
Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
Sklep o višini pavšalnih zneskov za plačilo nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004

5113.

15981
5115.
15922

15937

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Luče za
leto 2003
Odlok o občinskem prazniku in priznanjih Občine Luče
Odlok o ustanovitvi in izdajanju Glasila Občine Luče
Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«

15937
15937
15938
15939

Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v
Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2003/
2004

15940

Pravilnik o spremembah pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini
Kočevje

Odlok o rebalansu proračuna Občine Mirna Peč za leto
2003
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji
in delovnem področju Občinske uprave občine Mirna Peč
Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih Vrtca Cepetavček
Osnovne šole Mirna Peč

15941
15943
15943

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske
Toplice za leto 2003
Odlok o načinu financiranja političnih strank v Občini Moravske Toplice
Odlok o lokacijskem načrtu za območje novega zdravilišča
Rimska Čarda
Odlok o predkupni pravici Občine Moravske Toplice
Sklep o določitvi števila otrok v vrtcih Občine Moravske
Toplice
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2004

15943
15945
15945
15948
15949
15949

Odlok o splošnih merilih prostorsko ureditvenih pogojev
za naselja v Občini Pivka
Odlok o podrobnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za naselja v Občini Pivka

15950
15955

Odlok o javnem glasilu Občine Razkrižje

15968

ŠEMPETER-VRTOJBA
5116.

Program priprave lokacijskega načrta Brežina v Vrtojbi

15969

ŠKOFLJICA
15924

5117.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica

15973

TABOR

15930
5118.
15930

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Tabor

15973

TRŽIČ
15931

5120.
5119.
5121.

15931

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Tržič za leto 2003
Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vransko-Tabor vrtec Tabor
Odlok o spremembah odloka o krajevnih skupnostih na
območju Občine Tržič

15976
15976
15977

VIPAVA

KOMEN
5093.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

RAZKRIŽJE

KOČEVJE
5092.

15936

PIVKA
5114.

KAMNIK
5088.

15935

MORAVSKE TOPLICE

5109.

GROSUPLJE
5087.

Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST
DIN 14090
Sklep o spremembah sklepa o določitvi višine najemnine v
stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti Mestne
občine Ljubljana

MIRNA PEČ

CELJE
5123.

15935

METLIKA

BRDA
5086.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za izgradnjo kompostarne za odstranjevanje biomase na lokaciji čistilne naprave v Čentibi pri Lendavi

LUČE

15909

OBČINE
AJDOVŠČINA
5084.

15933

LOŠKA DOLINA

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
5080.

Pravilnik o financiranju kulturnih programov, projektov in
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Lenart

LJUBLJANA

BANKA SLOVENIJE
5079.

15987
15990

LENDAVA

USTAVNO SODIŠČE
5077.

15982

LENART
5094.

MINISTRSTVA
5074.
5075.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Kozje
Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Kozje
Sklep o najemninah za grobove

Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2003

15932

5122.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

15978

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

