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ZAKON
O DIVJADI IN LOVSTVU (ZDLov-1)
I. DEL
SPLOŠNE IN TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(namen zakona)
(1) Ta zakon ureja upravljanje z divjadjo, ki obsega načrtovanje, ohranjanje, trajnostno gospodarjenje in spremljanje stanja divjadi ter načine njihovega izvajanja.
(2) Upravljanje z divjadjo zagotavlja ekološke, socialne
in gospodarske funkcije divjadi ter njenega življenjskega
prostora, zlasti pa:
– ohranjanje in varstvo divjadi kot naravnega bogastva;
– ohranjanje in povečevanje biološke in krajinske pestrosti ter stabilnosti življenjskih združb;
– preprečevanje in povračilo škod od in na divjadi;
– trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
(3) Z divjadjo upravlja Republika Slovenija. Trajnostno
gospodarjenje z divjadjo lahko Republika Slovenija pod po-
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goji določenimi s tem zakonom prenese na usposobljeno
pravno osebo kot lovsko pravico.
2. člen
(divjad)
(1) Divjad so vrste prosto živečih sesalcev in ptic, ki se
lovijo.
(2) Namen upravljanja z divjadjo in v njenem življenjskem prostoru je:
– s posegi v populacije in ukrepanjem v okolju vzdrževati divjad posameznih vrst v ravnovesju med seboj in v
okolju danimi življenjskimi možnostmi za njeno preživljanje;
– ohraniti vrstno in gensko pestrost divjadi;
– ohraniti posamezni vrsti divjadi naravni prirojen način
življenja v času in prostoru;
– ohraniti divjad, kolikor mogoče prvobitno in neodvisno
od neposredne pomoči človeka.
(3) Pri upravljanju z divjadjo velja splošni varstveni režim po predpisih o ohranjanju narave.
(4) Divjad uplenjena v skladu s tem zakonom in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, postane last upravljavca
lovišča oziroma upravljavca lovišča s posebnim namenom.
3. člen
(lovstvo)
(1) Lovstvo je dejavnost trajnostnega gospodarjenja z
divjadjo, s katero se lahko ukvarjajo pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.
(2) Trajnostno gospodarjenje z divjadjo obsega ohranjanje, lov divjadi, ukrepanje v življenjskem okolju divjadi, posege v populacije zaradi gospodarskih, veterinarsko-sanitarnih,
zdravstvenih in drugih utemeljenih razlogov.
4. člen
(temeljna izhodišča načrtovanja, nosilci načrtovanja in
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo)
(1) Podlage za upravljanje z divjadjo so program upravljanja z divjadjo v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: program
upravljanja), načrti za upravljanje z divjadjo ter vsi razvojni
načrti in dokumenti s področja varstva narave, razvoja gozdov, razvoja kmetijstva in drugih dejavnosti, ki se nanašajo
na okolje.
(2) Za namen upravljanja z divjadjo se površina Republike Slovenije razdeli na lovsko upravljavska območja, ki
se za izvajanje načrtovanih ukrepov razdelijo na lovišča in
lovišča s posebnim namenom.
(3) Načrtovanje upravljanja z divjadjo mora biti veliko
površinsko in mora izhajati iz stanja populacij divjadi in njenega življenjskega okolja ter njunega medsebojnega odnosa.
(4) Nosilec načrtovanja in spremljanja stanja divjadi
je Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod).
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(5) Nosilci trajnostnega gospodarjenja z divjadjo so
upravljavci lovišč in upravljalci lovišč s posebnim namenom.
(6) Upravljavci z lovišči in lovišči s posebnim namenom
so v Republiki Sloveniji za dejavnost lovstva registrirane pravne osebe, ki se morajo zaradi trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo združevati v območna združenja upravljavcev
lovišč.
(7) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
Vlada) podeli koncesijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih. Vlada uredi trajnostno gospodarjenje z divjadjo v
loviščih s posebnim namenom z aktom o ustanovitvi lovišča
s posebnim namenom ali s posebnim aktom.

men:

5. člen
(pomen izrazov)
V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji po-

Biokoridor je razmeroma ohranjen, dovolj širok naravni
prehod med deli populacijskega območja, po katerem lahko
določena vrsta divjadi prečka zanjo neprijazno okolje.
Biološki kazalniki so meritve in ocene na divjadi
(telesna teža, teža in razvitost rogovja, stopnja oplojenosti,
zdravstveno stanje) in v njenem okolju (stopnja objedenosti
posameznih rastlinskih vrst, prisotnost za prehrano ustreznih
vrst, ipd.), ki kažejo stanje populacij divjadi, njenega okolja
ter njunega medsebojnega odnosa.
Brakada je način lova, pri katerem sodelujejo najmanj
trije lovci oziroma lovke (v nadaljnjem besedilu: lovec) z najmanj dvema lovskima psoma, ki divjad dvigata in jo glasno
gonita, tako da poženeta divjad proti lovcem na stojišču.
Divjačina je meso uplenjene divjadi.
Divjad v ujetništvu so posamezni osebki ali skupine
osebkov divjadi, zaprti v kletkah, voljerah ali na ograjenih
površinah manjših od 0,5 ha.
Ekocelica je ožji del naravnega okolja, ki omogoča prosto živečim živalskim vrstam nujne pogoje za njihov obstoj
(kritje, možnost za gnezdenje in poleganje mladičev, itd.)
Gonič ali brak je lovski pes, ki divjad poišče, jo dvigne
in jo dalj časa glasno goni.
Gonjač oziroma gonjačica (v nadaljnjem besedilu: gonjač) je oseba, ki divjad poganja proti lovcem.
Krvoslednik ali barvar je lovski pes, ki se uporablja za
iskanje ranjene divjadi.
Krmišče je lovski objekt namenjen krmljenju divjadi
zaradi:
– zagotavljanja prehrane v kriznem obdobju (visok
sneg, izostanek naravnega obroda in podobno),
– preprečevanja škod na kmetijskih zemljiščih in gozdnem drevju (preprečevalna krmišča) ali
– zadrževanja divjadi zaradi uravnavanja številčnosti
(privabljalna krmišča).
Lov je iskanje, opazovanje, zasledovanje, vabljenje in
čakanje divjadi s ciljem upleniti divjad ali odloviti divjad živo
ter pobiranje divjadi ali njenih delov.
Lov na klic je način lova, pri katerem lovec z različnimi
pripomočki oponaša glas divjadi ali njenega plena, da bi jo
privabil v svojo bližino.
Lovka je priprava ali naprava, ki divjad, ki zaide vanjo,
zadrži živo in nepoškodovano.
Lovna doba je čas v letu, ko je določeno vrsto divjadi
dovoljeno loviti.
Lovopust ali varstvena doba je čas v letu, ko je določeno
vrsto divjadi prepovedano loviti.
Lovske priprave so pasti, zanke, vabila, mreže, limanice
in podobno.
Lovski objekti so visoke preže, krmišča, lovske steze,
solnice, krmne njive, kaluže, lovske koče in bivaki.
Lovski pes je čistokrvni pasemski pes iz skupine goničev, jamarjev, barvarjev, šarivcev, ptičarjev in retriverjev, ki
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se uporablja pri brakadi, pogonu, sledenju ranjene divjadi,
jamarjenju in prinašanju divjadi iz vode, ki je lovsko uporabnost dokazal s preizkušnjo naravnih zasnov in opravljanjem
nalog v lovski praksi.
Lovsko orožje so lovske puške, pištole in revolverji.
Mala poljska divjad so fazan, poljska jerebica, poljski
zajec in raca mlakarica.
Mirna cona je obsežnejši predel naravnega okolja, kjer
so dejavnosti, ki vznemirjajo divjad, omejene oziroma prepovedane.
Mrhovišče je kraj, kamor se polaga hrana živalskega
in rastlinskega izvora z namenom privabljanja in krmljenja
medveda ali drugih zveri.
Obora je več kot 0,5 ha velika površina v naravnem
okolju, obdana z ograjo, ki ne dopušča prehajanja določenim
ali vsem vrstam divjadi.
Odlov je način lova, pri katerem divjad ujamemo živo.
Odvzem divjadi zajema odstrel, odlov živih osebkov in
izgube posameznih vrst divjadi, ne glede na vzrok.
Parkljasta divjad so srnjad, jelenjad, damjak, gams,
muflon, kozorog in divji prašič.
Past je priprava, ki divjad, ki vanjo zaide, zadrži nepoškodovano, jo poškoduje ali usmrti.
Pogon je način lova, kjer se več gonjačev z največ tremi
psi v vrsti drug ob drugem glasno pomika preko površine,
tako da požene divjad proti lovcem na stojiščih.
Populacija divjadi je med seboj z mnogimi odnosi in soodvisnostmi v nedeljivo biosistemsko enoto povezana skupnost osebkov iste vrste, ki živijo na določenem naravnem
prostoru in imajo potencialno možnost razmnoževanja.
Pritisk je način lova, pri katerem se gonjači tiho premikajo po stanišču divjadi, tako da poženejo divjad proti lovcem
na stojišču.
Skupinski lov so vsi načini lova, ki se ga udeležijo najmanj trije lovci.
Stečina je uhojena pot, po kateri se divjad običajno premika v svojem okolju.
Ukrepi v življenjskem okolju divjadi so vsa dela v okolju,
s katerimi se ohranjajo, obnavljajo ali izboljšujejo življenjske
možnosti divjadi (npr. ohranjanje gozdnih jas, grmišč, logov
in mokrišč, vzdrževanje in urejanje pasišč, remiz za divjad,
sadnja plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst, itn.).
Vabnik je živa ali umetno izdelana ptica določene vrste,
postavljena v njeno naravno okolje z namenom, da bi privabila sovrstnike.
Varstvo divjadi je poseganje v populacije posamezne
vrste divjadi s ciljem njene ohranitve, izvajanje ukrepov v
življenjskem okolju divjadi, opredeljevanje in zagotavljanje
mirnih con za divjad.
Velike zveri so rjavi medved, volk in ris.
Vzreja ali reja divjadi je gojitev divjadi po predpisih s
področja ohranjanja narave.
Zimovališče je del življenjskega prostora populacije, kjer
njeni osebki preživijo zimsko obdobje.
Življenjske možnosti divjadi so možnosti za zadovoljevanje vseh življenjskih potreb divjadi (hrana, zavetišča,
skrivališča in podobno).
II. DEL
PROSTORSKE ENOTE ZA NAČRTOVANJE
IN UPRAVLJANJE Z DIVJADJO
6. člen
(lovsko upravljavsko območje)
(1) Lovsko upravljavsko območje je širša veliko-površinska ekološka celota, v kateri živijo populacije ene ali več vrst
divjadi v vseh letnih časih in jo določajo ekološki dejavniki in
življenjske zahteve divjadi, pa tudi naravne ali umetne ovire,
ki jih divjad redko ali sploh ne prehaja.
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(2) Lovsko upravljavsko območje se oblikuje na podlagi ekoloških dejavnikov in življenjskih značilnosti populacij
divjadi oziroma skupin populacij divjadi, ki živijo na največji
površini in imajo največji vpliv na okolje. Pri tem se celota populacije ne sme deliti, razen v primeru operativno prevelikih
območij. Pri tem se upoštevajo:
– vse površine, na katerih populacija preživlja posamezne letne čase;
– možnosti širjenja populacije divjadi v prostoru;
– naravne ali umetno vnesene ovire v prostoru, ki jih
divjad redko prekoračuje;
– v primerih, ko ostre meje območij populacij v prostoru
ne obstajajo, meje lovišč in lovišč s posebnim namenom.
(3) Meje lovsko upravljavskih območij določa Vlada na
predlog ministra, pristojnega za divjad in lovstvo oziroma ministrice, pristojne za divjad in lovstvo (v nadaljnjem besedilu:
minister), v sodelovanju z ministrom, pristojnim za varstvo
narave oziroma ministrico, pristojno za varstvo narave.
Strokovne podlage za njihovo določitev pripravi Zavod v sodelovanju z lovskimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi in
kmetijsko gozdarsko zbornico.
(4) Meje lovsko upravljavskih območij lahko Vlada
spremeni na podlagi novih ugotovitev o mejah in gibanjih
populacij divjadi, ob nastanku novih ovir v naravi, ki jih divjad
ne prekoračuje ter v drugih primerih, ko to zahteva ekološka
zaokroženost lovsko upravljavskih območij.
7. člen
(lovišče s posebnim namenom)
(1) Lovišča s posebnim namenom se ustanovijo z namenom opravljanja posebnih nalog s področja ohranjanja in
usmerjanja razvoja populacij divjadi in njenega življenjskega
okolja.
(2) Lovišča s posebnim namenom se oblikujejo v najbolj
ohranjenih in značilnih naravnih okoljih Republike Slovenije,
pri čemer se smiselno upoštevajo tudi merila iz prvega in
drugega odstavka prejšnjega člena.
(3) Lovišča s posebnim namenom ustanovi Vlada na
predlog ministra. Strokovne podlage za ustanovitev lovišč
s posebnim namenom izdela Zavod, pri čemer z mnenji sodelujejo lovske in naravovarstvene organizacije.
(4) Vlada ob ustanovitvi lovišča s posebnim namenom
določi tudi:
– posebne naloge takega lovišča,
– upravljavca takega lovišča,
– morebitne posebne režime upravljanja v lovišču ter
– načine financiranja takega lovišča.
8. člen
(lovišče)
(1) Lovišče je prostorsko zaokrožena zemljiška in vodna
površina, ki ne sme biti manjša od 2.000 ha lovne površine
ter glede na naravne ter druge pogoje v prostoru omogoča:
– smotrno in usklajeno razporeditev ter izvajanje v lovsko upravljavskem območju načrtovanih ukrepov in nalog pri
upravljanju z divjadjo;
– zagotavljanje sredstev za povračilo škod od divjadi
lastnikom zemljišč;
– učinkovito spremljanje in nadzor upravljanja z divjadjo.
(2) Lovišča ustanovi na predlog ministra Vlada. Strokovne podlage za ustanovitev lovišč izdela Zavod, v sodelovanju
z lovskimi in naravovarstvenimi organizacijami.
(3) Vlada lahko spremeni meje lovišč v naslednjih primerih:
– če sekajo mejo lovsko upravljavskega območja;
– če je to potrebno zaradi ostre umetne ločnice v lovišču, ki otežuje prehod živali;
– če se lovna površina lovišča zmanjša in ne dosega
2.000 ha;

Št.

16 / 20. 2. 2004 /

Stran

1579

– če se del lovišča vključi v lovišče s posebnim namenom in obratno;
– v drugih primerih, ko je to potrebno zaradi sprememb
pri divjadi ali v njenem življenjskem okolju.
9. člen
Lovišča in lovišča s posebnim namenom se oblikujejo
ne glede na lastništvo kmetijskih zemljišč in gozdov ter upravno-administrativnih delitev ozemlja Republike Slovenije.
10. člen
(lovna in nelovna površina)
(1) Nelovne površine so:
1. površine, kjer je iz naravovarstvenih razlogov trajno
prepovedan lov na vse vrste divjadi;
2. površine naselij in zaselkov;
3. javni in zasebni parki ter pokopališča;
4. vrtovi, nasadi, sadovnjaki, drevesnice in intenzivne
kmetijske kulture, ograjeni z ograjo, ki ne dovoljuje prehoda
zajcu ali parkljasti divjadi;
5. z ograjo obdani industrijski in drugi objekti;
6. površine vseh vrst obor, razen lovnih;
7. otroška in športna igrišča, redno obiskovana in označena sprehajališča, kopališča in podobni objekti;
8. površine, na katere dostop ni dovoljen;
9. površine vseh javnih cest, prog in druge tovrstne
površine.
(2) V lovno površino se razen površin iz prejšnjega odstavka, štejejo vse površine, vključno s tistimi, na katerih je
zaradi ohranitve določenih vrst divjadi začasno prepovedano
loviti.
(3) Površine obor razen lovnih ne štejejo v lovno površino lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom, v katerem
se obora nahaja.
(4) Lovne in nelovne površine se določijo v katastru lovsko upravljavskega območja, lovišča in lovišča s posebnim
namenom.
11. člen
(kataster)
(1) Kataster lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom vodi Zavod.
(2) Kataster lovsko upravljavskega območja, lovišča in
lovišča s posebnim namenom se uskladi z vsebinami izvedbenih prostorskih aktov.
(3) Vsebino in način vodenja katastra s podzakonskim
aktom predpiše minister.
III. DEL
NAČRTOVANJE UPRAVLJANJA Z DIVJADJO
12. člen
(program upravljanja)
(1) Program upravljanja določa strategijo za usmerjanje
razvoja populacij divjadi in ukrepanje v njihovem življenjskem
okolju med posameznimi lovsko upravljavskimi območji.
(2) V programu upravljanja se za posamezne vrste
divjadi opredelijo zlasti:
– osrednja življenjska območja,
– robna življenjska območja,
– biokoridorji,
– možne smeri širjenja divjadi v Sloveniji,
– usmeritve za ohranitev in varstvo divjadi,
– materialni in drugi pogoji za zagotavljanje ohranitve in
varstva divjadi ter njenega življenjskega okolja po posameznih lovsko upravljavskih območjih,
– pogoji za zagotavljanje njenega sobivanja s človekom.
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(3) Program upravljanja je trajna podlaga za načrtovanje po lovsko upravljavskih območjih. Program upravljanja
se spreminja in dopolnjuje zaradi prilagajanja spremembam
stanja v razvoju populacij divjadi in njenega življenjskega
okolja.
(4) Program upravljanja je sestavni del programa razvoja gozdov.

(2) Letni načrt lovišča in lovišča s posebnim namenom
mora biti usklajen z letnim načrtom lovsko upravljavskega
območja.
(3) Upravljavci v sodelovanju z območnim združenjem
upravljavcev in Zavodom smotrno razdelijo v letnem načrtu
lovsko upravljavskega območja določene ukrepe med posamezna lovišča in lovišča s posebnim namenom.

13. člen
(načrti upravljanja z divjadjo)
(1) Načrti upravljanja z divjadjo in ukrepanja v njenem
življenjskem okolju so dolgoročni načrt lovsko upravljavskega
območja, letni načrt lovsko upravljavskega območja ter letni
načrt lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom. Vsebina
načrtov je javna in se mora trajno hraniti.
(2) Načrte lovsko upravljavskih območij izdeluje Zavod
v sodelovanju z lovskimi organizacijami, območnimi enotami
Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, območnimi
enotami Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, lokalnimi
skupnostmi in drugimi, katerih dejavnost je povezana z divjadjo in njenim okoljem.
(3) Letni načrt za posamezno lovišče in lovišče s posebnim namenom izdelujejo upravljavci.

17. člen
(postopek sprejemanja načrtov)
(1) Minister podrobneje predpiše vsebino načrtov
upravljanja z divjadjo in ukrepanja v njenem okolju, roke
za sprejemanje načrtov ter način predstavitve in nadzora
uresničevanja načrtov.
(2) Dolgoročni načrt lovsko upravljavskega območja
sprejme minister, v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo narave.
(3) Letni načrt lovsko upravljavskega območja sprejme
minister.
(4) Letni načrt lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom sprejme pristojni organ upravljavca.

14. člen
(dolgoročni načrt lovsko upravljavskega območja)
(1) V dolgoročnem načrtu lovsko upravljavskega območja se določijo temeljne usmeritve za ohranitev in razvoj
populacij posameznih vrst divjadi v lovsko upravljavskem
območju ter načela posegov v populacije posameznih vrst
divjadi z lovom.
(2) V dolgoročnem načrtu lovsko upravljavskega območja se določijo cilji, usmeritve ter ukrepi:
– za ohranitev populacij divjadi in njihovega življenjskega okolja,
– za zagotovitev naravnega ravnovesja med divjadjo
in okoljem,
– za zagotovitev trajnostne rabe divjadi z lovom.
(3) Cilji in usmeritve ter ukrepi iz prejšnjega odstavka
se določijo na podlagi ugotovitev o stanju populacij divjadi
in njihovega okolja ter evidentiranih bioloških kazalnikov, ob
upoštevanju usmeritev iz programa upravljanja ter načrtov
drugih dejavnosti v prostoru.
(4) Dolgoročni načrt lovsko upravljavskega območja se
izdela za obdobje desetih let in je osnova pri izdelavi prostorskih planov in za presoje pri izdaji dovoljenj za posege v
prostor.
15. člen
(letni načrt lovsko upravljavskega območja)
(1) V letnem načrtu lovsko upravljavskega območja
se na podlagi usmeritev iz dolgoročnega načrta lovsko
upravljavskega območja, izvajanja načrta v preteklih letih ter
ugotovitev, zbranih na podlagi opazovanj in analiz bioloških
kazalnikov določijo vrste in obseg ukrepov za ohranitev populacij vrst divjadi in naravnega ravnovesja med divjadjo in
okoljem, ki jih morajo opraviti upravljavci.
(2) Letni načrt lovsko upravljavskega območja določa
za celotno območje, skupine lovišč oziroma lovišč s posebnim namenom, izjemoma pa za posamezna lovišča oziroma
lovišča s posebnim namenom znotraj lovsko upravljavskega
območja, odvzem divjadi ter načrtovana dela za vzdrževanje
življenjskega okolja divjadi.
16. člen
(letni načrt lovišča in lovišča s posebnim namenom)
(1) Letni načrt lovišča in lovišča s posebnim namenom
vsebuje načrt odvzema posameznih vrst divjadi ter načrt del
v življenjskem okolju divjadi.

IV. DEL
JAVNA SLUŽBA ZA PODROČJE DIVJADI IN LOVSTVA
IN DEJAVNOSTI, KI SO V JAVNEM INTERESU
18. člen
(javna služba za področje divjadi)
(1) Javna služba za področje divjadi (v nadaljevanju
javna služba) so s tem zakonom določene dejavnosti, ki se
v javnem interesu izvajajo zaradi ohranitve in varstva divjadi
in njihovega življenjskega okolja ter se zagotavljajo s sonaravnim upravljanjem in usmerjanjem razvoja medsebojnih
odnosov populacij divjadi ter njihovega okolja.
(2) Za javno službo se smiselno uporabljajo določbe
zakona, ki ureja področje javne gozdarske službe in določbe
zakona, ki ureja gospodarske javne službe, kolikor ta ali drug
zakon ne določata drugače.
(3) Dejavnosti javne službe iz 19. člena tega zakona
opravlja Zavod, posamezne naloge pa opravljajo lovske
organizacije.
(4) Vlada predpiše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci javne službe iz prejšnjega odstavka glede prostorov,
opremljenosti in kadrov.
19. člen
(javna služba)
Kot javna služba s področja divjadi se opravljajo naslednje naloge:
1. priprava strokovnih podlag za ohranitev in varstvo
divjadi ter njenega življenjskega okolja;
2. ugotavljanje stanja in spremljanje razvoja populacij
divjadi in njenega okolja ter njune medsebojne usklajenosti;
3. načrtovanje in spremljanje upravljanja z divjadjo;
4. evidentiranje in analiziranje podatkov o divjadi in
njihovih habitatih ter vodenje evidenc o uplenjeni in poginuli
divjadi;
5. priprava strokovnih podlag za vzdrževanje in nego
življenjskega okolja divjadi;
6. strokovno usposabljanje ter naravovarstveno izobraževanje lovcev;
7. zagotavljanje izvajanja operativnih aktivnosti ter ukrepov s področja ohranjanja in varstva ter usmerjanja razvoja
populacij divjadi in njihovega življenjskega okolja;
8. raziskovanje na področju divjadi in lovstva;
9. ocenjevanje škod, ki jih povzročijo zavarovane vrste
sesalcev in ptic.
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20. člen
(naloge Zavoda)
Zavod opravlja naslednje naloge javne službe s področja divjadi:
1. zbira, obdeluje in analizira podatke in pripravlja informacije o stanju in razvoju populacij divjadi ter njihovega
življenjskega okolja;
2. vodi evidence in zbirke podatkov o divjadi in njenem
življenjskem okolju po loviščih, loviščih s posebnim namenom
in lovsko upravljavskih območjih;
3. izdeluje strokovne podlage za program upravljanja;
4. izdeluje načrte lovsko upravljavskih območij ter druge
strokovne podlage za ohranjanje in varstvo divjadi in njenega
življenjskega okolja;
5. sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag za ukrepanje
na področju varstva narave;
6. pripravlja strokovne podlage za podeljevanje koncesij
za upravljanje z divjadjo;
7. pripravlja metodologijo za monitoring divjadi, za vodenje evidenc, ugotavljanje bioloških kazalnikov usklajenosti
divjadi z okoljem in metodologijo za ocenjevanje škode od
divjadi in na divjadi;
8. ocenjuje škodo, ki jo povzročijo živali zavarovanih
vrst sesalcev in ptic;
9. izvaja ukrepe za zagotovitev sožitja zavarovanih vrst
velikih zveri s človekom, v skladu s sprejetimi strategijami
in akcijskimi načrti s področja varstva zavarovanih vrst ter
naloge iz 45. in 46. člena tega zakona, ki se nanašajo na
zavarovane vrste velikih zveri;
10. hrani in obdeluje podatke o površinah kmetijskih
zemljišč in gozdov v loviščih oziroma loviščih s posebnim
namenom, ki mu jih po uradni dolžnosti pošilja organ, pristojen za vodenje zemljiškega katastra;
11. opravlja raziskave in sodeluje pri znanstveno-raziskovalnem delu v zvezi z divjadjo in lovstvom;
12. sodeluje pri usposabljanju in naravovarstvenem
osveščanju lovcev, pri pripravi programov tečajev usposabljanja in pri izpitih za lovce in lovske čuvaje oziroma čuvajke
(v nadaljnjem besedilu: lovski čuvaj);
13. skrbi za popularizacijo pomena divjadi kot naravne
vrednote s komuniciranjem z javnostjo;
14. izdaja in sodeluje pri izdaji strokovne literature s
področja divjadi in lovstva;
15. opravlja druge naloge s tega področja v soglasju z
ustanoviteljem.
21. člen
(naloge lovskih organizacij)
(1) Upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom
opravljajo pod pogoji javne službe naslednje naloge s področja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo:
1. izvajanje načrtovanih ukrepov za varstvo divjadi in
življenjskega okolja ter ukrepov za ohranjanje in izboljševanje
življenjskih razmer za divjad;
2. izvajanje odstrela bolne ali poškodovane divjadi;
3. sodelovanje pri izvajanju ukrepov preventivnega
zdravstvenega varstva divjadi in dostavljanje poginule divjadi
v veterinarski pregled;
4. vodenje predpisanih evidenc o uplenjeni in najdeni
poginuli divjadi;
5. zbiranje podatkov o divjadi in njenih odnosih z življenjskim okoljem po določeni metodologiji monitoringa;
6. izvajanje načrtovanih ukrepov za preprečevanje škode od divjadi in na divjadi;
7. ocenjevanje škod od divjadi in na divjadi;
8. zagotavljanje povračila škod od divjadi lastnikom ali
uporabnikom zemljišč;
9. skrb za usposabljanje lovcev;
10. komuniciranje z lastniki zemljišč in javnostjo;
11. izvajanje nadzornih nalog, ki jih opravlja lovsko
čuvajska služba;
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12. sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu v
zvezi z divjadjo in lovstvom;
13. izvajanje praktičnega dela lovskega izpita, kadar je
to potrebno;
14. izvajanje ukrepov za izboljšanje življenjskih razmer
vseh vrst ptic in sesalcev v skladu s predpisi s področja
ohranjanja narave;
15. poseganje v populacije prosto živečih vrst ptic in
sesalcev v skladu s predpisi s področja varstva zavarovanih
vrst in na način lova, ki ga določa ta zakon.
(2) Upravljavci v loviščih s posebnim namenom poleg
nalog iz prvega odstavka tega člena opravljajo pod pogoji
javne službe še naslednje naloge:
1. podajanje predlogov in sodelovanje pri izpopolnjevanju novih metod monitoringa in oblikovanju načinov sonaravnega upravljanja z divjadjo;
2. zagotavljanje praktičnega usposabljanja s področja
upravljanja populacij divjadi in lovstva;
3. ponovno naseljevanje iztrebljenih ter dodajanje
redkih in ogroženih avtohtonih vrst divjadi ter vzpostavljanje
primernega življenjskega okolja zanje;
4. sodelovanje pri podajanju predlogov raziskovalnih
nalog in znanstveno-raziskovalnem delu v zvezi z divjadjo
in lovstvom;
5. sodelovanje pri izdelavi strokovnih podlag za oblikovanje zavarovanih območij;
6. druge naloge s področja varstva narave, ki jih določi
Vlada v skladu z zakonom.
(3) Lovska zveza Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zveza) opravlja naslednje naloge v javnem interesu:
1. organiziranje izpitov za lovce in lovske čuvaje na
podlagi skupno pripravljenih programov z Zavodom in pedagoškimi ustanovami;
2. usposabljanje in naravovarstveno osveščanje lovcev
ter komuniciranje z lastniki zemljišč in javnostjo;
3. izdajanje strokovne literature s področja divjadi in
lovstva;
4. skrb za razvoj lovske kinologije;
5. sodelovanje pri znanstveno – raziskovalnem delu v
zvezi z divjadjo in lovstvom;
6. izdaja lovskih izkaznic;
7. opravljanje drugih nalog javnega interesa s področja
varstva narave, divjadi in lovstva, ki jih določi zakon.
(4) Območna združenja upravljavcev lovišč in lovišč s
posebnim namenom v sodelovanju z Zavodom opravljajo v
javnem interesu letne preglede odstrela in izgub za presojo
pravilnosti izvedenega načrta odvzema divjadi.
22. člen
(javno pooblastilo)
Kot javno pooblastilo opravljajo posamezne naloge:
– Zavod naloge iz 2., 8., 10. in 12. točke 20. člena,
prvega in tretjega odstavka 30. člena;
– upravljavci v loviščih in loviščih s posebnim namenom
naloge iz 3. in 12. točke prvega odstavka 21. člena;
– Zveza naloge iz 1., 2. in 6. točke tretjega odstavka
21. člena;
– območno združenje upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom naloge iz četrtega odstavka 21. člena.
23. člen
(financiranje)
(1) Naloge iz 20. in 21. člena se financirajo glede na
njihov obseg, zahtevnost in intenzivnost, in sicer:
– naloge, ki jih v okviru javne gozdarske službe s področja divjadi in lovstva opravlja Zavod, iz proračuna Republike
Slovenije;
– naloge, ki jih opravljajo upravljavci v loviščih s posebnim namenom, iz proračuna Republike Slovenije, iz dohodka
od divjadi ter iz dohodka od poslovanja lovišča s posebnim
namenom;
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– naloge, ki jih opravljajo upravljavci v loviščih iz dohodka od divjadi ter iz dohodka od poslovanja lovišč;
– naloge, ki jih opravlja Zveza, iz prispevkov upravljavcev lovišč in drugih virov;
– naloge, ki jih opravljajo območna združenja upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom iz prispevkov
upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom v lovsko
upravljavskem območju.
(2) Minister na predlog Zavoda predpiše merila za finančno ovrednotenje nalog iz 21. člena.
V. DEL
TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO
24. člen
(trajnostno gospodarjenje z divjadjo)
(1) Z divjadjo v loviščih s posebnim namenom trajnostno gospodarita Zavod oziroma javni zavod Triglavski narodni
park. Vlada določi upravljavca lovišča s posebnim namenom
z aktom o ustanovitvi lovišča s posebnim namenom.
(2) Z divjadjo v loviščih trajnostno gospodarijo lovske
družine. Za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču se
podeli koncesija in določi upravljavca na podlagi javnega
razpisa.
25. člen
(koncesija in njeno trajanje)
(1) Koncedent je Republika Slovenije, njene funkcije pa
v imenu in za račun Republike Slovenije opravlja Vlada.
(2) Koncesionar je lovska družina, ki trajnostno gospodari z divjadjo.
(3) Koncesija se podeli za določen čas, vendar najmanj
za 20 let.
(4) Koncesionar ne more oddati lovišča v najem ali podnajem, lahko pa tretjim osebam odda izvedbo posameznih
ukrepov in nalog.
26. člen
(prednost pri izbiri koncesionarja)
Pri podelitvi koncesije iz drugega odstavka 24. člena
tega zakona se upošteva naslednji prednostni vrstni red:
1. lovska organizacija, ki je do javnega razpisa iz drugega odstavka 24. člena tega zakona v skladu s predpisi in
načrti strokovno ustrezno upravljala z loviščem,
2. lovska organizacija, katere večji del članov so lastniki
zemljišč in gozdov na območju lovišča oziroma katere večji
del članov ima stalno bivališče na območju lovišča,
3. lovska organizacija, ki meji na lovišče sedanjega
upravljavca.
27. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Medsebojna razmerja v zvezi z izvrševanjem
koncesije uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko
pogodbo.
(2) Koncesijska pogodba vsebuje zlasti:
– predmet koncesije,
– natančno opredelitev lovišča, za katerega je bila koncesija podeljena,
– pričetek in čas trajanja koncesije,
– obseg in dinamiko ukrepov v populacijah divjadi in v
njihovem življenjskem okolju,
– obseg nalog in ukrepov, ki se opravljajo v javnem
interesu,
– višino, način in dinamiko plačila za podeljeno koncesijo,
– dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o izvajanju koncesije,
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– dolžnost koncesionarja, da ločeno izkazuje vse poslovne dogodke, ki se nanašajo na predmet koncesije,
– pravice in druge dolžnosti koncesionarja,
– način nadzora izvajanja koncesijske pogodbe,
– medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo,
povzročeno z izvajanjem ali neizvajanjem koncesije,
– pogodbene sankcije za neizvajanje koncesije,
– razmerja ob nastopu višje sile,
– način spreminjanja in dopolnjevanja pogodbe,
– razloge za prenehanje pogodbe,
– obveznosti koncedenta,
– druge pogoje, potrebne za ureditev razmerja,
– pravno varstvo.
28. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
(1) Razmerje med koncedentom in koncesionarjem
preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom,
– z odvzemom koncesije,
– z razdrtjem koncesije.
(2) Koncesijo odvzame koncedent z upravno odločbo
na predlog lovske inšpekcije, če koncesionar ne izvaja koncesije skladno s pogoji koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se razdre le na podlagi sporazuma med
koncedentom in koncesionarjem. Koncesionar opravlja koncesijo do izbora novega koncesionarja.
(4) Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobno
uredijo s koncesijsko pogodbo.
29. člen
(koncesijska dajatev)
(1) Zavezanec za plačilo koncesijske dajatve je koncesionar.
(2) Koncesijska dajatev se za posamezno lovišče izračunava letno.
(3) Osnova za izračun koncesijske dajatve je letni načrt
odvzema posameznih vrst divjadi za lovišče, pri čemer se
upošteva realizirani odstrel, izplačana škoda po divjadi ter
opravljena biotehnična in biomeliorativna dela.
(4) Škode po divjadi koncesionar dokaže z izplačanimi
poravnavami. Vrednost opravljenih biotehničnih in biomeliorativnih del ter vrednost prihodka od prodanega mesa
divjačine normativno določi Zavod.
(5) Koncesijska dajatev za posamezno lovišče ne sme
biti manjša od 10 odstotkov in ne višja od 50 odstotkov letnega prihodka od prodane divjačine.
(6) Koncesijska dajatev je prihodek proračuna Republike Slovenije.
(7) Iz zbranih koncesijskih dajatev se oblikuje posebni
sklad, ki je namenjen za plačilo obremenjenosti kmetijskih
zemljišč in gozdov po divjadi.
(8) Način delitve sredstev iz sklada pripravi ministrstvo,
pristojno za divjad in lovstvo, v sodelovanju z Zavodom in
Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
VI. DEL
OMEJITVE PRI POSEGIH V OKOLJE DIVJADI
30. člen
(soglasje za posege v okolje divjadi)
(1) Za posege v prostor, ki lahko bistveno spremenijo
življenjske razmere divjadi, se izdela presoja življenjskih
možnosti divjadi, ki jo opravi Zavod, pri čemer z mnenji sodelujejo upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom,
strokovno-znanstvene in naravovarstvene ustanove, območna enota kmetijsko gozdarske zbornice in lokalne skupnosti.
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Če se s presojo vplivov na okolje divjadi ugotovi, da bi ti
posegi bistveno poslabšali življenjske možnosti divjadi, jih je
potrebno omejiti ali opustiti v celoti.
(2) Posegi iz prejšnjega odstavka so zlasti posegi, ki:
– ožijo življenjski prostor in zmanjšujejo prehranske
možnosti divjadi,
– zmanjšujejo možnosti za gnezdenje, poleganje ali
vzrejo mladičev,
– spreminjajo naravni življenjski ritem divjadi z vnašanjem nemira,
– preprečujejo stike med populacijami divjadi ali neposredno ogrožajo življenje divjadi.
(3) Za posege v prostor, ki lahko bistveno spremenijo
življenjske razmere divjadi, izda soglasje Zavod, po predhodni pridobitvi mnenja upravljavca lovišča oziroma lovišča
s posebnim namenom.
(4) Minister, v soglasju z ministrom, pristojnim za
varstvo narave, s predpisom podrobneje določi merila za
posege v prostor, ki bi lahko bistveno spremenili življenjske
razmere divjadi.
VI. 1. Splošne usmeritve, ukrepi in omejitve pri posegih
v okolje divjadi
31. člen
(gozd in gozdni prostor)
(1) Območni gozdnogospodarski načrti morajo vsebovati iz dolgoročnega načrta lovsko upravljavskih območij
povzeta določila o upoštevanju življenjskih zahtev divjadi pri
gospodarjenju z gozdovi in določila ter obseg in lokacijo prednostnih površin za divjad. Gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih enot pa morajo podrobno opredeliti, kje, kaj
in kako je potrebno varovati za obstoj divjadi.
(2) Pri vseh gozdnih delih je obvezno upoštevati letni
življenjski ritem divjadi in življenjske zahteve divjadi ter z deli
v gozd tako posegati, da bodo ta ritem in zahteve v čim manjši meri prizadeti. Prepovedana so dela v gozdu, ki bi ovirala
ali preprečevala nemoten potek reprodukcije katere faze so
svatovanje, poleganje, valjenje in vzreja mladičev.
(3) Gozdnih cest in vlak ni dovoljeno graditi preko rastišč, gnezdišč, območij brlogov, zimovališč in pasišč divjadi.
Trase teh prometnic morajo biti najmanj 100 m oddaljene od
mest v gozdu, posebej pomembnih za obstoj in prehrano
divjadi.
(4) Pri sečnji in spravilu ni dovoljeno z vejami zametavati in z vlačenjem poškodovati kaluž, vodnih kalov in izvirov
ter s travo poraslih površin v gozdu. V kolikor se pri gozdnih
delih temu ni moč izogniti, se mora po opravljenem delu
vzpostaviti prvotno stanje.
(5) Pri gospodarjenju z gozdom je potrebno ohranjati
plodonosno, košato in votlo drevje ter določen delež odmrlih
suhih dreves različnih debelinskih stopenj.
(6) Pogozdovanje travnih površin, jas in lazov v gozdu
je prepovedano, razen če je takšna sadnja predpisana z
gozdno gospodarskim načrtom.
32. člen
(kmetijska zemljišča)
(1) Pri rabi kmetijskih zemljišč se upoštevajo usmeritve
iz načrtov za upravljanje z divjadjo.
(2) Fitosanitarna sredstva za varstvo kmetijskih kultur
se smejo uporabljati samo v skladu s predpisi o uporabi teh
sredstev in na način, ki divjad najmanj ogroža.
(3) Če se z uporabo fitosanitarnih sredstev povzroči
pogin ali obolelost divjadi, je povzročitelj za povzročeno
škodo odgovoren po splošnih predpisih o odškodninski odgovornosti.
(4) Pri opravljanju kmetijskih del, zlasti s stroji, ki ogrožajo divjad, je potrebno obvezno uporabljati preventivna
sredstva in načine dela za preprečevanje oziroma omeje-
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vanje izgub divjadi na leglih in gnezdih. Republika Slovenija
subvencionira nabavo teh sredstev, lastniki in drugi upravljavci zemljišč pa so sredstva dolžni uporabljati.
(5) Sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje živih
mej, grmišč in s suho zarastjo poraslih površin po pašnikih,
travnikih in poljih je prepovedano v času gnezdenja ptic in
poleganja mladičev, med 1. marcem in 1. avgustom.
(6) V kmetijski krajini si mora lastnik zemljišča oziroma
izvajalec del prizadevati za ohranjanje oziroma novo osnovanje skupin drevja in grmovja tako, da pusti najmanj eno
desetino površine v prvotni zarasti.
33. člen
(regulacije vodotokov in osuševanja)
(1) Pri urejanju vodotokov je treba ohranjati posamezne
odseke stare struge ter rastoče drevje in grmovje na njihovih
bregovih oziroma s saditvijo drevesnih in grmovnih vrst zagotoviti nepretrgano zarast vsaj enega od obeh bregov struge.
(2) Z regulacijo vodotokov ali osuševanjem zemljišč ni
dovoljeno uničevati močvirij oziroma vlažnih biotopov.
(3) Pri osuševanju zemljišč je treba najmanj petino površine ohraniti v prvotnem stanju.
(4) V času gnezdenja ptic, med 1. marcem in 1. avgustom, je prepovedano sekati zarast ob vodnih bregovih, čistiti
odvodne kanale in prazniti vodna zajetja.
(5) Vodna korita oziroma odprta vodna zajetja, razen
vodnih zajetij pitne vode za oskrbo prebivalstva, ki so obdana
s strmimi stenami, morajo imeti na primernih mestih urejene
izhode za divjad.
34. člen
(načrtovanje in gradnja prometnic)
(1) Pri gradnji z ograjami zavarovanih prometnic je treba
zagotoviti prehode za divjad na krajih, kjer so že od nekdaj
potekale stečine in naravni prehodi posameznih vrst divjadi.
Kraje prehodov ugotovi Zavod v sodelovanju s strokovnimi
službami za varstvo narave, znanstvenimi ustanovami in
lovskimi organizacijami.
(2) Projekt izgradnje prometnice ne sme biti potrjen
oziroma gradbeno dovoljenje ne sme biti izdano, dokler niso
zagotovljene strokovne rešitve prehodov divjadi iz prejšnjega
odstavka.
35. člen
(varstvo divjadi pred nepotrebnim vznemirjanjem)
(1) Prepovedano je divjad vznemirjati v mirnih conah,
na rastiščih, gnezdiščih, polegališčih, brlogih, zimovališčih,
pasiščih v gozdu in krmiščih ali jo zalezovati v neugodnih vremenskih razmerah (poplave, hud mraz, zmrzal, visok sneg).
Izjeme lahko dovoli minister zaradi znanstveno-raziskovalnih,
izobraževalnih in podobnih potreb.
(2) Poleti z napravami za letenje niso dovoljeni izven za
ta namen odrejenih območij, ki jih določi minister v soglasju
z ministrom, pristojnim za varstvo narave in ministrom, pristojnim za promet.
(3) Psov ni dovoljeno brez nadzorstva spuščati v prosto
naravo. Lastnik je odgovoren za škodo, ki jo njegova žival
prizadene divjadi.
36. člen
(posebni ukrepi za varstvo divjadi)
(1) Za ohranitev populacij določene vrste divjadi lahko
minister predpiše posebne začasne ukrepe za varstvo divjadi
oziroma določi območja mirnih con, habitatov in biokoridorjev
na površinah, ki so pomembne zaradi:
– ohranitve in nemotenega razvoja populacij ogroženih
vrst divjadi;
– povezave med posameznimi populacijami določenih vrst divjadi oziroma vzdrževanja njihove genske
raznolikosti;
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(2) Posebni ukrepi za varstvo divjadi so:
– prepoved določenega načina gibanja ali vožnje na
določenem območju;
– določitev posebnih ukrepov pri posegih v okolje.
(3) Strokovne podlage za določitev posebnih začasnih
ukrepov iz prvega odstavka izdela Zavod v sodelovanju z
upravljavci ter strokovnimi in znanstvenimi ustanovami s področja kmetijstva, gozdarstva in varstva narave.
(4) S posebnim ukrepom iz prvega odstavka se določijo
omejitve in usmeritve pri lovu divjadi, rabi zemljišč in prostem
gibanju ljudi v teh območjih ter čas trajanja posebnega ukrepa, ki ne sme biti daljši od dveh let.
(5) Lastnik oziroma lastnica (v nadaljnjem besedilu:
lastnik), zakupnik oziroma zakupnica (v nadaljnjem besedilu:
zakupnik) ali drug oziroma druga uporabnik oziroma uporabnica (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) zemljišča, ki mu je
s predpisanimi ukrepi iz prvega odstavka pri gospodarskem
izkoriščanju zemljišča povzročena škoda, ki presega splošne naravovarstvene omejitve, ima pravico do odškodnine po
predpisih o razlastitvi nepremičnin.
37. člen
(ekocelice)
(1) V načrtu za upravljanje z divjadjo se zaradi ohranitve
zlasti divjadi in ogroženih prosto živečih vrst sesalcev in ptic
predvidijo kraji in ukrepi za vzdrževanje in vzpostavljanje
ekocelic.
(2) Upravljavec je dolžan v skladu z načrtom lovsko
upravljavskega območja vzpostaviti ekocelice na lastnih
zemljiščih, v soglasju z lastnikom oziroma uporabnikom pa
tudi na drugih zemljiščih.
VII. DEL
DOLOČITEV DIVJADI IN NAČIN TRAJNOSTNEGA
GOSPODARJENJA Z DIVJADJO
38. člen
(določitev divjadi)
Vlada s predpisom določi vrste prosto živečih sesalcev
in ptic, ki se lovijo in so divjad ter njihove lovne dobe.
39. člen
(dela v življenjskem okolju divjadi)
Lovske organizacije so dolžne v skladu z načrti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo zagotoviti:
– vzdrževanje in izboljševanje prehranskih in drugih
življenjskih možnosti za divjad;
– urejanje vodnih virov in kaluž;
– krmljenje divjadi;
– dodajanje in naseljevanje divjadi;
– postavitev lovskih objektov ter
– druga dela, s katerimi se zagotavljajo ugodne razmere
za razvoj populacij divjadi.
40. člen
(naseljevanje in doseljevanje divjadi v naravo)
Ponovno naseljevanje domorodnih vrst divjadi ter naseljevanje in doseljevanje domorodnih ali tujerodnih vrst divjadi
se izvaja na osnovi načrtov lovsko upravljalskih območij ter
v skladu s predpisi s področja veterinarstva in ohranjanja
narave.
41. člen
(krmljenje divjadi)
(1) Krmljenje divjadi je dovoljeno le za tiste vrste divjadi
in na lokacijah, predvidenih z načrti lovsko upravljavskih območij.
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(2) Mrhovišča za krmljenje medveda je dovoljeno postaviti le na lokacijah predvidenih z načrti lovsko upravljavskih območij in drugih potrjenih dokumentov, ki opredeljujejo
upravljanje s to vrsto divjadi.
42. člen
(poseg v populacije divjadi izven lovne dobe)
(1) Poseg v populacije divjadi izven lovne dobe se izvede v naslednjih primerih:
– da se prepreči resno škodo zlasti na posevkih, živini,
gozdovih, ribištvu in vodi ter drugih vrstah premoženja;
– zaradi zdravja ljudi in javne varnosti ali zaradi drugih
nujnih razlogov prevladovanja javnih koristi, ki je lahko tudi
socialne ali gospodarske narave in zaradi koristnih posledic
bistvenega pomena za okolje;
– zaradi raziskovanj in izobraževanj zaradi doseljevanja
in ponovnega naseljevanja teh vrst.
(2) Minister dovoli poseg v populacije iz prejšnjega odstavka in določi pogoje in način poseganja.
43. člen
(opravljanje lova)
(1) Divjad se lovi v skladu z določbami tega zakona,
načeli lovske pravičnosti, z vrsti divjadi primernim lovskim
orožjem in izstrelkom ter na način, ki ne sme:
– ogrožati življenja ali zdravja ljudi;
– divjadi pretirano vznemirjati ali izpostavljati nepotrebnemu trpljenju;
– povzročati škode lastnikom zemljišč.
(2) Minister predpiše vrste, moč lovskega orožja ter
minimalno moč izstrelkov, s katerimi je dovoljeno loviti posamezne vrste divjadi in način zasledovanja ranjene ali zastreljene živali s psom krvoslednikom.
(3) S predpisom iz 38. člena tega zakona se določijo
tudi vrste divjadi, ki se lahko lovijo s pastmi, ki omogočajo
selektiven lov in niso pasti stopalke.
(4) Pri lovu se smejo uporabljati samo lovski psi. Pri
lovu na malo poljsko divjad je obvezno uporabljati vsaj enega
lovskega psa.
(5) Odlov divjadi je dovoljen v znanstveno-raziskovalne
in druge namene v širšem javnem interesu, na podlagi dovoljenja in pod pogoji, ki jih določi minister.
(6) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za odlov divjadi, ki je zašla v ograjene nelovne površine.
44. člen
(prepovedi pri opravljanju lova)
(1) Prepovedano je:
1. loviti divjad v nasprotju z 38. členom in v nasprotju s
pogoji iz drugega odstavka 42. člena tega zakona;
2. loviti divjad na površinah, ki so izločene iz lovne površine lovišča;
3. uporabljati lovsko orožje na skupinskih lovih bližje kot
50 m od naselij in zaselkov;
4. graditi lovske objekte za izvajanje lova in krmljenje
divjadi bližje kot 100 m od meja med posameznimi lovišči ali
lovišči s posebnim namenom;
5. loviti divjad na ograjenih nelovnih površinah brez
pisnega dovoljenja lastnika oziroma upravljavca;
6. nastavljati divjadi strupene vabe;
7. nastavljati divjadi, razen v primerih določenih s tem
zakonom, pasti, zanke, mreže ali limanice;
8. uporabljati pri lovu na divjad umetne vire svetlobe;
9. uporabljati pri lovu orožje in naboje manjše moči, kot
je predpisano;
10. uporabljati pri lovu kratkocevno strelno orožje, razen
za usmrtilni strel ranjene, bolne ali onemogle divjadi in za
obrambo pri iskanju obstreljene nevarne divjadi;
11. uporabljati pri lovu, razen pri odlovu žive divjadi,
orožje na zračni ali plinski pritisk in avtomatsko orožje;
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12. uporabljati pri lovu polavtomatsko orožje, katerega
nabojnik je mogoče napolniti z več kot dvema nabojema;
13. uporabljati pri lovu v prosti naravi ali v lovnih oborah,
lok ali lokostrel;
14. uporabljati pri lovu elektronske avdio pripomočke za
posnemanje glasov divjadi, razen običajnih vabil in klicev, za
vabljenje divjadi;
15. uporabljati za vabo žive vabnike;
16. loviti divjad iz motornih ali zračnih vozil, železnic,
žičnic ali motornih čolnov in drugih prevoznih sredstev;
17. loviti divjad ponoči, razen divjega prašiča, zveri ter
polha;
18. loviti divjad v primerih, ko je snežna odeja višja kot
40 cm ali poledenela;
19. loviti divjad ob poplavah;
20. odstreliti parkljasto divjad v sezoni krmljenja v krogu
s polmerom 200 m od krmišča, razen na privabljalnih krmiščih, namenjenih lovu divjadi;
21. uporabljati na tekmovanjih ali vajah v streljanju za
tarčo žive živali;
22. uporabljati pri učenju lovskega psa živo žival tako,
da je med njima mogoč neposreden stik in lahko drug drugega poškodujeta;
23. streljati v gnezda v vseh letnih časih;
24. uporabljati pasti stopalke in pasti, ki ne omogočajo
selektivnega lova;
25. loviti divjad v drugih primerih, če tako določa zakon.
(2) Minister lahko zaradi spoštovanja ratificiranih mednarodnih pogodb ter v drugih utemeljenih primerih predpiše
dodatne prepovedi pri lovu.
(3) Minister lahko z odločbo, izdano v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo narave, na določenem kraju in
za določen čas izjemoma odpravi posamezne prepovedi iz
prvega odstavka tega člena, če je to potrebno za znanstveno-raziskovalne namene oziroma v drugih posebej utemeljenih primerih.

(2) Upravljavec mora za vso odstreljeno in najdeno poginulo divjad opraviti izmero predpisanih podatkov, vpisati
podatke v evidenčno knjigo odstrela in izgub. Za trofeje, ki jih
ni moč posredovati komisiji lovsko upravljavskega območja,
se izda tudi trofejni list.
(3) Upravljavci morajo zaradi ugotavljanja stanja in razvojnih trendov populacij vrst divjadi v rokih, določenih z letnimi načrti lovsko upravljavskih območij, posredovati komisiji
lovsko upravljavskega območja trofejne liste in materialne
dokaze o opravljenem odstrelu in izgubah.
(4) Minister na predlog Zavoda in Zveze predpiše podrobnejša navodila za evidentiranje odstrela in izgub divjadi
ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko
upravljavskem območju.

VII.1. Kontrola in evidenca odstrela in izgub divjadi

48. člen

45. člen
(ukrepi ob odstrelu divjadi, najdbi poginule divjadi in
poseganju v populacije ali najdbah zavarovanih vrst velikih
zveri)
(1) Odstreljene velike zveri in parkljasto divjad je potrebno opremiti s posebno oznako v skladu z veterinarskimi
predpisi.
(2) Upravljavec je dolžan poskrbeti, da pooblaščeni
predstavnik oziroma predstavnica (v nadaljnjem besedilu:
predstavnik) Zavoda še pred izkoženjem opravi ogled vsakega odvzetega medveda, volka ali risa, opravi vse predpisane meritve, odvzame potrebne vzorce in ugotovi, ali je bil
odvzem opravljen v skladu z izdanimi dovoljenji tega zakona.
Upravljavec mora o odvzemu najpozneje v 24 urah obvestiti
območno združenje upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim
namenom, ki mora o odvzemu čimprej obvestiti vse druge
upravičence za lov v lovsko upravljavskem območju.
(3) Pooblaščeni predstavnik upravljavca si mora poginulo divjad in zavarovane velike zveri po obvestilu o najdbi
čimprej ogledati, poskušati ugotoviti vzrok smrti in ukrepati v
skladu s četrtim odstavkom 46. člena.
(4) Minister predpiše način, vrsto in obliko označevanja
divjadi po odstrelu.
46. člen
(evidentiranje odstrela in izgub divjadi ter zavarovanih vrst
velikih zveri)
(1) Odstreljene velike zveri in parkljasto divjad je potrebno dostaviti na mesto za prevzem divjadi v skladu z
veterinarskimi predpisi.

47. člen
(kontrola prometa z divjadjo)
(1) Odstreljena oziroma najdena poginula divjad ali njeni deli, namenjeni prometu, morajo biti opremljeni z izvornim
spričevalom, ki ga izda upravljavec.
(2) Upravljavec mora prevzemniku oziroma kupcu odstreljene ali najdene divjadi ob prevzemu izročiti original izvornega spričevala, kopijo pa mora hraniti.
(3) Minister lahko določi omejitve pri izvozu trofej.
(4) Preparator oziroma preparatorka (v nadaljnjem
besedilu: preparator) mora voditi evidenco o vseh v delo
sprejetih osebkih divjadi, njihovih delih oziroma trofejah ter
jih sme prevzeti v obdelavo le skupaj z izvornim spričevalom. Izvorno spričevalo mora preparator hraniti pri sebi do
izročitve preparata.
(5) Minister predpiše vsebino in obliko izvornega spričevala in evidence, ki jo morajo voditi preparatorji.
VIII. DEL
DIVJAD V UJETNIŠTVU IN V OBORAH
(najdba žive divjadi)
(1) Prepovedano je dotikanje, prenašanje ali prilaščanje
najdenih osebkov vseh vrst divjadi ter razdiranje gnezd in pobiranje jajc pernate divjadi, razen v primerih, ko se jih lahko s
prenosom na bližnje varno mesto v naravnem okolju zavaruje
pred uničenjem.
(2) Najditelj je dolžan čimprej prijaviti upravljavcu vsak
primer najdbe onemogle ali poškodovane divjadi, ogroženega mladiča ali gnezda.
(3) Minister v soglasju z ministrom za varstvo narave
lahko dovoli izjeme od prepovedi iz prvega odstavka tega
člena, če je to potrebno za vzrejo, raziskovalne in vzgojne
namene ter v drugih utemeljenih primerih.
49. člen
(divjad v ujetništvu)
(1) Divjadi ni dovoljeno zadrževati v ujetništvu brez
dovoljenja.
(2) Če so zagotovljene predpisane bivalne razmere in
oskrba lahko minister v soglasju z ministrom, pristojnim za
varstvo narave, izjemoma dovoli zadržanje divjadi v ujetništvu v času zdravljenja, rehabilitacije divjadi ter v drugih primerih, ko je to potrebno zaradi varstva divjadi.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka je v skladu z
načrti za upravljanje z divjadjo dovoljeno zadrževanje male
poljske divjadi v ujetništvu z namenom vzreje za doseljevanje v naravo. Vrste male poljske divjadi, bivalne razmere in
način oskrbe pri njihovi vzreji predpiše minister v soglasju z
ministrom, pristojnim za varstvo narave.
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50. člen
(divjad v oborah)
(1) Glede na velikost in namen se obore za divjad delijo

– obore za rejo divjadi, ki merijo najmanj 0,5 ha in največ 30 ha;
– obore s posebnim namenom, s površino manjšo
od 30 ha, ki so namenjene preučevanju, karanteni in vzreji
divjadi za izpuščanje v prosto naravo in podobno;
– lovne obore, ki so razglašene za gozd s posebnim namenom in pri katerih je poudarjena lovna funkcija, ter merijo
najmanj 200 ha.
(2) Za postavitev vseh obor iz prvega odstavka tega
člena je potrebno pridobiti dovoljenje, ki ga izda minister v
soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo narave. Predpis o
pogojih za postavitev obore izda minister, pristojen za varstvo
narave, v soglasju z ministrom.
(3) Obore za rejo divjadi in obore s posebnim namenom
so izločene iz lovne površine ter zanje ne veljajo določbe
tega zakona glede načrtovanja in upravljanja z divjadjo. Lovne obore so posebna enota v lovišču s posebnim namenom
ter se upravljanje z divjadjo v njih načrtuje ločeno.
(4) V oborah ni dovoljeno zadrževati tistih tujerodnih
vrst divjadi, ki bi lahko v primeru pobega iz obore spremenile
genski sklad populacij domorodnih vrst divjadi. V oborah za
rejo divjadi ni dovoljeno zadrževati domorodnih vrst divjadi.
(5) Pred izpustom v oboro mora divjad prebiti določen
čas v karanteni pod veterinarskim nadzorom. Zdravstveno
stanje divjadi v obori je potrebno ugotavljati najmanj enkrat
letno. O poginu divjadi v obori mora lastnik oziroma lastnica
(v nadaljnjem besedilu: lastnik) oziroma imetnik oziroma
imetnica (v nadaljnjem besedilu: imetnik) obore takoj obvestiti pristojno veterinarsko službo.
(6) Lastnik oziroma imetnik obore je dolžan nadzorovati
in vzdrževati ograjo obore tako, da preprečuje prehod oziroma pobeg divjadi iz obore v naravo. Za škodo, ki jo povzroči
iz obore pobegla divjad, je odgovoren lastnik oziroma imetnik
obore ne glede na krivdo.
(7) O pobegu divjadi iz obore mora lastnik oziroma
imetnik obore takoj obvestiti Zavod, lovsko inšpekcijo in
upravljavce lovišč in lovišč s posebnim namenom. Lastnik
oziroma imetnik obore mora pobeglo divjadi ujeti v osmih
dneh od dneva, ko je bil pobeg ugotovljen, sicer se pobegla
divjad šteje za prosto živečo divjad. O nadaljnjem ravnanju s
pobeglo divjadjo odloča Zavod v skladu s strokovnimi usmeritvami iz načrtov lovsko upravljavskih območij in v dogovoru
z upravljavci ter lovsko inšpekcijo.
IX. DEL
PREPREČEVANJE IN POVRAČILO ŠKODE OD IN NA
DIVJADI
51. člen
(splošne določbe)
Glede povzročitve in odgovornosti za škodo se uporabljajo določbe obligacijskega zakona, v kolikor ta zakon ne
določa drugače.
52. člen
(opredelitev škode)
(1) Škoda na zdravju ljudi je tista, ki jo divjad povzroči
neposredno zdravju človeka in je vsa nepremoženjska škoda, ki je nastala oškodovancu zaradi delovanja divjadi.
(2) Škoda na premoženju je škoda, ki jo divjad povzroči
s poškodovanjem, uničenjem ali zmanjšanjem vrednosti premičnih in nepremičnih stvari fizičnih in pravnih oseb (škoda
na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, domačih živalih, gospodarskih in drugih objektih ipd).
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(3) Za škodo, ki jo je povzročila divjad v gozdu, ne
šteje poškodovanje ali uničenje nasada rastišču neprimerne
drevesne vrste, katere vnos mladja ni bil skladen z gozdno
gojitvenim načrtom ali objedanje mladja v sestojih, ki niso v
obdobju pomlajevanja.
(4) Za škodo, ki jo je povzročila divjad na domači živali,
šteje zmanjšanje ali izguba vrednosti poškodovane ali pokončane domače živali.
(5) Škoda povzročena z izvajanjem lova je vsaka škoda,
ki so jo pri izvrševanju lova povzročili lovci, gonjači ali drugi
udeleženci lova in lovski psi.
(6) Škoda na divjadi je premoženjska in ekološka
škoda, povzročena z neposrednim protipravnim uničenjem,
poškodovanjem ali prilastitvijo divjadi, njenih legel in gnezd
ali povzročena posredno s protipravnimi posegi v prostor, ki
spreminja, krči ali uničuje habitate, naravne prehode (biokoridorje) in druge za obstoj divjadi pomembne dejavnike.
(7) Vlada predpiše natančnejše kriterije za opredelitev
vrst škod iz predhodnih odstavkov tega člena ter metode in
merila za ugotavljanje njihove višine.
53. člen
(preprečevanje škode)
(1) Fizična ali pravna oseba, ki ji divjad lahko povzroči
škodo, mora na primeren način kot dober gospodar narediti
vse potrebno, da obvaruje svoje premoženje pred nastankom
škode.
(2) Imetniki kmetijskih in gozdnih zemljišč na katerem
je lovišče, so dolžni uporabljati ustrezna zaščitna sredstva,
ki jim jih preskrbi upravljavec lovišča in izvajati druge predpisane ukrepe za preprečevanje škode po divjadi.
(3) Če nastanka škode ni mogoče preprečiti na način
iz prvega in drugega odstavka tega člena, lahko oškodovanec oziroma oškodovanka od upravljavca lovišča zahteva
izvedbo ustreznih ukrepov za preprečitev nadaljnje škode.
Minister predpiše vrste ukrepov in način zagotovitve sredstev
za izvedbo ukrepov.
(4) Lastnik, zakupnik ali drug uporabnik zemljišča, ki ne
dovoli upravljavcu lovišča ali lovišča s posebnim namenom,
zavarovanja zemljišča, ga pri tem ovira ali odstrani sredstva
oziroma ovire za preprečevanje škode, ne dovoli oziroma
preprečuje izvajanje lova, namerno poškoduje ali odstrani
lovske objekte oziroma ne ravna v skladu s prejšnjimi odstavki tega člena, nima pravice do povrnitve škode, ki jo povzroči
divjad na teh površinah.
(5) Upravljavec lovišča ali lovišča s posebnim namenom
je dolžan obvestiti upravljavca javne ceste, ki vodi skozi lovišče, o krajih stalnih prehodov divjadi čez cesto zaradi postavitve ustreznega prometnega znaka.
54. člen
(odgovornost za škodo od divjadi in zavarovanih vrst
prostoživečih sesalcev in ptic)
(1) Za škodo, ki jo povzroči divjad iz 38. člena tega zakona v lovišču ali v lovišču s posebnim namenom na kmetijskih in gozdnih kulturah, odgovarja upravljavec ne glede na
krivdo (objektivna odgovornost).
(2) Za škodo, ki jo povzroči jelenjad ali divji prašiči v
obmejnih loviščih ali loviščih s posebnim namenom na kmetijskih in gozdnih kulturah, odgovarja upravljavec. Za škodo,
ki presega 50 odstotkov letnega prihodka od prodane divjačine v primeru, da je upravljavec izpolnil letni načrt lovišča
oziroma lovišča s posebnim namenom, odgovarja Republika
Slovenija. Potrebna sredstva za plačilo teh škod zagotavlja
ministrstvo, pristojno za divjad in lovstvo.
(3) Za škodo, ki je nastala na nelovnih površinah iz
10. člena tega zakona od divjadi ali zaradi lova, je odgovoren upravljavec, če je nastala po njegovi krivdi (krivdna
odgovornost), sicer pa Republika Slovenija.
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(4) Za škodo, ki jo povzročijo zavarovane vrste prostoživečih sesalcev in ptic, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja
ohranjanje narave, odgovarja Republika Slovenija, ne glede
na krivdo (objektivna odgovornost).
(5) Za škodo na divjadi, povzročeno na način iz šestega
odstavka 52. člena tega zakona, je odgovoren tisti, ki je ravnal namenoma ali iz malomarnosti (krivdna odgovornost).
(6) Za škodo na divjadi in na vozilu, ki jo povzroči trk
divjadi in premikajočega se vozila odgovarja:
– voznik vozila, kolikor se ugotovi, da ni vozil v skladu
s predpisi,
– upravljavec lovišča, kolikor se ugotovi, da je škoda
nastala zaradi dejanj upravljavca,
– upravljavec za škodo na divjadi in voznik za škodo
na vozilu, kolikor sta oba storila vse potrebno, da do škode
ne bi prišlo.
(7) Za škodo, povzročeno z izvrševanjem lova s strelnim
orožjem, odgovarja upravljavec, ne glede na krivdo (objektivna odgovornost). Za ostalo škodo nastalo pri izvrševanju lova
in upravljanja z loviščem ali loviščem s posebnim namenom,
ima oškodovanec pravico neposredno uveljavljati škodo od
povzročitelja. Za izplačano odškodnino veljajo določila o odgovornosti delodajalcev po obligacijskem zakonu.
55. člen
(višina odškodnine)
(1) Oškodovanec je upravičen do odškodnine za škodo
na kmetijskih in gozdnih kulturah, povzročeno od divjadi:
– za škodo na kmetijski kulturi, nastalo v času, ko te
kulture ni mogoče nadomestiti z drugo, v vrednosti za območje in kulturo doseženega pridelka, obračunanega po tržni
odkupni ceni iz preteklega leta, ki ga objavi Statistični urad
Republike Slovenije z revalorizacijo v višini letne inflacije;
– za škodo na kmetijski kulturi, nastalo v času, ko je
uničeno kulturo še v istem letu mogoče nadomestiti z drugo,
v višini vseh stroškov dela in sredstev, potrebnih za osnovanje nove kulture in razliko v vrednosti pridelka med uničeno
in novo kulturo;
– za pokončano domačo žival v višini cene enakovredne
domače živali, povečano za stroške zaradi nakupa živali;
– za poškodovano domačo žival v višini stroškov zdravljenja, povečano za višino izgube zaradi izpada ali odloga
vzrejnega cilja;
– za ostale vrste škode, ki jih ureja ta zakon, v višini, ki
jo oceni izvedenec z ustreznega področja.
(2) Višina odškodnine na divjadi s protipravnim lovom
se določi po ceniku, ki ga predpiše minister.
56. člen
(uveljavljanje škode na kmetijskih in gozdnih kulturah od
upravljavca)
(1) Oškodovanec je dolžan škodo na kmetijskih in gozdnih kulturah v treh dneh od dneva, ko je škodo opazil, pisno
prijaviti pooblaščencu upravljavca, katerega osebne podatke
in naslov do 31. 12. tekočega leta upravljavec javno objavi
na krajevno običajen način.
(2) Če se oškodovanec in pooblaščenec upravljavca
v osmih dneh po pisni prijavi škode na podlagi ogleda ne
sporazumeta o višini odškodnine, pošlje oškodovanec pisno
prijavo škode komisiji, ki jo za lovsko upravljavsko območje
imenuje minister za dobo petih let.
(3) Komisijo za določanje višine škode na kmetijskih in
gozdnih kulturah, sestavljajo predsednik oziroma predsednica (v nadaljnjem besedilu: predsednik) ali njegov namestnik
oziroma njegova namestnica (v nadaljnjem besedilu: namestnik), ter dva člana oziroma dve članici (v nadaljnjem besedilu:
član) ali njuna oziroma njuni namestnika oziroma namestnici.
En član komisije in njegov namestnik sta usposobljena za
kmetijsko stroko, drugi član komisije in njegov namestnik pa
za gozdarsko in lovsko stroko. Komisija zaseda v tričlanski
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sestavi in odloča z večino glasov. V delu komisije sodeluje
tudi lovski inšpektor oziroma inšpektorica (v nadaljnjem besedilu: lovski inšpektor) brez pravice glasovanja.
(4) Na podlagi ocene komisije, ki mora opraviti ogled
najpozneje v petnajstih dneh od prijave, poizkusita oškodovanec in upravljavec skleniti sporazum o plačilu odškodnine.
(5) Oškodovanec ali upravljavec, ki se ne strinja z odločitvijo komisije, lahko s tožbo zahteva, da o odškodnini odloči pristojno sodišče. Tožbo morata vložiti najkasneje v treh
letih od dneva, ko je škoda nastala. Sodišče tožbo zavrže, če
oškodovanec ni vložil pisne prijave v skladu s prvim in drugim
odstavkom tega člena.
57. člen
(uveljavljanje ostalih škod od upravljavca)
Za ostale vrste škod veljajo splošni predpisi o uveljavljanju odškodninskih zahtevkov.
58. člen
(uveljavljanje škode od Republike Slovenije)
(1) Škodo, za katero je odgovorna Republika Slovenija,
prijavi oškodovanec v roku treh dni s pisno prijavo pooblaščencu, ki ga minister določi z odločbo.
(2) Če se oškodovanec in pooblaščenec v osmih dneh
po pisni prijavi škode na podlagi ogleda ne sporazumeta o
višini odškodnine, pošlje oškodovanec pisno prijavo škode
ministrstvu, pristojnemu za divjad in lovstvo.
(3) Oškodovanec, ki se ne strinja z odločitvijo ministrstva, pristojnega za divjad in lovstvo, lahko s tožbo zahteva,
da o odškodnini odloči pristojno sodišče. Tožbo mora vložiti
najkasneje v treh letih od dneva, ko je škoda nastala. Sodišče
tožbo zavrže, če oškodovanec ni vložil pisne prijave v skladu
s prvim in drugim odstavkom tega člena.
59. člen
(uveljavljanje ostalih škod od Republike Slovenije)
Za ostale vrste škod veljajo splošni predpisi o uveljavljanju škod. Oškodovanec pošlje zahtevo za odškodnino
ministrstvu, pristojnemu za divjad in lovstvo.
X. DEL
LOVSKO UDEJSTVOVANJE
60. člen
(pravica udejstvovanja v lovu)
(1) Pravico udejstvovanja v lovu ima državljan oziroma
državljanka Republike Slovenije ali tuji državljan oziroma
tuja državljanka s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji (v
nadaljnjem besedilu: lovec oziroma lovka), ki ima opravljen
lovski izpit in veljavno lovsko izkaznico ali je zaposlen oziroma zaposlena v lovišču s posebnim namenom. Kdor nima
lovskega izpita, sme loviti le v spremstvu osebe, ki ima lovski
izpit in veljavno lovsko izkaznico ali je zaposlen oziroma zaposlena v lovišču s posebnim namenom.
(2) Lovec se lahko udejstvuje v lovu pod pogoji, ki so
določeni s tem zakonom.
(3) Tuji državljani oziroma tuje državljanke, ki nimajo
stalnega bivališča v Republiki Sloveniji, lahko lovijo kot lovski gosti oziroma gostje, ki si pravico udejstvovanja v lovu
pridobijo od upravljavca. Lovskim gostom mora upravljavec
zagotoviti strokovno spremstvo.
(4) Za kršitev določil tega zakona, ki jih pri lovu storijo
osebe iz prejšnjega odstavka, je poleg teh oseb odgovoren
upravljavec, pri katerem se lovsko udejstvujejo.
61. člen
(lovski izpit)
(1) Opravljanje lovskih izpitov organizira Zveza. Lovski
izpit opravljajo kandidati oziroma kandidatke (v nadaljnjem
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besedilu: kandidat) pred izpitnimi komisijami, ki jih imenuje
minister.
(2) Kandidati za lovski izpit so lovski pripravniki oziroma lovske pripravnice, ki so pod vodstvom mentorja oziroma
mentorice v lovišču ali v lovišču s posebnim namenom opravili pripravniško dobo v trajanju najmanj enega leta ter obiskovali tečaj usposabljanja, za katerega so program skupaj
pripravili Zveza, Zavod in pedagoške ustanove.
(3) Lovski izpit obsega praktični in teoretični del ter je
javen. Pogoj za opravljanje teoretičnega dela je uspešno
opravljeni praktični del izpita.
(4) V primeru, da kandidat lovskega izpita prvič ne opravi, ga lahko ponavlja še dvakrat. Med posameznim opravljanjem izpita mora preteči najmanj šest mesecev.
(5) O uspešno opravljenem lovskem izpitu izda izpitna
komisija kandidatu spričevalo o opravljenem lovskem izpitu
na obrazcu, ki ga izda minister. Spričevalo o opravljenem
lovskem izpitu je dokument, ki dokazuje upravičenost do pridobitve lovske izkaznice.
(6) Osebam, ki so na srednji gozdarski šoli ali na visoki
strokovni šoli oziroma univerzi uspešno opravile izpit s področja biologija in ekologija prosto živečih živali, patologija
divjadi ali lovstvo, ni potrebno opravljati teoretičnega dela
lovskega izpita, morajo pa opraviti praktični del izpita v lovišču oziroma lovišču s posebnim namenom v trajanju najmanj
šest mesecev. Na podlagi potrdila o opravljenem izpitu iz
navedenih področij ter potrdila upravljavca o opravljenem
praktičnem delu izpita se osebi izda spričevalo o opravljenem
lovskem izpitu, na obrazcu, ki ga izda minister.
(7) Minister podrobneje predpiše pogoje za opravljanje
lovskega izpita.
62. člen
(lovska izkaznica)
(1) Oseba, ki izpolnjuje s tem zakonom določene pogoje, ima pravico do pridobitve lovske izkaznice. Pravico pridobitve lovske izkaznice ima tudi oseba, ki izpolnjuje s tem
zakonom določene pogoje pa ni član oziroma članica lovske
družine oziroma delavec oziroma delavka upravljavca lovišč
s posebnimi nameni.
(2) Lovec mora imeti pri sebi veljavno lovsko izkaznico
ali izkaznico lovskega čuvaja in jo na zahtevo organov notranjih zadev, lovskih čuvajev ali lovske inšpekcije pokazati.
(3) Lovske izkaznice za svoje člane oziroma članice izdaja Zveza, njihovo veljavnost letno podaljšuje upravljavec
lovišča. Veljavnost lovske izkaznice lahko izdajatelj na predlog upravljavca lovišča prekliče oziroma le-ta lovsko izkaznico odvzame v skladu z določili tega zakona.
(4) Lovska izkaznica mora vsebovati fotografijo imetnika
oziroma imetnice, njegove oziroma njene osebne podatke,
datum veljavnosti in žig izdajatelja. Lovska izkaznica je veljavna do konca koledarskega leta, ne glede na to, v katerem
mesecu je bila izdana.

ki:

63. člen
(odklonitev izdaje ali podaljšanja in preklic veljavnosti
lovske izkaznice)
(1) Lovske izkaznice se ne izda oziroma podaljša osebi,

– ni dopolnila 18 let starosti;
– je duševno zbolela in je pod skrbništvom;
– ni uspešno opravila lovskega izpita ali s spričevalom
oziroma ustreznim dokumentom dokazala, da je s šolanjem
in dodatnim praktičnim usposabljanjem pridobila znanje, ki
po določilih tega zakona šteje za enakovredno lovskemu
izpitu;
– je pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, ki ga je
storila v zvezi z lovskim udejstvovanjem,
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kršenja določil
tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov;
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– je pravnomočno obsojena zaradi kršenja predpisov s
področja varstva narave, zaščite živali in zlorabe orožje;
(2) Lovcu, ki mu je dokazano katero od dejanj iz četrte
do šeste alinee prvega odstavka tega člena, izdajatelj prekliče veljavnost lovske izkaznice.
(3) Če prosilec oziroma prosilka ne podaljša veljavnosti lovske izkaznice tri leta zapored, mora ob zaprositi za
podaljšanje lovske izkaznice priložiti potrdilo iz kazenske
evidence.
XI. DEL
ORGANIZIRANOST LOVSTVA
64. člen
(vrste lovskih organizacij)
Lovske organizacije so lovske družine, Zveza, lovišča
s posebnim namenom, javni zavodi ter območno združenje
upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom združenih
v lovsko upravljavskem območju (v nadaljnjem besedilu: območno združenje upravljavcev).
65. člen
(lovska družina)
(1) Lovska družina je društvo najmanj 15 polnoletnih
oseb, ki se ustanovi, deluje in preneha obstajati po predpisih
o društvih, če ta zakon ne določa drugače. Člani oziroma
članice društva so lahko lovci in posamezniki oziroma posameznice, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji
ter je njihov interes povezan z divjadjo in lovstvom.
(2) Najkasneje v treh letih od včlanitve je potrebno opraviti lovski izpit, sicer članstvo v lovski družini preneha.
(3) Lovska družina, ki ima sklenjeno koncesijsko pogodbo iz 25. člena tega zakona, deluje tudi v javnem interesu.
(4) Lovska družina, ki je koncesionar, lahko v svojem temeljnem aktu omeji sprejem novih članov, če lovna površina
na enega člana ne dosega v:
– nižinskem lovišču 50 ha;
– sredogorskem lovišču 100 ha;
– visokogorskem lovišču150 ha.
(5) Ne glede na omejitve iz prejšnjega odstavka, mora
lovska družina sprejeti v članstvo kandidata, ki ima na področju lovišča prijavljeno kot osnovno kmetijsko ali gozdarsko dejavnost ali je lastnik vsaj 15 ha gozdnih ali kmetijskih
zemljišč.
(6) Pri sprejemu v članstvo lovska družina novim članom ne sme zaračunavati pristopnine ali podobnih dajatev.
Novo sprejeti člani imajo enake pravice in dolžnosti, kot vsi
drugi člani lovske družine.
(7) Lovska družina preneha obstajati:
– če se ji zaradi kršitev koncesijske pogodbe odvzame
koncesija,
– če krši predpise s področja varstva narave, zaščite
živali in orožja,
– v drugih z zakonom določenih primerih.
(8) Ukinitev lovske družine lahko predlaga Zveza, Zavod, območno združenje upravljavcev, pristojne inšpekcijske
službe ter organ pristojen za varstvo narave.
(9) Po prenehanju obstoja lovske družine, se z njenim
premoženjem poravna vse obveznosti, morebitni ostanek
sredstev pa pripade območnemu združenju upravljavcev
oziroma Zvezi.
(10) Lovska družina pokriva stroške plačila koncesije
za upravljanje z divjadjo in svojega poslovanja s članarinami,
prispevki članov, prodajo divjačine, s prihodki od izvajanja
javnih pooblastil, prispevki sponzorjev in z drugimi viri.
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66. člen
(Lovska zveza Slovenije)
(1) Lovska zveza Slovenije je zveza vseh lovskih družin,
ki deluje tudi v javnem interesu.
(2) V skladu s temeljnim aktom Zveze so lahko njeni
člani tudi druga društva, katerih dejavnost je povezana z
divjadjo, lovstvom in varstvom narave.
(3) Zveza sodeluje z državnimi in strokovnimi organi v
zadevah, ki se nanašajo na lovstvo in upravljanje z divjadjo.
Poleg nalog, ki jih opravlja v javnem interesu lahko Zveza
določi v svojem temeljnem aktu tudi druge naloge s področja
lovstva.
(4) Zveza pokriva stroške delovanja s članarinami, prispevki članov oziroma članic, s prihodki od izvajanja javnih
pooblastil, prispevki sponzorjev in z drugimi viri.
67. člen
(območno združenje upravljavcev)
(1) Upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom v
lovsko upravljavskem območju se morajo zaradi urejanja in
usklajevanja skupnih nalog pri upravljanju z divjadjo združiti v
območno združenje upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim
namenom.
(2) Organa območnega združenja sta zbor upravljavcev, kjer so enakovredno zastopani predstavniki vseh
upravljavcev in izvršilni organ. Izvršilni organ izvoli zbor
upravljavcev.
(3) Izvršilni organ je sestavljen iz devetih članov oziroma članic, ki se izvolijo glede na strokovne kriterije in proporcionalno glede na površino lovišča v lovsko upravljavskem
območju. Mandat članov oziroma članic v izvršilnem organu
je petleten.
(4) Temeljne pristojnosti izvršilnega organa območnega
združenja upravljavcev so:
– urejati stvari strokovne in upravljavske narave članov
združenja v povezavi z divjadjo in lovstvom v njihovem imenu
in za njihov račun;
– usklajevati stvari strokovne in upravljavske narave do
državnih organov in Zavoda ter do Zveze;
– organizirati letne preglede odstrela in izgub za presojo
pravilnosti izvedenega načrta odvzema divjadi v sodelovanju
z Zavodom;
– pripravlja izhodišča za pripravo letnih načrtov po posameznih loviščih;
– ostale naloge, ki jih sprejme zbor upravljalcev iz drugega odstavka tega člena.
(5) Območno združenje upravljavcev pokriva stroške
delovanja s prispevki članov, prispevki sponzorjev in z drugimi viri.
68. člen
(lovišče s posebnim namenom)
Lovišča s posebnim namenom v Republiki Sloveniji
so: Triglav Bled, Kozorog Kamnik, Pohorje, Fazan Beltinci,
Kompas Peskovci, Prodi Razor, Jelen, Medved, Snežnik
Kočevska Reka, Žitna Gora in Ljubljanski vrh.
69. člen
(javni zavodi)
(1) Javni zavodi za upravljanje z divjadjo so Zavod za
gozdove Slovenije in drugi zavodi, ki upravljajo z lovišči s
posebnim pomenom in delujejo v javnem interesu.
(2) Javni zavodi sodelujejo z drugimi lovskimi organizacijami, državnimi organi in strokovnimi organi ter organizacijami v zadevah, ki se nanašajo na lovstvo in upravljanje
z divjadjo ter drugih zadevah, ki so opredeljene v aktu o
ustanovitvi.
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XII. DEL
LOVSKOČUVAJSKA SLUŽBA
70. člen
(organizacija in naloge službe)
(1) Upravljavec je dolžan zagotoviti nadzor na celotni
površini lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom z
organiziranjem lovsko čuvajske službe.
(2) Temeljne naloge lovsko čuvajske službe v lovišču s
posebnim namenom oziroma lovišču so:
– terenski nadzor nad spoštovanjem določil iz četrtega,
petega in šestega odstavka 32. člena, drugega in četrtega
odstavka 33. člena, prvega in tretjega odstavka 35. člena,
38. člena, 40. člena, prvega odstavka 41. člena, prvega
odstavka 43. člena, prvega odstavka 45. člena, prvega odstavka 46. člena, drugega in tretjega odstavka 60. člena ter
drugega odstavka 62. člena tega zakona;
– tekoče obveščanje koncesionarja, lovske inšpekcije
in Zavoda o opažanjih v zvezi z divjadjo in dogajanjem v
okolju divjadi;
– pomoč pri opravljanju sistematičnih opazovanj in pri
zbiranju različnih podatkov o divjadi, njenem okolju in njunih
medsebojnih odnosih;
– pomoč pri opravljanju biotehničnih del v življenjskem
okolju divjadi, krmljenju divjadi, strokovno pravilnem opravljanju lova in drugih ukrepov v skladu s koncesijsko pogodbo;
– pomoč pri delih za preprečevanje in zniževanje škod
od divjadi;
– opravljanje odstrela v skladu z odločbo iz drugega
odstavka 42. člena;
– sodelovanje z lovsko inšpekcijo in Zavodom.
(3) Minister izda podrobnejša navodila o organizaciji
lovsko – čuvajske službe v loviščih in loviščih s posebnim
namenom.
71. člen
(lovsko-čuvajski izpit)
(1) K lovsko-čuvajskemu izpitu lahko pristopi lovec, ki
ima opravljen lovski izpit in orožni list.
(2) Izpit za lovskega čuvaja obsega pisni, ustni in praktični del, ki se opravlja pred komisijo, ki jo imenuje minister.
Komisijo sestavljajo predstavnik oziroma predstavnica ministrstva, predstavnik oziroma predstavnica ministrstva, pristojnega za varstvo narave, predstavnik oziroma predstavnica
Zavoda, predstavnik oziroma predstavnica pedagoške ustanove in predstavnik oziroma predstavnica Zveze.
(3) Lovski čuvaji se morajo na stroške upravljavca permanentno izobraževati.
(4) Minister predpiše podrobnejše pogoje za pristop
kandidata k izpitu za lovskega čuvaja in vsebine posameznih delov izpita.
72. člen
(pogoji za opravljanje službe)
(1) Lovski čuvaj lahko postane polnoleten državljan
oziroma polnoletna državljanka Republike Slovenije, ki ima
orožni list in je opravil izpit za lovskega čuvaja ter ima kot
član lovske organizacije triletno lovsko prakso.
(2) Pred nastopom službe mora lovski čuvaj predložiti
spričevalo o opravljenem lovsko-čuvajskem izpitu in orožni
list ter pred pristojnim upravnim organom podati izjavo, da
bo svojo službo vestno in nepristransko opravljal v skladu
z zakonom, s čimer izpolnjuje pogoje za pridobitev lovsko
čuvajske izkaznice in službenega znaka, ki ju izda pristojni
upravni organ. Obliko izkaznice in znaka določi minister.
(3) Lovski čuvaj je v času opravljanja službe lovišču ali
lovišču s posebnim namenom uradna oseba.
(4) Lovskega čuvaja pristojni upravni organ z odločbo
razreši opravljanja lovsko-čuvajske službe, če je prekršil določila tega zakona ali na njegovi podlagi izdanih predpisov.
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Predlog za razrešitev lahko pri pristojnem upravnem organu
vloži lovska inšpekcija.
73. člen
(pooblastila lovskega čuvaja)
(1) Lovski čuvaj je med opravljanjem svoje službe pooblaščen da:
– osebe, ki so kršile ali nameravajo kršiti določila tega
zakona ustaviti, preveriti njihovo istovetnost ter o kršitvah
obvesti upravljavca, lovskega inšpektorja, po potrebi pa tudi
pristojni organ za notranje zadeve;
– osebam, ki se nahajajo z orožjem oziroma lovskimi
pripravami v lovišču s posebnim namenom ali lovišču in nimajo pravice udejstvovanja v lovu, začasno odvzame orožje
ali lovske priprave ter osebe privede in odvzete predmete
izroči pristojnemu organu za notranje zadeve;
– v primerih, ko obstajajo razlogi za sum, da so dokazi
o kršitvah določil tega zakona skriti v vozilih ali prtljagi, zahteva njihovo izročitev in obvesti pristojni organ za notranje
zadeve;
– po nalogu Zavoda oziroma lovskega inšpektorja
opravi odstrel divjadi, če ga ni opravil koncesionar v skladu
s koncesijsko pogodbo;
– pri opravljanju lovsko-čuvajske službe nosi lovsko
orožje v skladu s predpisi o orožju. Lovski čuvaj sme lovsko
orožje uporabiti v samoobrambi v skladu s predpisi.
(2) V primerih, ko bi zaradi obveščanja pristojnega
organa za notranje zadeve oziroma lovskega inšpektorja
z odlašanjem takojšnjega ukrepanja nastala nevarnost za
zdravje in življenje ljudi, je lovski čuvaj pooblaščen ukrepati
po lastnem preudarku. V takem primeru pa prevzame tudi
odgovornost za umestnost storjenih ukrepov.
XIII. DEL
LOVSKA INŠPEKCIJA
74. člen
(1) Izvajanje določb tega zakona in predpisov, izdanih
na njegovi podlagi, nadzorujejo lovski inšpektorji.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izvajanje določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi
podlagi, nadzorujejo tudi inšpektorji oziroma inšpektorice,
pristojni oziroma pristojne za ohranjanje narave, gozdarstvo
in ribištvo.
(3) Za lovskega inšpektorja je lahko imenovana oseba,
ki poleg splošnih pogojev za delo v državni upravi izpolnjuje
še naslednje pogoje: ima visoko izobrazbo biotehniške ali
biološke smeri, lovski izpit in najmanj pet let delovanja na
področju lovstva.
(4) Lovski inšpektor ima poleg pooblastil, ki jih ima po
splošnih predpisih, ki urejajo inšpekcijo, še naslednja pooblastila in pristojnosti:
– nadzorovati izvajanje koncesijskih pogodb;
– predlagati odvzem pravice upravljanja z divjadjo v
lovišču in lovišču s posebnim namenom;
– pregledovati načrte upravljanja z divjadjo, poslovne
knjige in druge listine, ki se nanašajo na divjad in lovstvo;
– pregledovati evidenco odstrela divjadi in obseg ter
kakovost opravljenih biotehničnih del;
– začasno ustaviti ali odrediti odstrel posamezne vrste
divjadi iz 42. člena tega zakona;
– ustaviti vso dejavnost, ki je v nasprotju s tem zakonom
in na njegovi podlagi izdanimi predpisi;
– odrediti odstranitev obor, če zanje ni bilo pridobljeno
dovoljenje;
– odrediti v nujnih primerih začasne ukrepe za preprečitev škode od divjadi in na divjadi;
– zaseči v nasprotju z zakonom in na njegovi podlagi
izdanimi predpisi ulovljeno ali prilaščeno poginulo divjad ali
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njene dele (trofeje) ali druge nezakonito prilaščene proizvode
iz lovišča ter sredstva in predmete, s katerimi so bila storjena
ta protipravna dejanja;
– pregledovati evidenčne knjige preparatorjev in strojarjev ter njihove prostore za shranjevanje divjadi ali njenih
delov;
– pregledovati, če imajo odkupovalci oziroma prodajalci
divjačine predpisane dokumente;
– nadzirati izvajanje nalog in pooblastil lovskih čuvajev;
– zahtevati pojasnila od odgovornih oseb koncesionarja, kadar je to potrebno;
– obveščati pristojne organe o opaženih nepravilnostih
in zahtevati njihovo intervencijo, če sam nima te pravice.
XIV. DEL
KAZENSKE DOLOČBE
75. člen
(1) Z globo od 500.000 do 30,000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik:
1. ki ne pridobi soglasja Zavoda za posege, ki lahko
bistveno spremenijo življenjske razmere divjadi (tretji odstavek 30. člena);
2. ki opravlja v gozdu dela, ki bi ovirala ali preprečevala
nemoten potek reprodukcije divjadi (drugi odstavek 31. člena);
3. ki gradi ceste ali vlake preko rastišč, gnezdišč, območij brlogov, zimovališč ali pasišč divjadi (tretji odstavek
31. člena);
4. ki pri sečnji in spravilu z vejami zametuje in z vlačenjem lesa poškoduje kaluže, vodne kale in izvire ter s travo
porasle površine v gozdu oziroma po opravljenem delu ne
vzpostavi prvotnega stanja (četrti odstavek 31. člena);
5. ki uporablja fitosanitarna sredstva v nasprotju s predpisi o njihovi uporabi (drugi odstavek 32. člena);
6. ki ne uporablja preventivnih sredstev in načinov dela
za preprečevanje in omejevanje izgub divjadi na leglih in
gnezdih (četrti odstavek 32. člena);
7. ki seka, požiga ali drugače uničuje žive meje, grmišča
in s suho zarastjo porasle površine po pašnikih, travnikih in
poljih v času gnezdenja ptic in poleganja mladičev, med 1.
marcem in 1. avgustom (peti odstavek 32. člena);
8. ki pri urejanju vodotokov ne ohranja posameznih odsekov stare struge ter rastočega drevja in grmovja na njihovih
bregovih oziroma ne zagotavlja nepretrgane zarasti vsaj enega od obeh bregov struge (prvi odstavek 33. člena);
9. ki z regulacijo vodotokov ali osuševanjem zemljišč
uničuje močvirja oziroma vlažne biotope (drugi odstavek
33. člena);
10. ki pri osuševanjih zemljišč ne ohranja najmanj petine površine v prvotnem stanju (tretji odstavek 33. člena);
11. ki v času gnezdenja ptic, med 1. marcem in 1. avgustom, seka zarast po bregovih voda, čisti odvodne kanale ali
prazni vodna zajetja (četrti odstavek 33. člena);
12. ki ne uredi izhodov za divjad pri odprtih, s strmimi
stenami obdanih vodnih zajetjih ali vodnih koritih (peti odstavek 33. člena);
13. ki pri gradnji z ograjo zavarovanih prometnic ne
zagotovi prehodov za divjad na krajih, kjer so že od nekdaj
potekale stečine in naravni prehodi divjadi (prvi odstavek
34. člena);
14. ki potrdi ali izda gradbeno dovoljenje za gradnjo prometnic, dokler niso zagotovljene strokovne rešitve prehodov
divjadi (drugi odstavek 34. člena);
15. ki vznemirja divjad v mirnih conah, na rastiščih,
gnezdiščih, polegališčih, brlogih, zimovališčih, pasiščih v
gozdu in krmiščih ali jo zalezuje v neugodnih vremenskih
razmerah (prvi odstavek 35. člena);
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16. ki leti z napravami za letenje zunaj posebej za ta
namen odrejenih območij (drugi odstavek 35. člena);
17. ki nima pred prepariranjem divjadi pri sebi izvornega
spričevala za vso divjad oziroma njene dele ali ne vodi predpisane evidence (četrti odstavek 47. člena);
18. ki brez dovoljenja zadržuje divjad v ujetništvu (prvi
odstavek 49. člena);
19. ki kljub obvestilu ne postavi ustreznega prometnega znaka na krajih stalnih prehodov divjadi (peti odstavek
53. člena);
20. ki osebi, ki ni upravičena do izdaje ali podaljšanja
lovske izkaznice, izda ali podaljša lovsko izkaznico (prvi odstavek 63. člena).
(2) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika.
(3) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
76. člen
(1) Z globo od 1,000.000 do 30,000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek upravljavec:
1. ki pod pogoji javne službe ne opravlja nalog iz prvega
in drugega odstavka 21. člena;
2. ki ne vzpostavi ekocelic v skladu z načrtom lovsko
upravljavskega območja (drugi odstavek 37. člena);
3. ki ne zagotavlja ukrepov v skladu z načrti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (39. člen);
4. ki ne izvaja ponovnega naseljevanja domorodnih
vrst divjadi ter naseljevanja in doseljevanja domorodnih ali
tujerodnih vrst divjadi na osnovi načrtov lovsko upravljalskih
območij v skladu s predpisi s področja veterinarstva in ohranjanja narave (40. člen);
5. ki krmi divjad v nasprotju z načrti lovsko upravljavskih območij ali postavlja mrhovišča za krmljenje medveda
na lokacijah, ki niso predvidena z načrti lovsko upravljavskih
območij in drugimi dokumenti, ki opredeljujejo upravljanje s
to vrsto divjadi (41. člen);
6. ki izkoži uplenjenega medveda, volka ali risa, preden si ga ogleda pooblaščeni predstavnik zavoda, ali če
o uplenitvi pravočasno ne obvesti območnega združenja
upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom (drugi
odstavek 45. člena);
7. katerega pooblaščeni predstavnik si ne ogleda najdene poginule divjadi ali zavarovane velike zveri ali ne poskuša
ugotoviti vzroka smrti oziroma ne ukrepa v skladu s četrtim
odstavkom 46. člena (tretji odstavek 45. člena);
8. ki ne prevzame odstreljene velike zveri ali parkljaste divjadi v skladu z veterinarskimi predpisi (prvi odstavek
46. člena);
9. ki za odstreljeno ali najdeno poginulo divjad ne
opravi izmere predpisanih podatkov oziroma ne vpiše podatkov v evidenčno knjigo odstrela in izgub (drugi odstavek
46. člena);
10. ki v rokih, določenimi z letnimi načrti lovsko upravljalskih območij, ne posreduje komisiji lovsko upravljalskega
območja trofejne liste ali materialne dokaze o opravljenem
odstrelu in izgubah (tretji odstavek 46. člena);
11. ki ne izroči original izvornega spričevala prevzemniku oziroma kupcu divjadi (drugi odstavek 47. člena);
12. ki imetnikom kmetijskih in gozdnih zemljišč ne preskrbi ustreznih zaščitnih sredstev (drugi odstavek 53. člena);
13. ki ne obvesti upravljavca javne ceste o krajih stalnih
prehodov divjadi (peti odstavek 53. člena);
14. ki do roka ne objavi na krajevno običajen način ime
in priimek pooblaščenca upravljavca z navedbo kraja, kjer je
dosegljiv oškodovancem (prvi odstavek 56. člena);
15. katerega pooblaščenec si v osmih dneh po pisni prijavi ne ogleda nastale škode (drugi odstavek 56. člena);
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16. ki dovoli lov tujim lovskim gostom v nasprotju s
pravili in jim ne zagotavlja strokovnega spremstva (tretji odstavek 60. člena);
17. ki ne zagotovi nadzora z organiziranjem lovsko
čuvajske službe in ne opravlja nalog lovsko čuvajske službe
(prvi in drugi odstavek 70. člena).
(2) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba upravljavca, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.
77. člen
Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik:
1. ki brez nadzorstva spušča psa v prosto naravo (tretji
odstavek 35. člena);
2. ki pri lovu ogroža življenje ali zdravje ljudi (prva alinea
prvega odstavka 43. člena);
3. ki pri lovu divjad pretirano vznemirja ali jo izpostavlja
nepotrebnemu trpljenju, uporablja na tekmovanjih ali vajah
v streljanju za tarčo žive živali ali uporablja pri učenju lovskega psa živo žival tako, da je med njima mogoč neposreden stik in lahko drug drugega poškodujeta (druga alinea
prvega odstavka 43. člena, 21. in 22. točka prvega odstavka
44. člena);
4. ki pri lovu lastniku zemljišča povzroči škodo ali brez
pisnega dovoljenja lastnika oziroma upravljavca lovi na
ograjenih nelovnih površinah (tretja alinea prvega odstavka
43. člena in 5. točka prvega odstavka 44. člena);
5. ki lovi divjad z orožjem, ki ga ni dovoljeno uporabljati
za lov ali krši predpise o vrsti lovskega orožja in minimalni
moči izstrelkov, s katerimi je dovoljeno odstreljevati posamezne vrste divjadi (drugi odstavek 43. člena in 9., 10., 11.,
12. in 13. točka prvega odstavka 44. člena);
6. ki ne poišče ranjene ali zastreljene divjadi s psom
krvoslednikom v skladu s predpisom ministra ali pri lovu na
malo poljsko divjad ne uporablja vsaj enega lovskega psa
(drugi in četrti odstavek 43. člena);
7. ki lovi živo divjad v lovke s sredstvi za omamljanje ali
na druge načine brez dovoljenja ministra oziroma nastavlja
divjadi, razen izjem iz tretjega odstavka 43. člena tega zakona, kakršnekoli pasti, zanke, mreže ali limanice (tretji odstavek 43. člena in 7. točka prvega odstavka 44. člena);
8. ki lovi prosto živeče sesalce in ptice, ki se ne lovijo
oziroma niso divjad ali lovi divjad izven lovne dobe, razen izjem, ki jih dovoli minister iz drugega odstavka 42. člena tega
zakona (1. točka prvega odstavka 44. člena);
9. ki lovi na površinah, izločenih iz lovne površine lovišča, ali če uporablja lovsko orožje na skupinskih lovih bližje kot
50 m od naselij in zaselkov (2. in 3. točka prvega odstavka
44. člena);
10. ki gradi lovske objekte za izvajanje lova in krmljenje
divjadi bližje kot 100 m od meja med posameznimi lovišči
ali lovišči s posebnim namenom (4. točka prvega odstavka
44. člena);
11. ki nastavlja divjadi strupene vabe (6. točka prvega
odstavka 44. člena);
12. ki uporablja pri lovu na divjad umetne vire svetlobe
(8. točka prvega odstavka 44. člena);
13. ki uporablja pri lovu za vabljenje divjadi elektronske
avdio pripomočke za posnemanje glasov divjadi, razen običajnih vabil in klicev ali če uporablja za vabo žive vabnike (14.
in 15. točka prvega odstavka 44. člena);
14. ki lovi divjad iz motornih ali zračnih vozil, železnic, žičnic ali motornih čolnov in drugih prevoznih sredstev
(16. točka prvega odstavka 44. člena);
15. ki lovi divjad, razen divjega prašiča, zveri ter polha,
ponoči (17. točka prvega odstavka 44. člena);
16. ki lovi divjad v primerih, ko je snežna odeja višja kot
40 cm ali poledenela (18. točka prvega odstavka 44. člena);
17. ki lovi divjad ob poplavah (19. točka prvega odstavka 44. člena);
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18. ki odstreli parkljasto divjad v sezoni krmljenja v
krogu s polmerom 200 m od krmišča, razen na privabljalnih
krmiščih (20. točka prvega odstavka 44. člena);
19. ki strelja v gnezda (23. točka prvega odstavka
44. člena);
20. ki uporablja pasti stopalke in pasti, ki ne omogočajo
selektivnega lova (24. točka prvega odstavka 44. člena);
21. ki krši dodatne prepovedi iz drugega odstavka
44. člena;
22. ki na kraju odstrela ne opremi velikih zveri ali parkljaste divjadi s posebno oznako (prvi odstavek 45. člena);
23. ki poseduje divjad, namenjeno prometu, njen del
oziroma trofejo, pa nima izvornega spričevala (prvi odstavek
47. člena);
24. ki se dotika, prenaša ali prilašča najdene osebke
vseh vrst divjadi ali razdira gnezda oziroma pobira jajca pernate divjadi (prvi odstavek 48. člena);
25. ki ne javi upravljavcu najdbe onemogle ali poškodovane divjadi, ogroženega mladiča ali gnezda (drugi odstavek
48. člena);
26. ki lovi divjad in pri sebi nima veljavne lovske izkaznice ali izkaznice lovskega čuvaja (drugi odstavek 62. člena).
XV. DEL
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
78. člen
Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o
prekršku izrekajo kot denarne kazni, ki so za globo določene
v 75., 76. in 77. členu tega zakona, razen za samostojnega
podjetnika posameznika.
79. člen
(določitev pravice upravljanja z gojitvenimi lovišči in
lastninjenje družbenega premoženja nekaterih upravljavcev
gojitvenih lovišč)
(1) Podjetjema GL Fazan Beltinci, p.o. in Kozorog
Kamnik, p.o. se z uveljavitvijo tega zakona odvzame pravica
do upravljanja z gojitvenim loviščem Fazan Beltinci oziroma
gojitvenim loviščem Kozorog Kamnik in se prenese na Zavod
kot novega upravljavca.
(2) Premoženje podjetij GL Fazan Beltinci, p.o. in Kozorog Kamnik, p.o. z uveljavitvijo tega zakona postane last
Republike Slovenije. Vlada to premoženje prenese v upravljanje Zavoda, ki prevzame tudi vse obveznosti podjetij GL
Fazan Beltinci, p.o. in Kozorog Kamnik, p.o. ter njune redno
zaposlene.
(3) GL Fazan Beltinci, p.o. in Kozorog Kamnik, p.o. se
v roku dveh mesecev od uveljavitve tega zakona izbrišeta iz
sodnega registra po uradni dolžnosti brez likvidacije. Registrsko sodišče mora v navedenem roku izdati sklep o izbrisu.
(4) Pravico do upravljanja z gojitvenim loviščem Triglav
Bled ima še naprej javni zavod Triglavski narodni park.
(5) Pravico do upravljanja z gojitveni lovišči Medved,
Jelen, Pohorje in Prodi-Razor ima še naprej Zavod.
(6) Lovski zvezi Slovenije se z uveljavitvijo tega zakona
odvzame pravica do upravljanja z gojitvenima loviščema Žitna gora in Ljubljanski vrh in se prenese na Zavod kot novega
upravljavca. Zavod prevzame tudi potrebno število zaposlenih iz gojitvenih lovišč Žitna gora in Ljubljanski vrh.
(7) Podjetju Snežnik, d.d. se z uveljavitvijo tega zakona odvzame pravica do upravljanja z gojitvenim loviščem
Snežnik Kočevska Reka in se prenese na Zavod kot novega
upravljavca. Zavod prevzame tudi potrebno število zaposlenih iz družbe Snežnik, d.d., ki so opravljali delo v enoti
lovstvo.
(8) Podjetju Gojitveno lovišče Kompas Peskovci, d.o.o.
se z uveljavitvijo tega zakona odvzame pravica do upravlja-
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nja z gojitvenim loviščem Kompas Peskovci in se prenese na
Zavod kot novega upravljavca. Zavod prevzame tudi potrebno število zaposlenih iz podjetja Gojitveno lovišče Kompas
Peskovci, d.o.o.
(9) Premoženje, ki je last Lovske zveze Slovenije, družbe Snežnik, d.d. ter podjetja Kompas Peskovci, d.o.o. in se
nahaja na območju sedanjih gojitvenih lovišč iz predhodnih
treh odstavkov tega člena, Vlada lahko odkupi z neposredno
pogodbo po pošteni tržni vrednosti oziroma po dogovorjeni
pogodbeni vrednosti. Odkupi se lahko samo tisto premoženje, ki je vezano na dejavnost lovstva ali ki omogoča razvoj
turizma in ostalih dejavnosti, ki so v javnem interesu.
(10) Finančna sredstva za odkup premoženja dosedanjih upravljavcev gojitvenih lovišč pod pogoji iz tega člena
se zagotovijo iz koncesnine od lovišč in prihodkov iz lovišč s
posebnim namenom, s katerimi upravlja Zavod, lahko pa tudi
iz drugih virov, če tako določi Vlada.
80. člen
(ustanovitev lovsko upravljavskih območij, lovišč s
posebnim namenom in lovišč)
(1) Vlada ustanovi lovsko upravljavska območja in lovišča s posebnim namenom, oblikovana na podlagi dosedanjih
gojitvenih lovišč, najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi
tega zakona. Vlada ustanovi lovišča s posebnim namenom
na podlagi 7. člena tega zakona.
(2) Vlada ustanovi lovišča najpozneje v šestih mesecih
po uveljavitvi tega zakona.
81. člen
(upravljanje v loviščih s posebnim namenom in loviščih v
prehodnem obdobju)
(1) Do ustanovitve lovišč s posebnim namenom iz prvega odstavka prejšnjega člena nadaljujejo z upravljanjem v
dosedanjih gojitvenih loviščih Medved Kočevje, Jelen Snežnik, Pohorje, Prodi-Razor, Kočevska Reka, Kompas Gornji
Petrovci, Triglav Bled, Kozorog Kamnik, Fazan Beltinci, Žitna
gora in Ljubljanski vrh sedanji upravljavci.
(2) Do ustanovitve lovišč iz drugega odstavka prejšnjega člena oziroma do podelitve koncesije nadaljujejo z
upravljanjem v loviščih dosedanji upravljavci.
(3) Vlada najkasneje v treh mesecih po ustanovitvi lovišč podeli koncesijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
v lovišču in določi upravljavca.
82. člen
(dolgoročni načrti lovsko upravljavskih območij)
Dolgoročni načrti lovsko upravljavskih območij, sprejeti v skladu s Pravilnikom o vsebini lovskih načrtov območij
(Uradni list RS, št. 27/99, 39/2000 in 109/2001), ostanejo v
veljavi do oblikovanja novih lovsko upravljavskih območij.
83. člen
(podzakonski akti)
(1) Minister izda izvršilne predpise najpozneje v enem
letu po uveljavitvi tega zakona.
(2) Do izdaje predpisov iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določila veljavnih predpisov.
84. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjih predpisov)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon
o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (Uradni list SRS, št. 25/76 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 29/95
– ZPDF in 89/99 – ZDru-A).
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85. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati devetdeseti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01/90-1/46
Ljubljana, dne 27. januarja 2004.
EPA 995-III
Podpredsednica
Državnega zbora
Republike Slovenije
Irma Pavlinič Krebs l. r.

631.

Zakon o spremembi zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ-B

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in
zavarovanju (ZIZ-B)
Razglašam Zakon o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-B),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28.
januarja 2004.
Št. 001-22-2/04
Ljubljana, dne 6. februarja 2004.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.

ZAKON
O SPREMEMBI ZAKONA O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠBI IN
ZAVAROVANJU (ZIZ-B)
1. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 75/02) se v drugem
odstavku 116. člena črta besedilo »v roku enega leta po
uveljavitvi tega zakona«, za besedilom »minister, pristojen
za pravosodje« pa se doda vejica in besedilo »v roku enega
leta od uveljavitve tega podzakonskega predpisa«.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 712-01/96-2/27
Ljubljana, dne 28. januarja 2004.
EPA 1041-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
– ZZZDR-C

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih (ZZZDR-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-C),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
28. januarja 2004.
Št. 001-22-3/04
Ljubljana, dne 6. februarja 2004.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH
(ZZZDR-C)
1. člen
V Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
(Uradni list SRS, št. 15/76, 30/86 – ZNP, 1/89, 14/89 in
Uradni list RS, št. 13/94 – ZN, 82/94, 29/95 – ZPDF, 26/99
– ZPP, 60/99 – odl. US, 70/2000 – ZZNPOB, 64/01, 110/02
– ZIRD in 42/03 – odl. US) se za 5. členom doda nov 5.a
člen, ki se glasi:
»5.a člen
(1) Starši, druge osebe, državni organi ter nosilci javnih
pooblastil morajo v vseh dejavnostih in postopkih v zvezi z
otrokom skrbeti za otrokovo korist.
(2) Starši delajo v otrokovo korist, če zadovoljujejo
njegove materialne, čustvene in psihosocialne potrebe z
ravnanjem, ki ga okolje sprejema in odobrava in ki kaže na
njihovo skrb in odgovornost do otroka ob upoštevanju njegove osebnosti in želja.«.
2. člen
Drugi in tretji odstavek 10. člena se črtata.
3. člen
Za 10. členom se dodata nova 10.a in 10.b člen, ki se
glasita:
»10.a člen
(1) Za odločanje o zadevah iz tega zakona, za katere so
po tem zakonu pristojna sodišča, so na prvi stopnji stvarno
pristojna okrožna sodišča.
(2) O zadevah iz prejšnjega odstavka sodišče odloča v
pravdnem postopku, če z zakonom ni določeno, da odloča v
nepravdnem postopku.
(3) Zadeve iz tega zakona sodišče rešuje prednostno.
10.b člen
(1) Za odločanje o upravnih stvareh po tem zakonu so
pristojni centri za socialno delo.
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(2) O pritožbah zoper odločbe centrov za socialno delo
odloča ministrstvo, pristojno za družino.
(3) Upravne zadeve iz tega zakona se rešujejo prednostno.«.
4. člen
V 49. členu se beseda »možnostmi« nadomesti z besedo »zmožnostmi«.
5. člen
V 50. členu se za besedo »zaposlen« in vejico črta
besedilo »ali je nesposoben za delo,«.
6. člen
Za 50. členom se doda nov 50.a člen, ki se glasi:
»50.a člen
Za preživninska razmerja med zakoncema v času
trajanja zakonske zveze ter za preživninska razmerja med
zakoncema po prenehanju življenjske skupnosti zakoncev,
se smiselno uporabljajo določbe o preživljanju zakoncev po
razvezi zakonske zveze.«.
7. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»64. člen
(1) Sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi sporazuma zakoncev, če sta se sporazumela o varstvu, vzgoji
in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema v
skladu z določbami tega zakona in če sta predložila v obliki
izvršljivega notarskega zapisa sklenjen sporazum o delitvi
skupnega premoženja o tem, kdo od njiju ostane ali postane
najemnik stanovanja in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen.
(2) Preden sodišče razveže zakonsko zvezo, mora ugotoviti ali je s sporazumom zakoncev poskrbljeno za varstvo,
vzgojo in preživljanje skupnih otrok ter za stike med otroki in
staršema v skladu s koristjo otrok ter pridobiti o tem mnenje
centra za socialno delo. Sodišče upošteva tudi otrokovo
mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in
jo je sam izbral in če je sposoben razumeti njegov pomen in
posledice.«.
8. člen
Črta se naslov osmega poglavja, ki se glasi »8. Razmerja staršev do otrok po razvezi zakonske zveze«.
9. člen
78. člen se spremeni tako, da se glasi:
»78. člen
(1) Kadar sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi
65. člena tega zakona, odloči tudi o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s starši v skladu
s tem zakonom.
(2) Preden sodišče odloči po prejšnjem odstavku, mora
ugotoviti, kako bodo otrokove koristi najbolje zagotovljene. O
tem mora pridobiti mnenje centra za socialno delo. Sodišče
upošteva tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil sam
ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral in če je sposoben
razumeti njegov pomen in posledice.«.
79. člen se črta.

10. člen

11. člen
Deveto poglavje z naslovom »9. Razmerje med razvezanima zakoncema po razvezi zakonske zveze« postane
osmo poglavje.
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12. člen
81. člen se spremeni tako, da se glasi:
»81. člen
Zakonec, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen, ima pravico od drugega zakonca zahtevati
preživnino.«.
13. člen
Za 81. členom se dodata nova 81.a in 81.b člen, ki se
glasita:
»81.a člen
(1) Nepreskrbljeni zakonec sme zahtevati preživnino
v postopku za razvezo zakonske zveze, lahko pa tudi s
posebno tožbo, ki jo mora vložiti v enem letu, odkar je bila
zakonska zveza pravnomočno razvezana.
(2) S tožbo iz prejšnjega odstavka sme zakonec po koncu postopka za razvezo zakonske zveze zahtevati preživnino
le, če so pogoji za preživljanje obstajali že v času razveze in
obstajajo tudi, ko zakonec zahteva preživnino.
(3) Sodišče lahko zahtevek za preživnino zavrne, če
bi bilo plačilo preživnine upravičencu glede na vzroke, ki
so pripeljali do nevzdržnosti zakonske zveze, krivično do
zavezanca ali če je upravičenec pred ali med postopkom
za razvezo zakonske zveze oziroma po razvezi zakonske
zveze storil kaznivo dejanje zoper zavezanca, otroka ali
starše zavezanca.
81.b člen
(1) Zakonca lahko skleneta sporazum o preživnini v primeru razveze zakonske zveze v obliki izvršljivega notarskega
zapisa.
(2) Sporazum iz prejšnjega odstavka, zlasti sporazum
o odpovedi pravice do preživljanja, ne sme ogroziti koristi
otrok.«.
14. člen
Za 82. členom se dodajo novi 82.a, 82.b, 82.c, 82.č in
82.d člen, ki se glasijo:
»82.a člen
Preživnina se določi glede na potrebe upravičenca in
zmožnosti zavezanca.
82.b člen
(1) Preživnina se določi v mesečnem znesku in za naprej, zahteva pa se lahko od trenutka, ko je bila vložena tožba
za preživnino.
(2) Izjemoma se preživnina lahko določi v enkratnem
znesku ali na drug način, če to opravičujejo posebni razlogi.
(3) Preživnina, določena v obliki iz prejšnjega odstavka,
ne sme bistveno poslabšati položaja upravičenca, ki bi ga
imel, če bi prejemal preživnino vnaprej v obliki mesečnih
zneskov, niti ne sme pomeniti prehudega bremena za zavezanca.
82.c člen
Zakonec ni dolžan preživljati drugega zakonca, če
bi bilo s tem ogroženo njegovo lastno preživljanje ali preživljanje mladoletnih otrok, ki jih je po tem zakonu dolžan
preživljati.
82.č člen
Sodišče lahko na zahtevo upravičenca ali zavezanca
zviša, zniža ali odpravi z izvršilnim naslovom določeno preživnino, če se spremenijo potrebe upravičenca ali zmožnosti
zavezanca, na podlagi katerih je bila preživnina določena ali
če je upravičenec storil kaznivo dejanje zoper zavezanca,
otroka ali starše zavezanca.
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82.d člen
(1) Z izvršilnim naslovom določena preživnina se uskladi enkrat letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v
Republiki Sloveniji. Uskladitev se opravi v mesecu marcu,
pri čemer se upošteva kumulativna rast cen življenjskih potrebščin od meseca, od katerega je bila preživnina nazadnje
določena oziroma usklajena. Količnik uskladitve preživnin
objavi minister, pristojen za družino, v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Sodno poravnavo, pravnomočno sodno odločbo
oziroma izvršljivi notarski zapis je sodišče oziroma notar
dolžan poslati pristojnemu centru za socialno delo, če ni bil
dogovorjen drugačen način usklajevanja.
(3) Center za socialno delo pisno obvesti upravičenca
in zavezanca o vsakokratni uskladitvi in novem znesku preživnine. Obvestilo centra za socialno delo je skupaj s sodno
poravnavo, pravnomočno sodno odločbo oziroma izvršljivim
notarskim zapisom izvršilni naslov.«.
15. člen
V 83. členu se za besedama »lahko preživlja« črta beseda »ali« in postavi vejica, za besedama »zakonsko zvezo«
pa se črta pika in doda besedilo »ali če živi v zunajzakonski
skupnosti.«.
16. člen
105. člen se spremeni tako, da se glasi:
»105. člen
(1) Če starša ne živita ali ne bosta več živela skupaj,
se morata sporazumeti o varstvu in vzgoji skupnih otrok v
skladu z njihovimi koristmi. Sporazumeta se lahko, da imata
oziroma obdržita oba varstvo in vzgojo otrok ali da so vsi
otroci v varstvu in vzgoji pri enem od njiju ali da so eni otroci
pri enem, drugi pri drugem od njiju. Če se sama o tem ne
sporazumeta, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga center
za socialno delo.
(2) Če se starša sporazumeta o varstvu in vzgoji otrok,
lahko predlagata, da sodišče v nepravdnem postopku izda
o tem sklep. Če sodišče ugotovi, da sporazum ni v skladu s
koristjo otrok, predlog zavrne.
(3) Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo
ne sporazumeta o varstvu in vzgoji otrok, odloči sodišče na
zahtevo enega ali obeh staršev, da so vsi otroci v varstvu in
vzgoji pri enem od njiju ali da so eni otroci pri enem, drugi pri
drugem od njiju. Sodišče lahko po uradni dolžnosti tudi odloči, da se vsi ali nekateri otroci zaupajo v varstvo in vzgojo
drugi osebi. Preden sodišče odloči, mora glede otrokove
koristi pridobiti mnenje centra za socialno delo. Sodišče
upošteva tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil sam
ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral in če je sposoben
razumeti njegov pomen in posledice.
(4) Zahtevi iz prejšnjega odstavka mora biti priloženo
dokazilo pristojnega centra za socialno delo, da sta se starša
ob njegovi pomoči poskušala sporazumeti o varstvu in vzgoji
skupnih otrok.«.
17. člen
Za 105. členom se doda nov 105.a člen, ki se glasi:
»105.a člen
(1) Če starša ne živita ali ne bosta več živela skupaj,
se sporazumeta o preživljanju skupnih otrok. Če se sama o
tem ne sporazumeta, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga
center za socialno delo.
(2) Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo
ne sporazumeta o preživljanju skupnih otrok, odloči o tem
sodišče na zahtevo enega ali obeh staršev po postopku iz
tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena.«.
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18. člen
106. člen se spremeni tako, da se glasi:
»106. člen
(1) Otrok ima pravico do stikov z obema staršema, oba
starša imata pravico do stikov z otrokom. S stiki se zagotavljajo predvsem otrokove koristi.
(2) Tisti od staršev, pri katerem otrok živi v varstvu in
vzgoji, oziroma druga oseba, pri kateri otrok živi, mora opustiti vse, kar otežuje ali onemogoča otrokove stike. Prizadevati si mora za ustrezen odnos otroka do stikov z drugim od
staršev oziroma s staršema. Tisti od staršev, ki izvršuje stike,
mora opustiti vse, kar otežuje varstvo in vzgojo otroka.
(3) Če se starša sporazumeta o stikih, lahko predlagata,
da sodišče v nepravdnem postopku izda o tem sklep. Če
sodišče ugotovi, da sporazum ni v skladu s koristjo otrok,
predlog zavrne.
(4) Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo
ne sporazumeta o stikih, odloči o tem sodišče na zahtevo
enega ali obeh staršev. Pri odločanju vodi sodišče predvsem
korist otroka. Sodišče odloča v nepravdnem postopku, razen
kadar odloča o stikih skupaj s spori o varstvu in vzgoji otrok.
Predlogu oziroma zahtevi za ureditev stikov mora biti priloženo dokazilo pristojnega centra za socialno delo, da sta se
starša ob njegovi pomoči poskušala sporazumeti o stikih.
(5) Sodišče lahko pravico do stikov odvzame ali omeji
samo, če je to potrebno zaradi varovanja otrokove koristi.
Stiki niso v otrokovo korist, če pomenijo za otroka psihično
obremenitev ali če se sicer z njimi ogroža njegov telesni ali
duševni razvoj. Sodišče lahko odloči, da se stiki izvršujejo
pod nadzorom tretje osebe ali da se ne izvajajo z osebnim
srečanjem in druženjem, ampak na drug način, če sicer ne
bi bila zagotovljena otrokova korist.
(6) Če tisti od staršev, pri katerem otrok živi, onemogoča stike med otrokom in drugim od staršev in stikov ni
mogoče izvrševati niti ob strokovni pomoči centra za socialno
delo, lahko sodišče na zahtevo drugega starša odloči, da se
staršu, ki onemogoča stike, odvzame varstvo in vzgoja in se
otroka zaupa drugemu od staršev, če meni, da bo ta omogočal stike in če je le tako mogoče varovati otrokovo korist.
(7) Preden odloči sodišče po četrtem, petem ali šestem
odstavku tega člena, mora glede otrokove koristi pridobiti
mnenje centra za socialno delo. Sodišče upošteva tudi
otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji
zaupa in jo je sam izbral in če je sposoben razumeti njegov
pomen in posledice.«.
19. člen
Za 106. členom se doda nov 106.a člen, ki se glasi:
»106.a člen
(1) Otrok ima pravico do stikov z drugimi osebami, s
katerimi je družinsko povezan in nanje osebno navezan,
razen če je to v nasprotju z otrokovo koristjo. Šteje se, da so
take osebe predvsem otrokovi stari starši, bratje in sestre,
polbratje in polsestre, nekdanji rejniki, prejšnji ali sedanji zakonec oziroma zunajzakonski partner enega ali drugega od
njegovih staršev.
(2) O stikih se sporazumejo otrokovi starši, otrok, če
je sposoben razumeti pomen sporazuma, in osebe iz prejšnjega odstavka. Če se sami o tem ne sporazumejo, jim pri
sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo. Obseg
in način izvrševanja stikov morata biti v otrokovo korist. Če
se starša otroka, otrok in osebe iz prejšnjega odstavka sporazumejo o stikih, lahko predlagajo, da sodišče v nepravdnem
postopku izda o tem sklep. Če sodišče ugotovi, da sporazum
ni v skladu s koristjo otrok, predlog zavrne.
(3) Če se tudi ob pomoči centra za socialno delo ne
sporazumejo, odloči o stikih sodišče v nepravdnem postopku, razen kadar odloča o stikih skupaj s spori o varstvu
in vzgoji otrok.
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(4) Predlog za odločitev o obsegu in načinu izvrševanja
stikov lahko vloži otrok, ki je dopolnil petnajst let in je sposoben razumeti pomen in pravne posledice svojih dejanj, osebe
iz prvega odstavka tega člena ali center za socialno delo.
Predlogu za ureditev stikov mora biti priloženo dokazilo pristojnega centra za socialno delo, da so se osebe iz prvega
odstavka tega člena s starši otroka in otrokom ob njegovi
pomoči poskušale sporazumeti o stikih.
(5) Preden sodišče odloči o predlogu, mora glede otrokove koristi pridobiti mnenje pristojnega centra za socialno
delo. Če predlagatelj ni otrok, upošteva sodišče tudi njegovo
mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in
jo je sam izbral in če je sposoben razumeti njegov pomen in
posledice.«.
20. člen
V 107. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če imata oba starša varstvo in vzgojo otroka, se
morata sporazumeti o stalnem prebivališču otroka in o tem,
kateremu od njiju se vročajo pošiljke za otroka.«.
21. člen
113. člen se spremeni tako, da se glasi:
»113. člen
(1) Roditeljsko pravico izvršujeta starša sporazumno
v skladu z otrokovo koristjo. Če se sama o tem ne sporazumeta, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga center za
socialno delo.
(2) Kadar starša ne živita skupaj in nimata oba varstva
in vzgoje otroka, odločata o vprašanjih, ki bistveno vplivajo
na otrokov razvoj, oba sporazumno, v skladu z otrokovo koristjo. Če se sama o tem ne sporazumeta, jima pri sklenitvi
sporazuma pomaga center za socialno delo. O vprašanjih
dnevnega življenja otroka odloča tisti od staršev, ki ima otroka v varstvu in vzgoji.
(3) Če se starša v primerih iz prejšnjih odstavkov tudi ob
pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta o vprašanjih,
ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, odloči o tem na predlog enega ali obeh staršev sodišče v nepravdnem postopku.
Predlogu mora biti priloženo dokazilo pristojnega centra za
socialno delo, da sta se starša ob njegovi pomoči poskušala
sporazumeti o izvrševanju roditeljske pravice.
(4) Preden sodišče odloči, mora o otrokovi koristi pridobiti mnenje centra za socialno delo. Sodišče upošteva tudi
otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji
zaupa in jo je sam izbral in če je sposoben razumeti njegov
pomen in posledice.
(5) Kadar je eden od staršev zadržan izvrševati roditeljsko pravico, jo izvršuje drugi od staršev sam.«.
114. člen se črta.

22. člen

23. člen
V 116. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
»(3) O zadevah iz prejšnjih odstavkov odloča sodišče v
nepravdnem postopku.«.
24. člen
Tretji odstavek 117. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(3) Popolno poslovno sposobnost lahko pridobi tudi
mladoletnik, ki je postal roditelj, če so za to pomembni razlogi. O tem odloča sodišče v nepravdnem postopku.«.
25. člen
V 122. členu se v drugem odstavku za besedo »sodišče« doda besedilo »v nepravdnem postopku.«.

Uradni list Republike Slovenije
26. člen
123. člen se spremeni tako, da se glasi:
»123. člen
(1) Starši so dolžni preživljati svoje otroke do polnoletnosti, tako da v skladu s svojimi sposobnostmi in zmožnostmi
zagotovijo življenjske razmere, potrebne za otrokov razvoj.
(2) Če se otrok redno šola, pa tudi če se redno šola
vpisan na izredni študij, so ga starši dolžni preživljati tudi po
polnoletnosti, vendar največ do dopolnjenega šestindvajsetega leta starosti.
(3) Otroka iz prejšnjih odstavkov, ki je sklenil zakonsko
zvezo ali živi v zunajzakonski skupnosti, so starši dolžni preživljati le, če ga ne more preživljati zakonec ali zunajzakonski
partner.«
27. člen
Prvi odstavek 124. člena se spremeni, tako da se
glasi:
»(1) Polnoletni otrok je dolžan po svojih zmožnostih preživljati svoje starše, če ti nimajo dovolj sredstev za življenje
in si jih ne morejo pridobiti.«.
28. člen
V 125. členu se beseda »Roditelj« nadomesti z besedilom »Tisti od staršev«.
29. člen
V 126. členu se beseda »možnostih« nadomesti z besedo »zmožnostih«.
30. člen
127. člen se spremeni tako, da se glasi:
»127. člen
(1) Zakonec ali zunajzakonski partner sta dolžna preživljati mladoletnega otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja, ki živi z njima, razen če je otroka sposoben
preživljati ta ali drugi od staršev.
(2) Dolžnost zakonca ali zunajzakonskega partnerja iz
prejšnjega odstavka preneha s prenehanjem njegove zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti z materjo ali očetom otroka, razen če je zakonska zveza ali zunajzakonska
skupnost prenehala zaradi smrti otrokove matere ali očeta. V
tem primeru sta preživeli zakonec ali zunajzakonski partner
dolžna preživljati otroka svojega umrlega zakonca ali zunajzakonskega partnerja samo, če sta živela z otrokom v času
prenehanja zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti.«.
31. člen
129. člen se spremeni tako, da se glasi:
»129. člen
Preživnina se določi glede na potrebe upravičenca in
materialne ter pridobitne zmožnosti zavezanca.«.
32. člen
Za 129. členom se doda nov 129.a člen, ki se glasi:
»129.a člen
(1) Pri odmeri preživnine za otroka mora sodišče
upoštevati otrokovo korist, tako da je preživnina primerna
za zagotavljanje uspešnega telesnega in duševnega razvoja
otroka.
(2) Preživnina mora zajemati stroške življenjskih potreb
otroka, zlasti stroške bivanja, hrane, oblačil, obutve, varstva,
izobraževanja, vzgoje, oddiha, razvedrila in drugih posebnih
potreb otroka.«.
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33. člen
130. člen se spremeni tako, da se glasi:
»130. člen
Če se starša sporazumeta o preživnini, lahko predlagata, da sodišče v nepravdnem postopku izda o tem sklep.
Če sodišče ugotovi, da sporazum ni v skladu s koristjo otrok,
predlog zavrne.«.
34. člen
Za 130. členom se doda nov 130.a člen, ki se glasi:
»130.a člen
O preživnini, ki jo je polnoletni otrok zavezan plačevati
staršem, lahko upravičenec in zavezanec skleneta sporazum
v obliki izvršljivega notarskega zapisa.«.
35. člen
131. člen se spremeni tako, da se glasi:
»131. člen
Starši preživljajo otroke v okviru svojega gospodinjstva,
razen če je to v nasprotju s koristjo otroka.«.
36. člen
Za 131. členom se dodajo novi 131.a, 131.b in 131.c
člen, ki se glasijo:
»131.a člen
(1) Razen pri dolžnosti staršev do preživljanja otrok,
lahko zavezanec sam izbere ali bo upravičencu plačeval preživnino ali ga bo vzel k sebi v preživljanje ali pa bo poskrbel
za njegovo preživljanje na drug način.
(2) Upravičenec lahko iz pomembnih razlogov zahteva,
da se mu preživnina določi v denarju.
131.b člen
Preživljanje otrok in zakonca, ki jih je zavezanec dolžan
preživljati po tem zakonu, ima prednost pred preživljanjem
staršev zavezanca.
131.c člen
Preživnina se določi v mesečnem znesku in za naprej,
zahteva pa se lahko od trenutka, ko je bila vložena tožba za
preživnino.«.
37. člen
132. člen se spremeni tako, da se glasi:
»132. člen
Sodišče lahko na zahtevo upravičenca ali zavezanca
zviša, zniža ali odpravi z izvršilnim naslovom določeno preživnino, če se spremenijo potrebe upravičenca ali zmožnosti
zavezanca, na podlagi katerih je bila preživnina določena.«.
38. člen
Za 132. členom se doda nov 132.a člen, ki se glasi:
»132.a člen
(1) Z izvršilnim naslovom določena preživnina se uskladi enkrat letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v
Republiki Sloveniji. Uskladitev se opravi v mesecu marcu,
pri čemer se upošteva kumulativna rast cen življenjskih potrebščin od meseca, od katerega je bila preživnina nazadnje
določena oziroma usklajena. Količnik uskladitve preživnin
objavi minister, pristojen za družino, v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Sodno poravnavo, pravnomočno sodno odločbo oziroma izvršljivi notarski zapis o preživnini je sodišče oziroma
notar dolžan poslati pristojnemu centru za socialno delo, če
ni bil dogovorjen drugačen način usklajevanja.
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(3) Center za socialno delo pisno obvesti upravičenca
in zavezanca o vsakokratni uskladitvi in novem znesku preživnine. Obvestilo centra za socialno delo je skupaj s sodno
poravnavo, pravnomočno sodno odločbo oziroma z izvršljivim notarskim zapisom izvršilni naslov.
(4) Če se otrok po osemnajstem letu starosti v letu, v
katerem se opravlja uskladitev preživnine, redno ne šola,
center za socialno delo ni dolžan pisno obvestiti upravičenca
in zavezanca o uskladitvi preživnine.
(5) Upravičenec je po osemnajstem letu starosti dolžan
centru za socialno delo do konca meseca januarja predložiti
potrdilo o šolanju ali ga obvestiti, kje se redno šola.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
(1) Postopki v zadevah iz 106., 113. in 114. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS,
št. 15/76, 30/86 – ZNP, 1/89, 14/89 in Uradni list RS, št. 13/94
– ZN, 82/94, 29/95 – ZPDF, 26/99 – ZPP, 60/99 – odl. US,
70/2000 – ZZNPOB, 64/2001, 110/2002 – ZIRD in 42/2003
– odl. US, v nadaljnjem besedilu: Zakon o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih), ki so začeti do uveljavitve tega zakona,
se dokončajo pred centri za socialno delo po določbah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. O pritožbah
zoper te odločbe odloča ministrstvo, pristojno za družino.
(2) Če bo po uveljavitvi tega zakona v zadevi iz prejšnjega odstavka odpravljena ali razveljavljena odločba prve
stopnje, se postopek nadaljuje pred okrožnim sodiščem po
tem zakonu.
(3) V zadevah iz prejšnjega odstavka se zahteva za
uvedbo postopka pred centrom za socialno delo šteje za
tožbo v pravdnem postopku oziroma predlog v nepravdnem
postopku.
(4) Centri za socialno delo zadeve iz drugega odstavka
tega člena po uradni dolžnosti odstopijo pristojnim sodiščem.
O odstopu zadev se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta direktor
centra za socialno delo, ki zadevo odstopa, in predsednik
sodišča, kateremu je zadeva odstopljena.
40. člen
(1) Postopki v zadevah iz 116. člena, tretjega odstavka
117. člena, 118. člena in drugega odstavka 122. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki so začeti
do uveljavitve tega zakona, se dokončajo pred okrajnimi
sodišči po določbah Zakona o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih.
(2) Če bo po uveljavitvi tega zakona v zadevi iz prejšnjega odstavka razveljavljena odločba prve stopnje, se postopek
nadaljuje pred okrožnim sodiščem po tem zakonu.
(3) Okrajna sodišča zadeve iz prejšnjega odstavka po
uradni dolžnosti odstopijo okrožnim sodiščem. O odstopu
zadev se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik sodišča, ki zadevo odstopa, in predsednik sodišča, kateremu
je zadeva odstopljena.
41. člen
Preživnine, določene do uveljavitve tega zakona, se
usklajujejo na način, določen s tem zakonom, in sicer prvič
v letu 2005.
42. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se ne uporablja II. 2.
točka 99. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94,
45/95, 38/99 in 28/2000) za nepravdne zadeve iz 16. člena
(drugi odstavek 105. člena), 18. člena (tretji in četrti odstavek 106. člena), 19. člena (drugi in tretji odstavek 106.a
člena), 21. člena (tretji odstavek 113. člena), 23. člena (tretji
odstavek 116. člena), 24. člena (tretji odstavek 117. člena),
25. člena (drugi odstavek 122. člena) in 33. člena (130. člen)
tega zakona.
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43. člen
Ta zakon začne veljati 1. maja 2004.
Št. 542-08/90-1/27
Ljubljana, dne 28. januarja 2004.
EPA 991-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

VLADA
633.

Uredba o spremembi uredbe o določitvi
ureditvenega območja mejnega prehoda za
obmejni promet Žuniči

Na podlagi 5. člena in drugega odstavka 12. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 110/02
– ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o določitvi ureditvenega
območja mejnega prehoda za obmejni promet
Žuniči
1. člen
V uredbi o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Žuniči (Uradni list RS, št. 103/02 in
110/02 – ZUreP-1) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Ureditveno območje obsega zemljišče, potrebno za
gradnjo mejnega prehoda, in sicer parc. št. 502/2, v skupni
izmeri 1136 m2, in parc. št. 322/4, v izmeri 145 m2, vse v k.o.
Žuniči.
Meja ureditvenega območja je razvidna iz ureditvene
situacije v M 1: 500, ki je sestavni del te uredbe.«.
2. člen
Priloga se nadomesti z novo prilogo, ki je sestavni del
te uredbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-14/2002-28
Ljubljana, dne 12. februarja 2004.
EVA 2004-1520-0002
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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Uredba o spremembah uredbe o koncesijah
za gospodarsko izkoriščanje vode na
posameznih odsekih vodotokov Barbarski
potok, Mislinja, Dolžanka, Cerknica, Oresovka,
Trševka, Jaška grapa, Dolova grapa, Muštrova
grapa, Kanomljica, Ravenski potok, Lahinja,
Poljanska Sora, Ramšakov graben, Rečki
potok, Zadnja Sora, Savinja za proizvodnjo
električne energije

o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94
− ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 − ZSOVA, 119/00, 30/01 −
ZODPM-C in 52/02 − ZDU-1) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96 – ZVO-A, 9/99 – odl.
US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS, 67/02 – ZV-1) izdaja Vlada
Republike Slovenije

1. člen
V sklepu o ustanovitvi Agencije za energijo (Uradni list
RS, št. 54/00; v nadaljnjem besedilu: sklep) se 14. člen spremeni tako, da se glasi:
»Nepremičnine, potrebne za delo agencije, pridobi
agencija v svojem imenu in za račun Republike Slovenije.
Sredstva za nakup nepremičnin, potrebnih za delo
agencije, lahko agencija zagotovi, razen iz virov po 15. členu
tega sklepa, tudi iz presežkov prihodkov iz preteklih poslovnih let in najemanjem dolgoročnih posojil.
Nepremičnine iz prvega odstavka tega člena so last
Republike Slovenije, s katerimi upravlja agencija, pri čemer
mora agencija ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Nepremičnine, potrebne za delo agencije, se lahko zagotovijo tudi z najemom ustreznih prostorov.«.

UREDBO
o spremembah uredbe o koncesijah za
gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih
odsekih vodotokov Barbarski potok, Mislinja,
Dolžanka, Cerknica, Oresovka, Trševka,
Jaška grapa, Dolova grapa, Muštrova grapa,
Kanomljica, Ravenski potok, Lahinja, Poljanska
Sora, Ramšakov graben, Rečki potok, Zadnja
Sora, Savinja za proizvodnjo električne energije
1. člen
V uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Barbarski potok, Mislinja,
Dolžanka, Cerknica, Oresovka, Trševka, Jaška grapa, Dolova grapa, Muštrova grapa, Kanomljica, Ravenski potok, Lahinja, Poljanska Sora, Ramšakov graben, Rečki potok, Zadnja
Sora, Savinja za proizvodnjo električne energije (Uradni list
RS, št. 5/00 in 49/03) se v tabeli 1. člena:
– v tretji vrstici pri vodotoku Mislinja (Straže):
številke koordinat gorvodne meje odseka »Y =5 513
420, X =5 144 985 in H =542,00« nadomestijo s številkami
»Y = 5 513 050, X = 5 145 130 in H = 535,00«,
številke koordinat dolvodne meje odseka »Y =5 512
260, X =5 145 410 in H =520,00« nadomestijo s številkami
»Y =5 512 240, X =5 145 430 in H =519,50«
ter številka bruto potenciala »273« nadomesti s številko
»192«;
– v sedemnajsti vrstici pri vodotoku Kanomljica (Sp.
Kanomlja):
številke koordinat gorvodne meje odseka »Y =5 423
910, X =5 099 350 in H =307,00« nadomestijo s številkami
»Y =5 423 384, X =5 099 201 in H =310,00«,
ter številka bruto potenciala »113« nadomesti s številko
»180«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-01/2001-12
Ljubljana, dne 12. februarja 2004.
EVA 2004-2511-0032
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

635.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
ustanovitvi Agencije za energijo

Na podlagi prvega odstavka 116. člena energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 52/02 − ZJA, 110/02
− ZGO-1 in 50/03 − odl. US) v povezavi z 21. členom zakona

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o
ustanovitvi Agencije za energijo

2. člen
V prvem odstavku 15. člena se za besedilom »Sredstva
za delo« črta besedilo », razen nepremičnin iz 14. člena tega
sklepa,«.
3. člen
Četrti odstavek 16. člena sklepa se spremeni tako, da
se glasi:
»Agencija vodi poslovne knjige in izdeluje letna poročila
v skladu z določili zakona o računovodstvu (Uradni list RS,
št. 23/99 in 30/02). Agencija je dolžna enkrat letno predložiti
letno poročilo, ki mora biti pripravljeno v skladu z določili
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), v sprejem
Vladi Republike Slovenije. Letno poročilo agencije mora pregledati pooblaščeni revizor, katerega mnenje priloži agencija
k letnemu poročilu.«
4. člen
17. člen sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»Agencija je dolžna enkrat letno izdelati poročilo o stanju na področju energetike in ga hkrati z letnim poročilom iz
četrtega odstavka prejšnjega člena predložiti Vladi Republike
Slovenije v sprejem.
Poročilo o stanju na področju energetike mora obsegati:
– podatke o alokaciji čezmejnih zmogljivosti,
– podatke o mehanizmih za odpravljanje zamašitev v
prenosnem in distribucijskih omrežjih,
– čas, ki ga potrebujejo sistemski operaterji za priključitev in popravila,
– podatke o dostopu do omrežij in do skladišča zemeljskega plina oziroma terminala za utekočinjen zemeljski
plin,
– podatke o priključitvi novih proizvajalcev električne
energije na omrežje,
– podatke o ločenih obračunih pravnih oseb, ki opravljajo več kot eno energetsko dejavnost na področju oskrbe
z električno energijo ali z zemeljskim plinom ali ki poleg
energetske dejavnosti na teh dveh področjih opravljajo še
drugo dejavnost,
– podatke o izvajanju nalog sistemskih operaterjev
prenosnega in distribucijskega omrežja električne energije
ter sistemskih operaterjev prenosnega in distribucijskega
omrežja zemeljskega plina, skladišč zemeljskega plina ali
terminalov za utekočinjen zemeljski plin,
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– oceno stopnje preglednosti in konkurenčnosti na trgu
električne energije in zemeljskega plina.
Agencija je dolžna vsake tri mesece poročati ministrstvu, pristojnemu za energijo, o izvedenih ključnih nalogah
iz vsebinskega in ekonomskega vidika.«.
5. člen
V prvem odstavku 20. člena sklepa se na koncu druge
alinee podpičje nadomesti s piko in črta tretja alinea.
6. člen
Za 23. členom se doda 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen
Ministrstvo, pristojno za energijo, lahko od pooblaščenih
oseb v agenciji zahteva vse podatke, potrebne za izvajanje
nadzora skladno z 48. členom zakona o javnih agencijah
(Uradni list RS, št. 52/02) ter podatke, potrebne za vrednotenje vseh aktov, katere sprejme ali nanje daje soglasje
Vlada Republike Slovenije.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Agencija je dolžna splošne akte agencije uskladiti z določbami tega sklepa v roku 90 dni od objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in jih spremenjene posredovati ministrstvu, pristojnemu za energijo.
8. člen
Agencija ne sme objaviti nobenega splošnega akta iz
svoje pristojnosti, za izvajanje katerega je potreben kakršenkoli dodaten sklep oziroma sprememba akta iz pristojnosti
Vlade Republike Slovenije, ne da bi bila poprej takšen sklep
oziroma sprememba akta sprejeta.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 408-26/2001-8
Ljubljana, dne 12. februarja 2004.
EVA 2003-2511-0165
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
636.

Pravilnik o uradni izkaznici državnega
pravobranilca, pomočnika državnega
pravobranilca ter višjih strokovnih sodelavcev
in strokovnih sodelavcev

Na podlagi drugega odstavka 56. člena zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 20/97, 56/02) izdaja
minister za pravosodje

PRAVILNIK
o uradni izkaznici državnega pravobranilca,
pomočnika državnega pravobranilca ter višjih
strokovnih sodelavcev in strokovnih sodelavcev

Št.

16 / 20. 2. 2004 /
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1. člen
S tem pravilnikom se določa obrazec, postopek izdajanja in uničevanja ter evidentiranja uradne izkaznice državnega pravobranilca, pomočnika državnega pravobranilca
ter višjih strokovnih sodelavcev in strokovnih sodelavcev
državnega pravobranilstva (v nadaljnjem besedilu: uradna
izkaznica), ko pred sodišči in drugimi organi nastopajo v
imenu državnega pravobranilstva.
2. člen
Uradna izkaznica državnega pravobranilca in pomočnika državnega pravobranilca je plastificirana izkaznica
velikosti 85,6 x 54 mm.
Na eni strani izkaznice so: fotografija imetnika izkaznice (kot je potrebna za osebni dokument), datum izdaje
izkaznice, registrska številka, grb Republike Slovenije ter
besedilo: »REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO«. V novi vrstici je besedilo: »Ministrstvo za
pravosodje potrjuje, da je..........(osebno ime imetnika kartice)
državni pravobranilec / državna pravobranilka ali pomočnik
državnega pravobranilca / pomočnica državnega pravobranilca Državnega pravobranilstva (zunanjega oddelka) v
…........«, žig ter podpis ministra(-ice), pristojnega za pravosodje (obrazec št. 1).
Na drugi strani izkaznice je besedilo: »Državni organi,
organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil morajo dajati državnemu pravobranilstvu na njegovo zahtevo
uradne podatke in obvestila, potrebna za zastopanje v posamezni zadevi. V ta namen lahko državno pravobranilstvo
zahteva od pristojnega organa na vpogled spis o posamezni
zadevi (12. člen zakona o državnem pravobranilstvu).« (obrazec št 2).
3. člen
Uradna izkaznica višjih strokovnih sodelavcev ter strokovnih sodelavcev državnega pravobranilstva je plastificirana
izkaznica velikosti 85,6 x 54 mm.
Na eni strani izkaznice so: fotografija imetnika izkaznice
(kot je potrebna za osebni dokument), datum izdaje izkaznice, registrska številka, grb Republike Slovenije ter besedilo:
»REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO
». V novi vrstici je besedilo: »Ministrstvo za pravosodje potrjuje, da je..........(osebno ime imetnika kartice) višji strokovni
sodelavec / višja strokovna sodelavka ali strokovni sodelavec
/ strokovna sodelavka Državnega pravobranilstva (zunanjega
oddelka) v …........«, žig ter podpis ministra(-ice), pristojnega
za pravosodje (obrazec št. 3).
Na drugi strani izkaznice je grb Republike Slovenije in
napis »REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO«. Pod tem napisom je na sredini napis »URADNA
IZKAZNICA« (obrazec št. 4).
4. člen
Ministrstvo, pristojno za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) izdaja uradne izkaznice in izvaja administrativno tehnične zadeve v zvezi z izdajanjem in uničevanjem
uradnih izkaznic iz 2. in 3. člena tega pravilnika.
O izdanih uradnih izkaznicah iz 2. in 3. člena tega pravilnika vodi ministrstvo evidenco. Za posamezno izkaznico
se v evidenco vpisujejo naslednji podatki:
– osebno ime imetnika izkaznice,
– registrska številka izkaznice,
– datum izdaje,
– datum prenehanja veljavnosti oziroma nadomestitve
izkaznice in razlog za prenehanje oziroma nadomestitev izkaznice,
– datum uničenja in razlog za uničenje izkaznice.
Državno pravobranilstvo je dolžno ministrstvo redno in
tekoče obveščati o podatkih iz prejšnjega odstavka.
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5. člen
Če imetnik izkaznico izgubi ali kako drugače ostane
brez nje ali je poškodovana, je o tem dolžan nemudoma
obvestiti ministrstvo. Ministrstvo upravičencu na njegove
stroške izda novo izkaznico pod novo registrsko številko.
Naknadno najdena izkaznica, ki je bila izgubljena, oziroma
poškodovana izkaznica se uniči.
Če prenehajo razlogi, na podlagi katerih je bila izkaznica izdana, je imetnik ali njegov bližnji dolžan izkaznico takoj
vrniti ministrstvu. Vrnjena izkaznica se uniči. Uničenje izkaznice se opravi komisijsko. Komisijo v sestavi predsednika
komisije in dveh članov imenuje, izmed delavcev ministrstva,
minister za pravosodje. O uničenju izkaznice komisija sestavi
zapisnik.
6. člen
Obrazci iz 2. in 3. člena tega pravilnika so sestavni del
tega pravilnika in so objavljeni skupaj z njim.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 161-03-1/01
Ljubljana, dne 4. februarja 2004.
EVA 2003-2011-0058
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje
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Obrazec št. 1
REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO
Ministrstvo za pravosodje potrjuje, da je

………………………………….……
(osebno ime)

državni pravobranilec Državnega
pravobranilstva (zunanjega oddelka) v
………………………….…………….

FOTO

Datum izdaje:
Reg. št.:

M.P.

……….……………..
podpis ministra (-ice)

Obrazec št. 2

Dravni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci
javnih pooblastil morajo dajati dravnemu
pravobranilstvu na njegovo zahtevo uradne podatke
in obvestila, potrebna za zastopanje v posamezni
zadevi. V ta namen lahko dravno pravobranilstvo
zahteva od pristojnega organa na vpogled spis o
posamezni zadevi (12. �len Zakona o dravnem
pravobranilstvu).

Obrazec št. 3

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO
Ministrstvo za pravosodje potrjuje, da je
……………..…………….….…..………
(osebno ime)

višji strokovni sodelavec Državnega
pravobranilstva (zunanjega oddelka) v
……………………………..…………….

FOTO

Datum izdaje:
Reg. št.:

M.P.

….…………………..
podpis ministra (-ice)

Obrazec št. 4

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO

URADNA IZKAZNICA
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Pravilnik o elektronskem dostopu do
informatizirane glavne knjige

Na podlagi prvega in drugega odstavka ter 2. točke tretjega odstavka 198. člena zakona o zemljiški knjigi (Uradni list
RS, št. 58/03) izdaja minister za pravosodje

PRAVILNIK
o elektronskem dostopu do informatizirane
glavne knjige
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Uporaba pravilnika
1. člen
(1) Ta pravilnik določa način elektronskega dostopa do
informatizirane glavne knjige zemljiške knjige (v nadaljevanju: informatizirana glavna knjiga), tehnične pogoje priključitve, nadomestilo za uporabo informatizirane glavne knjige,
pooblastilo za izdajanje rednih izpiskov, pomoč pri uporabi in
nadzor nad uporabo informatizirane glavne knjige.
(2) Ta pravilnik se uporablja za elektronski dostop do
tistih podatkov informatizirane glavne knjige, ki so na podlagi uredbe o naložitvi in vodenju zemljiške knjige z uporabo
računalniške tehnologije ter o uskladitvi podatkov v zemljiški
knjigi s podatki zemljiškega katastra (Uradni list RS, št. 42/01
– v nadaljnjem besedilu: uredba) usklajeni z ročno vodeno
zemljiško knjigo (v nadaljnjem besedilu: usklajeni podatki).
(3) Elektronski dostop je mogoč tudi do neusklajenih
podatkov. Za neusklajene podatke ne velja načelo zaupanja
v zemljiško knjigo, razen za podatke o plombi.
Pomen uporabljenih pojmov
2. člen
(1) Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak
pomen kot v zakonu o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št.
58/03).
(2) Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji
pomen:
1. elektronski vpogled je vpogled v informatizirano
glavno knjigo prek vpoglednega računalnika oziroma informacijskega kioska pri okrajnem sodišču oziroma drugem
državnem organu;
2. oddaljeni elektronski dostop je dostop do podatkov,
vpisanih v glavni knjigi zemljiške knjige, prek internet dostopa;
3. elektronska zahteva za overjeni izpisek je zahteva,
poslana v elektronski obliki, da zemljiškoknjižno sodišče izda
redni ali zgodovinski izpisek iz zemljiške knjige in ga pošlje
po pošti osebi, ki ga je zahtevala;
4. redni izpisek, ki ga lahko po tem pravilniku izdajajo
upravne enote in notarji, ima značaj overjenega izpiska iz
zemljiške knjige;
5. upravljavec informatizirane glavne knjige je Center za
informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.
II. ELEKTRONSKI DOSTOP DO INFORMATIZIRANE
GLAVNE KNJIGE
Način elektronskega dostopa
3. člen
(1) Elektronski dostop do informatizirane glavne knjige se zagotovi z elektronskim vpogledom ali z oddaljenim
elektronskim dostopom.
(2) Podatki, pridobljeni prek elektronskega dostopa
nimajo značaja overjenega izpiska iz zemljiške knjige.
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(2) Uporabnik lahko prek elektronskega dostopa zahteva, da mu zemljiškoknjižno sodišče izda overjeni izpisek iz
zemljiške knjige (v nadaljnjem besedilu: elektronska zahteva
za overjeni izpisek).
Elektronski vpogled
4. člen
(1) Elektronski vpogled morajo zagotoviti vsa okrajna
sodišča.
(2) Elektronski vpogled lahko zagotovijo tudi drugi
državni organi, če za to izpolnjujejo tehnične pogoje za oddaljeni elektronski dostop.
(3) Elektronski vpogled se izvaja s poizvedovanjem na
podlagi kombinacije podatka o pristojnem zemljiškoknjižnem
sodišču in o katastrski občini ter številki zemljiškoknjižnega
vložka oziroma o identifikacijskem znaku nepremičnine.
(4) Elektronski vpogled je brezplačen.
Način oddaljenega elektronskega dostopa
5. člen
(1) Oddaljeni elektronski dostop se omogoči prek internet dostopa z uporabo posebnega vmesnika, dostopnega na
portalu Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (www.sodisce.si).
(2) Oddaljeni elektronski dostop se izvaja s poizvedovanjem na podlagi kombinacije podatka o pristojnem
zemljiškoknjižnem sodišču in o katastrski občini ter številki
zemljiškoknjižnega vložka oziroma o identifikacijskem znaku
nepremičnine.
(3) Upravljavec informatizirane glavne knjige mora
uporabniku takoj po prejemu poizvedbe o podatkih prek oddaljenega elektronskega dostopa poslati ustrezne podatke,
vpisane v informatizirani glavni knjigi, na elektronski naslov
uporabnika, ki ga je ta navedel ob poizvedbi.
Tehnični pogoji za oddaljeni elektronski dostop
6. člen
(1) Upravljavec informatizirane glavne knjige mora zagotoviti oddaljeni elektronski dostop uporabniku, ki uporablja
strojno in programsko opremo, ki ustreza naslednjim parametrom:
1. spletni brskalnik,
2. Adobe Acrobat Reader,
3. ustrezen modem (priporočeno ISDN),
4. elektronski poštni predal, odprt na strežniku na območju Republike Slovenije.
(2) Upravljavec informatizirane glavne knjige mora na
svojih spletnih straneh objaviti priporočene tehnične pogoje in vrste spletnih brskalnikov z verzijami, za katere jamči
ustrezno delovanje pri oddaljenem elektronskem dostopu.
Oddaljeni elektronski dostop za imetnike pravic, vpisanih v
zemljiško knjigo
7. člen
Imetnikom pravic, ki so v njihovo korist vpisane v zemljiško knjigo (v nadaljnjem besedilu: imetniki pravic), se zagotovi oddaljeni elektronski dostop, če izpolnjujejo pogoje iz
prvega odstavka prejšnjega člena in razpolagajo s spletnim
digitalnim potrdilom.
Nadomestilo za oddaljeni elektronski dostop
8. člen
(1) Za vsakokratno poizvedovanje prek oddaljenega
elektronskega dostopa se plača nadomestilo v višini 16 točk,
pri čemer se uporabi vrednost točke, določene v zakonu, ki
ureja sodne takse.
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(2) Nadomestilo iz prvega odstavka mora plačati uporabnik preko sistema za posredovanje plačil ob vsakokratni
uporabi.

(2) Pomoč se zagotavlja prek elektronske pošte.

Upravičenci do brezplačnega oddaljenega elektronskega
dostopa

14. člen
Upravljavec informatizirane glavne knjige opravlja nadzor nad uporabo informatizirane glavne knjige in nad plačevanjem nadomestil.

9. člen
(1) Državni organi, organi lokalnih skupnosti in osebe
javnega prava, ki opravljajo upravne naloge po javnem pooblastilu za oddaljeni elektronski dostop ne plačujejo nadomestila iz prejšnjega člena.
(2) Imetnikom pravic, ki izpolnjujejo pogoj iz 7. člena
tega pravilnika, se zagotovi brezplačen oddaljen elektronski
dostop, le če je v glavni knjigi zemljiške knjige vpisan EMŠO
ali druga enolična identifikacijska številka imetnika pravice.
Elektronska zahteva za overjeni izpisek
10. člen
(1) Elektronska zahteva za overjeni izpisek iz zemljiške
knjige se lahko pri zemljiškoknjižnem sodišču posreduje:
1. prek vpoglednega računalnika oziroma informacijskega kioska za elektronski vpogled ali
2. prek oddaljenega elektronskega dostopa, če uporabnik izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 6. člena tega
pravilnika.
(2) Zemljiškoknjižno sodišče je overjeni izpisek iz zemljiške knjige dolžno poslati po pošti na naslov, naveden v
zahtevi iz prejšnjega odstavka, najkasneje naslednji delovni
dan po prejemu zahteve.
(3) Za izpisek, izdan na podlagi elektronske zahteve, se
plača sodna taksa, določena v zakonu za izpisek iz zemljiške
knjige.
(4) Sodno takso za izpisek, zahtevan prek oddaljenega
elektronskega dostopa, plača uporabnik preko sistema za
posredovanje plačil ob vsakokratni zahtevi.
3. POOBLASTILO ZA IZDAJANJE REDNIH IZPISKOV
Pooblastilo upravnim enotam za izstavljanje rednih izpiskov
11. člen
(1) Redni izpisek iz zemljiške knjige lahko izstavi vsaka
upravna enota, ki izpolnjuje tehnične pogoje za oddaljeni
elektronski dostop iz 6. člena tega pravilnika.
(2) Za redni izpisek, ki ga izstavi upravna enota iz prejšnjega odstavka, plača oseba, na katere zahtevo je bil izpisek
izstavljen, upravno takso v višini sodne takse, določene v
zakonu za izpisek iz zemljiške knjige.
Pooblastilo notarjem za izstavljanje rednih izpiskov
12. člen
(1) Redni izpisek iz zemljiške knjige lahko izstavi vsak
notar, ki izpolnjuje tehnične pogoje za oddaljeni elektronski
dostop iz 6. člena tega pravilnika.
(2) Za redni izpisek, ki ga izstavi, mora notar prek sistema za posredovanje plačil plačati sodno takso, določeno v
zakonu za izpisek iz zemljiške knjige.
(3) Stroške sodne takse iz prejšnjega odstavka zaračuna notar osebi, na katere zahtevo je izpisek izstavil.
4. POMOČ PRI UPORABI IN NADZOR
Pomoč pri uporabi
13. člen
(1) Pomoč pri odpravi napak v zvezi z uporabo informatizirane glavne knjige zagotavlja upravljavec informatizirane
glavne knjige, ki lahko za te storitve pooblasti drugo osebo.

Nadzor

5. KONČNA DOLOČBA
Končna določba
15. člen
Ta pravilnik začne veljati devetdeseti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-12-5/03
Ljubljana, dne 12. februarja 2004.
EVA 2003 -2011-0062
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje

638.

Pravilnik o prepovedi uporabe določenih snovi
s hormonskim ali tireostatskim delovanjem in
beta-agonistov v živinoreji

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99,
70/00, 7/02, 13/02 – ZKrmi in 67/02) in petega odstavka
33. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01
in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRAVILNIK
o prepovedi uporabe določenih snovi
s hormonskim ali tireostatskim delovanjem
in beta-agonistov v živinoreji*
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja ukrepe za preprečevanje vnosa
škodljivih snovi v prehransko verigo ljudi zaradi zdravljenja
živali s snovmi, ki vsebujejo snovi s hormonskim ali tireostatskim delovanjem ali beta-agoniste.
(2) Za namen tega pravilnika se enotno uporabljajo
opredelitve pojmov, določene v Direktivah 64/433/EGS, 71/
118/EGS, 77/99/EGS, 91/495/EGS, 91/493/EGS in 2001/82/
ES ter opredelitve pojmov, ki imajo naslednji pomen:
1. farmske živali so domače govedo, prašiči, ovce,
koze, domači kopitarji, perutnina, kunci, vključno z divjadjo
in divjimi prežvekovalci, če so vzgojeni na posestvu;
2. zdravljenje je uporaba odobrenih snovi za zdravljenje posamezne farmske živali pod pogoji iz 5. člena tega pravilnika po opravljenem veterinarskem pregledu za zdravljenje
plodnostnih motenj, vključno s prekinitvijo neželene brejosti
in v primeru beta agonistov za sprožitev tokolize pri kravah
na porodu, zdravljenje dihalnih težav in sprožitev tokolize pri
kopitarjih, ki se ne redijo za proizvodnjo mesa;
3. zootehnična uporaba je uporaba:
– katerekoli snovi pri farmskih živalih na odgovornost
veterinarja, odobrene pod pogoji iz 5. člena tega pravilnika
za sinhronizacijo estrusa in pripravo živali donork in prejem* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivi 96/22/ES in
2003/74/ES.
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nic za presajevanje zarodkov po opravljenem veterinarskem
pregledu;
– v akvakulturi pri živalih za rejo za inverzijo spola, v
skladu z veterinarskim receptom in na odgovornost veterinarja;
4. nezakonita uporaba je uporaba neodobrene snovi
ali proizvoda ali uporaba sicer odobrene snovi ali proizvoda
za druge namene ali pod drugimi pogoji, kot so dovoljeni v
zakonodaji Evropske unije.
(3) Kadar se ta pravilnik sklicuje na predpise Evropske
unije, se njihove določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat
veljavnem besedilu.
2. člen
Prepovedano je dajati v promet:
– snovi iz seznama A priloge 1, ki je sestavni del tega
pravilnika, za uporabo pri vseh vrstah živali,
– snovi iz seznama B priloge 1 tega pravilnika, namenjene za uporabo pri živalih, katerih meso in proizvodi
se uporabljajo za prehrano ljudi, razen za tiste namene, ki
so navedeni v 2. točki prvega odstavka 4. člena in 6. členu
tega pravilnika.
3. člen
Glede snovi in pripravkov, ki vsebujejo snovi iz priloge 1
in snovi iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, veljajo
naslednje prepovedi:
– kakršnakoli uporaba pri farmskih živalih in akvakulturah;
– posedovanje farmskih živali in akvakultur, ki so bile
tretirane s snovmi iz priloge 1 ali priloge 2 tega pravilnika,
razen, če so pod uradnim nadzorom, ali če je potrjeno, da so
bile upoštevane določbe 4., 5. ali 6. člena tega pravilnika;
– dajanje živali v promet ali zakol za prehrano ljudi,
če vsebujejo snovi, navedene v prilogi 1 ali prilogi 2 tega
pravilnika, razen v primeru, če je dano zagotovilo, da so bile
upoštevane določbe 4., 5. ali 6. člena tega pravilnika;
– dajanje akvakultur in njihovih proizvodov v promet za
prehrano ljudi, če so bile tretirane s snovmi iz priloge 1 ali
priloge 2 tega pravilnika;
– promet z mesom živali, vključno z akvakulturami, če
so bile živali tretirane s snovmi iz priloge 1 ali priloge 2 tega
pravilnika;
– predelava mesa iz prejšnje alinee.
4. člen
(1) Ne glede na določbe 2. in 3. člena tega pravilnika
je dovoljena:
1. uporaba testosterona, progesterona in njunih derivatov pri farmskih živalih izključno za potrebe zdravljenja, ki
takoj po absorpciji z mesta dajanja, razvijejo matično spojino.
Zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, ki se uporablja
za zdravljenje, mora izpolnjevati zahteve za izdajo dovoljenja
za promet v skladu z Direktivo 2001/82/ES in ga lahko daje le
veterinar tako, da ga injicira ali v primeru zdravljenja motenj v
delovanju jajčnikov v obliki vaginalnih spiral, vendar nikakor
v obliki implantatov. Tako zdravljena žival mora biti jasno
označena. O zdravljenju označenih živali mora odgovorni
veterinar voditi evidenco. Evidenca, ki se lahko vodi tudi v
dnevniku na gospodarstvu, ki mora biti v skladu s predpisi o
zdravilih za uporabo v veterinarski medicini v vsaki reji živali
in vsebovati vsaj naslednje podatke:
– način zdravljenja,
– vrsto odobrene snovi,
– datum zdravljenja,
– označbo zdravljene živali. Evidenca mora biti na razpolago uradnemu veterinarju;
2. uporaba za zdravljenje živali z zdravili za uporabo
v veterinarski medicini, ki imajo dovoljenje za promet, pod
naslednjimi pogoji:
– alil trenbolon (altrenogest), če se daje peroralno, ali
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beta-agonisti, če se uporabljajo pri kopitarjih in hišnih živalih,
z zagotovilom, da se uporabljajo v skladu z navodili proizvajalca;
– beta-agonisti, če se dajejo v injekcijski obliki za indukcijo tokolize pri kravah na porodu.
(2) Snovi iz prejšnjega odstavka mora dajati veterinar ali
v primeru iz prve alinee 2. točke prejšnjega odstavka druga
oseba, na neposredno odgovornost veterinarja. Odgovorni
veterinar mora voditi evidenco zdravljenja, ki mora vsebovati
vsaj podatke iz 1. točke prejšnjega odstavka.
(3) Imetniki živali ne smejo posedovati zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo beta-agoniste, ki se
lahko uporabijo za indukcijo tokolize.
(4) Ne glede na drugo alineo 2. točke prvega odstavka
tega člena je prepovedano zdravljenje proizvodnih živali,
vključno s plemenskimi živalmi, ki so proti koncu njihovega
razplodnega življenjskega obdobja.
5. člen
(1) Ne glede na prvo alineo 3. člena in brez vpliva na
2. člen tega pravilnika se dovoli za namen zootehnične
uporabe pri farmskih živalih dajanje zdravil z estrogenim
(razen estradiol 17ß in njegove estrom podobne derivate), androgenim ali gestagenim učinkovanjem, če imajo
dovoljenje za promet v skladu z Direktivo 2001/82/ES. Ta
zdravila mora dajati veterinar, živali pa morajo biti jasno
označene. O dajanju zdravil mora odgovorni veterinar
voditi evidenco v skladu s 1. točko prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Za sinhronizacijo estrusa in pripravo živali donork in
prejemnic za presaditev zarodkov, lahko zdravila iz prejšnjega odstavka daje tudi druga oseba, za katero je neposredno
odgovoren veterinar.
(3) V primeru akvakultur, se lahko dajejo mladim ribam
v prvih treh mesecih življenja z namenom inverzije spola,
zdravila za uporabo v veterinarski medicini z androgenim
delovanjem, če imajo dovoljenje za promet v skladu z Direktivo 2001/82/ES.
(4) V primerih iz tega člena mora veterinar izdati veterinarski recept, s katerim določi vrsto zootehnične uporabe ter
vrsto in količino potrebnega zdravila, pri čemer je večkratna
izdaja zdravila na isti recept prepovedana. O predpisanih
zdravilih mora veterinar voditi evidenco.
(5) Zootehnična uporaba zdravil iz tega člena je prepovedana pri proizvodnih živalih, vključno s plemenskimi
živalmi v času pitanja proti koncu razplodnega obdobja.
6. člen
(1) Ne glede na prvo alineo 3. člena in brez vpliva na
2. člen tega pravilnika, se lahko v skladu z Direktivo 2001/82/
ES pri farmskih živalih uporabi zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebuje estradiol 17ß ali njegove estrom
podobne derivate izključno za:
– zdravljenje maceracije ali mumifikacije plodu pri govedu, ali
– zdravljenje piometre pri govedu.
(2) Ne glede na prvo alineo 3. člena in brez vpliva na
2. člen tega pravilnika je dovoljeno farmskim živalim dajati
zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo
estradiol 17ß ali njegove estrom podobne derivate za indukcijo estrusa pri govedu, konjih, ovcah ali kozah, vendar
najpozneje do 14. oktobra 2006 ter v skladu z Direktivo
2001/82/ES.
(3) Zdravljenje lahko opravi le veterinar osebno pri živalih, ki so jasno označene. O takem zdravljenju mora voditi
evidenco, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– vrsto danega zdravila,
– vrsto zdravljenja,
– datum zdravljenja,
– oznako zdravljene živali,
– datum izteka karence.
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(4) Evidenca mora biti na razpolago uradnemu veterinarju.
(5) Imetnikom živali je prepovedano posedovati zdravila
za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo estradiol 17ß
ali njegove estrom podobne derivate.
7. člen
(1) Hormonski proizvodi in beta-agonisti, katerih dajanje
farmskim živalim je dovoljeno v skladu s 4., 5. ali 6. členom
tega pravilnika, morajo izpolnjevati zahteve, določene v Direktivi 2001/82/ES.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je prepovedana uporaba:
1. hormonskih proizvodov:
a) ki delujejo kot depoziti,
b) ki imajo karenco daljšo kot 15 dni po končanem
zdravljenju in
c) proizvodov:
– ki so pridobili dovoljenje za promet v skladu s predpisi, ki so bili veljavni pred uveljavitvijo uredbe 2309/93/EGS
(1. januar 1995),
– za katere niso znani pogoji uporabe,
– za katere ne obstajajo reagenti ali oprema, ki se
uporabljajo v analiznih tehnikah za odkrivanje prisotnosti
zaostankov v količinah, ki presegajo dovoljene mejne vrednosti,
2. zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo beta-agoniste, ki imajo karenco daljšo kot 28 dni po
končanem zdravljenju.
8. člen
(1) Z živalmi, namenjenimi za pleme in s plemenskimi
živalmi proti koncu njihovega razplodnega obdobja življenja,
je promet dovoljen, če so bili upoštevani pogoji 4.,5. in 6. člena tega pravilnika. Meso teh živali se lahko označi z veterinarsko oznako, če so izpolnjeni pogoji iz 4., 5. ali 6. člena
tega pravilnika in upoštevana karenca, določena v dovoljenju
za promet z zdravilom.
(2) Promet z visoko vrednimi konji in posebno z dirkalnimi in tekmovalnimi konji, cirkuškimi konji ali s konji, namenjenimi za razplod ali razstave, vključno z registriranimi kopitarji,
katerim je bilo dano zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebuje alil-trenbolon ali beta-agoniste v skladu in
za namene iz 4. člena tega pravilnika, je dovoljen tudi pred
iztekom karence, vendar mora biti izkazano, da so izpolnjeni
vsi pogoji za dajanje v promet in da je v veterinarskem spričevalu ali potnem listu, če ta vsebuje veterinarsko spričevalo,
ki spremlja te živali, naveden datum in vrsta zdravljenja.
(3) Mesa in proizvodov živali, ki jim je bila dana snov
z estrogenim, androgenim ali gestagenim učinkom ali
beta-agonisti v skladu s tem pravilnikom, se ne sme dajati
v promet za prehrano ljudi, razen če so bile zadevne živali
zdravljene z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini, ki
izpolnjuje zahteve iz prejšnjega člena in upoštevana določena karenca, preden so bile živali zaklane.
9. člen
(1) Snovi iz 2. in 3. člena tega pravilnika lahko posedujejo le pravne in fizične osebe, ki imajo za to dovoljenje, izdano v skladu z 68. členom Direktive 2001/82/ES. Ta določba
se nanaša na posedovanje teh snovi ob uvozu, proizvodnji,
skladiščenju, distribuciji, prodaji ali uporabi.
(2) Poleg pregledov, določenih s predpisi o trgovanju
z živalmi in proizvodi na teritoriju Evropske unije, izvajajo
uradni veterinarji brez predhodnega obvestila tudi uradne
preglede v skladu z 11. členom Direktive 96/23/ES zlasti
zato, da se prepreči:
– posedovanje in prisotnost prepovedanih snovi ali proizvodov iz 2. in 3. člena tega pravilnika, ki bi se uporabljale
pri pitanju živali;
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– nezakonito uporabo pri živalih;
– nepravilnosti glede upoštevanja karenc, predpisanih
v 7. členu tega pravilnika;
– nepravilnosti glede upoštevanja posebnih omejitev
uporabe določenih snovi ali proizvodov, kot so določene v
4., 5. in 6. členu tega pravilnika.
(3) Preskušanja glede prisotnosti snovi iz prvega odstavka tega člena v živalih, v vodi za napajanje in na vseh
mestih, kjer se živali zadržujejo ali vzrejajo in testiranja glede
zaostankov teh snovi v živih živalih, njihovih izločkih in telesnih tekočinah ter v živalskih tkivih in proizvodih, se morajo
izvajati v skladu s Prilogama III in IV Direktive 96/23/ES.
(4) Kadar se s pregledi in preskusi iz drugega in tretjega
odstavka tega člena odkrije:
– prisotnost snovi ali proizvodov, katerih uporaba ali
posedovanje je prepovedana, ali prisotnost ostankov snovi, dajanje katerih predstavlja nezakonito uporabo, uradni
veterinar z inšpekcijskimi pooblastili te snovi in proizvode
odvzame. Živali, katerim so bile te snovi ali proizvodi dani
in njihovo meso je pod uradnim nadzorom do izvršitve predpisanih ukrepov;
– neupoštevanje zahtev iz druge in tretje alinee drugega
odstavka tega člena, uradni veterinar z inšpekcijskimi pooblastili izvede ustrezne ukrepe v zvezi s prekrški, določenimi
v zakonu, ki ureja veterinarstvo.
10. člen
(1) Brez vpliva na Direktivo 2001/82/ES, morajo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s tem pravilnikom:
– kupujejo ali proizvajajo snovi s tireostatskim, estrogenim, androgenim ali gestagenim učinkom in beta-agoniste,
– imajo dovoljenje za opravljanje prometa s snovmi iz
prejšnje alinee,
– kupujejo ali proizvajajo farmacevtske proizvode in
zdravila za uporabo v veterinarski medicini iz snovi iz prve
alinee tega odstavka,
voditi evidence, ki v kronološkem zaporedju vsebujejo
količine, ki so bile proizvedene ali pridobljene in količine, ki
so bile prodane ali uporabljene za proizvodnjo farmacevtskih
proizvodov ali zdravil za uporabo v veterinarski medicini ter
imena oseb, od katerih so bile te količine nabavljene in katerim so bile prodane.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka morajo biti dostopni
uradnemu veterinarju in v primeru evidenc v elektronski obliki
tudi v obliki izpisa.
11. člen
Če se s pregledi ugotovijo pomanjkljivosti glede izpolnjevanja zahtev iz tega pravilnika v državi izvora živali ali
proizvodov, Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) v skladu z Direktivo 89/608/EGS
nemudoma obvesti vse pristojne organe v drugih državah
članicah in Komisijo, da se zagotovi pravilno izvajanje zakonodaje s področja veterinarstva in zootehnike.
12. člen
(1) Iz držav, ki niso članice Evropske unije (v nadaljnjem
besedilu: tretje države), v katerih je dovoljen promet in uporaba stilbenov, derivatov stilbena, njihovih soli in estrov, ali
tireostatskih snovi pri živalih, je prepovedan uvoz farmskih
živali, živali iz akvakultur ter mesa in proizvodov, pridobljenih
iz teh živali.
(2) Iz tretjih držav je tudi prepovedan uvoz:
a) farmskih živali ali živali iz akvakultur,
– ki so jim bile na kakršen koli način dane snovi iz priloge 1, seznama A tega pravilnika;
– ki so jim bile dane snovi iz seznama B priloge 1 ali
priloge 2 tega pravilnika v nasprotju s pogoji in zahtevami
iz 4., 5., 6. in 8. člena tega pravilnika in ni bila upoštevana
karenca, dovoljena z mednarodnimi priporočili;
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b) mesa in proizvodov, pridobljenih od živali iz prejšnje
točke.
(3) Živali, namenjene za pleme in plemenske živali na
koncu svojega razplodnega življenjskega obdobja ter njihovo
meso, se lahko iz tretjih držav uvozijo samo, kadar so dana
ustrezna zagotovila, ki so najmanj enakovredna zagotovilom
iz tega pravilnika.
(4) Veterinarski pregledi pri uvozu iz tretjih držav se izvajajo v skladu s pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede
živali pri vnosu na teritorij Evropske unije iz tretjih držav in
pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede proizvodov pri
vnosu na teritorij Evropske unije iz tretjih držav.
13. člen
Direktive Evropske unije, na katere se sklicuje ta pravilnik, so do 1. maja 2004 v pisni in elektronski obliki na vpogled
pri VURS v angleškem in slovenskem jeziku.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o snoveh s hormonskim ali tireostatskim delovanjem, beta agonistih in govejem somatotropinu (Uradni list
RS, št. 4/01)
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-706/2003
Ljubljana, dne 9. februarja 2004.
EVA 2004-2311-0141
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Priloga 1

Uradni list Republike Slovenije
Slovenije v zadevi preprečevanja uporabe škodljivih snovi v
Republiki Sloveniji

SKLEP
o prepovedi trgovanja in uporabe govejega
somatotropina (BST)*
I
(1) Prepovedana je uporaba in trgovanje ali kakršnakoli
prepustitev tretjemu govejega somatotropina pri oziroma za
krave molznice.
(2) Ta sklep se ne uporablja za proizvodnjo za izvoz
ter izvoz govejega somatotropina v države, ki niso članice
Evropske unije.
II
(1) Pravne in fizične osebe, ki nabavljajo ali proizvajajo
goveji somatotropin, ter pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa s to snovjo v skladu z drugim odstavkom prejšnjega dela tega sklepa, morajo
voditi natančne evidence, ki v kronološkem zaporedju vsebujejo količine, ki so proizvedene ali dobavljene, in količine,
ki so prodane ali uporabljene, imena oseb, ki so jim bile te
količine prodane oziroma od katerih so bile dobavljene.
(2) Evidence iz prejšnjega odstavka morajo biti na
razpolago uradnemu veterinarju, v primeru elektronske oblike vodenja evidenc pa tudi v obliki izpisa računalniškega
izpisa.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-707/2003
Ljubljana, dne 2. februarja 2004.
EVA 2004-2311-0138
mag. Simona Salamon, dr. vet. med. l. r.
v.d. generalne direktorice VURS

Seznam prepovedanih snovi:
Seznam A:
– tireostatske snovi
– stilbeni, derivati stilbenov, njihove soli in estri
Seznam B:
– estradiol 17ß in njegovi estrom podobni derivati
– beta-agonisti

Priloga 2
Seznam začasno prepovedanih snovi, dokler Komisija
EU ne določi drugače:
– snovi z estrogenim (razen estradiol 17ß in njegovi
estrom podobni derivati), androgenim ali gestagenim delovanjem.

639.

Sklep o prepovedi trgovanja in uporabe
govejega somatotropina (BST)

Na podlagi prvega odstavka 21. člena in drugega odstavka 33. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS,
št. 33/01) izdaja direktor Veterinarske uprave Republike

640.

Pravilnik o prepovedi vznemirjanja živali
zavarovanih vrst ptic v naravnih skalnih
apnenčastih stenah na območju Kraškega
roba

Na podlagi prvega odstavka 4. člena uredbe o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Uradni list RS, št. 57/93,
61/93 – popr., 69/00, 56/99 – ZON in 98/02) in v zvezi s
36. členom zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02,
110/02 – ZDT-B in 56/03) izdaja minister za okolje, prostor
in energijo

PRAVILNIK
o prepovedi vznemirjanja živali zavarovanih vrst
ptic v naravnih skalnih apnenčastih stenah
na območju Kraškega roba
1. člen
(1) Ta pravilnik določa posege in dejavnosti, ki vznemirjajo in bistveno posegajo v življenjske procese zavarovanih
vrst ptic, na območju Kraškega roba kot pomembnem delu
njihovega življenjskega prostora, in ureja prepovedi ter omejitve izvajanja teh posegov in dejavnosti.
*Ta sklep vsebinsko povzema Odločbo 1999/879 ES.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Ta pravilnik se nanaša zlasti na naslednje zavarovane vrste ptic: planinski orel, sokol selec, velika uharica in
puščavec.
2. člen
(1) Območje Kraškega roba obsega območje naravnih
skalnih apnenčastih sten (v nadaljnjem besedilu: apnenčaste
stene), ki se raztezajo od državne meje z Italijo pri Ospu in
Socerbu proti jugovzhodu do državne meje s Hrvaško pri Mlinih in Rakitovcu. Na spodnjem delu poteka meja območja od
Kala na italijanski meji, kjer se od nje loči v smeri proti Ospu,
nadaljuje po robu doline Osapske reke do Stare Gabrovice,
Črnega Kala in naprej proti Bezovici, kjer se priključi cesti
proti Podpeči. Od tu se spusti do železniške proge pod Svetim Štefanom in poteka po njej do Dola pri Hrastovljah, nato
pred tunelom prečka progo in se pri Velikem Gradežu obrne
proti zahodu na Kuk. Meja se nadaljuje po grebenu severovzhodno nad naseljem Smokvice do Vrh Križa, kjer se spusti
v Smokavsko valo, prečka cesto Gračišče – Smokvica in se
po njenem odcepu nadaljuje proti Brgotu, naprej pa po cesti
Gračišče – Mlini vse do meje s Hrvaško. Na zgornjem robu
območje meji na Zgornji kras, nato meja pri naselju Kastelec
prečka cesto Črni kal – Kozina in se nadaljuje proti Gabru.
Po robu Srednjega Krasa in Velikega Krasa mimo Črnotič se
nadaljuje po celotnem zgornjem robu stene pri Gardišču in
naprej mimo Praproč na Škrbino, Jampršnik, Kameniščik čez
Gradišče na Lipnik, Kavčič in do državne meje.
(2) Za gnezdenje zavarovanih vrst ptic iz drugega
odstavka prejšnjega člena so na območju iz prejšnjega odstavka manj pomembne naslednje apnenčaste stene: Mišja
peč, Stena nad vasjo, Babna, Velika stena nad Ospom, razen
njenega desnega dela, Črnikalska stena, Stena med naseljema Črni Kal in Loke.
(3) Meja območja iz prvega odstavka tega člena je določena na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1 : 50.000,
ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(4) Meje apnenčastih sten iz drugega odstavka tega
člena so določene na temeljnem topografskem načrtu v
merilu 1 : 5.000, ki je kot priloga 2a in 2b sestavni del tega
pravilnika.
(5) Temeljni topografski načrti iz prejšnjih dveh odstavkov se v izvirniku hranijo in so na vpogled na ministrstvu,
pristojnem za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo). Kopije teh načrtov se hranijo in so na vpogled
tudi na Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave ter na
Upravni enoti Koper.
3. člen
(1) Na območju iz prvega odstavka prejšnjega člena je
v apnenčastih stenah prepovedano:
– plezati in se kakorkoli drugače zadrževati v ali izven
obstoječih plezalnih smeri,
– nadelavati in označevati nove plezalne smeri, kar
pomeni zabijati kline v apnenčasti steni izven obstoječe
plezalne smeri, in označevati nove planinske pešpoti, brez
predhodnega soglasja ministrstva.
(2) Na območju iz prvega odstavka prejšnjega člena je
prepovedano:
– v apnenčasti steni Štrkljevica uporabljati planinsko
pešpot med Zanigradom in Podpečjo, ki vodi ob vznožju
apnenčaste stene Štrkljevice,
– v apnenčasti steni Podpeška stena uporabljati planinsko plezalno pot iz Podpeči na Vrh stene,
– v apnenčasti steni Veli Badin uporabljati planinsko pešpot pod zahodnim delom apnenčastih sten Velega Badina
in Kroga ter plezalno pot čez steno in
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– v desnem delu apnenčaste stene Velika stena nad
Ospom dostopati do stene iz južne strani.
(3) Ne glede na prepoved iz prve alinee prvega odstavka tega člena je dovoljeno plezati in se kakorkoli drugače
zadrževati v ali izven obstoječih plezalnih smeri tekom celega
leta v apnenčastih stenah iz drugega odstavka prejšnjega
člena ter v desnem delu apnenčaste stene Velika stena nad
Ospom v predelu levo od smeri Italijanska in na njej.
(4) Ne glede na prepovedi iz druge alinee prvega odstavka tega člena je brez predhodnega soglasja ministrstva
dovoljeno nadelavati in označevati nove plezalne smeri tekom celega leta v stenah iz drugega odstavka prejšnjega člena, pri čemer je apnenčasta stena Velika stena nad Ospom
na desno zamejena s smerjo Medo.
(5) Ne glede na prepovedi iz druge alinee prvega odstavka tega člena se brez predhodnega soglasja ministrstva
lahko spelje in označi:
– novo planinsko pešpot ob apnenčasti steni Štrkljevica
tako, da poteka mimo te stene,
– novo planinsko pešpot v apnenčasti steni Veli Badin
tako, kot da poteka do največjega spodmola, nato pa z obvozom mimo naravnega mosta in se nadaljuje za robom te
stene.
(6) Območje desnega dela apnenčaste stene Velika
stena nad Ospom iz tretjega odstavka tega člena in desni del
območja apnenčaste stene Velika stena nad Ospom iz četrtega odstavka tega člena sta shematsko prikazani na kartah,
ki sta kot prilogi 3a in 3b sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(1) Območje Kraškega roba se označi v naravi z označevalnimi znaki kot območje življenjskega prostora zavarovanih vrst ptic na mestu, ki je označeno na načrtu iz tretjega
odstavka 2. člena tega pravilnika s črko PT.
(2) Označevalni in opozorilni znaki se postavijo na naslednjih mestih dostopa do apnenčastih sten:
– Velika stena nad Ospom zraven mosta v Ospu in pred
vhodom v kamp v Ospu,
– Štrkljevica na planinski pešpoti iz prve alinee drugega
odstavka 3. člena tega pravilnika na obeh odcepih na planinsko pešpot iz prve alinee petega odstavka 3. člena tega
pravilnika,
– Veli Badin na delu preden se planinska pešpot odcepi
na planinsko pešpot iz druge alinee petega odstavka 3. člena
tega pravilnika.
(3) Znaki iz prejšnjih dveh odstavkov se postavijo v
skladu s pravilnikom, ki ureja označevanje zavarovanih območij naravnih vrednot, v slovenskem, angleškem, nemškem
in italijanskem jeziku.
(4) Postavitev znakov zagotovi ministrstvo v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja eno leto.
Št. 354-09-22/98
Ljubljana, dne 22. januarja 2004.
EVA 2003-2511-0074
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
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Priloga 3a
Obmo�je apnen�aste stene desnega dela Velike stene v Ospu

obmo�je apnen�aste stene, kjer je dovoljeno plezanje v obstoje�ih smereh
Kartografska podlaga:
Shematski naris desnega dela Velike stene v Ospu
Zaloba Sidarta.

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
Januar 2004
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Priloga 3b
Desni del obmo�ja apnen�aste stene Velike stene v Ospu

zamejitev na desni strani obmo�ja apnen�aste stene Velika stena v Ospu, do
koder je dovoljeno plezanje ter nadelovanje in ozna�evanje novih plezalnih
smeri

Kartografska podlaga:
Shematski naris desnega dela Velike stene v Ospu
Zaloba Sidarta.
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
Januar 2004
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641.

Program priprave državnega lokacijskega
načrta za preložitev glavne ceste G2-108 ob
naselju Zgornji Log pri Litiji

Na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03
– ZZK-1) sprejme minister za okolje, prostor in energijo v
soglasju z ministrom za promet

PROGRAM PRIPRAVE
državnega lokacijskega načrta za preložitev
glavne ceste G2-108 ob naselju
Zgornji Log pri Litiji
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
državnega lokacijskega načrta
Republika Slovenija vzdržuje obstoječe cestno omrežje,
odpravlja ozka grla oziroma rekonstruira cestne odseke in s
tem povečuje prepustnost, varnost prometa in vozne hitrosti
na cestnem omrežju. Središča regionalnega pomena se z
daljinskim cestnim omrežjem in med seboj povezujejo z
glavnimi cestami.
Obstoječa glavna cesta II. reda št. 108 (G2-108) Ljubljana (Črnuče) – Litija – Hrastnik – Zidani most (v nadaljnjem
besedilu: glavna cesta G2-108) je predvidena za rekonstrukcijo, ozko grlo predstavlja nivojski prehod preko železniške
proge na odseku št. 1182 Ribče – Litija ter neustrezni prečni
profil in horizontalni elementi ceste, ki otežujejo srečanje
tovornih vozil. Odprava ozkega grla je možna z izgradnjo
izvennivojskega prečkanja magistralne železniške proge
Ljubljana – Zidani most v km 537.756 (stacionaža železniške proge) oziroma v km 9.176 (stacionaža G2-108/1182)
in preložitvijo glavne ceste na odseku št. 1182 Ribče – Litija
med km 8.740 pred naseljem Zgornji Log in km 10.146 za
naseljem Zgornji Log.
Minister za promet je z dopisom št. 2645-56/2001/
22-0413 z dne 30. 9. 2003 podal pobudo za izdelavo državnega lokacijskega načrta za preložitev glavne ceste G2-108
na odseku št. 1182 Ribče – Litija med km 8.740 (pred naseljem Zgornji Log) in km 10.146 (za naseljem Zgornji Log)
in za izgradnjo izven nivojskega križanja z železniško progo
(v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt). Pobuda je
dokumentirana z Idejnim projektom »Rekonstrukcija ceste G
II-108/1182 Ribče – Litija od km 6.970 do km 10.140, Spodnji Hotič – Zgornji Log« (izdelal IBT Nizke gradnje Trbovlje,
d.o.o., Trbovlje, št. projekta 7277/302, marec 2001) in pregledno situacijo v M 1: 5000. Pobuda ministra za promet je
utemeljena v:
– prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Republike
Slovenije za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 1/86,
41/87 in 12/89 ter Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95,
11/99 in 4/03);
– prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega
plana Republike Slovenije za obdobje 1986 – 1990 (Uradni
list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 72/95,
11/99 in 4/03);
– načrtu razvojnih programov Direkcije Republike Slovenije za ceste pod oznako »nivojsko križanje Zgornji Log«.
Predlagana preložitev glavne ceste je usklajena z zakonom, ki ureja varnost v železniškem prometu.
II. Predmet in programska izhodišča državnega lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje
Predmet izdelave državnega lokacijskega načrta so
vse prostorske ureditve, vezane na preložitev glavne ceste
G2-108 ob naselju Zgornji Log pri Litiji ter izgradnjo nadvoza
nad železniško progo Ljubljana–Zidani most, in sicer:
– prestavitev ceste G2-108 na odseku 1182 od km
8,740 (pred naseljem Zgornji Log) do km 10,146 (za naseljem Zgornji Log), približne dolžine 1400 m,
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– ukinitev sedanjega nivojskega prečkanja ceste z železniško progo v km 9.445,
– ureditev križišč oziroma priključkov, in sicer priključka
obstoječe ceste pred in za nadvozom čez železniško progo
Zidani most–Ljubljana.
Celotno območje urejanja leži v Občini Litija, ob naselju
Zgornji Log.
Rekonstruirana glavna cesta G2-108 bo obšla naselje
Zgornji Log. Tik pred naseljem se bo situativno in niveletno
ločila od obstoječe trase in preko nasipa in nadvoza izvennivojsko prečkala magistralno železniško progo Zidani most
– Ljubljana. Za nadvozom se bo spustila na višino 0.5 m nad
koto stoletne poplavne varnosti reke Save, se približa železniški progi in vzporedno z njo potekala do km 10.140, kjer se
bo priključila na že rekonstruiran del glavne ceste G2-108.
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad za prostorski razvoj je dne 9. 12. 2003 v skladu z 28. členom zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.
in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: zakon o urejanju
prostora) sklical 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 državnega lokacijskega
načrta oziroma predvidene prostorske ureditve.
Na prostorski konferenci so priporočila podali predstavniki Telekoma Slovenije, ELES Elektro-Slovenija d.o.o.
in Občine Litija. Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. so svoje
priporočilo podale po pošti.
Na podlagi priporočil se v postopku priprave državnega
lokacijskega načrta prouči:
– morebitni vpliv zajezitve reke Save – akumulacije za
HE Ponoviče (predvidena kota zajezitve v jezu Poganek je
245,50 m.n.m.),
– ustreznost predlaganih elementov ceste,
– izvedba dodatnega pasu za levo zavijanje v naselje
Zgornji Log,
– smiselno umeščanje dostopov do obdelovalnih kmetijskih zemljišč.
Priprava državnega lokacijskega načrta obsega izdelavo:
– strokovnih podlag iz IV. točke tega programa,
– državnega lokacijskega načrta, ki mora biti izdelan
v skladu s 24., 43., 44. in 46. členom zakona o urejanju
prostora.
III. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo
sodelovali pri pripravi državnega lokacijskega načrta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave državnega lokacijskega načrta podati smernice oziroma
pogoje za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta pa soglasja in mnenje, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami;
3. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,
Sektor za civilno obrambo;
4. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje
varstva okolja;
5. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje
ohranjanja narave;
6. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje
upravljanja z vodami;
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za
energetiko;
8. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;
9. Ministrstvo za promet, Urad za železnice;
10. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
11. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino, skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine
Slovenije;
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12. Zavod RS za varstvo narave;
13. Zavod za ribištvo Slovenije;
14. Javna agencija za železniški promet RS, Maribor;
15. Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Medvode;
16. ELES Elektro-Slovenija d.o.o., Ljubljana;
17. Elektro Ljubljana, Ljubljana;
18. Geoplin d.o.o., Ljubljana;
19. Telekom Slovenije, Ljubljana;
20. Občina Litija;
21. Komunalno stanovanjsko podjetje Litija;
22. druge občinske gospodarske javne službe ter drugi
organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave DLN
izkazalo, da so tangirani.
Postopek priprave državnega lokacijskega načrta vodi
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad za prostorski
razvoj, Dunajska 21, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOPE
UPR).
Investitorja načrtovanih prostorskih ureditev sta Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19,
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MZP DRSC) in Občina Litija, Jerebova 14, Litija (v nadaljnjem besedilu: Občina Litija).
Naročnik vseh strokovnih podlag ter državnega lokacijskega načrta je MZP DRSC.
Izdelovalec državnega lokacijskega načrta mora izpolnjevati pogoje iz 156. do 160. člena zakona o urejanju prostora in ga MZP DRSC izbere po predpisih o oddaji javnega
naročila. MZP DRSC mora v komisijo za izbiro izdelovalca
državnega lokacijskega načrta imenovati tudi člana, ki ga določi MOPE UPR. MOPE UPR mora pred pričetkom postopka
javnega naročila za izbiro izdelovalca državnega lokacijskega načrta potrditi projektno nalogo.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in strokovnih podlag
Preden je minister za promet podal pobudo za izdelavo
državnega lokacijskega načrta, je MZP DRSC pridobil idejni
projekt »Rekonstrukcija ceste G II-108/1182 Ribče – Litija
od km 6.970 do km 10.140, Spodnji Hotič – Zgornji Log«
(IBT Nizke gradnje Trbovlje, d.o.o., št. proj. 7277/302, marec
2001). V idejnem projektu sta bili od km 6.970 do km 7.999
proučeni dve varianti (po obstoječi trasi – Osnovna trasa in
v vznožju pobočja, imenovanega Pod Konjem). Občina Litija
se ne strinja z nobeno predlagano varianto, strinja pa se s
predlaganim idejnim projektom na odseku od km 7.853 do
km 10.140, zato je bila podana pobuda le za odsek med km
8.740 in km 10.146.
Ker je dolžina preložitve sorazmerno kratka (približno
1400 m), prostor omejuje reka Sava in železniška proga,
začetna in končna točka preložitve pa sta glede na to, da
je cesta obstoječa, fiksni in zato znotraj tako kratkega odseka variante različnih potekov niso možne in ker preložitev
zagotavlja večjo prometno varnost vseh udeležencev v prometu in ustrezno prostorsko umestitev ceste, se v postopku
priprave državnega lokacijskega načrta ne izvede primerjave
variantnih rešitev.
Pri izdelavi strokovnih podlag in državnega lokacijskega
načrta je treba upoštevati naslednje že izdelano gradivo:
– Idejni projekt »Rekonstrukcija ceste G II-108/1182
Ribče – Litija od km 6.970 do km 10.140, Spodnji Hotič
– Zgornji Log« (IBT Nizke gradnje Trbovlje, d.o.o., št. proj.
7277/302, marec 2001).
Pred izdelavo državnega lokacijskega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag:
1. temeljni topografski načrt v M 1:1000;
2. zemljiško-katastrski načrt območja državnega lokacijskega načrta, izdelan v M 1:1000 oziroma v M 1:2880,
potrjen na Geodetski upravi RS;
3. celostna idejna rešitev ceste, podvoza in drugih ureditev, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in
ureditve v M 1:1000 z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
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4. tehnične idejne rešitve ceste, podvoza in drugih ureditev izdelane kot posamezni načrti v skladu s pravilnikom,
ki ureja podrobnejšo vsebino projektne dokumentacije v M 1:
1000, z ustreznim tehničnim poročilom in projektantskim predračunom;
5. strokovne podlage, izdelane v skladu z navodilom, ki
ureja vsebino posebnih strokovnih podlag in vsebino prostorskih izvedbenih aktov:
a) geološko in geotehnično poročilo,
b) idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav
in omrežij, ki so potrebni za delovanje načrtovanih prostorskih
ureditev in omogočajo izgradnjo infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij, ki so potrebni za delovanje naselja,
c) idejne rešitve prestavitev, razširitev in drugih prilagoditev obstoječih objektov, naprav in ureditev, ki so potrebne
zaradi realizacije načrtovanih prostorskih ureditev,
d) strokovne podlage glede načina reševanja deponiranja viškov materiala in odvzema materiala, po potrebi
idejne rešitve in vse ostale strokovne podlage za ureditev
deponij,
e) rešitve v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, posebej
pa:
– ukrepi za preprečitev in sanacijo prekomernega hrupa
virov in imisijskih obremenitev varovanih območij,
– vodnogospodarske ureditve s prikazom zaščite podtalnice, vodnih virov in površinskih voda ter ureditve strug
površinskih voda in hudournikov; s prikazom sistema odvodnjavanja in čiščenja meteornih in ostalih odpadnih voda,
– ukrepi za lokalno zmanjšanje onesnaženja zraka,
– ukrepi za zaščito pred prekomernim onesnaženjem
zemlje in tal,
– ukrepi za omilitev vplivov na živalski in rastlinski
svet,
– ureditev reliefa in zelenih površin s prikazom sprememb in končnega stanja;
6. poročilo o vplivih na okolje, izdelano v skladu z navodilom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil o vplivih na
okolje in z upoštevanjem evropskih standardov;
7. morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale
iz smernic nosilcev urejanja prostora; po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
V postopku priprave državnega lokacijskega načrta Ministrstvo za kulturo – Uprava RS za kulturno dediščino zagotovi izdelavo strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine
v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine, in jih
posreduje MOPE UPR.
Pred izdelavo državnega lokacijskega načrta Zavod
RS za varstvo narave zagotovi izdelavo naravovarstvenih
smernic v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave, in
jih posreduje MOPE UPR.
V. Roki izdelave državnega lokacijskega načrta
Pridobitev smernic za načrtovanje
MZP DRSC zagotovi gradivo za pridobitev smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 s
tehničnim poročilom).
MOPE UPR pridobi smernice za načrtovanje s strani
nosilcev urejanja prostora iz III. točke tega programa.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh po
prejemu vloge.
Izdelovalec državnega lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: izdelovalec) izdela analizo smernic ter ob
upoštevanju le-te ter analize prostora izdela usmeritve za
načrtovanje prostorske ureditve po prejemu vseh smernic.
MOPE UPR in MZP DRSC potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
Izdelava strokovnih podlag in predloga državnega lokacijskega načrta
MZP DRSC zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag iz
IV. točke tega programa po potrditvi usmeritev.
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Izdelovalec izdela predlog državnega lokacijskega načrta po prevzemu vseh strokovnih podlag.
MZP DRSC preda predlog državnega lokacijskega načrta MOPE UPR.
MOPE UPR pridobi recenzijsko mnenje k predlogu državnega lokacijskega načrta s strani strokovnjakov s področja prostorskega in prometnega načrtovanja, varstva okolja
in finančnega področja in ga preda MZP DRSC.
Izdelovalec dopolni predlog državnega lokacijskega načrta po predaji recenzijskega mnenja s strani MZP DRSC.
MOPE UPR pred objavo javne razgrnitve predloga
državnega lokacijskega načrta organizira prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu državnega lokacijskega načrta pridobijo in uskladijo
priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalne
skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
MOPE UPR v sodelovanju z Ministrstvom za promet in
MZP DRSC seznani Občino Litija s predlogom državnega
lokacijskega načrta.
Javna razgrnitev in javne obravnave
Minister za okolje, prostor in energijo s sklepom odredi
javno razgrnitev predloga državnega lokacijskega načrta na
Ministrstvu za okolje, prostor in energijo ter na Občini Litija.
Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
MOPE UPR v sodelovanju z MZP DRSC v času javne
razgrnitve organizira javno obravnavo. Javna obravnava
mora biti v kraju načrtovane prostorske ureditve.
MOPE UPR obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave najmanj z objavo v Uradnem listu
Republike Slovenije ter na krajevno običajen način najmanj
en teden pred začetkom javne razgrnitve.
MOPE UPR v sodelovanju z MZP DRSC in Občino Litija
v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse
pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in
posameznikov.
MOPE UPR v sodelovanju z Ministrstvom za promet,
MZP DRSC in izdelovalcem prouči pripombe in predloge.
Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega
upoštevanja.
MOPE UPR s pripombami in predlogi ter predlogom
stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih
delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje.
Minister za okolje, prostor in energijo po predhodnem
mnenju ministra za promet odloči o upoštevanju pripomb in
predlogov.
MOPE UPR v sodelovanju z MZP DRSC seznani Občino Litija z odločitvijo o upoštevanju pripomb in predlogov.
Izdelava dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta
MZP DRSC zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev
strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih
strokovnih podlag.
MZP DRSC zagotovi gradivo (dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta oziroma njegov izvleček) za
pridobitev mnenj.
MOPE UPR pozove nosilce urejanja prostora iz III.
točke tega programa, da podajo mnenje k dopolnjenemu
predlogu državnega lokacijskega načrta.
Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po
prejemu vloge.
MOPE UPR pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka
s področja prostorskega načrtovanja ter stališče ministra za
promet k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega
načrta v času pridobivanja mnenj.
MOPE UPR posreduje MZP DRSC mnenja nosilcev
urejanja prostora, recenzijsko mnenje ter mnenje ministra
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za promet z namenom, da izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta.
Sprejem državnega lokacijskega načrta
Minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z
ministrom za promet posreduje usklajen dopolnjen predlog
državnega lokacijskega načrta Vladi Republike Slovenije
v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila prostorskih
konferenc in stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
Vlada Republike Slovenije sprejme državni lokacijski
načrt z uredbo in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VI. Obveznosti financiranja priprave državnega lokacijskega načrta
MZP DRSC zagotovi vsa sredstva za izvedbo javnega
razpisa in vsa potrebna sredstva za izdelavo strokovnih podlag ter državnega lokacijskega načrta.
MOPE UPR zagotovi vsa sredstva za recenzije državnega lokacijskega načrta.
VII. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-21-10/2003
Ljubljana, dne 19. januarja 2004.
EVA 2003-2511-0222
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
Soglašam!
Jakob Presečnik l. r.
Minister za promet

642.

Pravilnik o razveljavitvi pravilnika o strokovno
medicinskih pogojih za odvzem krvi

Na podlagi petega odstavka 12. člena zakona o preskrbi
s krvjo (Uradni list RS, št. 52/00) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o razveljavitvi pravilnika o strokovno
medicinskih pogojih za odvzem krvi
1. člen
Pravilnik o strokovno medicinskih pogojih za odvzem
krvi (Uradni list RS, št. 73/03) se razveljavi.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-2/2004
Ljubljana, dne 5. februarja 2004
EVA 2004-2711-0036
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
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Seznam nujnih zdravil za uporabo v humani
medicini

Na podlagi 8. člena zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02
– ZKrmi, 67/02) minister za zdravje objavlja

SEZNAM
nujnih zdravil za uporabo v humani medicini
1. člen
Ta seznam vsebuje nujna zdravila za uporabo v humani
medicini, poimenovana z mednarodnimi nelastniškimi imeni,
ki:
– nimajo dovoljenja za promet,
– so na podlagi zadnjih strokovnih dognanj nujno potrebna za zagotavljanje izvajanja zdravstvenega varstva ljudi
v Republiki Sloveniji in
– so pridobila posebno dovoljenje za uvoz pri organu,
pristojnem za zdravila, in se lahko izdajajo tudi na recept v
lekarnah.
Ta seznam ne vsebuje zdravil, ki jih klinike oziroma
inštituti uporabljajo v primerih iz druge in tretje alinee drugega odstavka 53. člena zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02
– ZKrmi in 67/02).
2. člen
Seznam nujnih zdravil iz prejšnjega člena vsebuje:
ATC

nelastniško ime

A02AB01
B01AA07

aluminijev hidroksid
acenokumarol

C02AC01
C03BA04

klonidin
klortalidon

H01BA02

dezmopresin

644.

farmacevtska oblika
tableta
tableta
raztopina za
injiciranje
tableta
pršilo za nos,
tableta

H02AB09
J04AC01
L01BB03
M03BX01

hidrokortizon
izoniazid
tiogvanin
baklofen

N01AX03

ketamin

N01BB02
N02AA01
N03AA03
N03AD01
N04AA01
N04BB01
N05BA09
N06BA04
N07AA02
N07BB01
S01AA30
S01AB02
S01FA01

lidokain
morfin (v obliki
sulfata)
primidon
etosuksimid
triheksifenidil
amantadin
klobazam
metilfenidat
piridostigmin
disulfiram
neomicin + bacitracin
sulfafurazol
atropin

V08BA

barijev sulfat

tableta
tableta
tableta
tableta
raztopina za
injiciranje
raztopina za
injiciranje
raztopina za
injiciranje
tableta
sirup, kapsula
tableta
kapsula
tableta
tableta
tableta
tableta
mazilo za oko
kapljice za oko
kapljice za oko
prašek za
suspenzijo

3. člen
Ta seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-1/2003
Ljubljana, dne 3. februarja 2004.
EVA 2003-2711-0024
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

Seznam standardov katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti in vitro diagnostičnega medicinskega
pripomočka s pravilnikom o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih

Na podlagi 5. člena pravilnika o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 47/02 in 75/03) objavlja minister za zdravje v soglasju z ministrico za gospodarstvo

SEZNAM STANDARDOV
katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka
s pravilnikom o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih
Oznaka standarda1

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

SIST EN 375:2001

Informacije proizvajalca o
diagnostičnih reagentih in
vitro za poklicno uporabo

SIST EN 376:2002

SIST EN 455-1:2001

Naslov standarda v angleškem
jeziku3

Referenčni dokument4

Information supplied by the EN 375:2001
manufacturer with in vitro
diagnostic reagents for professional use
Informacije proizvajalca o Information supplied by the EN 376:2002
diagnostičnih reagentih in manufacturer with in vitro
vitro za samotestiranje
diagnostic reagents for selftesting
Medicinske rokavice za
Medical gloves for single
EN 455-1:2000
enkratno uporabo use - Part 1: Requirements
1. del: Zahteve in preskusi and testing for freedom from
za ugotavljanje odsotnosti holes
lukenj

Oznaka nadomešče-nega
standarda5

Konec prehodnega
obdobja6
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Oznaka standarda1

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Naslov standarda v angleškem
jeziku3

Referenčni dokument4

SIST EN 455-2:2001

Medicinske rokavice za
enkratno uporabo 2. del: Zahteve in preskusi
za ugotavljanje fizikalnih lastnosti (vključno s
tehničnim popravkom 1:
1996)
Sterilizacija medicinskih
pripomočkov - Validacija in rutinska kontrola
sterilizacije z obsevanjem/
žarčenjem
Sterilizacija medicinskih
pripomočkov - Zahteve za
medicinske pripomočke,
ki morajo biti označeni
s »STERILNO« - 1.
del: Zahteve za končno
sterilizirane medicinske
pripomočke
Zahteve za priročnike za
uporabnike diagnostičnih
instrumentov in vitro za
profesionalno uporabo
Navodila za uporabo diagnostičnih instrumentov in
vitro za samotestiranje
Pljučni ventilatorji - 1.
del: Posebne zahteve za
ventilatorje za intenzivno
nego
Diagnostični sistemi in vitro - Navodila za uporabo
EN 29001 in EN 46001 ter
EN 29002 in EN 46002 za
diagnostične medicinske
pripomočke

Medical gloves for single
use - Part 2: Requirements
and testing for physical properties (including Corrigendum 1996)

EN 455-2:2000

SIST EN 552:2000/
A2:2001

SIST EN 556-1:2002

SIST EN 591:2002

SIST EN 592:2002
SIST EN 794-1:2000/
A1:2001
SIST EN 928:2000

SIST EN 980:2000/
A1:2000
SIST EN 980:2000/
A2:2002
SIST EN 1280-1:2000/
A1:2000

SIST EN 1658:2000
SIST EN ISO 4074:
2002
SIST EN ISO 4135:
2002
SIST EN ISO 9360-1:
2000

Sterilisation of medical devi- EN 552:1994/
ces - Validation and routine A2:2000
control of sterilisation by
irradiation
Sterilisation of medical
EN 556-1:2001
devices - Requirements
for medical devices to be
designated 'Sterile' - Part 1:
Requirements for terminally
sterilised medical devices
Instructions for use in vitro
diagnostic instruments for
professional use

EN 591:2001

Instructions for use for in
vitro diagnostic instruments
for self-testing
Lung ventilators - Part 1:
Particular requirements for
critical care ventilators

EN 592:2002

In vitro diagnostic systems Guidance on the application
of EN 29001 and EN 46001
and of
EN 29002 and EN 46002 for
in vitro diagnostic medical
devices
Grafični simboli za
Graphical symbols for use
označevanje medicinskih in the labelling of medical
pripomočkov
devices
Grafični simboli za
Graphical symbols for use
označevanje medicinskih in the labelling of medical
pripomočkov
devices
Sistemi za nalivanje
Agent specific filling syposebnih hlapnih anestems for anaesthetic vapostetikov v anestezijske
risers - Part 1: Rectangular
hlapilnike (vaporizatorje) - keyed filling systems
1. del: Sistemi s pravokotnimi vtikači
Zahteve za označevanje
Requirements for marking
diagnostičnih instrumenof in vitro diagnostic instrutov in vitro
ments
Kondomi iz naravnega
Natural latex rubber conkavčuka - Zahteve in
doms - Requirements and
preskusne metode (ISO
test methods (ISO 4074:
4074:2002)
2002)
Anestezijska in dihalna
Anaesthetic and respiratory
oprema - Slovar
equipment - Vocabulary
(ISO 4135:2001)
(ISO 4135:2001)
Anestezijska in dihalna
Anaesthesic and respiratory
oprema - Izmenjevalniki
equipment - Heat and moitoplote in vlage (HMEs)
sture exhangers (HMEs) for
za navlaževanje dihalnih
humidifying respired gases
plinov v človeku - 1. del:
in humans - Part 1: HMEs
HMEs za uporabo z najfor use with minimum tidal
manjšo dihalno prostorni- volumes of 250 ml
no 250 ml
(ISO 9360-1:2000)
(ISO 9360-1:2000)

EN 794-1:1997/
A1:2000
EN 928:1995

EN 980:1996/
A1:1999
EN 980:1996/
A2:2001
EN 1280-1:1997/
A1:2000

EN 1658:1996
EN ISO 4074:2002

EN ISO 4135:2001
EN ISO 9360-1:2000

Oznaka nadomešče-nega
standarda5
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Oznaka standarda1

SIST EN ISO 10993-8:
2001

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Biološko ovrednotenje
medicinskih pripomočkov
- 8. del: Izbira in ugotavljanje referenčnih materialov
za biološke preskuse
(ISO 10993-8:2000). *
SIST EN ISO 10993-14: Biološko ovrednotenje
2002
medicinskih pripomočkov
- 14. del: Prepoznavanje
in ugotavljanje količine
razgradnih produktov iz
keramike
(ISO 10993-14:2001)
SIST EN ISO 10993-15: Biološko ovrednotenje
2001
medicinskih pripomočkov
- 15. del: Identifikacija in
ugotavljanje količine razgradnih produktov iz kovin
in zlitin
(ISO 10993-15:2000)
SIST EN 12286:2000
Diagnostični medicinski
pripomočki in vitro - Merjenje količin v vzorcih biološkega izvora - Predstavitev referenčnih merilnih
postopkov
SIST EN 12286:2000/
Diagnostični medicinski
A1:2000
pripomočki in vitro - Merjenje količin v vzorcih biološkega izvora - Predstavitev referenčnih merilnih
postopkov
SIST EN 12287:2000
Diagnostični medicinski
pripomočki in vitro - Merjenje količin v vzorcih
biološkega izvora Opis referenčnih materialov
SIST EN 12322:2000
Diagnostični medicinski pripomočki in vitro
- Gojišča za mikrobiologijo
- Merila za kakovost gojišč
SIST EN 12322:2000/
Diagnostični medicinA1:2002
ski pripomočki in vitro
- Gojišča za mikrobiologijo
- Merila za kakovost gojišč
SIST EN 13328-1:2002 Sistem dihalnih filtrov za
anestezijsko in dihalno
uporabo - 1. del: Preskusna metoda s soljo
za ocenitev učinkovitosti
filtracije
SIST EN ISO 13485:
Sistem kakovosti - Medi2002
cinski pripomočki - Posebne zahteve za uporabo
EN ISO 9001 (revizija EN
46001:1996) (ISO 13485:
1996)
SIST EN ISO 13488:
Sistem kakovosti - Medi2002
cinski pripomočki - Posebne zahteve za uporabo
EN ISO 9002 (revizija EN
46002:1996) (ISO 13485:
1996)
SIST EN 13532:2002
Splošne zahteve za diagnostične pripomočke in
vitro za samotestiranje
SIST EN 13544-1:2002 Dihalna oprema za
zdravljenje - 1. del: Razprševalni sistemi in njihovi
sestavni deli

Uradni list Republike Slovenije
Naslov standarda v angleškem
jeziku3

Referenčni dokument4

Biological evaluation of
medical devices - Part 8:
Selection and qualification
of reference materials for
biological tests (ISO 109938:2000)
Biological evaluation of
medical devices - Part 14:
Identification and quantification of degradation products
from ceramics (ISO 1099314:2001)

EN ISO 10993-8:
2001

Oznaka nadomešče-nega
standarda5

Konec prehodnega
obdobja6

EN ISO 10993-14:
2001

Biological evaluation of
EN ISO 10993-15:
medical devices - Part 15:
2000
Identification and quantification of degradation products
from metals and alloys
(ISO 10993-15:2000)
In vitro diagnostic medical
devices - Measurement of
quantities in samples of biological origin - Presentation
of reference measurement
procedures
In vitro diagnostic medical
devices - Measurement of
quantities in samples of biological origin - Presentation
of reference measurement
procedures
In vitro diagnostic medical
devices - Measurement of
quantities in samples of biological origin - Description of
reference materials

EN 12286:1998

In vitro diagnostic medical
devices - Culture media for
microbiology - Performance
criteria for culture media
In vitro diagnostic medical
devices - Culture media for
microbiology - Performance
criteria for culture media
Breathing system filters for
anaesthetic and respiratory
use - Part 1: Test method
to assess filtration performance

EN 12322:1999

Quality systems - Medical
devices - Particular requirements for the application
of EN ISO 9001 (revision of
EN 46001:1996) (identical
to ISO 13485:1996)
Quality systems - Medical
devices - Particular requirements for the application
of ISO 9002 (revision of EN
46002 :1996), (Identical to
ISO 13488:1996)
General requirements for
in vitro diagnostic medical
devices for self-testing
Respiratory therapy equipment - Part 1: Nebulising
systems and their components

EN ISO 13485:2000

EN 46001:
1996

1. 3. 2004

EN ISO 13488:2000

EN 46002:
1996

1. 3. 2004

EN 12286:1998/
A1:2000

EN 12287:1999

EN 12322:1999/
A1:2001
EN 13328-1:2001

EN 13532:2002
EN 13544-1:2001

Uradni list Republike Slovenije
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Oznaka standarda1

Naslov standarda v slovenskem jeziku2

Naslov standarda v angleškem
jeziku3

Referenčni dokument4

SIST EN 13544-3:2002

Dihalna oprema za zdravljenje - 3. del: Vhodne
naprave za zrak
Ovrednotenje lastnosti
diagnostičnih medicinskih
pripomočkov in vitro
Preskus stabilnosti diagnostičnih reagentov in
vitro
Izločitev ali zmanjšanje
tveganja okužbe v povezavi z diagnostičnimi
reagenti in vitro
Postopki vzorčenja, ki se
uporabljajo pri preskusih
sprejema in vitro diagnostičnih pripomočkov
- Statistični vidiki
Sterilizacija izdelkov za
zdravstveno nego - Splošne zahteve za opredelitev
lastnosti sterilizacijskih
sredstev in za razvoj, validacijo ter rutinsko kontrolo
sterilizacijskih postopkov
za medicinske pripomočke (ISO 14937:2000)
Medicinski pripomočki
- Uporaba obvladovanja
tveganja pri medicinskih
pripomočkih (ISO 14971:
2000)
Poimenovanje - Specifikacija za sistem poimenovanja medicinskih
pripomočkov za obvezno
izmenjavo podatkov (ISO
15225:2000)
Diagnostični medicinski
pripomočki in vitro - Merjenje količin v vzorcih
biološkega izvora - Meroslovna sledljivost vrednosti
za katalitične koncentracije encimov, dodeljenih
kalibratorjem in kontrolnim
materialom (ISO 18153:
2003)
Varnostne zahteve za
električno opremo za
meritve, nadzorovanje
in laboratorijsko uporabo 2-101. del: Posebne
zahteve za diagnostično
medicinsko opremo in
vitro (IVD)*

Respiratory therapy equipment - Part 3: Air entrainment devices
Performance evaluation of
in vitro diagnostic medical
devices
Stability testing of in vitro
diagnostic medical devices

EN 13544-3:2001

Elimination or reduction of
risk of infection related to in
vitro diagnostic reagents

EN 13641:2002

Sampling procedures used
for acceptance testing of
in vitro diagnostic medical
devices - Statistical aspects

EN 13975:2003

SIST EN 13612:2002
SIST EN 13640:2002
SIST EN 13641:2002

SIST EN 13975:2003

SIST EN ISO 14937:
2001

SIST EN ISO 14971:
2001

SIST EN ISO 15225:
2000

SIST EN ISO 18153:
2003

SIST EN 61010-2-101:
2003
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Oznaka nadomešče-nega
standarda5

Konec prehodnega
obdobja6

EN 1441:
1997

1. 4. 2004

EN 13612:2002
EN 13640:2002

Sterilisation of health care
EN ISO 14937:2000
products - General requirements for characterisation
of a sterilising agent and the
development, validation and
routine control of a sterilisation process for medical
devices (ISO 14937:2000)
Medical devices - Application of risk management to medical devices
(ISO 14971:2000)

EN ISO 14971:2000

Nomenclature - SpecifiEN ISO 15225:2000
cation for a nomenclature
system for medical devices
for the purpose of regulatory
data exchange (ISO 15225:
2000)
In vitro diagnostic medical
EN ISO 18153:2003
devices - Measurement of
quantities in biological samples - Metrological traceability of values for catalytic
concentration of enzymes
assigned to calibrators
and control materials (ISO
18153:2003)
Safety requirements for
electrical equipment for
measurement, control, and
laboratory use - Part 2-101:
Particular requirements
for in vitro diagnostic (IVD)
medical equipment

EN 61010-2-101:
2002

1
Oznaka standarda je standardizirana referenčna oznaka standarda, ki je sestavljena iz oznake za slovenski standard (SIST), oznake
privzetega standarda in letnice izdaje.
2
Naslov standarda v slovenskem jeziku iz glasila Slovenskega inštituta za standardizacijo.
3
Naslov standarda v angleškem jeziku.
4
Referenčni dokument je dokument, ki je bil podlaga za standard SIST.
5
Oznaka nadomeščenega standarda je referenčna oznaka standarda z letnico izdaje, če ta obstaja.
6
Datum prenehanja domneve o skladnosti z razveljavljenim standardom: datum prenehanja domneve o skladnosti je ponavadi enak
datumu razveljavitve (“dow”), ki ga določi evropska organizacija za standardizacijo, vendar naj bodo uporabniki teh standardov pozorni,
ker je v nekaterih izjemnih primerih lahko tudi drugačen oziroma na morebitno prehodno obdobje.
* Naslov standarda v slovenskem jeziku ni bil objavljen v glasilu Slovenskega inštituta za standardizacijo.
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645.

Seznam standardov katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti medicinskega pripomočka s pravilnikom o
medicinskih pripomočkih

Na podlagi 5. člena pravilnika o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 71/03) objavlja minister za zdravje v soglasju
z ministrico za gospodarstvo

SEZNAM STANDARDOV
katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti medicinskega pripomočka s pravilnikom
o medicinskih pripomočkih
Oznaka standarda1

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

SIST EN 285:2000

Sterilizacija – Parni sterilizatorji – Veliki sterilizatorji
Informacije proizvajalca o
diagnostičnih reagentih in
vitro za poklicno uporabo

SIST EN 375:2001

SIST EN 376:2002

SIST EN 455-1:2001

SIST EN 455-2:2001

SIST EN 455-3:2000

SIST EN 475:2000
SIST EN 540:2000
SIST EN 550:2000

SIST EN 552:2000

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Sterilization – Steam sterilizers – Large sterilizers
Information supplied by
the manufacturer with in
vitro diagnostic reagents
for professional use
Informacije proizvajalca o Information supplied by
diagnostičnih reagentih in the manufacturer with in
vitro za samopreskušanje* vitro diagnostic reagents
for self-testing
Medicinske rokavice za
Medical gloves for single
enkratno uporabo – 1.
use – Part 1: Requiredel: Zahteve in preskusi
ments and testing for
za ugotavljanje odsotnosti freedom from holes
lukenj
Medicinske rokavice za
Medical gloves for single
enkratno uporabo – 2. del: use – Part 2: RequireZahteve in preskusi za
ments and testing for
ugotavljanje fizikalnih last- physical properties
nosti (vključno s tehničnim (including Corrigendum
popravkom 1:1996)
1996)
Medicinske rokavice
Medical gloves for single
za enkratno uporabo
use – Part 3: Require– Zahteve in preskusi za
ments and testing for
biološko ovrednotenje
biological evaluation
Medicinski pripomočki
Medical devices – Elec– Električne alarmne
trically generated alarm
naprave
signals
Klinične raziskave mediClinical investigation of
cinskih pripomočkov za
medical devices for huljudi
man subjects
Sterilizacija medicinskih
Sterilization of medical
pripomočkov – Validacija devices – Validation and
in redni nadzor sterilizaci- routine control of ethylene
je z etilenoksidom
oxide sterilization
Sterilizacija medicinskih
Sterilization of medical
pripomočkov – Validacija devices – Validation and
in redni nadzor sterilizaci- routine control of sterilizaje z obsevanjem
tion by irradiation

Referenčni dokument4

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Datum
prenehanja
domneve6

EN 285:1996

-

-

EN 375:2001

-

-

EN 376:2002

-

-

EN 455-1:2000

-

-

EN 455-2:2000

-

-

EN 455-3:1999

-

-

EN 475:1995

-

-

EN 540:1993

-

-

EN 550:1994

-

-

EN 552:1994

-

-
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Št.

Oznaka standarda1

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

SIST EN 552:2000/
A1:2000

Sterilizacija medicinskih
pripomočkov – Validacija
in redni nadzor sterilizacije z obsevanjem
Sterilizacija medicinskih
pripomočkov – Validacija
in rutinska kontrola sterilizacije z obsevanjem/
žarčenjem
Sterilizacija medicinskih
pripomočkov – Validacija
in redni nadzor sterilizacije z vlažno toploto
Sterilizacija medicinskih
pripomočkov – Zahteve ze
medicinske pripomočke,
ki morajo biti označeni kot
“sterilni”
Sterilizacija medicinskih
pripomočkov – Zahteve za
medicinske pripomočke,
ki morajo biti označeni
s “STERILNO” – 1. del:
Zahteve za končno
sterilizirane medicinske
pripomočke
Zahteve za priročnike za
uporabnike diagnostičnih
instrumentov in vitro za
profesionalno uporabo
Navodila za uporabo diagnostičnih
instrumentov in vitro za
samopreskušanje*
Moški kondomi iz naravnega kavčuka
Navodilo za uporabo EN
29001 in EN 46001 ter EN
29002 in
EN 46002 za ne-aktivne
medicinske pripomočke
Sistemi napeljav za
medicinske pline – 1. del:
Končni deli za stisnjene
medicinske pline in
podtlak
Sistemi napeljav za
medicinske pline – 2. del:
Sistemi za odstranjevanje
anestezijskih plinov in hlapov – Osnovne zahteve
Sistemi napeljav za
medicinske pline – 2. del:
Sistemi za odstranjevanje
anestezijskih plinov in hlapov – Osnovne zahteve
Sistemi napeljav za
medicinske pline – 3. del:
Napeljave za stisnjene
medicinske pline in
podtlak
Sistemi napeljav za
medicinske pline – 3. del:
Napeljave za stisnjene
medicinske pline in
podtlak
Sistemi napeljav za
medicinske pline – 4. del:
Končni deli sistemov za
odstranjevanje anestezijskih plinov in hlapov

SIST EN 552:2000/
A2:2001

SIST EN 554:2000

SIST EN 556:1999

SIST EN 556-1:2002

SIST EN 591:2002

SIST EN 592:2002

SIST EN 600:2000
SIST EN 724:2000

SIST EN 737-1:2000

SIST EN 737-2:2000

SIST EN 737-2:2000/
A1:2000

SIST EN 737-3:2000

SIST EN 737-3:2000/
A1:2000

SIST EN 737-4:2000

16 / 20. 2. 2004 /

Referenčni dokument4

Stran
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Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Datum
prenehanja
domneve6

Sterilization of medical
EN 552:1994/
devices – Validation and
A1:1999
routine control of sterilization by irradiation
Sterilisation of medical
EN 552:1994/ A2:2000
devices – Validation and
routine control of sterilisation by irradiation

-

-

-

-

Sterilization of medical
EN 554:1994
devices – Validation and
routine control of sterilization by moist heat
Sterilization of medical
EN 556:1994
devices – Requirements
for medical devices to be
labelled “Sterile”

-

-

-

-

Sterilisation of medical
EN 556-1:2001
devices – Requirements
for medical devices to be
designated ‘Sterile’ – Part
1: Requirements for terminally sterilised medical
devices

-

-

Instructions for use in vitro EN 591:2001
diagnostic instruments for
professional use

-

-

Instructions for use for in
vitro diagnostic instruments for self-testing

EN 592:2002

-

-

Natural rubber latex male
condoms
Guidance on the application of EN 29001 and EN
46001 and of EN 29002
and EN 46002 for non-active medical devices
Medical gas pipeline systems – Part 1: Terminal
units for compressed
medical gases and
vacuum
Medical gas pipeline systems – Part 2: Anaesthetic
gas scavenging disposal
systems – Basic requirements
Medical gas pipeline
systems – Part 2: Anaesthetic gas scavenging
disposal systems – Basic
requirements
Medical gas pipeline systems – Part 3: Pipelines
for compressed medical
gases and vacuum

EN 600:1996

-

-

EN 724:1994

-

-

EN 737-1:1998

-

-

EN 737-2:1998

-

-

EN 737-2:1998/
A1:1999

-

-

EN 737-3:1998

-

-

Medical gas pipeline systems – Part 3: Pipelines
for compressed medical
gases and vacuum

EN 737-3:1998/
A1:1999

-

-

Medical gas pipeline systems – Part 4: Terminal
units for anaesthetic gas
scavenging systems

EN 737-4:1998

-

-
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Oznaka standarda1

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

SIST EN 738-1:2000

Tlačni regulatorji za
medicinske pline – 1. del:
Tlačni regulatorji in tlačni
regulatorji s pretočnimi
merilniki

SIST EN 738-1:2000/
A1:2002

SIST EN 738-2:2000

SIST EN 738-3:2000

SIST EN 738-3:2000/
A1:2002

SIST EN 738-4:2000

SIST EN 738-4:2000/
A1:2002

SIST EN 739:2000
SIST EN 739:2000/
A1:2002
SIST EN 740:2000
SIST EN 793:2000
SIST EN 794-1:2000

SIST EN 794-1:2000/
A1:2001
SIST EN 794-2:2000
SIST EN 794-3:2000

SIST EN 864:2000

Uradni list Republike Slovenije
Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Pressure regulators for
use with medical gases
– Part 1: Pressure regulators and pressure regulators with flow metering
devices
Tlačni regulatorji za
Pressure regulators for
medicinske pline - 1. del: use -with medical gases
Tlačni regulatorji in tlačni – Part 1: Pressure regularegulatorji s pretočnimi
tors and pressure regulamerilniki
tors with flow metering
devices
Tlačni regulatorji za
Pressure regulators for
medicinske pline – 2. del: use with medical gases
Tlačni regulatorji v razdel- – Part 2: Manifold and line
ilnikih in ceveh
pressure regulators
Tlačni regulatorji za
Pressure regulators
medicinske pline – 3. del: for use with medical
Tlačni regulatorji v sklopu gases – Part 3: Pressure
ventilov jeklenk
regulators integrated with
cylinder valves
Tlačni regulatorji za
Pressure regulators
medicinske pline – 3. del: for use with medical
Tlačni regulatorji v sklopu gases – Part 3: Pressure
ventilov jeklenk
regulators integrated with
cylinder valves
Tlačni regulatorji za
Pressure regulators for
medicinske pline – 4. del: use with medical gases
Nizkotlačni regulatorji za
– Part 4: Low-pressure
vgradnjo v medicinske
regulators intended for
naprave
incorporation into medical
equipment
Tlačni regulatorji za
Pressure regulators for
medicinske pline - 4. del: use with medical gases
Nizkotlačni regulatorji za
– Part 4: Low-pressure
vgradnjo v medicinske
regulators intended for
naprave
incorporation into medical
equipment
Nizkotlačne povezovalne Low-pressure hose ascevi za delo z medicinssemblies for use with
kimi plini
medical gases
Nizkotlačne povezovalne Low-pressure hose ascevi za delo z medicinssemblies for use with
kimi plini
medical gases
Delovna mesta za anesAnaesthetic workstations
teziranje in njihova opand their modules – Parrema – Posebne zahteve ticular requirements
Posebne zahteve za var- Particular requirements
nost medicinskih preskrfor safety of medical supbovalnih enot
ply units
Pljučni ventilatorji – 1.
Lung ventilators – Part 1:
del: Posebne zahteve za Particular requirements
ventilatorje za intenzivno for critical care ventilators
nego
Pljučni ventilatorji – 1.
Lung ventilators – Part 1:
del: Posebne zahteve za Particular requirements
ventilatorje za intenzivno for critical care ventilators
nego
Pljučni ventilatorji – 2.
Lung ventilators – Part 2:
del: Posebne zahteve za Particular requirements
uporabo na domu
for home care use
Pljučni ventilatorji – 3. del: Medical electrical equipPosebne zahteve za ven- ment – Lung ventilators
tilatorje za nujno medicin- – Part 3: Particular requisko pomoč in prevoz
rements for emergency
and transport ventilators
Elektromedicinska opMedical electrical equiprema – Merilniki CO2 (kap- ment – Capnometers for
nometri) za uporabo pri
use with humans – Parljudeh – Posebne zahteve ticular requirements

Referenčni dokument4

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Datum
prenehanja
domneve6

EN 738-1:1997

-

-

EN 738-1:1997/
A1:2002

-

-

EN 738-2:1998

-

-

EN 738-3:1998

-

-

-

-

-

-

EN 740:1998

-

-

EN 793:1997

-

-

EN 794-1:1997

-

-

EN 794-1:1997/ A1:2000

-

-

EN 794-2:1997

-

-

EN 794-3:1998

-

-

EN 864:1996

-

-

EN 738-3:1998/
A1:2002

EN 738-4:1998

EN 738-4:1998/
A1:2002

EN 739:1998
EN 739-1:1998/
A1:2002
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Oznaka standarda1

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

SIST EN 865:2000

Pulzni oksimetri
– Posebne zahteve
Nebiološki sistemi za uporabo v sterilizatorjih – 2.
del: Indikatorji postopkov
(razred A)
Nebiološki sistemi za
uporabo v sterilizatorjih
– 3. del: Specifikacija za
indikatorje razreda B za
uporabo v Bowie-Dickovem preskusu
Embalažni materiali in
sistemi za medicinske
pripomočke, ki jih je
treba sterilizirati – 1. del:
Splošne zahteve in preskusne metode
Grafični simboli za
označevanje medicinskih
pripomočkov
Informacije, ki jih proizvajalec priloži medicinskim
pripomočkom
Neinvazivni sfigmomanometri –
1. del: Splošne zahteve

Pulse oximeters – Particu- EN 865:1997
lar requirements
Non-biological systems
EN 867-2:1997
for use in sterilizers – Part
2: Process indicators
(Class A)
Non-biological systems
EN 867-3:1997
for use in sterilizers – Part
3: Specification for Class
B indicators for use in the
Bowie and Dick test

SIST EN 867-2:2000

SIST EN 867-3:2000

SIST EN 868-1:2000

Packaging materials
and systems for medical
devices which are to be
sterilized – Part 1: General requirements and test
methods
SIST EN 980:2000/
Graphical symbols for use
A1:2000
in the labelling of medical
devices
SIST EN 1041:2000
Information supplied by
the manufacturer with
medical devices
SIST EN 1060-1:2000
Non-invasive sphygmomanometers –
Part 1: General requirements
SIST EN 1060-1:2000/ Neinvazivni sfigmomano- Non-invasive sphygmoA1:2002
metri –
manometers –
1. del: Splošne zahteve
Part 1: General requirements
SIST EN 1060-2:2000 Neinvazivni sfigmoNon-invasive sphygmomanometri –
manometers –
2. del: Dodatne zahteve
Part 2: Supplementary
za mehanske sfigmorequirements for mechanimanometre
cal sphygmomanometers
SIST EN 1060-3:2000 Neinvazivni sfigmoNon-invasive sphygmomanometri –
manometers –
3. del: Dodatne zahteve
Part 3: Supplementary
za elektromehanske sisrequirements for electroteme za merjenje krvnega mechanical blood prestlaka
sure measuring systems
SIST EN 1089-3:1999 Plinske jeklenke
Transportable gas cylin– Označevanje jeklenk
ders – Cylinder identifica(razen UNP) –
tion –
3. del: Barvno
Part 3: Colour coding
označevanje
SIST EN 1089-3:1999/ Plinske jeklenke – Ozna- Transportable Gas
A1:2002
čevanje jeklenk (razen
cylinders – Gas cylinder
UNP) –
identification – Part 3:
3. del: Barvno označeColour coding
vanje
SIST EN 1174-1:2000 Sterilizacija medicinskih
Sterilization of medical
pripomočkov – Ocena
devices – Estimation of
populacije mikroorganizthe population of micro-ormov na izdelku –
ganisms on product – Part
1. del: Zahteve
1: Requirements
SIST EN 1174-2:2000 Sterilizacija medicinskih
Sterilization of medical
pripomočkov – Ocena
devices – Estimation of
populacije mikroorganizthe population of micro-ormov na izdelku –
ganisms on product – Part
2. del: Navodilo
2: Guidance
SIST EN 1174-3:2000 Sterilizacija medicinskih
Sterilization of medical
pripomočkov – Ocena
devices – Estimation of
populacije mikroorganizthe population of micro-ormov na izdelku –
ganisms on product – Part
3. del: Vodilo za
3: Guide to the methods
validacijske metode
for validation of microbiomikrobioloških postopkov logical techniques

Referenčni dokument4
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Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Datum
prenehanja
domneve6

-

-

-

-

-

-

EN 868-1:1997

-

-

EN 980:1996/
A1:1999

-

-

EN 1041:1998

-

-

EN 1060-1:1995

-

-

EN 1060-1:1998/
A1:2002

-

-

EN 1060-2:1995

-

-

EN 1060-3:1997

-

-

EN 1089-3:1997

-

-

EN 1089-3:1997/
A1:1999

-

-

EN 1174-1:1996

-

-

EN 1174-2:1996

-

-

EN 1174-3:1996

-

-
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Oznaka standarda1

SIST EN 1280-1:2000

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

Sistemi za nalivanje
specifičnih hlapnih
anestetikov v anestezijske
hlapilnike (vaporizatorje)
– 1. del: Sistemi
s pravokotnimi vtikači
SIST EN 1280-1:2000/ Sistemi za nalivanje
A1:2000
posebnih hlapnih anestetikov v anestezijske
hlapilnike (vaporizatorje)
– 1. del: Sistemi
s pravokotnimi vtikači
SIST EN 1281-1:2000 Anestezijska in dihalna
oprema – Stožčasti
priključki –
1. del: Vtikači in vtičnice
SIST EN 1281-1:2000/ Anestezijska in dihalna
A1:2000
oprema – Stožčasti
priključki –
1. del: Vtikači in vtičnice
SIST EN 1281-2:2000 Anestezijska in dihalna
oprema – Stožčasti
priključki – 2. del: Nosilni
priključki z navojem
(ISO 5356-2:1987, spremenjen)
SIST EN 1282-1:2000

SIST EN 1282-2:2000
SIST EN 1422:2000

SIST EN 1441:2000
SIST EN 1618:2000

SIST EN 1639:2000
SIST EN 1640:2000
SIST EN 1641:2000
SIST EN 1642:2000

SIST EN 1707:2000

SIST EN 1782:2000
SIST EN 1819:2000

Uradni list Republike Slovenije
Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Referenčni dokument4

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Datum
prenehanja
domneve6

Agent specific filling
systems for anaesthetic vaporizers – Part 1:
Rectangular keyed filling
systems

EN 1280-1:1997

-

-

Agent specific filling
systems for anaesthetic vaporisers – Part 1:
Rectangular keyed filling
systems

EN 1280-1:1997/ A1:2000 -

-

EN 1281-1:1997

-

-

EN 1281-1:1997/
A1:1998

-

-

EN 1281-2:1995

-

-

EN 1282-1:1996

-

-

EN 1282-2:1997

-

-

EN 1422:1997

-

-

EN 1441:1997 (razveljavljen)
EN 1618:1997

-

1. 4. 2004

-

-

EN 1639:1996

-

-

EN 1640:1996

-

-

EN 1641:1996

-

-

EN 1642:1996

-

-

EN 1707:1996

-

-

EN 1782:1998

-

-

EN 1819:1997

-

-

Anaesthetic and respiratory equipment – Conical connectors – Part 1:
Cones and sockets
Anaesthetic and respiratory equipment – Conical connectors – Part 1:
Cones and sockets
Anaesthetic and respiratory equipment – Conical connectors – Part 2:
Screw-threaded weightbearing connectors
(ISO 5356-2:1987 modified)
Anestezijska in dihalna
Anaesthetic and respiraoprema – Traheostomske tory equipment – Trachecevke –
ostomy tubes – Part 1:
1. del: Cevke, ki se upora- Tubes for use in adults
bljajo pri odraslih
Traheostomske cevke –
Tracheostomy tubes
2. del: Cevke, ki se upora- – Part 2: Pediatric tubes
bljajo pri otrocih
Sterilizatorji za uporabo v Sterilizers for medical purmedicini – Sterilizatorji z
poses – Ethylene oxide
etilenoksidom – Zahteve
sterilizers – Requirements
in preskusne metode
and test methods
Medicinski pripomočki –
Medical devices – Risk
Analiza tveganja
analysis
Katetri, razen žilnih
Catheters other than intra(intravaskularnih) katetrov vascular catheters –
– Preskusne metode za
Test methods for common
ugotavljanje splošnih
properties
lastnosti
Zobozdravstvo – Medicin- Dentistry – Medical
ski pripomočki v zobozdevices for dentistry – Indravstvu – Instrumenti
struments
Zobozdravstvo – Medicin- Dentistry – Medical
ski pripomočki v zobozdevices for dentistry
dravstvu – Oprema
– Equipment
Zobozdravstvo – Medicin- Dentistry – Medical
ski pripomočki v zobozdevices for dentistry
dravstvu – Materiali
– Materials
Zobozdravstvo – Medicin- Dentistry – Medical devicski pripomočki v zobozes for dentistry – Dental
dravstvu – Zobni vsadki
implants
(implantati)
Stožčaste spojke s
Conical fittings with a 6 %
6–odstotnim (Luerjevim)
(Luer) taper for syringes,
nastavkom za injekcijske needles and certain other
brizge, igle in nekatero
medical equipment – Lock
drugo medicinsko opremo fittings
– Spojke
Sapnični (endotrahealni)
Tracheal tubes and contubusi in priključki
nectors
Laringoskopi za trahealno Laryngoscopes for traintubacijo – Posebne
cheal intubation – Particuzahteve
lar requirements

Uradni list Republike Slovenije
Oznaka standarda1

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

SIST EN 1820:2000

Dihalni baloni

Št.
Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Anaesthetic reservoir
bags
SIST EN 1865:2000
Specifikacije za nosila in
Specifications for stretcdrugo opremo za ravnanje hers and other patient
s pacienti v reševalnih
handling equipment used
vozilih
in road ambulances
SIST EN 1970:2000
Nastavljive postelje za
Adjustable beds for disainvalidne osebe – Zahteve bled persons– Requirein preskusne metode
ments and test methods
SIST EN 1985:2000
Pripomočki za hojo
Walking aids – General
– Splošne zahteve in
requirements and test
preskusne metode
methods
SIST EN ISO 4074:
Kondomi iz naravneNatural latex rubber
2002
ga kavčuka – Zahteve
condoms – Requirein preskusne metode
ments and test methods
(ISO 4074:2002)*
(ISO 4074:2002)
SIST EN ISO 4135:
Anesteziologija – Slovar
Anaesthesiology – Vocab2000
(ISO 4135:1995)
ulary (ISO 4135:1995)
SIST EN ISO 4135:
Anestezijska in dihalna
Anaesthetic and respira2002
oprema – Slovar (ISO
tory equipment – Vocabu4135:2001)
lary (ISO 4135:2001)
SIST EN ISO 8185:
Vlažilniki za uporabo v
Humidifiers for medical
2000
medicini – Splošne zahuse – General requireteve za vlažilne sisteme
ments for humidification
(ISO 8185:1997)
systems
(ISO 8185:1997)
SIST EN ISO 8359:
Naprave za koncentriranje Oxygen concentrators
2000
kisika za uporabo v medi- for medical use – Safety
cini – Varnostne zahteve
requirements
(ISO 8359:1996)
(ISO 8359:1996)
SIST EN ISO 9360-1: Anestezijska in dihalna
Anaesthetic and respira2000
oprema – Izmenjevalniki
tory equipment – Heat
toplote in vlage (HMEs)
and moisture exchangers
za navlaževanje dihalnih
(HMEs) for humidifying
plinov v človeku – 1.
respired gases in humans
del: HMEs za uporabo z
– Part 1: HMEs for use
najmanjšo dihalno proswith minimum tidal voltornino 250 ml
umes of 250 ml
(ISO 9360-1:2000)
(ISO 9360-1:2000)
SIST EN ISO 9360-2: Anestezijska in dihalna
Anaesthetic and respira2003
oprema - Izmenjevalniki
tory equipment - Heat
toplote in vlage (HMEs)
and moisture exchangers
za navlaževanje dihalnih
(HMEs) for humidifying
plinov v človeku - 2. del:
respired gases in humans
HMEs za uporabo pri
- Part 2: HMEs for use
pacientih z traheostomijo with tracheostomized
z najmanjšo dihalno pros- patients having minimum
tornino 250 ml
tidal volumes of 250 ml
(ISO 9360-1:2001)
(ISO 9360-2:2001)
SIST EN ISO 9703-3: Alarmne naprave pri
Anaesthesia and respira2000
anasteziji in oskrbi
tory care alarm signals
– zdravljenju dihal – 3.
– Part 3: Guidance on
del: Navodilo za uporabo application of alarms (ISO
alarmnih naprav (ISO
9703-3:1998)
9703-3:1998)
SIST EN ISO 10079-1: Medicinska sukcijska
Medical suction equip1999
(aspiracijska) oprema – 1. ment – Part 1: Electrically
del: Električna sukcijska
powered suction equip(aspiracijska) oprema
ment – Safety require– Varnostne zahteve (ISO ments
10079-1:1991 vključno
(ISO 10079-1:1991 incstehničnim korigendumom luding technical corrigen1:1992 in tehničnim koridum 1:1992 and technical
gendumom 2:1993)
corrigendum 2:1993)
Medicinska sukcijska
Medical suction equip(aspiracijska) oprema – 1. ment – Part 1: Electrically
del: Električna sukcijska
powered suction equip(aspiracijska) oprema
ment – Safety require– Varnostne zahteve (ISO ments
10079-1:1999)
(ISO 10079-1:1999)
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EN 1820:1997

-

-

EN 1865:1999

-

-

EN 1970:2000

-

-

EN 1985:1998

-

-

EN ISO 4074:2002

-

-

EN ISO 4135:1996

-

-

EN ISO 4135:2001

-

-

EN ISO 8185:1997

-

-

EN ISO 8359:1996

-

-

EN ISO 9360-1:2000

-

-

EN ISO 9703-3:1998

-

-

EN ISO 10079-1:1999

-

-

EN ISO 9360-2:2002

Stran
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Št.

Oznaka standarda1

16 / 20. 2. 2004
Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

SIST EN ISO 10079-2: Medicinska sukcijska
1999
(aspiracijska) oprema – 2.
del: Ročna sukcijska (aspiracijska) oprema (ISO
10079-2:1992)
Medicinska sukcijska
(aspiracijska) oprema – 2.
del: Ročna sukcijska (aspiracijska) oprema (ISO
10079-2:1999)
SIST EN ISO 10079-3: Medicinska sukcijska
1999
(aspiracijska) oprema – 3.
del: Podtlačna ali tlačna
sukcijska (aspiracijska)
oprema (ISO 10079-3:
1992)
Medicinska sukcijska
(aspiracijska) oprema – 3.
del: Podtlačna ali tlačna
sukcijska (aspiracijska)
oprema (ISO 10079-3:
1999)
SIST EN ISO 10535:
Dvigala za prestavljanje
2000
invalidnih oseb – Zahteve
in preskusne metode (ISO
10535:1998)
SIST EN ISO 10555-1: Sterilni žilni katetri za
2000
enkratno uporabo – 1.
del: Splošne zahteve (ISO
10555-1:1995)
SIST EN ISO 10555-1: Sterilni žilni katetri za
2000/A1:2000
enkratno uporabo – 1.
del: Splošne zahteve (ISO
10555-1:1996/AM1:1999)
SIST EN ISO 10651-4: Pljučni ventilatorji – 4.
2002
del: Posebne zahteve za
naprave za oživljanje, ki
jih upravlja operater (ISO
10651-4:2002)
SIST EN ISO 10993-1: Biološko ovrednotenje
2000
medicinskih pripomočkov
–
1. del: Ocena in preskusi
(ISO 10993-1:1997)
SIST EN ISO 10993-4: Biološko ovrednotenje
2003
medicinskih pripomočkov
- 4. del: Izbira preskusov
za ugotavljanje interakcij s
krvjo (ISO 10993-4:2002)
SIST EN ISO 10993-5: Biološko ovrednotenje
2000
medicinskih pripomočkov
–
5. del: Preskusi za ugotavljanje citotoksičnosti
in vitro
(ISO 10993-5:1999)
SIST EN ISO 10993-7: Biološko ovrednotenje
2000
medicinskih pripomočkov
–
7. del: Ostanki po sterilizaciji z etilenoksidom
(ISO 10993-7:1995)
SIST EN 10993-8:
Biološko ovrednotenje
2001
medicinskih pripomočkov
–
8. del: Izbira in ugotavljanje referenčnih materialov
za biološke preskuse
(ISO 10993-8:2000)*

Uradni list Republike Slovenije
Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Referenčni dokument4

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Datum
prenehanja
domneve6

Medical suction equipment – Part 2: Manually
powered suction equipment
(ISO 10079-2:1992)
Medical suction equipment – Part 2: Manually
powered suction equipment
(ISO 10079-2:1999)
Medical suction equipment – Part 3: Suction
equipment powered from
vacuum or pressure
source (ISO 10079-3:
1992)
Medical suction equipment – Part 3: Suction
equipment powered from
vacuum or pressure
source (ISO 10079-3:
1999)
Hoists for the transfer of
disabled persons – Requirements and test methods (ISO 10535:1998)
Sterile, single-use intravascular catheters – Part
1: General requirements
(ISO 10555-1:1995)
Sterile, single-use intravascular catheters – Part
1: General requirements
(ISO 10555-1:1996/AM1:
1999)
Lung ventilators – Part 4:
Particular requirements
for operator-powered
resuscitators
(ISO 10651-4:2002)
Biological evaluation of
medical devices – Part 1:
Evaluation and testing
(ISO 10993-1:1997)

EN ISO 10079-2:1999

-

-

EN ISO 10079-3:1999

-

-

EN ISO 10535:1998

-

-

EN ISO 10555-1:1996

-

-

EN ISO 10555-1:1996/
A1:1999

-

-

-

-

-

-

-

-

EN ISO 10651-4:2002

EN ISO 10993-1:1997

Biological evaluation of
EN ISO 10993-4:2002
medical devices – Part
4: Selection of tests for
interactions with blood
(ISO 10993-4:2002)
Biological evaluation of
EN ISO 10993-5:1999
medical devices – Part 5:
Tests for in vitro cytotoxicity (ISO 10993-5:1999)

Biological evaluation of
EN ISO 10993-7:1995
medical devices – Part 7:
Ethylene oxide sterilization residuals (ISO 109937:1995)
Biological evaluation of
EN ISO 10993-8:2001
medical devices – Part 8:
Selection and qualification
of reference materials for
biological tests
(ISO 10993-8:2000)

Uradni list Republike Slovenije
Oznaka standarda1

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

SIST EN ISO 10993-9: Biološko ovrednotenje
2000
medicinskih pripomočkov
– 9. del: Okvirni sistem za
prepoznavanje in ugotavljanje količine morebitnih
razgradnih produktov
(ISO 10993-9:1999)
SIST EN ISO 10993Biološko ovrednotenje
10:2003
medicinskih pripomočkov
10. del: Preskusi
draženja in zakasnjene
preobčutljivosti
(ISO 10993-10:2002)
SIST EN ISO 10993Biološko ovrednotenje
12:2000
medicinskih pripomočkov
–
12. del: Priprava vzorcev
in referenčni materiali
(ISO 10993-12:1996)
SIST EN ISO 10993Biološko ovrednotenje
13:2000
medicinskih pripomočkov
–
13. del: Prepoznavanje in
ugotavljanje količine razgradnih produktov polimerov, iz katerih so izdelani
medicinski pripomočki
(ISO 10993-13:1998)
SIST EN ISO 10993Biološko ovrednotenje
14:2002
medicinskih pripomočkov
–
14. del: Prepoznavanje
in ugotavljanje količine
razgradnih produktov iz
keramike
(ISO 10993-14:2001)
SIST EN ISO 10993Biološko ovrednotenje
15:2001
medicinskih pripomočkov
–
15. del: Identifikacija
in ugotavljanje količine
razgradnih produktov iz
kovin in zlitin
(ISO 10993-15:2000)
SIST EN ISO 10993Biološko ovrednotenje
16:2000
medicinskih pripomočkov
–
16. del: Načrt
toksikokinetičnih raziskav
razgradnih produktov in
izlužnin (ISO 10993-16:
1997)
SIST EN ISO 11196:
Monitorji za spremljanje
2000
anestezijskih plinov in
hlapov (ISO 11196:1995,
vključno s tehničnim popravkom 1:1997)
SIST EN ISO 11810:
Optika in optični in2003
strumenti - Laserji in z
laserji povezana oprema
- Preskusna metoda za
ugotavljanje odpornosti
proti laserju za kirurške
zastirke in/ali za varovalna
pokrivala za paciente
SIST EN ISO 11990:
Optika in optični instru2000
menti – Laserji in laserska
oprema – Ugotavljanje
odpornosti sapničnih
(endotrahealnih) tubusov
proti laserskemu žarku

Št.
Naslov standarda
v angleškem jeziku3
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nadomeščenega
standarda5
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domneve6

Biological evaluation of
EN ISO 10993-9:1999
medical devices – Part 9:
Framework for identification and quantification
of potential degradation
products
(ISO 10993-9:1999)
Biological evaluation of
EN ISO 10993-10:
medical devices – Part
2002
10: Tests for irritation and
delayed-type hypersensitivity (ISO 10993-10:2002)

-

-

Biological evaluation of
medical devices – Part
12: Sample preparation
and reference materials
(ISO 10993-12:1996)

EN ISO 10993-12:
1996

-

-

Biological evaluation of
EN ISO 10993-13:
medical devices – Part 13: 1998
Identification and quantification of degradation
products from polymeric
medical devices
(ISO 10993-13:1998)

-

-

Biological evaluation of
EN ISO 10993-14: 2001
medical devices – Part 14:
Identification and quantification of degradation
products from ceramics
(ISO 10993-14:2001)

-

-

Biological evaluation of
EN ISO 10993-15:
medical devices – Part
2000
15: Identification and
quantification of degradation products from metals
and alloys (ISO 10993-15:
2000)

-

-

Biological evaluation of
EN ISO 10993-16:
medical devices – Part 16: 1997
Toxicokinetic study design
for degradation products
and leachables
(ISO 10993-16:1997)

-

-

Anaesthetic gas monitors EN ISO 11196:1997
(ISO 11196:1995 including
Technical Corrigendum 1:
1997)

-

-

-

-

Optics and optical instru- EN ISO 11810:2002
ments – Lasers and laserrelated equipment – Test
method for the laser-resistance of surgical drapes
and/or patient-protective
covers (ISO 11810:2002)
Optics and optical
instruments – Lasers and
laser-related equipment
– Determination of laser
resistance of tracheal
tube shafts (ISO 11990:
1999)

EN ISO 11990:1999

Stran

1630 /

Št.
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Oznaka standarda1

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

SIST EN 12006-1:
2000

Neaktivni kirurški vsadki
(implantati) – Posebne
zahteve za srčnožilne
vsadke (kardiovaskularne
implantate) – 1. del: Nadomestki srčne zaklopke
Neaktivni kirurški vsadki
(implantati) – Posebne
zahteve za srčnožilne
vsadke (kardiovaskularne implantate) – 2. del:
Žilne proteze, vključno s
cevastimi vsadki s srčnimi
zaklopkami (tubularnimi
grafti)
Neaktivni kirurški vsadki
(implantati) – Posebne
zahteve za srčnožilne
vsadke (kardiovaskularni
implantati) –
3. del: Znotrajžilni
pripomočki
Neaktivni kirurški vsadki
(implantati) – Sklepne proteze – Posebne zahteve

SIST EN 12006-2:
2000

SIST EN 12006-3:
2000

SIST EN 12010:2000

SIST EN 12011:2000

SIST EN 12180:2000

SIST EN 12182:2000

SIST EN 12183:2000
SIST EN 12184:2000

SIST EN 12218:2000
SIST EN 12218:2000/
A1:2002
SIST EN 12322:2000/
A1:2002

SIST EN 12342:2000
SIST EN 12442-1:
2001

SIST EN 12442-2:
2001

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Datum
prenehanja
domneve6

Non active surgical
EN 12006-1:1999
implants – Particular
requirements for cardiac
and vascular implants
– Part 1: Heart valve
substitutes
Non active surgical imEN 12006-2:1998
plants – Particular requirements for cardiac and
vascular implants – Part
2: Vascular prostheses
including cardiac valve
conduits

-

-

-

-

Non active surgical
implants – Particular
requirements for cardiac
and vascular implants
– Part 3: Endovascular
devices

EN 12006-3:1998

-

-

EN 12010:1998

-

-

EN 12011:1998

-

-

EN 12180:2000

-

-

EN 12182:1999

-

-

EN 12183:1999

-

-

EN 12184:1999

-

-

EN 12218:1998

-

-

EN 12218:1998/
A1:2002
EN 12322:1999/ A1:2001

-

-

EN 12342:1998

-

-

EN 12442-1:2000

-

-

EN 12442-2:2000

-

-

Non-active surgical
implants – Joint replacement implants – Particular
requirements
Instrumenti, ki se upoInstrumentation to be
rabljajo pri neaktivnih
used in association with
kirurških vsadkih (implan- non-active surgical imtati) – Splošne zahteve
plants – General requirements
Neaktivni kirurški vsadki
Non-active surgical
(implantati) – Vsadki za
implants – Body contouroblikovanje telesa – Poing implants – Specific
sebne zahteve za vsadke requirements for mamdojk°
mary implants
Tehnični pripomočki za
Technical aids for disinvalidne osebe – Splošne abled persons – General
zahteve in preskusne
requirements and test
metode
methods
Invalidski vozički na ročni Manually propelled wheelpogon – Zahteve in pres- chairs – Requirements
kusne metode
and test methods
Električni invalidski
Electrically powered
vozički, skuterji in njihovo wheelchairs, scooters and
polnjenje – Zahteve in
their charges – Requirepreskusne metode
ments and test methods
Tračni nosilci za pritrditev Rail systems for supportmedicinske opreme
ing medical equipment
Tračni nosilci za pritrditev Rail systems for supportmedicinske opreme
ing medical equipment
Diagnostični medicinIn vitro diagnostic medical
ski pripomočki in vitro
devices – Culture media
– Gojišča za mikrobiologi- for microbiology – Perforjo – Merila za kakovost
mance criteria for culture
gojišč
media
Dihalne cevke za uporabo Breathing tubes intended
z anestezijskimi aparati in for use with anaesthetic
ventilatorji
apparatus and ventilators
Živalska tkiva in njihovi
Animal tissues and their
derivati, uporabljeni v
derivatives utilized in the
proizvodnji medicinskih
manufacture of medical
pripomočkov –
devices – Part 1: Analysis
1. del: Analize in obvlado- and management of risk
vanje tveganja
Živalska tkiva in njihovi
Animal tissues and their
derivati, uporabljeni v
derivatives utilized in the
proizvodnji medicinskih
manufacture of medical
pripomočkov –
devices – Part 2: Controls
2. del: Nadzor pri nabavi, on sourcing, collection
zbiranju in ravnanju
and handling

Referenčni dokument4
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SIST EN 12442-3:
2001

Živalska tkiva in njihovi
derivati, uporabljeni v
proizvodnji medicinskih
pripomočkov –
3. del: Validacija pri
izločitvi in/ali inaktivaciji
virusov in nalezljivih
agensov
Klinični termometri – 1.
del: Zaprti stekleni termometri s tekočimi kovinami

Animal tissues and their
derivatives utilized in the
manufacture of medical
devices – Part 3: Validation of the elimination
and/or inactivation of
viruses and transmissible
agents
Clinical thermometers –
Part 1: Metallic liquid-inglass thermometers with
maximum device
Clinical thermometers –
Part 2: Phase change
type (dot matrix) thermometers
Clinical thermometers
– Part 3: Performance of
compact electrical thermometers (non-predictive and predictive) with
maximum device
Clinical thermometers –
Part 4: Performance of
electrical thermometers
for continuous measurement
External limb prostheses
and external orthoses
– Requirements and test
methods
Non–active surgical
implants – Joint replacement implants – Specific
requirements for hip joint
replacement implants
Non-active surgical
implants – Joint replacement implants – Specific
requirements for knee
joint replacement implants
Oxygen monitors for
patient breathing mixtures
– Particular requirements
Medical compression
hosiery
Medical thrombosis prophylaxis hosiery
Ophthalmic optics – Spectacle frames – General
requirements and test
methods (ISO 12870:
1997)
Connections for gas sampling tubes to anaesthetic
and respiratory equipment
Flow-metering devices
for connection to terminal units of medical gas
pipeline systems
High-pressure flexible
connections for use with
medical gases
Breathing system filters
for anaesthetic and respiratory use – Part 1: Test
method to assess filtration
performance

EN 12442-3:2000

-

-

EN 12470-1:2000

-

-

EN 12470-2:2000

-

-

EN 12470-3:2000

-

-

EN 12523:1999

-

-

EN 12563:1998

-

-

EN 12564:1998

-

-

EN 12598:1999

-

-

EN 12718:2001

-

-

ENV 12719:2001

-

-

EN ISO 12870:1997

-

-

EN 13014:2000

-

-

EN 13220:1998

-

-

EN 13221:2000

-

-

EN 13328-1:2001

EN 46001:
1996

1. 3. 2004

SIST EN 12470-1:
2000
SIST EN 12470-2:
2001
SIST EN 12470-3:
2000

Klinični termometri – 2.
del: Termometri, ki zaznavajo spremembo faze
(točkovna matrica)
Klinični termometri – 3.
del: Delovanje zaprtih
trdnih električnih termometrov
(brez ali z umerjanjem)

SIST EN 12470-4:
2001

Klinični termometri – 4.
del: Delovanje električnih
termometrov za nepretrgano merjenje

SIST EN 12523:2000

Zunanje proteze za ude in
zunanje ortoze – Zahteve
in preskusne metode

SIST EN 12563:2000

Neaktivni kirurški vsadki
(implantati) – Sklepne proteze – Posebne zahteve
za umetni kolk

SIST EN 12564:2000

Neaktivni kirurški vsadki
(implantati) – Kolenske
proteze – Posebne zahteve za kolensko protezo

SIST EN 12598:2000

Monitorji za kisik pri
vdihavanju dihalne zmesi
– Posebne zahteve
SIST ENV 12718:2002 Medicinske kompresijske
nogavice
SIST ENV 12719:2002 Medicinske nogavice za
preprečevanje tromboze
SIST EN ISO 12870:
Očesna optika – Okviri
2000
očal – Splošne zahteve in
preskusne metode (ISO
12870:1997)
SIST EN 13014:2000
SIST EN 13220:2000

SIST EN 13221:2000
SIST EN 13328-1:
2002

Priključki za plinske
vzorčne cevke pri anestezijski in dihalni opremi
Pretočni merilniki za
priključitev na končne dele
napeljav za medicinske
pline
Visokotlačni prilagodljivi
priključki za uporabo
medicinskih plinov
Sistem dihalnih filtrov za
anestezijsko in dihalno
uporabo – 1. del: Preskusna metoda s soljo za
ocenitev učinkovitosti
filtracije

EN 12470-4:2000
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SIST EN 13328-2:
2003

Sistem dihalnih filtrov za
anestezijsko in dihalno
uporabo - 2. del: Nefiltracijski vidiki
Sistem kakovosti
– Medicinski pripomočki
– Posebne zahteve za
uporabo EN ISO 9001
(revizija EN 46001:1996)
(ISO 13485:1996)

Breathing system filters
for anaesthetic and
respiratory use - Part 2:
Non-filtration aspects
Quality systems – Medical devices – Particular
requirements for the
application of EN ISO
9001 (revision of EN
46001:1996) (identical to
ISO 13485:1996)
Quality systems – Medical devices – Particular
requirements for the
application of ISO 9002
(revision of EN 46002:
1996), (Identical to ISO
13488:1996)
Ophthalmic implants
– Intraocular lenses – Part
8: Fundamental requirements (ISO 11979-8:1999,
modified)
Respiratory therapy
equipment – Part 1:
Nebulising systems and
their components
Respiratory therapy
equipment – Part 2: Tubing and connectors
Respiratory therapy
equipment – Part 3: Air
entrainment devices
Air, water and difficult terrain ambulances – Part 1:
Medical device interface
requirements for the continuity of patient care

EN 13328-2:2002

SIST EN ISO 13485:
2002

SIST EN ISO 13488:
2002

Sistem kakovosti
– Medicinski pripomočki
– Posebne zahteve za
uporabo EN ISO 9002
(revizija EN 46002:1996)
(ISO 13485:1996)

SIST EN 13503-8:
2000

Očesni vsadki (implantati)
– Intraokularne leče – 8.
del: Osnovne zahteve
(ISO 11979-8:1999, spremenjen)
Dihalna oprema za
zdravljenje – 1. del:
Razprševalni sistemi in
njihovi sestavni deli
Dihalna oprema za zdravljenje - 2. del: Cevke in
priključki
Dihalna oprema za zdravljenje – 3. del: Vhodne
naprave za zrak
Ambulantna vozila za
zrak, vodo in težke
terene - 1. del: Zahteve za
povezave medicinske opreme za nenehno oskrbo
bolnikov
Ambulantna vozila za
zrak, vodo in težke terene
- 2. del: Operativne in
tehnične zahteve za nenehno oskrbo bolnikov
Preskusne metode za
sanitetni material za
primarno oskrbo rane - 1.
del: Vidiki absorpcije
Preskusne metode za
sanitetni material za
primarno oskrbo rane - 2.
del: Hitrost prepustnosti
za vodne pare prepustnih
filmskih oblog
Koncentrati za hemodializo in podobne terapije

SIST EN 13544-1:
2002
SIST EN 13544-2:
2003
SIST EN 13544-3:
2002
SIST EN 13718-1:
2002

SIST EN 13718-2:
2002

SIST EN 13726-1:
2002
SIST EN 13726-2:
2002

SIST EN 13867:2003
SIST EN ISO 14160:
2000

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Datum
prenehanja
domneve6

EN ISO 13485:2000

EN 46001:
1996
(SIST EN
46001:
1999)

1. 3. 2004

EN ISO 13488:2000

EN 46002:
1996 (SIST
EN 46002:
1999)

1. 3. 2004

EN 13503-8:2000

-

-

EN 13544-1:2001

-

-

-

-

-

-

EN 13544-2:2002
EN 13544-3:2001
EN 13718-1:2002

Air, water and difficult ter- EN 13718-2:2002
rain ambulances - Part 2:
Operational and technical
requirements for the continuity of patient care
Test methods for primary EN 13726-1:2002
wound dressings - Part 1:
Aspects of absorbency
Test methods for primary EN 13726-2:2002
wound dressings - Part 2:
Moisture vapour transmission rate of permeable
film dressings

Concentrates for haeEN 13867:2002
modialysis and related
therapies
Sterilizacija medicinskih
Sterilization of single-use EN ISO 14160:1998
pripomočkov za enkratno medical devices incorpouporabo, ki vsebujejo ma- rating materials of animal
teriale živalskega izvora
origin – Validation and
– Validacija in redni nadroutine control of sterilizazor sterilizacije s tekočimi tion by liquid chemical
kemijskimi sredstvi za
sterilants
sterilizacijo (ISO 14160:
(ISO 14160:1998)
1998)

Uradni list Republike Slovenije
Oznaka standarda1

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

SIST EN ISO 14534:
2002

Očesna optika - Kontaktne leče in izdelki za
vzdrževanje kontaktnih
leč – Temeljne zahteve
(ISO 14534:2002)

SIST EN ISO 14602:
2000

SIST EN ISO 14630:
2000
SIST EN ISO 14889:
2000

SIST EN ISO 14937:
2001

SIST EN ISO 14971:
2001

SIST EN ISO 15004:
2000
SIST EN ISO 15225:
2000

SIST EN 20594-1:
2000

SIST EN 20594-1:
2000/A1:2000

SIST EN 27740:2000

SIST EN 27740:2000/
A1:2000

Št.
Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Ophthalmic optics – Contact lenses and contact
lens care products – Fundamental
requirements
(ISO 14534:2002)
Neaktivni kirurški vsadki
Non–active surgical
(implantati)– Vsadki za
implants – Implants for
osteosintezo – Posebne
Osteosynthesis – Parzahteve (ISO 14602:1998) ticular requirements (ISO
14602:1998)
Neaktivni kirurški vsadki
Non-active surgical im(implantati) – Splošne
plants – General requirezahteve (ISO 14630:1997) ments
(ISO 14630:1997)
Očesna optika – Stekla
Ophthalmic optics – Specočal – Temeljne zahteve
tacle lenses – Fundamenza nebrušena gotova ste- tal requirements for uncut
kla (ISO 14889:1997)
finished lenses
(ISO 14889:1997)
Sterilizacija izdelkov
Sterilisation of health
za zdravstveno nego
care products – General
– Splošne zahteve za
requirements for characopredelitev lastnosti
terisation of a sterilising
sterilizacijskih sredstev
agent and the developin za razvoj, validacijo ter ment, validation and
rutinsko kontrolo steriliroutine control of a sterilizacijskih postopkov za
sation process for medical
medicinske pripomočke
devices (ISO 14937:2000)
(ISO 14937:2000)
Medicinski pripomočki
Medical devices – Ap– Uporaba obvladovanja
plication of risk managetveganja pri medicinskih
ment to medical devices
pripomočkih
(ISO 14971:2000)
(ISO 14971:2000)
Oftalmični instrumenti
Ophthalmic instruments
– Temeljne zahteve in
– Fundamental requirepreskusne metode (ISO
ments and test methods
15004:1997)
(ISO 15004:1997)
Poimenovanje – SpecifiNomenclature – Specikacija za sistem poimefication for a nomenclanovanja medicinskih
ture system for medical
pripomočkov za obvezno devices for the purpose of
izmenjavo podatkov
regulatory data exchange
(ISO 15225:2000)
(ISO 15225:2000)
Stožčaste spojke s 6Conical fittings with a 6%
odstotnim (Luerjevim)
(Luer) taper for syringes,
nastavkom za injekcijske needles and certain other
brizge, igle in nekatero
medical equipment – Part
drugo medicinsko opremo 1: General requirements
–
(ISO 594-1:1986)
1. del: Splošne zahteve
(ISO 594-1:1986)
Stožčaste spojke s 6Conical fittings with a 6%
odstotnim (Luerjevim)
(Luer) taper for syringes,
nastavkom za injekcijske needles and certain other
brizge, igle in nekatero
medical equipment – Part
drugo medicinsko opremo 1: General requirements
– 1. del: Splošne zahteve (ISO 594-1:1986)
(ISO 594-1:1986)
Kirurški instrumenti,
Instruments for surgery,
skalpeli s snemnimi rezili, scalpels with detachable
mere nastavkov (ISO
blades, fitting dimensions
7740:1985)
(ISO 7740:1985)
Kirurški instrumenti,
Instruments for surgery,
skalpeli s snemnimi rezili, scalpels with detachable
mere nastavkov (ISO
blades, fitting dimensions
7740:1985)
(ISO 7740:1985)
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Datum
prenehanja
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EN ISO 14602:1998

-

-

EN ISO 14630:1997

-

-

EN ISO 14889:1997

-

-

EN ISO 14937:2000

-

-

EN ISO 14971:2000

1. 4. 2004

EN ISO 15004:1997

EN 1441:
1997
(SIST EN
1441:
2000)
-

EN ISO 15225:2000

-

-

EN 20594-1:1993

-

-

EN 20594-1:1993/
A1:1997

-

-

EN 27740:1992

-

-

EN 27740:1992/
A1:1997

-

-

EN ISO 14534:2002

-
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SIST EN 30993-3:
2000

Biološko ovrednotenje
medicinskih pripomočkov
–
3. del: Preskusi genske
toksičnosti, kancerogenosti in toksičnosti za
razmnoževanje
(ISO 10993-3:1992)*
Biološko ovrednotenje
medicinskih pripomočkov
–
4. del: Izbira preskusov
za ugotavljanje interakcij
s krvjo
(ISO 10993-4:1992)
Biološko ovrednotenje
medicinskih pripomočkov
–
. del: Preskusi za ugotavljanje citotoksičnosti
in vitro
(ISO 10993-5:1992)
Biološko ovrednotenje
medicinskih pripomočkov
–
6. del: Preskusi, povezani z lokalnimi učinki po
implantaciji
(ISO 10993-6:1994)
Biološko ovrednotenje
medicinskih pripomočkov
–
11. del: Preskusi sistemske toksičnosti (ISO
10993-11:1993)
Sistemi kakovosti – Medicinska oprema – Posebne
zahteve za uporabo EN
ISO 9001*
Sistemi kakovosti – Medicinska oprema – Posebne
zahteve za uporabo EN
ISO 9002*
Sistemi kakovosti – Medicinska oprema – Posebne
zahteve za uporabo EN
ISO 9003*
Navodilo za uporabo EN
29001 in EN 46001 ter EN
29002 in
EN 46002 za aktivne
(vključno z aktivnimi
implantanti) medicinske
pripomočke*

SIST EN 30993-4:
2000

SIST EN 30993-5:
2000

SIST EN 30993-6:
2000

SIST EN ISO 3099311:2000

SIST EN 46001:1999

SIST EN 46002:1999

SIST EN 46003:2002

SIST EN 50103:1998

SIST EN 60118-13:
1998
SIST EN 60522:2002
SIST EN 60580:2002
SIST EN 60601-1:
1995

Slušni pripomočki – 13.
del Elektromagnetna
združljivost*
Določitev stalnega filtriranja sklopov rentgenskih
cevi*
Medicinska električna oprema – Merilniki produkta
površina-doza*
Medicinska električna
oprema – 1. del: Splošne
zahteve za varnost*

Referenčni dokument4

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Datum
prenehanja
domneve6

Biological evaluation of
EN 30993-3:1993
medical devices – Part
3: Tests for genotoxicity,
carcinogenicity and reproductive toxicity
(ISO 10993-3:1992)

-

-

Biological evaluation of
medical devices – Part
4: Selection of tests for
interactions with blood
(ISO 10993-4:1992)

EN 30993-4:1993

-

-

Biological evaluation of
medical devices – Part
5: Tests for cytotoxicity
– in vitro methods (ISO
10993-5:1992)

EN 30993-5:1993

-

-

Biological evaluation of
EN 30993-6:1994
medical devices – Part 6:
Tests for local effects after
implantation
(ISO 10993-6:1994)

-

-

Biological evaluation of
EN ISO 30993-11:
medical devices – Part 11: 1995
Tests for systemic toxicity
(ISO 10993-11:1993)

-

-

Quality systems – Medical devices – Particular
requirements for the application of EN ISO 9001
Quality systems – Medical devices – Particular
requirements for the application of EN ISO 9002
Quality systems – Medical devices – Particular
requirements for the application of EN ISO 9003
Guidance on the application of EN 29001 and EN
46001 and of EN 29002
and
EN 46002 for the active
(including active implantable) medical device
industry
Hearing aids – Part 13:
Electromagnetic compatibility (EMC)
Determination of the permanent filtration of X-ray
tube assemblies
Medical electrical equipment – Dose area product meters
Medical electrical equipment – Part 1: General
requirements for safety
(IEC 601-1:1988)

EN 46001:1996
(razveljavljen)

-

1. 3. 2004

EN 46002:1996
(razveljavljen)

-

1. 3. 2004

EN 46003:1999

-

-

EN 50103:1995

-

-

EN 60118-13:1997

-

-

EN 60522:1999

-

-

EN 60580:2000

-

EN 60601-1:1990

-

-

Uradni list Republike Slovenije

Št.

16 / 20. 2. 2004 /

Stran

1635

Oznaka standarda1

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Referenčni dokument4

Oznaka
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Datum
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SIST EN 60601-1:
1995/A1:1998

Medicinska električna
oprema – 1. del: Splošne
zahteve za varnost*

EN 60601-1:1990/
A1:1993

-

-

SIST EN 60601-1:
1995/A2:1998

Medicinska električna
oprema – 1. del: Splošne
zahteve za varnost*
Medicinska električna
oprema – 1. del: Splošne
zahteve za varnost*
Medicinska električna
oprema – 1. del: Splošne
zahteve za varnost – 1.
spremljevalni standard:
Varnostne zahteve za
medicinske električne
sisteme*
Medicinska električna
oprema – 1. del: Splošne
zahteve za varnost – 1.
spremljevalni standard:
Varnostne zahteve za
medicinske električne
sisteme*

Medical electrical equipment. Part 1: General
requirements for safety
– IEC 601-1:1988/
A1:1991
Medical electrical equipment – Part 1: General
requirements for safety
Medical electrical equipment – Part 1: General
requirements for safety
Medical electrical equipment. Part 1: General
requirements for safety
- 1. Collateral standard:
Safety requirements for
medical electrical systems
- IEC 601-1-1:1992
Medical electrical equipment – Part 1: General
requirements for safety
– 1. Collateral standard:
Safety requirements for
medical electrical systems
(IEC 60601-1-1:1992/
A1:1995)
Medical electrical equipment – Part 1–1: General
requirements for safety –
1. Collateral standard:
Safety requirements for
medical electrical systems

EN 60601-1:1990/
A2:1995

-

-

EN 60601-1:1990/
A13:1995

-

-

EN 60601-1-1:1993

-

EN 60601-1-1:1993/
A1:1995

-

-

EN 60601-1-1:2001

EN 606011-1:1993

1. 12. 2003

SIST EN 60601-1:
1995/A13:1998
SIST EN 60601-1-1:
1995

SIST EN 60601-1-1:
1995/A1:1998

SIST EN 60601-1-1:
2002

SIST EN 60601-1-2:
1995

SIST EN 60601-1-2:
2002

SIST EN 60601-1-3:
1998

SIST EN 60601-1-4:
1998

SIST EN 60601-1-4:
1998/A1:2002

Medicinska električna
oprema – 1. del: Splošne
zahteve za varnost – 1.
spremljevalni standard:
Varnostne zahteve za
medicinske električne
sisteme*
Medicinska električna
oprema – 1. del: Splošne
zahteve za varnost – 2.
Spremljevalni standard:
Elektromagnetna
združljivost – Zahteve in
preskusi*
Medicinska električna
oprema – Del 1-2: Splošne zahteve za varnost
– Spremljevalni standard: Elektromagnetna
združljivost – Zahteve in
preskusi*
Medicinska električna
oprema – 1. del: Splošne
varnostne zahteve – 3.
spremljevalni standard:
Splošne zahteve za zaščito pred sevanjem pri
opremi za rentgensko
diagnostiko*
Medicinska električna
oprema –1. del: Splošne
varnostne zahteve –
4. spremljevalni standard:
Programirljivi električni
medicinski sistemi*
Medicinska električna
oprema –1. del: Splošne varnostne zahteve – 4. spremljevalni
standard: Programirljivi
električni medicinski sistemi – Dopolnilo A1*

Medical electrical equipEN 60601-1-2:1993
ment – Part 1: General
requirements for safety
– 2. Collateral standard:
Electromagnetic compatibility – Requirements and
tests
Medical electrical equipEN 60601-1-2:2001
ment - Part 1-2: General
requirements for safety
- Collateral standard:
Electromagnetic compatibility - Requirements and
tests
Medical electrical equipEN 60601-1-3:1994
ment – Part 1: General
requirements for safety
- 3. Collateral standard:
General requirements for
radiation protection in diagnostic X-ray equipment
Medical electrical equipment – Part 1: General
requirements for safety
– 4. Collateral standard:
Programmable electrical
medical systems
Medical electrical equipment – Part 1: General
requirements for safety
– 4. Collateral standard:
Programmable electrical
medical systems Amendment A1

-

EN 606011-2:1993

1. 11. 2004

-

-

EN 60601-1-4:1996

-

-

EN 60601-1-4:1996/
A1:1999

-

-
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SIST EN 60601-2-1:
1999

Medicinska električna
oprema – 2. del: Posebne
varnostne zahteve za
elektronske pospeševalnike v območju od
1 MeV do 50 MeV*
Medicinska električna
oprema - 2. del: Posebne
varnostne zahteve za
elektronske pospeševalnike v območju od 1 MeV
do 50 MeV - Dopolnilo A1
(IEC 60601-2-1:1998/A1:
2002
Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za
visokofrekvenčno kirurško
opremo
(IEC 601-2-2:1991)*
Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za
visokofrekvenčno kirurško
opremo
(IEC 601-2-2:1991)*
Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za
kratkovalovno terapevtsko
opremo*
Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za
opremo za kratkovalovno
terapijo – Dopolnilo A1*

Medical electrical equipment – Part 2-1: Particular
requirements for the safety of electron accelerators
in the range of 1 MeV to
50 MeV
Medical electrical equipment –Part 2-1: Particular
requirements for the safety of electron accelerators
in the range of 1 MeV to
50 MeV; Amendment A1
(IEC 60601-2-1:1998/A1:
2002
Medical electrical equipment – Part 2: Particular
requirements for the
safety of high frequency
surgical equipment
(IEC 601-2-2:1991)
Medical electrical equipment – Part 2-2: Particular
requirements for the
safety of high frequency
surgical equipment

EN 60601-2-1:1998

-

-

EN 60601-2-1:1998/
A1:2002

-

1. 6. 2005

EN 60601-2-2:1993

-

-

Medical electrical equipment – Part 2: Particular
requirements for the
safety of short-wave
therapy equipment
Medical electrical equipment – Part 2: Particular
requirements for the
safety of short-wave
therapy equipment
Amendment A1
Medical electrical equipment – Part 2-5: Particular
requirements for the
safety of ultrasonic physiotherapy equipment
Medical electrical equipment – Part 2-7: Particular
requirements for the
safety of high-voltage
generators of diagnostic
X-ray generators (IEC
60601-2-7:1998)

EN 60601-2-3:1993

-

-

EN 60601-2-3:1993/
A1:1998

-

-

EN 60601-2-7:1998

-

-

Medical electrical equipment – Part 2: Particular
requirements for the
safety of therapeutic X-ray
equipment operating in
the range 10 kV to 1 MV
Medical electrical equipment – Part 2: Particular
requirements for the
safety of therapeutic X-ray
equipment operating in
the range 10 kV to 1 MV
Amendment A1
Medical electrical equipment – Part 2: Particular
requirements for the
safety of patient contact
dosemeters used in
radiotherapy with electrically connected radiation
detectors
(IEC 60601-2-9:1996)

EN 60601-2-8:1997

-

-

EN 60601-2-8:1997/
A1:1997

-

-

EN 60601-2-9:1996

-

-

EN 60601-2-1:1999/
A1:2003

SIST EN 60601-2-2:
1995

SIST EN 60601-2-2:
2002

SIST EN 60601-2-3:
1995

SIST EN 60601-2-3:
1995/A1:1999

SIST EN 60601-2-5:
2002

SIST EN 60601-2-7:
1998

SIST EN 60601-2-8:
1998

SIST EN 60601-2-8:
1998/A1:1998

SIST EN 60601-2-9:
1998

Medicinska električna
oprema – 2-5. del: Posebne varnostne zahteve za ultrazvočno psihoterapevtsko opremo
Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za
visokonapetostne napajalnike generatorjev
diagnostičnih rentgenskih
žarkov (IEC 60601-2-7:
1998)*
Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za
terapevtsko rentgensko
opremo, ki deluje v območju od 10 kV do 1 MV*
Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za
terapevtsko rentgensko
opremo, ki deluje v območju od 10 kV do 1 MV
– Dopolnilo A1*
Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za
pacientske kontaktne
dozimetre, ki se uporabljajo med radioterapijo
ob električno priključenih
detektorjih sevanja (IEC
60601-2-9:1996)*

EN 60601-2-2:2000

1. 8. 2003

EN 60601-2-5:2000
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SIST EN 60601-2-10:
2002

Medicinska električna
oprema – 2-10. del:
Posebne varnostne zahteve za živčne in mišične
stimulatorje
Medicinska električna
oprema – 2-10. del:
Posebne varnostne zahteve za živčne in mišične
stimulatorje – Dopolnilo
A1
(IEC 60601-2-10:1987/A1:
2001)
Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za
opremo za terapijo z
gama žarki
(IEC 60601-2-11:1997)*
Medicinska električna
oprema –
2-16. del: Posebne
varnostne zahteve za
opremo za hemodializo,
hemodiafiltracijo in hemofiltracijo
(IEC 60601-2-16:1998)*
Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za
daljinsko krmiljeno samodejno gnano opremo z
naknadnim polnjenjem z
gama žarki (IEC 60601-217:1989)*
Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za
daljinsko krmiljeno samodejno gnano opremo z
naknadnim polnjenjem z
gama žarki – Dopolnilo A1
(IEC 60601-2-17:1989/A1:
1996)*
Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za endoskopsko opremo (IEC
60601-2-18:1996)*

Medical electrical
equipment – Part 2-10:
Particular requirements
for the safety of nerve and
muscle stimulators
Medical electrical
equipment - Part 2-10:
Particular requirements
for the safety of nerve
and muscle stimulators
– Amendment A1 (IEC
60601-2-10:1987/A1:
2001)
Medical electrical equipment – Part 2: Particular
requirements for the
safety of gamma beam
therapy equipment
(IEC 60601-2-11:1997)
Medical electrical equipment – Part 2-16: Particular requirements for the
safety of haemodialysis,
haemodiafiltration and
haemofiltration equipment
(IEC 60601-2-16:1998)

EN 60601-2-10:2000

-

-

SIST EN 60601-2-10:
2002/A1:2002

SIST EN 60601-2-11:
1998

SIST EN 60601-2-16:
1998

SIST EN 60601-2-17:
1998

SIST EN 60601-2-18:
1998/A1:2002

Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za
endoskopsko opremo
– Dopolnilo A2 *

SIST EN 60601-2-19:
1998

Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za
otroške inkubatorje (IEC
60601-2-19:1990)

Medical electrical equipment – Part 2: Particular
requirements for the safety of remote-controlled
automatically-driven
gamma-ray after-loading
equipment (IEC 60601-217:1989)
Medical electrical equipment – Part 2: Particular
requirements for the safety of remote-controlled
automatically-driven
gamma-ray afterloading
equipment (IEC 60601-217:1989/
A1:1996)
Medical electrical equipment – Part 2: Particular
requirements for the
safety of endoscopic
equipment
(IEC 60601-2-18:1996)
Medical electrical equipment - Part 2-18: Particular requirements for
the safety of endoscopic
equipment – Amendment
A2
Medical electrical equipment – Part 2: Particular
requirements for the
safety of baby incubators
(IEC 60601-2-19:1990)

SIST EN 60601-2-19:
1998/A1:1998

Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za
otroške inkubatorje – Dopolnilo A1
(IEC 60601-2-19:1990/A1:
1996)*

Medical electrical equipment – Part 2: Particular
requirements for the
safety of baby incubators
– Amendment A1 (IEC
60601-2-19:1990/A1:
1996)

SIST EN 60601-2-17:
1998/A1:1998

SIST EN 60601-2-18:
1998

EN 60601-2-10:2000/
A1:2001

1. 11. 2004

EN 60601-2-11:1997

-

-

EN 60601-2-16:1998

-

-

EN 60601-2-17:1996

-

-

EN 60601-2-17:1996/
A1:1996

-

-

EN 60601-2-18:1996

-

-

EN 60601-2-18:1996/
A1:2000

-

1. 8. 2003

EN 60601-2-19:1996

-

-

EN 60601-2-19:1996/
A1:1996

-

-
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SIST EN 60601-2-20:
1998

Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za
transportne inkubatorje*

EN 60601-2-20:1996

-

-

SIST EN 60601-2-21:
1995

Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za
otroške sevalne ogrevalnike (IEC 601-2-21:1994)*

EN 60601-2-21:1994

-

-

SIST EN 60601-2-21:
1995/A1:1998

Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za
otroške sevalne ogrevalnike – Dopolnilo A1
(IEC 60601-2-21:1994/A1:
1996)*
Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za
lasersko diagnostično in
terapevtsko opremo
(IEC 601-2-22:1992)*

Medical electrical equipment – Part 2: Particular
requirements for the
safety of transport incubators
Medical electrical equipment – Part 2: Particular
requirements for the
safety of infant radiant
warmers
(IEC 601-2-21:1994)
Medical electrical equipment – Part 2: Particular
requirements for the
safety of infant radiant
warmers – Amendment
A1 (IEC 60601-2-21:
1994/A1:1996)
Medical electrical equipment – Part 2: Particular
requirements for the
safety of diagnostic and
therapeutic laser equipment
(IEC 601-2-22:1992)
Medical electrical equipment – Part 2: Particular
requirements for the
safety of transcutaneous
partial pressure monitoring equipment
Medical electrical equipment –
Part 2-23: Particular
requirements for the
safety, including essential
performance, of transcutaneous partial pressure
monitoring equipment
Medical electrical equipment – Part 2: Particular
requirements for the
safety of infusion pumps
and controllers
(IEC 60601-2-24:1998)
Medical electrical equipment – Part 2: Particular
requirements for the
safety of electrocardiographs
Medical electrical equipment – Part 2-25: Particular requirements for the
safety of electrocardiographs – Amendment A1
Medical electrical equipment – Part 2: Particular
requirements for the
safety of electroencephalographs
(IEC 601-2-26:1994)
Medical electrical equipment – Part 2: Particular
requirements for the safety of electrocardiographic
monitoring equipment
(IEC 601-2-27:1994)

EN 60601-2-21:1994/
A1:1996

-

-

EN 60601-2-22:1996

-

-

EN 60601-2-23:2000

-

-

EN 60601-2-24:1998

-

-

EN 60601-2-25:1995

-

-

EN 60601-2-25:1995/A1:
1999

-

-

EN 60601-2-26:1994

-

-

EN 60601-2-27:1994

-

-

SIST EN 60601-2-22:
2000

SIST EN 60601-2-23:
1998

SIST EN 60601-2-23:
2002

Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za
opremo za transkutano
(skozikožno) nadzorovanje delnega tlaka*
Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za
opremo za transkutano
(skozikožno) nadzorovanje delnega tlaka*

SIST EN 60601-2-24:
1998

Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za infuzijske črpalke in krmilnike
(IEC 60601-2-24:1998)*

SIST EN 60601-2-25:
1998

Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za
elektrokardiografe*

SIST EN 60601-2-25:
1998/A1:2002

Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za
elektrokardiografe – Dopolnilo A1*
Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za
elektroencefalografe (IEC
601-2-26:1994)*

SIST EN 60601-2-26:
1995

SIST EN 60601-2-27:
1995

Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za
elektrokardiografsko nadzorovalno opremo
(IEC 601-2-27:1994)*

EN 60601-2-23:1997

Uradni list Republike Slovenije
Oznaka standarda1

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

SIST EN 60601-2-28:
1995

Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za
vire rentgenskih žarkov in
sklope rentgenskih cevi za
medicinsko diagnostiko
(IEC 601-2-28:1993)*

SIST EN 60601-2-29:
2002

SIST EN 60601-2-30:
1998

SIST EN 60601-2-30:
2002

SIST EN 60601-2-31:
1995

SIST EN 60601-2-31:
1995/A1:1998

SIST EN 60601-2-32:
1995

SIST EN 60601-2-33:
1998

SIST EN 60601-2-33:
1998/A11:1998

SIST EN 60601-2-34:
1998

Št.
Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Medical electrical equipment – Part 2: Particular
requirements for the
safety of X-ray source assemblies and X-ray tube
assemblies for medical
diagnosis
(IEC 601-2-28:1993)
Medicinska električna
Medical electrical equipoprema –
ment –
2-29. del: Posebne varPart 2-29: Particular requinostne zahteve za radio- rements for the safety of
terapevtske simulatorje*
radiotherapy simulators
Medicinska električna
Medical electrical equipoprema – 2 del: Posebne ment – Part 2: Particular
varnostne zahteve za
requirements for the saopremo za posredno nad- fety of automatic cycling
zorovanje krvnega tlaka z indirect blood pressure
avtomatičnim cikliranjem* monitoring equipment
Medicinska električna
Medical electrical equipoprema – 2-30. del: Poment –
sebne varnostne zahtePart 2-30: Particular
ve za opremo, vključno
requirements for the
z njenimi osnovnimi
safety, including essential
lastnostmi, za posredno
performance, of automanadzorovanje krvnega
tic cycling non-invasive
tlaka z avtomatičnim
blood pressure monitoring
cikliranjem*
equipment
Medicinska električna
Medical electrical equipoprema –2. del: Posebne ment – Part 2: Particular
varnostne zahteve za
requirements for the
zunanje srčne spodsafety of external cardiac
bujevalnike z vgrajenim
pacemakers with internal
napajanjem*
power source
Medicinska električna
Medical electrical equipoprema –
ment – Part 2-31: Particu2-31. del: Posebne varlar requirements for the
nostne zahteve za zunasafety of external cardiac
nje srčne spodbujevalnike pacemakers with internal
z vgrajenim napajanjem
power source – Amend– Dopolnilo A1
ment A1 (IEC 60601-2-31:
(IEC 60601-2-31:1994/A1: 1994/A1:1998)
1998)*
Medicinska električna
Medical electrical equipoprema –2. del: Posebne ment – Part 2: Particular
varnost zahteve za opre- requirements for the
mo, prigrajeno rentgenski safety of associated
opremi (IEC 601-2-32:
equipment of X-ray equip1994)*
ment
(IEC 601-2-32:1994)
Medicinska električna
Medical electrical equipoprema –2. del: Posebne ment – Part 2: Particular
varnostne zahteve za
requirements for the
opremo z magnetno
safety of magnetic
resonanco za medicinsko resonance equipment for
diagnostiko*
medical diagnosis
Medicinska električna
Medical electrical equipoprema –2. del: Posebne ment – Part 2: Particular
varnostne zahteve za
requirements for the safeopremo z magnetno
ty of magnetic resonance
resonanco za medicinsko equipment for medical
diagnostiko – Dopolnilo
diagnosis – Amendment
A11 – Dopolnilo k dodatku A11 – Amendment to anAA standarda EN*
nex AA of EN
Medicinska električna
Medical electrical equipoprema –2. del: Posebne ment – Part 2: Particular
varnostne zahteve za
requirements for the safeopremo za neposredno
ty of direct blood pressure
nadzorovanje krvnega
monitoring equipment
tlaka*
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Referenčni dokument4

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Datum
prenehanja
domneve6

EN 60601-2-28:1993

-

-

EN 60601-2-29:1999

-

-

EN 60601-2-30:2000

-

1. 2. 2003

EN 60601-2-31:1995

-

-

EN 60601-2-31:1995/
A1:1998

-

-

EN 60601-2-32:1994

-

-

EN 60601-2-33:1995

-

-

EN 60601-2-33:1995/A11: 1997

-

EN 60601-2-34:1995

-

EN 60601-2-30:1995

-
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SIST EN 60601-2-34:
2002

Medicinska električna
oprema – 2-34. del:
Posebne varnostne zahteve za opremo, vključno
z njenimi osnovnimi
lastnostmi za neposredno
nadzorovanje krvnega
tlaka*
Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za
odeje, blazine in žimnice,
namenjene za ogrevanje
v medicinski rabi*
Medicinska električna
oprema –
2-36. del: Posebne
varnostne zahteve za
opremo za zunajtelesno
inducirano litotripsijo*
Medicinska električna
oprema – 2-37. del:
Posebne varnostne
zahteve za ultrazvočno
medicinsko diagnostično
in nadzorovalno opremo
Medicinska električna
oprema –2. del: Posebne
varnostne zahteve za
električno nastavljive
bolnišnične postelje*
Medicinska električna
oprema –
2-38. del: Posebne
varnostne zahteve za
električno nastavljive
bolnišnične postelje – Dopolnilo A1*
Medicinska električna
oprema –
2-39. del: Posebne
varnostne zahteve za
opremo za peritonalno
dializo*
Medicinska električna
oprema –
2-40. del: Posebne
varnostne zahteve za
elektromiografe in opremo
za izzvane odzive*
Medicinska električna
oprema –
2-41. del: Posebne
varnostne zahteve za
kirurške svetilke in diagnostične svetilke*
Medicinska električna
oprema – 2-37. del: Posebne varnostne zahteve za rentgensko opremo
za intervencijske postopke

Medical electrical
equipment – Part 2-34:
Particular
requirements for the
safety, including essential
performance, of invasive
blood pressure monitoring
equipment
Medical electrical equipment – Part 2: Particular
requirements for the
safety of blankets, pads
and mattresses, intended
for heating in medical use
Medical electrical equipment – Part 2-36: Particular requirements for the
safety of equipment for
extracorporeally induced
lithotripsy
Medical electrical
equipment – Part 2-37:
Particular requirements
for the safety of ultrasonic
medical diagnostic and
monitoring equipment
Medical electrical equipment – Part 2: Particular
requirements for the
safety of electrically operated hospital beds
Medical electrical equipment – Part 2-38: Particular requirements for
the safety of electrically
operated hospital beds
– Amendment A1

EN 60601-2-34:2000

EN 606012-34:
1995

1. 11. 2003

EN 60601-2-35:1996

-

-

EN 60601-2-36:1997

-

-

EN 60601-2-38:1996

-

-

EN 60601-2-38:1996/
A1:2000

-

-

Medical electrical equipment –
Part 2-39: Particular
requirements for the safety of peritoneal dialysis
equipment
Medical electrical
equipment – Part 2-40:
Particular requirements
for the safety of electromyographs and evoked
response equipment
Medical electrical equipment –
Part 2-41: Particular requirements for the safety
of surgical luminaires and
luminaires for diagnosis
Medical electrical equipment – Part 2-43: Particular requirements for the
safety of X-ray equipment
for interventional procedures
Medical electrical equipment –
Part 2-44: Particular requirements for the safety
of X-ray equipment for
computed tomography

EN 60601-2-39:1999

-

-

EN 60601-2-40:1998

-

-

EN 60601-2-41:2000

-

-

EN 60601-2-43:2000

-

EN 60601-2-44:1999

-

SIST EN 60601-2-35:
1998

SIST EN 60601-2-36:
1998

SIST EN 60601-2-37:
2002

SIST EN 60601-2-38:
1998

SIST EN 60601-2-38:
1998/A1:2002

SIST EN 60601-2-39:
2002

SIST EN 60601-2-40:
1998

SIST EN 60601-2-41:
2002

SIST EN 60601-2-43:
2002

SIST EN 60601-2-44:
2002

Medicinska električna
oprema –
2-44. del: Posebne
varnostne zahteve za
rentgensko opremo za
računalniško podprto
tomografijo*

EN 60601-2-37:2001

-
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Datum
prenehanja
domneve6

SIST EN 60601-2-44:
2002

Medicinska električna
oprema –
2-44. del: Posebne
varnostne zahteve za
rentgensko opremo za
računalniško podprto
tomografijo*
Medicinska električna
oprema –
2-45. del: Posebne
varnostne zahteve za
mamografsko rentgensko
opremo in mamografske
stereotaktične naprave*

Medical electrical equipment – Part 2-44: Particular requirements for the
safety of X-ray equipment
for computed tomography

EN 60601-2-44:2001

EN 606012-44:
1999

1. 7. 2004

Medical electrical equipment –
Part 2-45: Particular requirements for the safety
of mammographic X-ray
equipment and mammographic stereotactic
devices
Medical electrical equipment - Part 2-45: Particular requirements for the
safety of mammographic
X-ray equipment and
mammographic stereotactic devices
Medical electrical equipment –
Part 2-46: Particular requirements for the safety
of operating tables
Medical electrical equipment – Part 2-47: Particular requirements for the
safety, including essential
performance, of ambulatory electrocardiographic
systems
Medical electrical
equipment – Part 2-49:
Particular requirements
for the safety of multifunction patient monitoring
equipment
Medical electrical equipment – Part 2-50: Particular requirements for the
safety of infant phototherapy equipment
Diagnostic X-ray imaging
equipment – Characteristics of general purpose
and mammographic antiscatter grids
Audiometers – Part 1:
Pure-tone audiometers
Electroacoustics – Audiological equipment Part 1: Pure-tone audiometers
Audiometers – Part 2:
Equipment for speech
audiometry
Audiometers – Part 3: Auditory test signals of short
duration for audiometric
and neuro-otological
purposes
Audiometers – Part 4:
Equipment for extended
high-frequency audiometry

EN 60601-2-45:1998

-

-

EN 60601-2-45:2001

EN 606012-45:
1998

1. 7. 2004

EN 60601-2-46:1998

-

-

EN 60601-2-47:2001

-

-

EN 60601-2-49:2001

-

-

EN 60601-2-50:2002

-

-

EN 60627:2001

-

-

EN 60645-1:1994

-

-

EN 60645-1:2001

EN 606451:1994

1. 10. 2004

EN 60645-2:1997

-

-

EN 60645-3:1995

-

-

EN 60645-4:1995

-

-

SIST EN 60601-2-45:
1999

SIST EN 60601-2-45:
2002

SIST EN 60601-2-46:
1999

SIST EN 60601-2-47:
2002

SIST EN 60601-2-49:
2002

SIST EN 60601-2-50:
2002

SIST EN 60627:2002

SIST EN 60645-1:
1999
SIST EN 60645-1:
2002
SIST EN 60645-2:
2000
SIST EN 60645-3:
1999

SIST EN 60645-4:
1999

Medicinska električna
oprema –
2-45. del: Posebne
varnostne zahteve za
mamografsko rentgensko
opremo in mamografske
stereotaktične naprave*
Medicinska električna
oprema –
2-46. del: Posebne
varnostne zahteve za
operacijske mize*
Medicinska električna
oprema – 2-47. del:
Posebne varnostne
zahteve za ambulantne
elektrokardiografske sisteme, vključno z bistvenimi
zmogljivostmi
Medicinska električna
oprema – 2-49. del:
Posebne varnostne zahteve za pacientovo večfunkcijsko nadzorovalno
opremo
Medicinska električna
oprema – 2-50. del:
Posebne varnostne zahteve za otroško fototerapevtsko opremo
Diagnostična oprema za
rentgensko slikanje - Značilnosti splošnonamenske
in mamografske protirazpršilne mrežice*
Avdiometri – 1. del: Avdiometri čistega tona*
Elektroakustika – Avdiološka oprema – 1. del:
Avdiometri čistega tona
Avdiometri – 2. del: Oprema za govorno avdiometrijo*
Avdiometri – 3. del: Kratkotrajni slušni preskušalni
signali za avdiometrične
in nevrootološke namene*
Avdiometri – 4. del: Oprema za razširjeno visokofrekvenčno avdiometrijo*
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2002

SIST EN 61223-3-4:
2002

SIST EN 62083:2002
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Referenčni dokument4

Oznaka
nadomeščenega
standarda5

Datum
prenehanja
domneve6

Radioterapevtska oprema Radiotherapy equipment
– Koordinate, premiki in
– Coordinates, movelestvice*
ments and scales

EN 61217:1996

-

-

Radioterapevtska oprema Radiotherapy equip– Koordinate, premiki in
ment – Coordinates,
lestvice –Dopolnilo 1*
movements and scales
– Amendment 1
Ocenjevanje in rutinsko
Evaluation and routine
preskušanje oddelkov za testing in medical imaging
medicinsko slikanje – 3-1. departments – Part
del: Prevzemni preskusi
3-1: Acceptance tests
– Slikovna zmogljivost
– Imaging performance of
rentgenske opreme za
X-ray equipment for radiradiografske in eadioographic and radioscopic
skopske sisteme*
systems
Ocenjevanje in rutinsko
Evaluation and routine
preskušanje oddelkov za testing in medical imaging
medicinsko slikanje – 3-4. departments – Part
del: Prevzemni preskusi
3-4: Acceptance tests
– Slikovna zmogljivost
– Imaging performance of
zobne rentgenske opredental X-ray equipment
me*
Medicinska električna
Medical electrical equipoprema – Varnostne
ment – Requirements for
zahteve za sisteme za
the safety of radiothenačrtovanje radioterapevt- rapy treatment planning
skega zdravljenja*
systems

EN 61217:1996/
A1:2001

-

1. 12. 2003

EN 61223-3-1:1999

-

-

EN 61223-3-4:2000

-

-

EN 62083:2001

-

-

1
Oznaka standarda je standardizirana referenčna oznaka
standarda, ki je sestavljena iz oznake za slovenski standard (SIST),
oznake privzetega standarda in letnice izdaje.
2
Naslov standarda v slovenskem jeziku iz glasila Slovenskega inštituta za standardizacijo.
3
Naslov standarda v angleškem jeziku.
4
Referenčni dokument je dokument, ki je bil osnova za standard SIST.
5
Oznaka nadomeščenega standarda je referenčna oznaka
standarda z letnico izdaje, če ta obstaja.
6
Datum prenehanja domneve o skladnosti z razveljavljenim
standardom: datum prenehanja domneve o skladnosti je ponavadi
enak datumu razveljavitve (“dow”), ki ga določi evropska organizacija za standardizacijo, vendar naj bodo uporabniki teh standardov
pozorni, ker je v nekaterih izjemnih primerih lahko tudi drugačen
oziroma na morebitno prehodno obdobje.
* Naslov standarda v slovenskem jeziku ni bil objavljen v
glasilu Slovenskega inštituta za standardizacijo.
° Pomembno obvestilo: Referenca EN 12180: 2000 objavljena na strani 10 Uradnega lista UL C 182 z dne 31. 7. 2002 bo
zbrisana v mnenju Komisije v Uradnem listu Evropske unije v letu
2003.

Ta seznam v celoti nadomešča seznam objavljen v
Uradnem listu RS, št. 82/00.
Št. 0220-2/2003
Ljubljana, dne 8. januarja 2004.
EVA 2003-2711-0045
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo

USTAVNO SODIŠČE
646.

Odločba o ugotovitvi, da 68., 69., 70. in 72. člen
Zakona o kmetijstvu niso v neskladju z Ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobude samostojnih podjetnikov Janeza Kakerja, s.p., Mozirje, Mirana Igerca, s.p., Ravne na Koroškem,
Francija Žeraka, s.p., Rogatec, Slavice Kobalej Gajser, s.p.,
Zgornje Hoče, Jožefa Grabarja, s.p., Prosenjakovci, Franca
Barberja, s.p., Gornji Petrovci, Matjaža Oblaka, s.p., Žiri,
Stanka Novaka, s.p., Medvode, Nade Drašler, s.p., Borovnica, Ignaca Rajha, s.p., Murska Sobota, Kristine Turk, s.p.,
Vrhnika, Olge Kalan, s.p., Zgornja Polskava, Jurija Zupanca,
s.p., Selca, in Janeza Jurce, s.p., Vrhnika, ki jih zastopa Vesna Podržaj iz Ljubljane, na seji dne 22. januarja 2004

o d l o č i l o:
Določbe 68., 69., 70. in 72. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 54/2000) niso v neskladju z Ustavo.

Obrazložitev
A)
1. Pobudniki navajajo, da kot samostojni podjetniki
opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost na obrtni oziroma obrti podoben način. Izpodbijajo 68. člen Zakona o kmetijstvu (v nadaljevanju: ZKme), ker menijo, da jih postavlja v
neenakopraven položaj s kmeti oziroma z družinskimi člani
kmetije, ki opravljajo dopolnilne oziroma obrtne dejavnosti
na kmetiji. Menijo, da je, glede na to, da bodo tudi proizvodi
in storitve dopolnilnih kmetijskih dejavnosti namenjeni trgu,
te dejavnosti mogoče enačiti s katerokoli drugo pridobitno
gospodarsko dejavnostjo. Ob tem zatrjujejo, da sta določbi
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prvega in tretjega odstavka 68. člena ZKme v medsebojnem
nasprotju, saj upoštevaje višino dohodka, ki ga je v skladu
s tretjim odstavkom 68. člena ZKme dovoljeno doseči z
opravljanjem dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ni več mogoče govoriti o dopolnilnih dejavnostih. S tem naj bi bila kršena
načela pravne države iz 2. člena Ustave. Izpodbijani ureditvi
nasprotujejo tudi zato, ker dopušča opravljanje dopolnilnega
dela samo kmetom in njihovim družinskim članom. S tem
naj bi bilo kršeno načelo socialne države iz 2. člena Ustave,
49. člen Ustave ter 74. člen Ustave v povezavi z načelom
enakosti pred zakonom iz 14. člena Ustave. Glede na višino
dohodka, ki ga je dovoljeno doseči z opravljanjem dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, in ob upoštevanju določb 69., 70. in
72. člena ZKme je po mnenju pobudnikov jasno, da so za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji določeni milejši
pogoji, kot so sicer določeni za opravljanje pridobitnih gospodarskih dejavnosti. Oseba, ki opravlja dopolnilno dejavnost
na kmetiji, je zato po njihovem mnenju v ugodnejšem položaju na trgu kot obrtniki, kar pa naj bi predstavljalo nelojalno konkurenco in s tem kršitev tretjega odstavka 74. člena
Ustave. Še posebej sporna je po mnenju pobudnikov določba šestega odstavka 68. člena ZKme, ki omogoča, da se za
osebe iz drugega odstavka 68. člena ZKme predpišejo milejši
pogoji za opravljanje obrtne dejavnosti kot za osebe, ki tega
statusa nimajo, čeprav opravljajo obrtno dejavnost na istem
območju. Takšna ureditev naj bi bila v neskladju s 14., z 49.
in s 74. členom Ustave. Pobudniki menijo tudi, da je 68. člen
ZKme v nasprotju s pravnim načelom evropskega prava o
prepovedi diskriminacije, saj kršitev ustavnega načela enakosti pred zakonom predstavlja tudi kršitev evropskega načela
prepovedi diskriminacije.
2. Državni zbor v odgovoru na pobudo navaja, da dopolnilna dejavnost le dopolnjuje primarno kmetijsko oziroma
gozdarsko dejavnost in jo lahko zato opravljajo le subjekti, ki
lahko kot primarno opravljajo kmetijsko dejavnost. Četudi bi
dopolnilno dejavnost na kmetiji enačili s pridobitno gospodarsko dejavnostjo, določitev posebnih pogojev za opravljanje
teh dejavnosti ni v nasprotju z načelom svobodne gospodarske pobude. Namenu zakonodajalca, da zaradi ohranitve
kmetij, podeželja in s tem tudi naravnih značilnosti omogoči
opravljanje dopolnilne kmetijske dejavnosti pod posebnimi
pogoji, namreč ni mogoče očitati nerazumnosti. Državni zbor
nadalje navaja, da iz tretjega odstavka ZKme jasno izhaja,
da se določba nanaša na dohodek in ne na dobiček. To pomeni, da med prvim in tretjim odstavkom 68. člena ZKme ni
podano neskladje, zlasti pa ne takšno, ki bi bilo v nasprotju
z načeli pravne države in bi lahko o njem odločalo Ustavno
sodišče. Tudi izpodbijani šesti odstavek 68. člena ZKme, ki
omogoča, da člani družine, ki prebivajo in delajo na kmetiji
in niso najeta delovna sila, opravljajo obrtno dejavnost pod
milejšimi pogoji, kot so določeni v obrtnih predpisih, če gre za
opravljanje te dejavnosti na hribovskih in gorskih območjih,
po mnenju Državnega zbora ni v neskladju z Ustavo. V zvezi
z zatrjevano kršitvijo načela socialne države pa Državni zbor
meni, da gre ob upoštevanju naravnih danosti kmetovanja
kvečjemu za uresničevanje in ne za kršitev načela socialne
države. Zagotovitev določenih socialnih upravičenj samo določenim subjektom namreč ni v neskladju z Ustavo, če se s
tem zagotovi dejanska enakost.
3. Vlada meni, da pobudniki nimajo pravnega interesa
za pobudo, ker se izpodbijane določbe ne nanašajo neposredno na njihove pravice, obveznosti ali pravne koristi. Dopolnilne kmetijske dejavnosti se namreč bistveno razlikujejo
od obrtne, obrti podobne, trgovinske in gostinske dejavnosti,
saj ne izpolnjujejo niti (vseh) z zakonom predpisanih značilnosti teh dejavnosti, različni pa so tudi pogoji za opravljanje
dejavnosti (npr. različni izobrazbeni pogoji, razlike glede določitve pogojev za nosilca dejavnosti, vpis dejavnosti v različne evidence, omejitve glede dopustnega obsega opravljanja
dopolnilnih kmetijskih dejavnosti). Podrejeno Vlada meni, da
je pobuda neutemeljena.
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4. Vsebinsko enako mnenje kot Vlada je Ustavnemu
sodišču poslalo tudi Ministrstvo za kmetijstvo. Ministrstvo za
gospodarstvo se na poziv Ustavnega sodišča, naj poda svoje
mnenje o pobudi, ni odzvalo.
B)–I
5. Pobudo za presojo ustavnosti 68. člena ZKme je dne
1. 8. 2000 na Ustavno sodišče najprej vložila Obrtna zbornica
Slovenije v imenu svojih članov. Ustavno sodišče jo je z dopisom obvestilo, da Obrtna zbornica ne more vlagati pobud
v imenu svojih članov, prav tako pa ne more nastopati kot
pooblaščenka. Dne 2. 10. 2000 je Ustavno sodišče prejelo
pobudo enake vsebine, podpisano s strani Vesne Podržaj,
vodje pravne službe pri Obrtni zbornici Slovenije, ki so jo
člani te zbornice pooblastili za zastopanje v tej zadevi. Veljavno pooblastilo so predložili v izreku navedeni samostojni
podjetniki, ne pa tudi družba Mesec in Co, d.o.o., Vrhnika.
Pooblastilo za njo je namreč podpisal družbenik Gregor
Mesec, ne da bi izkazal, da je pooblaščen za zastopanje te
družbe, kar pomeni, da te družbe v tej zadevi ni mogoče obravnavati kot pobudnice.
6. Pobudniki izrecno izpodbijajo 68. člen ZKme. Glede
na to, da zatrjujejo, da ugodnejši pogoji za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji izhajajo tudi iz 69., 70. in 72. člena
ZKme, je treba šteti, da izpodbijajo tudi te določbe.
7. Ugovor Vlade, da pobudniki ne izkazujejo pravnega
interesa za vložitev pobude, ni utemeljen. Iz k pobudi priloženih obrtnih dovoljenj pobudnikov namreč izhaja, da se
pobudniki med drugim ukvarjajo tudi z dejavnostmi, kot so:
priprava in prodaja raznovrstnih jedi ter k njim naročenih
pijač, ki so postrežene za gostinsko mizo, točenje pijač in
napitkov v restavracijah, gostilnah, kavarnah in okrepčevalnicah, dejavnost penzionov. Proizvodi oziroma storitve, ki se
zagotavljajo v okviru takšnih dejavnosti, so podobni oziroma
enaki tistim, ki se zagotavljajo v okviru opravljanja turistične
dejavnosti na kmetiji kot ene izmed dopolnilnih kmetijskih
dejavnosti (4. točka prvega odstavka 2. člena Uredbe o
vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji, Uradni list RS, št. 46/01). To pa pomeni, da pobudnikom, ki se ukvarjajo s takšnimi dejavnostmi, ni mogoče
odreči pravnega interesa za izpodbijanje ureditve, ki naj bi
kmetom oziroma njihovim družinskim članom omogočala
opravljanje njim konkurenčnih dejavnosti pod ugodnejšimi
pogoji. Ker ti pobudniki nedvomno izkazujejo pravni interes
za izpodbijanje določb o dopolnilnih kmetijskih dejavnostih,
se Ustavnemu sodišču ni bilo treba posebej ukvarjati še z
vprašanjem, ali pravni interes izkazujejo tudi drugi pobudniki. Pobudniki kot obrtniki pa izkazujejo tudi pravni interes za
izpodbijanje določbe šestega odstavka 68. člena ZKme, ki
omogoča določitev nekaterih milejših pogojev za opravljanje
obrtnih dejavnosti družinskih članov kmetij s hribovskih in
gorskih območij. Tudi takšna ureditev lahko namreč vpliva
na konkurenčni položaj pobudnikov na trgu.
8. Ustavno sodišče je pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti 68., 69. 70. in 72. člena ZKme sprejelo. Ker
so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena Zakona
o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS), je nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
B)–II
9. Izpodbijani 68. člen ZKme se v pretežnem delu nanaša na ureditev dopolnilnih kmetijskih dejavnosti. S prvim
odstavkom 68. člena ZKme je najprej podana definicija dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Gre za s kmetijstvom oziroma
gozdarstvom povezano dejavnost, ki se opravlja na kmetiji
in omogoča kmetiji boljši izkoristek njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile družinskih članov. Drugi odstavek
določa, da se za družinske člane štejejo vsi člani družine, ki
prebivajo in delajo na kmetiji in niso najeta delovna sila. S
tretjim odstavkom je določen maksimalni dohodek, ki ga je
dovoljeno doseči iz dopolnilne kmetijske dejavnosti, iz četr-
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tega odstavka tega člena pa izhaja, da lahko ne glede na
prejšnji odstavek tega člena Vlada za posamezne dejavnosti
določi največji dovoljeni fizični obseg dopolnilne dejavnosti
na kmetiji. Peti odstavek omenjenega člena določa, da Vlada
predpiše vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji, njihov obseg in pogoje, pri čemer se
lahko pri določitvi obsega upošteva tudi specifične pogoje in
značilnosti posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti.
10. Dopolnilne kmetijske dejavnosti so urejene tudi z
izpodbijanimi 69., 70. in 72. členom ZKme. Z 69. členom
ZKme so določeni pogoji za nosilca dopolnilne dejavnosti na
kmetiji. Določba 70. člena ZKme ureja pridobitev in odvzem
dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Člen 72 ZKme določa, da veterinarsko-sanitarne pogoje za
predelavo živil živalskega izvora kot dopolnilne dejavnosti
oziroma sanitarno-zdravstvene pogoje za predelavo živil rastlinskega izvora kot dopolnilne dejavnosti predpiše minister,
pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za
zdravstvo.
11. Šesti odstavek 68. člena ZKme se nanaša na opravljanje obrtnih dejavnosti na kmetiji. Pri tem določa, da lahko,
ne glede na določbe predpisov, ki urejajo obrtno dejavnost,
pristojni ministri za osebe iz drugega odstavka 68. člena
ZKme (družinski člani na kmetiji), ki opravljajo obrtno dejavnost na območjih iz 1. točke tretjega odstavka 29. člena
ZKme, predpišejo milejše minimalne tehnične in druge pogoje, ki se nanašajo na poslovni prostor, funkcionalno zemljišče in druge zunanje površine, opreme in naprave; milejše
minimalne sanitarno-zdravstvene pogoje, ki se nanašajo na
poslovni prostor, funkcionalno zemljišče in druge zunanje
površine, opremo, naprave in osebe, ki neposredno delajo
v obratovalnici; in milejše minimalne pogoje glede zunanjih
površin (funkcionalno zemljišče in druge zunanje površine).
Prva točka tretjega odstavka 29. člena ZKme se nanaša na
hribovska in gorska območja – območja z znatno omejeno
možnostjo rabe zemljišč in znatno višjimi pridelovalnimi stroški zaradi težjih naravnih razmer (nagib, nadmorska višina).
B)–III
12. Pobudniki očitajo neustavnost ureditvi, ki omogoča
opravljanje dopolnilnih dejavnosti samo kmetom oziroma družinskim članom kmetij. Takšna ureditev naj bi bila v neskladju z 49. in s 74. členom Ustave. Z vidika teh dveh ustavnih
določb (tretji odstavek 49. člena in prvi odstavek 74. člena)
bi lahko bilo relevantno, če pobudnikom katere izmed dejavnosti, ki se lahko opravlja (tudi) kot dopolnilna kmetijska dejavnost, sploh ne bi bilo dovoljeno opravljati. Tega pa pobudniki ne zatrjujejo. Prav tako ne zatrjujejo, da bi bili kakorkoli
omejeni v obsegu opravljanja svojih dejavnosti. S trditvami,
da jim ni dovoljeno opravljanje pridobitnih gospodarskih
dejavnosti v obliki dopolnilnih dejavnosti, pa očitka o kršitvi
omenjenih ustavnih pravic ne morejo utemeljiti. Opravljanja
dela oziroma gospodarske dejavnosti v točno določeni obliki
namreč omenjeni ustavni določbi ne zagotavljata. Glede na
to, da pobudniki ne zatrjujejo, da bi bili na podlagi izpodbijane
ureditve omejeni v možnosti oziroma obsegu izvajanja katere
izmed gospodarskih dejavnosti, je neutemeljen tudi njihov
očitek, da je z izpodbijano ureditvijo pridobivanje dohodka
in s tem socialna varnost zagotovljena le kmetom oziroma
njihovim družinskim članom, kar naj bi predstavljalo kršitev
načela socialne države iz 2. člena Ustave.
B)–IV
13. Iz pobude izhaja, da je bistveni očitek pobudnikov
izpodbijani ureditvi ta, da naj bi kmetom oziroma družinskim
članom kmetij omogočala opravljanje dopolnilnih kmetijskih
dejavnosti oziroma obrtnih dejavnosti na kmetijah z gorskih
in hribovskih območij pod ugodnejšimi pogoji, kot naj bi veljali
za pobudnike pri opravljanju konkurenčnih dejavnosti. Ureditev, ki bi za posamezne subjekte določila ugodnejše pogoje
za opravljanje določene gospodarske dejavnosti, bi bila lahko
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po oceni Ustavnega sodišča vprašljiva z vidika več ustavnih
pravic. V poštev prihaja drugi odstavek 14. člena Ustave, ki
zakonodajalcu prepoveduje različno urejanje enakih položajev pravnih subjektov, razen če obstajajo za to razumni in
stvarni razlogi. V tem okviru je treba obravnavati tudi očitek
pobudnikov o kršitvi načela diskriminacije kot načela evropskega prava, s katerim smiselno uveljavljajo kršitev te ustavne pravice. Razlikovanje pri določanju pogojev za opravljanje
določenega dela oziroma dejavnosti je mogoče obravnavati
tudi kot poseg v tretji odstavek 49. člena Ustave, v skladu s
katerim je vsakomur dostopno vsako delo pod enakimi pogoji.1 Ureditev, ki bi za posamezne subjekte določila ugodnejše pogoje za opravljanje gospodarske dejavnosti, pa bi
predstavljala tudi poseg v pravico do svobodne gospodarske
pobude iz prvega odstavka 74. člena Ustave. Privilegiranje
določenega kroga gospodarskih subjektov namreč omejuje
gospodarske možnosti in s tem svobodo gospodarske pobude drugih. V tej zvezi je neutemeljen očitek pobudnikov
o kršitvi tretjega odstavka 74. člena Ustave. Tretji odstavek
74. člena Ustave se glasi: »(1) Prepovedana so dejanja nelojalne konkurence in (2) dejanja, ki v nasprotju z zakonom
omejujejo konkurenco.« Prvi del tega odstavka zavezuje udeležence na trgu. Ustava namreč pojma nelojalne konkurence
ne opredeljuje, Zakon o varstvu konkurence (Uradni list RS,
št. 18/93 in nasl. – ZVK) pa v prvem odstavku 13. člena določa, da predstavljajo nelojalno konkurenco dejanja podjetja
pri nastopanju na trgu. Drugi del tretjega odstavka 74. člena
Ustave se sicer lahko nanaša tudi na oblastne akte in oblastna dejanja, vendar ne na zakon. Zakonodajalec je na
podlagi te določbe dolžan sprejeti zakon, ki določa pravila
konkurenčnega dejanja na trgu, drugi subjekti pa konkurence
ne smejo omejevati v nasprotju s tem zakonom. Iz tretjega
odstavka 74. člena Ustave izhaja torej pravica do takšnih pogojev konkurenčnega delovanja na trgu, kot jih določi zakon.
Ureditev, ki bi pomenila prekomerno omejitev konkurence
– takšna bi lahko bila tudi ureditev, ki bi posameznikom
omogočala opravljanje določenih dejavnosti pod ugodnejšimi
pogoji kot drugim, pa lahko, kot navedeno, pomeni poseg v
prvi odstavek 74. člena Ustave.
14. V nadaljevanju bo Ustavno sodišče presodilo skladnost izpodbijane ureditve z navedenimi določbami Ustave.
Ob tem poudarja, da se je, glede na zgolj pavšalne navedbe
pobudnikov o ugodnejših pogojih za opravljanje dejavnosti,
pri presoji osredotočilo zgolj na vprašanje, ali je sama po sebi
skladna z Ustavo ureditev, ki kmetom oziroma družinskim
članom kmetij omogoča opravljanje dopolnilnih dejavnosti
pod ugodnejšimi pogoji, kot veljajo za druge subjekte, ki
opravljajo konkurenčne dejavnosti. Ob tem se Ustavno sodišče ni spuščalo v podrobnejše preučevanje obstoja dejanskih razlik. Te svoje očitke so namreč pobudniki utemeljevali
zgolj s splošnim sklicevanjem na zakone, v skladu s katerimi
so sami dolžni opravljati takšne dejavnosti, konkretnih razlik,
ki naj bi iz njih izhajale, pa niso navedli.
15. Ureditev, ki kmetom oziroma družinskim članom kmetij omogoča opravljanje dopolnilnih kmetijskih dejavnosti oziroma obrtnih dejavnosti na kmetiji pod drugačnimi pogoji, kot so
sicer predpisani za opravljanje teh dejavnosti, ni v neskladju
1
Ustavno sodišče je že zavzelo stališče, da se 49. člen Ustave nanaša tako na osebe, ki opravljajo delo v odvisnem delovnem
razmerju, kot tudi na tiste, ki opravljajo svoj poklic samostojno. Iz
obrazložitve odločbe št. U-I-288/00 z dne 21. 3. 2002 (Uradni list
RS, št. 32/02 in OdlUS XI, 44) namreč izhaja, da določba 49. člena
Ustave zagotavlja svobodo dela ter v tem okviru tudi prosto izbiro
zaposlitve (drugi odstavek) in enako dostopnost vsakega delovnega mesta vsakomur pod enakimi pogoji (tretji odstavek). Navedena
ustavna določba se nanaša tako na delavce, ki opravljajo delo v
delovnem razmerju, kot tudi na t. i. samozaposlene, torej na tiste
osebe, ki samostojno opravljajo delo kot svoj poklic, kot gospodarsko dejavnost. Tudi njim mora biti zagotovljeno, da si lahko prosto
izbirajo zaposlitev, torej svoje delo, in da jim je vsako delo dostopno
pod enakimi pogoji.
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z načelom enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave. Iz
zakonodajnega gradiva (Poročevalec DZ, št. 27/2000) namreč
izhaja, da so dopolnilne dejavnosti za večino kmetij nujno potrebne za zagotavljanje socialne varnosti kmečki družini in za
polno zaposlenost njenih družinskih članov. Zato je v interesu
države omogočiti razvoj različnih gospodarskih dejavnosti, da
bo prebivalstvo ruralnih območij imelo takšne ekonomske in
socialne pogoje, da bodo ostali na teh območjih in ohranjali
kulturno krajino. Prav tako je iz omenjenega zakonodajnega
gradiva mogoče razbrati, da je bila pred sprejemom izpodbijane ureditve registracija dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
kljub začasnim rešitvam v zakonih, zelo otežena. Izpolnjevanje
vseh pogojev za opravljanje dopolnilne dejavnosti, ki so sicer
predpisani za opravljanje teh dejavnosti, pa zahteva bistveno
večja vlaganja v razvoj dopolnilnih dejavnosti, kot jih dejavnost
praviloma prenese in kot jih zmorejo njeni nosilci. Iz navedenega izhaja, da je želel zakonodajalec s sprejemom posebne
ureditve o dopolnilnih kmetijskih dejavnostih ustvariti takšne
pogoje za opravljanje teh dejavnosti, ki bodo kmete oziroma
družinske člane kmetij spodbujali k njihovemu opravljanju in
s tem k (nadaljnjemu) opravljanju osnovne kmetijske dejavnosti. Takšnemu namenu zakonodajalca ni mogoče očitati
pomanjkanja razumnosti. Navedeno lahko utemelji tudi sprejem ureditve, v skladu s katero se lahko družinskim članom
kmetij na hribovskih in gorskih območjih omogoči opravljanje
obrtne dejavnosti pod določenimi milejšimi pogoji, kot so sicer
predpisani za opravljanje takšnih dejavnosti (šesti odstavek
68. člena ZKme). Glede na to je imel zakonodajalec za takšno
ureditev razumne razloge.
16. Določitev ugodnejših pogojev za opravljanje dopolnilnih kmetijskih dejavnosti oziroma obrtnih dejavnosti
na kmetijah s hribovskih in gorskih območjih, kot so sicer
predpisani za opravljanje takšnih dejavnosti, predstavlja
poseg v pravico iz tretjega odstavka 49. člena Ustave, ki
pa je dopusten. Cilj, ki se zasleduje s takšno ureditvijo, je
zagotovitev dodatnega dohodka in s tem socialne varnosti
kmečkim družinam, kar naj prispeva k povečanju interesa za
opravljanje kmetijske dejavnosti in s tem k ohranitvi kmetij
kot osnovnemu cilju zakonodajalca. To pa je legitimen, to je
stvarno upravičen, cilj posega v ustavno pravico, utemeljen
že v sami Ustavi, ki v drugem odstavku 71. člena predpisuje,
da zakon določa posebno varstvo kmetijskih zemljišč. Navedeno ne pomeni, da obrtniki s hribovskih in gorskih območij
ne uživajo posebnega varstva v skladu s tretjim odstavkom
71. člena Ustave, vendar določitev takšnih posebnih ugodnosti ni predmet izpodbijane ureditve.
17. Poleg tega, da lahko poseg v človekove pravice
temelji le na legitimnem, stvarno upravičenem cilju, je treba
po ustaljeni ustavnosodni presoji vselej oceniti še, ali je ta
v skladu z načeli pravne države (2. člen Ustave), in sicer s
tistim izmed teh načel, ki prepoveduje prekomerne posege
države tudi v primerih, ko se z njimi zasleduje legitimen cilj
(splošno načelo sorazmernosti). Oceno, ali ne gre morda za
prekomeren poseg, opravi Ustavno sodišče na podlagi t. i.
strogega testa sorazmernosti. Ta test obsega presojo treh
vidikov posega: (1) ali je poseg sploh nujen (potreben) v
tem smislu, da cilja ni mogoče doseči brez posega nasploh
(kateregakoli) oziroma da cilja ni mogoče doseči brez ocenjevanega (konkretnega) posega s kakšnim drugim, ki bi bil
po svoji naravi blažji; (2) ali je ocenjevani poseg primeren za
dosego zasledovanega cilja v tem smislu, da je zasledovani
cilj s posegom dejansko mogoče doseči; (3) ali je teža posledic ocenjevanega posega v prizadeto človekovo pravico proporcionalna vrednosti zasledovanega cilja oziroma koristim,
ki bodo zaradi posega nastale (načelo sorazmernosti v ožjem
pomenu oziroma načelo proporcionalnosti). Šele če poseg
prestane vse tri vidike testa, je ustavno dopusten.
18. Določitev pogojev za opravljanje dopolnilnih kmetijskih dejavnosti oziroma obrtnih dejavnosti na kmetijah, ki
kmete oziroma družinske člane kmetij spodbujajo k izvajanju
takšnih dejavnosti, je nujen ukrep za dosego zastavljenega
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cilja. Ni si namreč mogoče predstavljati, kako bi bilo ta cilj
mogoče doseči z ukrepi, ki sploh ne bi prizadeli pobudnikov
oziroma bi jih prizadeli manj. Različne finančne spodbude, ki
jih sicer zagotavlja država kmetom in ki lahko prav tako prispevajo k izboljšanju ekonomskega in socialnega položaja
kmetov, ne da bi pri tem posegale v pravico pobudnikov iz
tretjega odstavka 49. člena Ustave, namreč niso primerljivi
ukrepi z izpodbijanim. Takšni ukrepi namreč kmetom ne
omogočajo, da z lastno aktivnostjo pripomorejo k ustvarjanju
takšne minimalne ravni dohodka, ki jih ne sili v zapuščanje
kmetij, kar pa je nasprotno mogoče doseči z izpodbijanim
ukrepom. Izpodbijana ureditev pomeni tudi primeren ukrep za
dosego zasledovanega cilja. Možnost opravljanja dopolnilnih
kmetijskih dejavnosti oziroma obrtnih dejavnosti na kmetijah
pod ugodnejšimi pogoji oziroma pod pogoji, ki ustrezajo
naravi teh dejavnosti, lahko namreč res vzpodbudi interes
kmetov oziroma družinskih članov kmetij za opravljanje teh
dejavnosti. To pa lahko posledično vpliva tudi na interes za
opravljanje osnovne kmetijske dejavnosti in torej prispeva k
ohranitvi kmetij. Prav tako pa ni mogoče govoriti o nesorazmernosti posega v ožjem smislu. Da bi kateri izmed pogojev,
predpisanih za opravljanje dopolnilnih kmetijskih dejavnosti
oziroma obrtnih dejavnosti na kmetijah s hribovskih oziroma
gorskih območij, omogočal opravljanje teh dejavnosti pod
bistveno drugačnimi oziroma ugodnejšimi pogoji od pogojev,
pod katerimi lahko konkurenčne dejavnosti opravljajo pobudniki, namreč pobudniki niso izkazali. Za sorazmernost posega v pravico pobudnikov opravljati dejavnosti pod enakimi
pogoji, kot jih lahko opravljajo drugi subjekti, ki opravljajo njim
konkurenčne dejavnosti, pa to zadostuje.
19. Kot je bilo pojasnjeno že v 13. točki obrazložitve, predstavlja določitev različnih pogojev za opravljanje
konkurenčnih dejavnosti za različne subjekte tudi poseg v
svobodno gospodarsko pobudo iz prvega odstavka 74. člena
Ustave. Poseg v to ustavno pravico je dopusten iz enakih
razlogov kot poseg v pravico iz tretjega odstavka 49. člena
Ustave. Ti razlogi so navedeni že v 16., 17. in 18. točki obrazložitve odločbe in jih Ustavno sodišče na tem mestu ne
ponavlja.
B)–V
20. Pobudnikom ni mogoče priznati pravnega interesa
za samostojno obravnavanje očitka o neskladnosti prvega
in tretjega odstavka 68. člena ZKme, kar naj bi predstavljalo
kršitev načela pravne države iz 2. člena Ustave. Določba
tretjega odstavka 68. člena ZKme o višini dohodka, ki ga
je dovoljeno doseči iz dopolnilnih kmetijskih dejavnosti, se
namreč ne nanaša neposredno na pobudnike. Glede na to
se Ustavno sodišče s tem očitkom pobudnikov ni posebej
ukvarjalo. Očitek, da glede na višino dohodka, ki ga je dovoljeno doseči z opravljanjem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
te dejavnosti po obsegu daleč presegajo obseg dopolnilnih
dejavnosti (tretji odstavek 68. člena ZKme), je lahko zato
obravnavalo samo v okviru očitka o neenakih pogojih za
opravljanje dejavnosti. Če bi bilo namreč kmetom oziroma
družinskim članom kmetij dovoljeno opravljanje pobudnikom
konkurenčnih dejavnosti pod bistveno ugodnejšimi pogoji kot
pobudnikom, omenjeni očitek z vidika presoje sorazmernosti
posega v ožjem smislu ne bi bil nujno nerelevanten. V primeru obstoja manjših oziroma nebistvenih razlik v določitvi
pogojev za opravljanje takšnih dejavnosti pa konkurenčni položaj pobudnikov na trgu, ne glede na dovoljen obseg opravljanja dejavnosti, ki jih je mogoče opravljati pod ugodnejšimi
pogoji, ne more biti bistveno prizadet. Ker pobudniki obstoja
bistvenih razlik, ki bi lahko pomembno prizadele njihov konkurenčni položaj na trgu, niso izkazali, se Ustavno sodišče v
presojo tega vprašanja ni spuščalo.
C)
21. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena ZUstS v sestavi podpredsednik dr. Janez Čebulj ter
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sodnice in sodniki: Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in
Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-211/00-16
Ljubljana, dne 22. januarja 2004.
Podpredsednik
dr. Janez Čebulj l. r.

647.

Odločba, da se sodba Višjega sodišča v Kopru
št. I Cp 111/2002 z dne 22. 5. 2001 in sodbo
Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. P 102/95
z dne 29. 9. 2000 razveljavita in se zadeva
vrne Okrožnemu sodišču v Novi Gorici v novo
odločanje

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. A. iz Ž. Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnik v Z., na seji
dne 5. februarja 2004

o d l o č i l o:
1. Sodba Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 1111/2000 z
dne 22. 5. 2001 in sodba Okrožnega sodišča v Novi Gorici
št. P 102/95 z dne 29. 9. 2000 se razveljavita.
2. Zadeva se vrne Okrožnemu sodišču v Novi Gorici v
novo odločanje.

Obrazložitev
A)
1. Na podlagi pravnomočne sodbe je ustavni pritožnik
dolžan plačati tožniku odškodnino za negmotno škodo, ki jo
je ta v obliki duševnih bolečin pretrpel zaradi pritožnikove
izjave o njem, objavljene v intervjuju v časopisu Republika,
v okviru javnega obravnavanja t. i. afere V.. Šlo je za del
intervjuja, v katerem pritožnik izjavi: »… C. C. (, ki pa) je v
parlament prišel kot ′padalec.′ To je človek, ki v življenju ni
imel velikih uspehov in je zato želel, sicer zapoznelo, postati
pomemben.«
2. Pritožnik trdi, da mu je z izpodbijanima sodbama kršena ena od temeljnih svoboščin, ki jih vsakomur zagotavlja
Ustava, namreč svoboda izražanja (39. člen Ustave). Zatrjuje, da je hotel z izjavami v intervjuju predstaviti svoje mnenje
o svojih najbolj ostrih nasprotnikih, do česar ga upravičuje
prav svoboda izražanja, in bi zato morala biti protipravnost
teh izjav ter odškodninska odgovornost izključeni. Sodišči da
sta odločili v nasprotju s sprejeto prakso Ustavnega sodišča
in nedopustno posegli v njegovo svobodo izražanja mnenj.
Varstvo časti in dobrega imena namreč po mnenju pritožnika
v konkretnem primeru ne odtehta posega v to njegovo svobodo, zato predlaga razveljavitev izpodbijanih sodb.
3. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo s sklepom z dne
18. 3. 2003 sprejelo. Poslalo jo je Višjemu sodišču v Kopru
ter nasprotni stranki v pravdi, ki nanjo nista odgovorila.
B)
4. Človekove pravice in temeljne svoboščine se
uresničujejo neposredno na podlagi Ustave (prvi odstavek
15. člena). Ustava zagotavlja njihovo sodno varstvo (četrti
odstavek istega člena). Sodne odločitve so torej pomemben
del sistema varovanja teh pravic in svoboščin. Ker imajo
sodne odločitve veliko moč nad posamezniki in nad njihovimi medsebojnimi razmerji, so lahko zaradi njih ali v zvezi z
njimi tudi človekove pravice in temeljne svoboščine toliko bolj
ogrožene ali celo kršene. Zato mora sodišče, kadar presoja
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o spopadu dveh nasprotujočih si človekovih pravic oziroma
temeljnih svoboščin, toliko bolj skrbno in obrazloženo pretehtati, koliko je utemeljena omejitev ene zaradi spoštovanja druge, upoštevajoč naravo in pomen te in one in vse
okoliščine primera (glej tudi odločbo Ustavnega sodišča št.
Up-50/99 z dne 14. 12. 2000, Uradni list RS, št. 1/01 in OdlUS IX, 310).
5. V primerih javne polemike, v katerih so posamezne
javne osebe izrecno izpostavljene ali pa se izpostavljajo, se
pogosto srečata dve pomembni osebnostni pravici: pravica
do časti in dobrega imena oziroma pravica do osebnega
dostojanstva (34. člen Ustave) in pravica do svobodnega
izražanja (39. člen Ustave). Tak je bil, kot je splošno znano,
primer z družbo V. U. U. Ustavno sodišče je že večkrat presodilo in obrazložilo, da se je ob nastanku kolizije pravic treba
odločiti, katera je v dani situaciji pomembnejša in potrebuje
ustrezno zaščito; pri tem mora sodišče ugotoviti vsa relevantna dejstva, tehtati nasprotujoče si interese, upoštevati vse
okoliščine, pomembne na primer za oceno o teži posega v
osebno čast na eni in svobodo izražanja na drugi strani, in
odločiti na podlagi okoliščin konkretnega primera. Izid tega
tehtanja mora sodišče utemeljiti z argumenti, ki bodo v skladu
z Ustavo in ki bodo pripeljali do tega, da bo vsaki od kolidirajočih pravic dana ustrezna ustavnopravna teža.
6. V obravnavanem primeru je sodišče prve stopnje izmed očitanih besed pripisalo žaljivost besedam: »Na to niso
računali politiki, na to ni računal niti C. C., ki pa je v parlament prišel kot ′padalec′. To je namreč človek, ki v življenju
ni imel velikih uspehov in je zato želel, sicer zapoznelo, postati pomemben.« O teh besedah je presodilo in obrazložilo,
da »gre za osebno diskvalifikacijo tožnika kot osebe, ne kot
politika in poslanca. Navedene besede tožnika kot človeka
prikazujejo v negativni luči, kot nesposobneža in nekoga, ki
je v parlament prišel drugače kot drugi poslanci, na nekako
manjvreden način.« Taka presoja je nedopustno pomanjkljiva
v dveh pogledih. Za presojo, ali gre za razžalitev, namreč
ne zadošča zgolj ocena o žaljivosti ali nežaljivosti besed
oziroma izjav samih po sebi: tudi z besedami, ki same po
sebi niso žaljive, je mogoče razžaliti – in nasprotno. Predvsem pa je sodišče prve stopnje popolnoma opustilo presojo, ali in koliko morda toženca njegova svoboda izražanja
opravičuje do besed in izjav, ki so po presoji sodišča žaljive,
in zato morda izključuje protipravnost, ki je eden od pogojev
za odškodninsko odgovornost. S tako opustitvijo je sodišče
tožencu kršilo njegovo svobodo izražanja (39. člen Ustave).
Ker je sodišče druge stopnje sprejelo razloge sodbe prve
stopnje, je tudi ono kršilo 39. člen Ustave, zato je bilo treba
razveljaviti obe sodbi.
7. Sodišče prve stopnje bo pri ponovnem sojenju moralo spoznati in pretehtati zatrjevane okoliščine javno razvpite
afere in položaj vsake od strank v njej: toženca kot direktorja
podjetja, ki je bil z njim vred izpostavljen sumom in očitkom
o nezakonitem in nečednem delovanju, tožnika kot politika,
ki je kot tak sodeloval v obravnavanju zadeve v oblastvenih
organih, hkrati pa tudi osebno v javnosti in v sredstvih javnega obveščanja dajal ocene o delovanju toženca in podjetja
V. Presoditi bo moralo, kakšno težo ima dejstvo, da je bil
toženec v intervjuju pozvan, naj pojem »politike«, ki da ga
napada, konkretizira, naj torej med drugim govori o tožniku.
Predvsem pa bo moralo presoditi, ali svoboda izražanja v
takih okoliščinah nujno ne vključuje svobode povedati tudi
svoje negativno, torej slabšalno mnenje o tem politiku kot politiku in spomniti na sicer znano dejstvo iz politikove kariere,
ki lahko v očeh bralcev zmanjšuje njegovo politično težo. Za
presojo o tem je pomembno, da Ustava svobode izražanja ne
varuje samo v interesu posameznika, njegovega svobodnega
uveljavljanja in razvoja, temveč hkrati v interesu vsestranske
obveščenosti in iskanja resnice v nenehnih demokratičnih
procesih javnega preverjanja in nastajanja javnega mnenja.
Ker javno izražanje negativnih mnenj o politični osebnosti v
javni polemiki ni protipravno že samo zato, ker so negativna
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in lahko torej posameznika prizadenejo, bo moralo sodišče
pri iskanju pravega sorazmerja med obravnavanima pravico
in svoboščino vnovič pretehtati, ali pomeni toženčevo spominjanje na poseben način tožnikovega vstopa v zakonodajno
telo in njegova ocena, da tožnik doslej ni imel vidnih uspehov,
že žalitev njegovega dobrega imena in časti. Če bo vztrajalo,
da že omenjena toženčeva ocena na račun tožnika (»ni imel
velikih uspehov«) pomeni prikazovati tožnika kot nesposobneža, bo moralo to natančneje obrazložiti; pojma odsotnost
velikih uspehov namreč samega po sebi ni mogoče enačiti s
pojmom nesposobnež. Tudi presoja, da gre za diskvalifikacijo tožnika, bi zahtevala podrobnejšo obrazložitev; zelo nevarno bi bilo izrekanje vsakega negativnega mnenja enačiti
z razvrednotenjem; to bi namreč preveč zoževalo območje
svobode izražanja in zapiralo možnost javne kritike javnih
osebnosti.
C)
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – 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 s petimi glasovi proti štirim. Proti
so glasovali sodniki Čebulj, Janko, Ribičič in Tratnik.
Št. Up-345/01-14
Ljubljana, dne 5. februarja 2004.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

648.

Odločba o delni razveljavitvi 82. člena Zakona
o medijih in o razveljavitvi Pravilnika o merilih
za financiranje programskih vsebin radijskih
ali televizijskih programov s statusom
lokalnega, regionalnega in študentskega
pomena

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Javnega zavoda RTV Slovenija, ki ga
zastopa Damjan Pavlin, odvetnik v Kranju, na seji dne 5. februarja 2004

o d l o č i l o:
1. Besede »in RTV prispevka« v prvem odstavku
82. člena in drugi odstavek 82. člena Zakona o medijih
(Uradni list RS, št. 35/01) se razveljavijo.
2. Peti odstavek 82. člena Zakona o medijih ni v neskladju z Ustavo.
3. Pravilnik o merilih za financiranje programskih vsebin radijskih ali televizijskih programov s statusom lokalnega,
regionalnega ali študentskega pomena (Uradni list RS, št.
109/02) se razveljavi.
4. Razveljavitev iz 1. in 3. točke izreka začne učinkovati
po poteku sedmih mesecev od objave te odločbe v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnik je vložil pobudo za oceno ustavnosti v izreku te odločbe navedenih določb Zakona o medijih (v nadaljevanju: ZMed). Izpodbijanim določbam očita medsebojno neskladje ter neskladje z drugimi določbami ZMed in neskladje
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z določbami Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list
RS, št. 18/94 in nasl. – v nadaljevanju: ZRTVS). Zato naj bi
bile v neskladju z 2. členom Ustave (z načelom določnosti in
jasnosti predpisov kot enim od načel pravne države). Izpodbijane določbe, zlasti drugi odstavek 82. člena, naj bi bile v
neskladju tudi s 147. členom Ustave (davki), ker posegajo v
»RTV prispevek«, ki je javna dajatev in namenjena izključno
za financiranje Radiotelevizije Slovenija (v nadaljevanju:
RTVS). Pobudnik je 6. 2. 2003 pobudo dopolnil in jo razširil
s predlogom za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o
merilih za financiranje programskih vsebin radijskih ali televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega ali
študentskega pomena (v nadaljevanju: Pravilnik). Zatrjuje
kršitev 33. in 39. člena ter drugega odstavka 155. člena
Ustave. Kršene naj bi bile tudi določbe 14. in 15. člena
ZRTVS in določbe 223.b do 223.e člena Zakona o davčnem
postopku (Uradni list RS, št. 18/96 in nasl. – v nadaljevanju:
ZDavP). Poseg v 39. člen Ustave (svoboda izražanja) naj bi
predstavljal zlasti drugi odstavek 82. člena ZMed, ker predpisuje uporabo dela »RTV prispevka« za druge namene, kot jih
predpisuje četrti odstavek 14. člena ZRTVS. Zato naj bi bil v
neskladju tudi s tem členom ZRTVS. Izpodbijane določbe pa
naj bi bile v neskladju z drugim odstavkom 155. člena Ustave, saj posegajo v pridobljene pravice RTVS. Pobudnik meni,
da izpodbijane določbe posegajo tudi v lastninsko pravico
zavezancev za plačilo »RTV prispevka«. Izpodbijani pravilnik
naj bi bil v neskladju z Ustavo iz istih razlogov kakor izpodbijane zakonske določbe. Poleg tega naj bi pristojni minister
tudi presegel zakonska pooblastila.
2. Pobudnik je utemeljeval pravni interes za vložitev
pobude predvsem z dejstvom, da je javni zavod, ki se v
pomembnem delu financira iz posebnega prispevka za
programe RTVS, ki ga predpisuje ZRTVS (14. člen). Šele
v dopolnitvi pobude (vendar ne pri utemeljevanju pravnega
interesa za vložitev pobude) navaja, da izpodbijane določbe
ZMed posegajo v svobodo izražanja (39. člen Ustave), ki jo
ima RTVS kot javni zavod.
3. Pobudnik je predlagal začasno zadržanje izvrševanja določb drugega odstavka 82. člena ZMed in določb
Pravilnika.
4. Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve je Ustavnemu sodišču poslal mnenje o navedbah
v pobudi in gradivo iz zakonodajnega postopka za sprejem
ZMed. V mnenju navaja, da utegnejo biti izpodbijane določbe
v neskladju z Ustavo, na kar je opozarjal poslance že v zakonodajnem postopku. Z navedenimi pomisleki se je strinjal tudi
Odbor Državnega zbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport (v nadaljevanju: Odbor) in s sklepom priporočil
Vladi, naj čimprej razreši vprašanje financiranja programov
posebnega pomena (prvi odstavek 82. člena ZMed) tako, da
zagotovi namensko rabo RTV prispevka v skladu z ZRTVS.
Vlada se v svojem mnenju strinja, da so izpodbijane določbe
ZMed sporne in neustrezne in podpira pobudo.
B)–I
5. Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94
– v nadaljevanju: ZUstS) določa v prvem odstavku 24. člena,
da lahko vsak vloži pisno pobudo, če izkaže pravni interes.
Pravni interes za vložitev pobude je podan, če predpis ali
splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno
pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice,
pravne interese oziroma pravni položaj (drugi odstavek
24. člena ZUstS).
6. Pobudnik v pobudi zatrjuje, da izpodbijane določbe
ZMed posegajo v njen ustavni položaj oziroma kršijo 39. člen
Ustave. Po ustaljeni ustavnosodni presoji so nosilke pravic
tudi pravne osebe, kolikor se posamezne pravice glede na
svojo naravo nanašajo nanje. Pobudnik je pravna oseba javnega prava (javni zavod). Zato se zastavlja vprašanje, ali je
kot taka nosilka človekovih pravic in svoboščin. Z ZRTVS je
RTVS ustanovljena kot javni zavod posebnega kulturnega in
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nacionalnega pomena, ki opravlja javno službo na področju
radijske in televizijske dejavnosti (1. člen). Z dejavnostmi, ki
jih opredeljuje 3. člen ZRTVS, se uresničuje javni interes,
kot ga opredeljuje 4. člen ZMed. Gre za dejavnost, ki temelji
na svobodi izražanja (6. člen ZMed, prvi odstavek 39. člena
Ustave) in služi uresničevanju pravice do javnega obveščanja in do obveščenosti (prva alineja prvega odstavka 4. člena
ZMed). Temeljna funkcija RTVS je zagotoviti posameznikom
uresničevanje njihovih ustavnih pravic iz 39. člena Ustave.
Zato ima pobudnik v tem obsegu pravni interes za vložitev
pobude za oceno ustavnosti določb ZMed, ki bi posegale v
njen ustavni položaj. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in,
ker so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena
ZUstS, nadaljevalo z odločanjem o stvari sami. Ustavno
sodišče je predloga za zadržanje izvrševanja izpodbijanih
določb ZMed oziroma Pravilnika s sklepoma št. U-I-106/01 z
dne 12. 7. 2001 oziroma 11. 3. 2003 zavrnilo.
B)–II
7. V prvem odstavku 39. člena Ustave je zagotovljena
pravica do svobode izražanja vsakomur – fizičnim in pravnim
osebam. Pravica do svobode izražanja zagotavlja fizičnim in
pravnim osebam, ki se ukvarjajo z javnim obveščanjem, da
svobodno zbirajo, sprejemajo in širijo informacije, misli, ideje
in mnenja. Svoboda izražanja za javna glasila pomeni, da so
neodvisna od vsakršnega državnega ali drugega nadzora in
da ni dovoljena nikakršna cenzura od zunaj. Javna glasila
opravljajo dejavnost, s katero zagotavljajo uresničevanje
pravice do obveščenosti vsem državljanom in je namenjena
ljudem, skupnosti (odločba št. Up-20/93 z dne 19. 6. 1997,
OdlUS VI, 181). Ustavno sodišče je že poudarilo, da pomeni
svoboda tiska enega od ključnih institucionalnih pogojev
učinkovitosti demokratičnega procesa. Svobodni, od oblasti
neodvisni tisk pomaga vzpostavljati in oblikovati nepristransko informirano javnost, pogojuje njeno sposobnost nadzirati
vse veje oblasti ter zagotavlja učinkovito delovanje politične
opozicije vsakokratni oblasti. Svobodni tisk s svojim delovanjem omogoča uravnoteženo ravnanje politične oblasti v
državi in nadzor državnih oblastnih struktur (odločba št. U-I172/94 z dne 9. 11. 1994, Uradni list RS, št. 73/94 in OdlUS
III, 123). V isti odločbi je opozorilo tudi na dolžnost vseh vej
oblasti v demokratični državi, zlasti na dolžnost zakonodajalca, da zagotavlja svobodo tiska in vsakega posameznega
novinarja posebej. V ta namen je treba zagotavljati tako
svobodo izražanja posameznika kakor tudi varstvo svobode
tiska kot institucije.
8. Svoboda izražanja (tiska in drugih oblik javnega
obveščanja in izražanja, kamor sodi tudi RTVS) zato na
podlagi prvega odstavka 39. člena Ustave uživa posebno
varstvo kot človekova pravica. Ta najprej zahteva, da se
država vzdrži nedopustnih posegov vanjo (neposrednih ali
posrednih vplivov na programske vsebine). Vendar ni samo
država tista, ki lahko ogroža svobodo izražanja. Nanjo lahko
še v večji meri vplivajo posamezne družbene skupine. Zato
ni dovolj, če pravico iz prvega odstavka 39. člena Ustave
razumemo le kot negativno oziroma obrambno pravico, ki
omejuje samo državo. Svobodo izražanja iz prvega odstavka 39. člena Ustave zahteva od države sprejem ustreznih
predpisov, ki naj zagotovijo, da bodo lahko javni mediji (zlasti
radio in televizija) samostojno izvrševali svoje funkcije (naloge) pri svobodnem oblikovanju javnega mnenja. Zato mora
zakonodajalec z ustrezno zakonodajo zagotoviti programsko,
organizacijsko in finančno samostojnost javnih medijev. To
še posebej velja za tiste javne medije (konkretno RTVS), ki
jih ustanovi država in katerih glavni namen je zagotavljati
uresničevanje ustavne pravice (državljanov) do javnega obveščanja in obveščenosti.
9. Pobudnik izpodbija določbe ZMed, s katerimi je ta posegel v ureditev njenega financiranja, kot ga določa ZRTVS.
Drugi odstavek 82. člena ZMed določa, da se 3 odstotke RTV
prispevka (po ZTRVS se ta imenuje prispevek za programe
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RTVS) namenja za pripravo programskih vsebin lokalnih in
regionalnih ter študentskih radijskih in televizijskih programov. ZRTVS, ki določa namene, za katere se lahko namenja
prispevek za programe RTVS, takšnega namena ne določa
(četrti odstavek 14. člena).
10. Zastavlja se torej vprašanje, ali je zakonodajalec z
izpodbijano ureditvijo posegel v ustavno zagotovljeni položaj
RTVS in s tem kršil 39. člen Ustave.
11. Zagotovitev finančne samostojnosti pomeni zagotovitev ustreznega financiranja. To je v konkretnem primeru
zagotovitev zadostnih finančnih sredstev za izpolnjevanje
funkcij RTVS, ki pomenijo uresničevanje javnega interesa in
izhajajo iz ZRTVS in ZMed, ter takšnih virov sredstev oziroma takšne kombinacije virov, ki bo onemogočila odločujoči
vpliv države in drugih družbenih skupin na programsko in
organizacijsko samostojnost RTVS. ZRTVS določa način
financiranja in vire financiranja v posebnem tretjem poglavju z naslovom Financiranje (14. do 15.b člen). Kot vire
financiranja določa prispevek za programe RTVS (v nadaljevanju: prispevek), državni proračun, sredstva, pridobljena z
oglaševanjem, in sredstva, pridobljena z dejavnostjo iz 12.
in 13. člena Zakona. V 15. in 15.a členu ZRTVS določa obveznost plačevanja prispevka vseh imetnikov radijskega in
televizijskega sprejemnika ter njegovo višino in postopek
njegove spremembe.
12. Na ustreznost in stabilnost financiranja RTVS je
Ustavno sodišče opozorilo v odločbi št. U-I-174/94 z dne
23. 9. 1998 (Uradni list RS, št. 73/98 in OdlUS VII, 163).
V navedeni odločbi je Ustavno sodišče poudarilo, da je zakonodajalec s tem, ko je financiranje nacionalnih programov
izločil iz državnega proračuna in določitev višine naročnine
ter njeno izterjavo v veliki meri prepustil RTV Slovenija,
javnemu zavodu zagotovil določeno stopnjo samostojnosti,
potrebno zaradi preprečitve političnih in gospodarskih vplivov
na programsko vsebino in kvaliteto. Hkrati z naložitvijo plačila
prispevka je lahko omejil financiranje z oglaševanjem, sponzoriranjem in podobnim. Menilo je tudi, da financiranje iz državnega proračuna ni enakovredno financiranju z naročnino,
ker bi bilo tveganje, da bo nacionalni RTV program odvisen
od političnih in gospodarskih centrov moči, pri proračunskem
financiranju večje.
13. Poseg v ustavno zagotovljeni položaj RTVS kot
posledica neustreznega financiranja je mogoč v primeru, če
zakonodajalec ne zagotovi zadostnih finančnih sredstev za
izpolnjevanje njenih nalog, kot tudi če ne zagotovi ustrezne
strukture virov. Nesorazmerno velik delež financiranja iz
državnega proračuna pa lahko vodi do odvisnosti od političnih strank, zlasti vladajočih, nesorazmerno velik delež iz
oglaševanja lahko vodi do odvisnosti od oglaševalcev. Odvisnost pa se pokaže predvsem kot okrnitev programske in/ali
organizacijske svobode javnega medija. To pa lahko privede
do neizvrševanja funkcij, ki izhajajo iz 39. člena Ustave (glej
tudi točko 7 in 8 obrazložitve). Podobno velja tudi glede določanja višine sredstev. Če ta za izvrševanje naloženih nalog
niso zadostna, jih RTVS ne bo mogla izvrševati v celoti.
14. Ne glede na navedeno to ne pomeni, da zakonodajalec ne sme določati in spreminjati načina in virov financiranja RTVS. Urejanje tega je v njegovi pristojnosti, vendar
pri tem ni povsem svoboden (neodvisen), saj je dolžan spoštovati opisana načela. To pomeni, da zakonodajalec lahko
spremeni vire za financiranje RTVS, njihovo strukturo in višino posameznega vira, če s tem ne poseže v ustavni položaj
RTVS (39. člen Ustave). Zato so očitki o kršitvi prepovedi
povratne veljave pravnih aktov s posegom v pridobljene pravice (drugi odstavek 155. člena Ustave) neutemeljeni, saj z
ZRTVS določeni viri financiranja in tudi višina prispevka niso
pridobljena pravica RTVS.
15. Iz opisanih načel glede ustreznosti financiranja pa
ni mogoče z matematično natančnostjo izračunati konkretne
višine sredstev, ki zagotavlja izpolnjevanje funkcij RTVS.
In zato tudi ne konkretne višine prispevka. Po drugi strani
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ustrezno financiranje tudi ne pomeni, da je treba RTVS zagotoviti sredstva v višini, kot jih sama predlaga. Zato mora
zakonodajalec pri urejanju financiranja RTVS izhajati iz
nalog, ki jih ima RTVS in jih je dolžna izvrševati ter pri tem
spoštovati že opisana načela, ki zagotavljajo samostojnost
oziroma ustavni položaj RTVS. To pomeni, da mora biti njegova odločitev stvarno utemeljena in ne arbitrarna.
16. Za izhodišče ocene, ali je zakonodajalčeva odločitev, da poseže v financiranje RTVS tako, da zmanjša prispevek, stvarno utemeljena, je treba izhajati iz določb ZRTVS,
ki določajo njegovo višino. Ustavno sodišče predpostavlja,
da je bila odločitev zakonodajalca o višini prispevka, kot ga
določa ZRTVS v 15.a členu, utemeljena na oceni potrebnih
sredstev, tudi glede na vse vrste virov iz 14. člena ZRTVS,
ki naj zagotovijo samostojnost RTVS in ustrezno izvrševanje
njenih funkcij. ZRTVS naj bi s predpisanim načinom financiranja in z določitvijo višine prispevka zagotovil finančno in
posledično tudi programsko ter organizacijsko samostojnost
RTVS. S tem naj bi bil zagotovljen ustavni položaj RTVS
(39. člen Ustave). Zakonodajalec bi pri sprejemanju izpodbijanih določb, zlasti določbe drugega odstavka 82. člena
ZMed, moral najprej oceniti, ali zmanjšanje višine prispevka,
kakor je bila določena v 15.a členu ZRTVS, ne bo poseglo
v finančno samostojnost RTVS. Povedano drugače, ali bo
RTVS lahko tudi z zmanjšanim prispevkom izvrševala vse
svoje naloge. Nadalje bi moral oceniti, ali ne bo zmanjšanje
prispevka tako spremenilo strukture virov financiranja, da
bi zaradi povečanja financiranja s prihodki od oglaševanja
oziroma iz proračuna, vse ob predpostavki, da se s temi viri
sploh lahko nadomesti predvideno zmanjšanje prispevka
lahko prišlo do ogroženosti programske in organizacijske
samostojnosti RTVS. Če bi zakonodajalec, v sodelovanju z
RTVS, po skrbni oceni možnih posledic zmanjšanja prispevka ugotovil, da zmanjšanje prispevka ne bo ogrozilo ustavno
varovane samostojnosti RTVS, oziroma da zmanjšanje ne bo
vplivalo na izvrševanje njenih nalog, bi bila njegova odločitev
o zmanjšanju prispevka stvarno utemeljena. V nasprotnem
primeru pa je odločitev zakonodajalca arbitrarna in pomeni
nedopusten poseg v ustavni položaj RTVS (39. člen Ustave). To seveda ne daje odgovora na vprašanje, ali lahko
zakonodajalec predpiše uporabo prispevka tudi za namene
iz drugega odstavka 82. člena ZMed. Vendar se Ustavnemu
sodišču ni bilo treba spuščati v to vprašanje.
17. Iz pojasnil Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve pri Državnem zboru izhaja, da so bile izpodbijane
določbe ZMed sprejete na podlagi vloženega amandmaja v
okviru tretje obravnave predloga ZMed. Namen te ureditve
naj bi bil v tem, da se zagotovijo stalna finančna sredstva za
pripravo programskih vsebin lokalnih in regionalnih radijskih
in televizijskih programov. Takšna ugotovitev izhaja tudi iz
dobesednega zapisa sej Državnega zbora in seje Odbora.
Iz gradiva izhaja, da predlog ZMed, ki je bil s strani Vlade
vložen v tretjem branju, ni vseboval izpodbijanih določb.
Predlog poslancev v obliki amandmaja je bil vložen šele v
tretjem branju. Predlagatelji amandmaja so v obrazložitvi
predloga sicer navedli, da ne želijo ogrožati finančnega položaja RTVS, temveč da je njihov namen le, da se zagotovi
primerno financiranje priprave programskih vsebin lokalnih
in regionalnih radijskih in televizijskih programov. Ali zmanjšanje prispevka ogroža finančni položaj, ali bo z zmanjšanim
prispevkom RTVS še lahko izpolnjevala vse naloge in kakšen
bo vpliv predlagane spremembe na finančno in posledično
programsko in organizacijsko samostojnost RTVS, predlagatelji amandmaja (sprememb) niso ocenjevali, niti razlagali.
Po drugi strani pa so na spornost predlaganega amandmaja
in tudi na njegove posledice na financiranje RTVS opozarjali
nekateri poslanci in predstavniki Vlade ter predstavnik RTVS
(ta je sodeloval samo na seji Odbora). RTVS zatrjuje tudi
v pobudi, da se bo njen finančni položaj zaradi zmanjšanja
prispevka znatno poslabšal. Iz dobesednega zapisa razprav
na seji Odbora in na seji Državnega zbora izhaja, da Državni
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zbor (zakonodajalec) ni sprejel izpodbijanih določb na podlagi skrbne ocene dejanskega stanja (predvsem ni ocenil trditev RTVS, da bo takšno zmanjšanje poslabšalo njen finančni
položaj in tudi ni ocenil pomislekov nekaterih poslancev in
Vlade) in na podlagi ocene morebitnega vpliva na izvrševanje funkcij RTVS ter na način, kot je opisan v 16. točki
obrazložitve. Zato odločitev zakonodajalca o zmanjšanju
prispevka ni stvarno utemeljena; odločitev je arbitrarna. Z
odločitvijo o zmanjšanju prispevka je zakonodajalec nedopustno posegel v ustavnopravni položaj RTVS, zato so določbe drugega odstavka 82. člena in izpodbijani del prvega
odstavka 82. člena ZMed v neskladju s prvim odstavkom
39. člena Ustave (1. točka izreka).
18. Pobudnica izpodbija tudi del petega odstavka
82. člena, ki se glasi »in financiranja«. Peti odstavek
82. člena ZMed pooblašča pristojno ministrstvo, da na
predlog Sveta za radiodifuzijo določi natančnejša merila
za opredelitev in financiranje lokalnih oziroma regionalnih
ter informativnih, kulturnih, izobraževalnih, zabavnih in
drugih vsebin. Navedena določba ne določa virov financiranja in ne posega v finančno samostojnost RTVS. Zato iz
razlogov, ki jih zatrjuje pobudnik ne more biti v neskladju
z Ustavo (2. točka izreka).
19. Pravilnik je izdan na podlagi petega odstavka
82. člena ZMed. Iz vsebine Pravilnika je razvidno, da ureja
izključno financiranje iz treh odstotkov prispevka za RTV
programe in sploh ne ureja vsebin, ki bi jih glede na peti
odstavek 82. člena ZMed lahko urejal oziroma moral urejati.
Ker je Ustavno sodišče razveljavilo del prvega odstavka in
drugi odstavek 82. člena ZMed, ki sta določala financiranje
programov posebnega pomena tudi iz dela prispevka za
RTV programe, je odpadla pravna podlaga za ureditev
financiranja iz tega vira. Zato je Ustavno sodišče Pravilnik
razveljavilo.
20. Zaradi razveljavitve dela prvega in drugega odstavka 82. člena ZMed ter Pravilnika se navedene določbe ne
morejo več uporabljati za razmerja, če do dneva razveljavitve
o njih ni bilo pravnomočno odločeno. Ustavno sodišče bi Pravilnik lahko odpravilo, če bi ugotovilo, da je potrebno odpraviti
škodljive posledice, nastale z njegovo uporabo (drugi odstavek 45. člena ZUstS), vendar pobudnica nastanka takšnih
posledic sploh ni zatrjevala.
21. Pobudnik je zatrjeval tudi poseg v pravico do zasebne lastnine (33. člen Ustave) zavezancev za plačilo prispevka. Ker ne zatrjuje posega v njeno pravico, temveč tujo
pravico, ne izkazuje pravnega interesa za oceno ustavnosti
takšnega posega.
22. Ustavno sodišče ni pristojno ocenjevati medsebojne
skladnosti zakonov, če to neskladje ne pomeni kršitve načel
pravne države (2. člen Ustave). Ker je Ustavno sodišče izpodbijane določbe ZMed razveljavilo že zaradi neskladnosti
s prvim odstavkom 39. člena Ustave, tudi ni več potrebe, da
bi ocenjevalo, ali je očitano neskladje med zakoni pomenilo
kršitev 2. člena Ustave. Iz istih razlogov tudi ni ocenjevalo,
ali so izpodbijane določbe ZMed v neskladju s 147. členom
Ustave.
23. Ustavno sodišče je začetek učinkovanja razveljavitve izpodbijanih določb ZMed in Pravilnika odložilo za čas
sedmih mesecev (4. točka izreka). Pri tem je upoštevalo namen zakonodajalca, da sofinanciranje priprave programskih
vsebin lokalnih in regionalnih ter študentskih radijskih in televizijskih programov uredi na način, ki bo zagotavljal trajnejši
vir financiranja. Zato se ni odločilo za razveljavitev izpodbijanih določb ZMed in Pravilnika s takojšnjim učinkovanjem,
saj bi s tem v celoti izničilo legitimen namen zakonodajalca.
Seveda pa mora zakonodajalec za uresničitev legitimnega
cilja poseči po ustavno dopustnih sredstvih. Z odložitvijo
učinkovanja razveljavitve je dalo zakonodajalcu možnost,
da na ustavno skladen način uredi sofinanciranje priprave
programskih vsebin lokalnih in regionalnih ter študentskih
radijskih in televizijskih programov.
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C)
24. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 21. in 43. člena ter tretjega odstavka 45. člena ZUstS v
sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice
in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko,
mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril
Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Prvo, tretjo in četrto
točko izreka je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti
je glasoval sodnik Čebulj. Drugo točko izreka pa je sprejelo
soglasno.
Št. U-I-106/01-27
Ljubljana, dne 5. februarja 2004.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

649.

Odločba, da se razveljavi drugi stavek drugega
odstavka 20. člena Zakona o davčnem
postopku, da prvi stavek drugega odstavka
20. člena Zakona o davčnem postopku ni v
neskladju z Ustavo ter da se pobuda za oceno
ustavnosti prvega odstavka 20. člena Zakona
o davčnem postopku zavrne

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti
družbe RAP – Raiffeisen Leasing, d.o.o., Ljubljana, ki jo zastopajo Miro Senica in drugi, odvetniki v Ljubljani, na seji dne
5. februarja 2004

o d l o č i l o:
1. Drugi stavek drugega odstavka 20. člena Zakona o
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98,
91/98 in 108/99) se razveljavi.
2. Prvi stavek drugega odstavka 20. člena Zakona o
davčnem postopku ni v neskladju z Ustavo.
3. Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 20. člena Zakona o davčnem postopku se zavrne.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnica utemeljuje pravni interes za izpodbijanje
20. člena Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju:
ZDavP) z vloženo pritožbo zoper davčno odločbo in predlogom za odlog izterjave. Ker pritožba na podlagi prvega
odstavka 20. člena ZDavP ni suspenzivna, meni, da varstvo
njenih pravic in interesov ni učinkovito. Zato zatrjuje s tretjim
odstavkom 15. člena Ustave neskladen poseg v pravico
do pritožbe iz 25. člena Ustave. V utemeljitev navaja, da
nesuspenzivnost ni nujna, ne sorazmerna. Iz drugega odstavka 26. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS,
št. 50/97 in nasl. – ZUS) naj bi namreč izhajalo, da postane
izpodbijana odločba dokončna in s tem izvršljiva najkasneje
v 2 mesecih in 15 dneh, ko pretečeta rok za pritožbo in rok
za odločitev o pritožbi. Za nesorazmernost pa naj bi šlo, ker
se izpolnitev davčnih obveznosti lahko zagotovi tudi z drugimi
sredstvi (npr. zavarovanje dolga). Ker naj bi se davčnemu
zavezancu z izvršbo odvzela denarna sredstva na podlagi
odločbe, ki ni dokončna, ne pravnomočna, naj bi šlo tudi za
neskladje prvega odstavka 20. člena ZDavP s 33. členom
Ustave. Hkrati pobudnica zatrjuje še neskladje drugega odstavka 20. člena ZDavP z 2. in s 23. členom Ustave, saj ni
predpisan rok, v katerem bi moral davčni organ odločiti o
predlogu za odlog izterjave, oziroma ni predpisana suspenzivnost izterjave, ko je predlagan njen odlog. V neskladju z
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načeli pravne države pa naj bi bila tudi rešitev, da odlog prisilne izterjave ne prekine obračunavanja zamudnih obresti.
Za neskladje naj bi šlo zaradi nekonsistentnosti z določbo,
ki dovoljuje odlog izterjave v primeru ocene, da bo pritožbi
mogoče ugoditi.
2. Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve je glede izpodbijanega prvega odstavka 20. člena ZDavP poudaril, da iz Ustave ne izhaja, da mora biti
pravno sredstvo suspenzivno, temveč mora biti učinkovito,
kar pravno sredstvo v davčnem postopku je. Slednje naj bi
potrjevale tudi pobudničine navedbe o siceršnjem kratkem
suspenzivnem učinku, ki je le dodatna pravica v primerih, ko
je glede na naravo stvari izvršbo mogoče odložiti do odločitve
o pravnem sredstvu. Zato ob tem izpostavlja naravo davkov,
zaradi katere je nasproti pravici do suspenzivnosti pravica
državljanov do socialnih in drugih funkcij države. V nadaljevanju: nasprotni udeleženec še oporeka, da bi bila z drugim
odstavkom 20. člena ZDavP kršena pravica do sodnega
varstva, saj je zoper odločbo o neodložitvi izvršbe dopustna
pritožba oziroma upravni spor. Glede nepretrganega teka
zamudnih obresti pa poudarja, da sam odlog izvršbe nima
vpliva na tek obresti, saj je namen odložitve preprečiti težko
popravljivo škodo in ne zmanjševati obveznosti dolžnika.
B)
3. Ustavno sodišče je o ustavnosti določbe, po kateri
pritožba ne zadrži izvršitve odločbe o odmeri davka (prvi
odstavek 20. člena ZDavP), na podlagi katere mora davčni
zavezanec izpolniti svojo denarno obveznost, še preden je
v upravnem postopku na drugi stopnji ocenjena zakonitost
in pravilnost odločbe, saj se v nasprotnem primeru uvede
prisilna izterjava (40. člen ZDavP), z vidika 25. in 33. člena
Ustave, ki ju izpostavlja pobudnica, že odločalo v zadevi št.
U-I-297/95 z dne 28. 10. 1998 (Uradni list RS, št. 76/98 in
OdlUS VII, 198). Iz odločbe, sprejete v navedeni zadevi,
izhaja, da prvi odstavek 20. člena ZDavP ni v neskladju z
Ustavo. Da sama nesuspenzivnost pravnega sredstva ni
nezdružljiva z zahtevo po učinkovitosti pravnega sredstva iz
25. člena Ustave, je Ustavno sodišče nato ponovno poudarilo
tudi v odločbi št. U-I-339/98 z dne 21. 1. 1999 (Uradni list
RS, št. 11/99 in OdlUS VIII, 13). Ustavno sodišče ustavnosti
prvega odstavka 20. člena ZDavP ni ponovno ocenjevalo,
ker pobudnica ni navedla nobenih novih razlogov, na podlagi
katerih bi bilo mogoče pričakovati drugačno odločitev. Zato je
pobudo v tem delu kot očitno neutemeljeno zavrnilo.
4. Sprejelo pa je pobudo za oceno ustavnosti drugega
odstavka 20. člena ZDavP. Ker so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS), je Ustavno sodišče
po sprejemu pobude nadaljevalo z odločanjem.
5. Po določbi drugega odstavka 20. člena ZDavP lahko
davčni organ do odločitve o pritožbi odloži prisilno izterjavo,
če oceni, da bo pritožbi mogoče ugoditi (prvi stavek), s tem da
odlog prisilne izterjave ne prekine obračunavanja zamudnih
obresti (drugi stavek). Navedeno pomeni, da nesuspenzivnost pravnega sredstva ni absolutna, temveč omejena, saj je
omiljena. Z vidika davčnega zavezanca kot davčnega dolžnika
predstavljajo omilitev tiste utemeljene objektivne okoliščine
posameznega primera, zaradi katerih davčni organ na podlagi
ocene pritožbenih razlogov z vidika možnega uspeha davčnega
dolžnika s pritožbo odloži izvršbo. Pri izdelavi te ocene ZDavP
davčnega organa časovno izrecno ne omejuje, saj mu ne predpisuje roka, v katerem bi moral odločiti o predlogu za odlog
izterjave. Vendar določba prvega stavka drugega odstavka
20. člena ZDavP zaradi tega ni v neskladju z 2. členom Ustave,
kot to zatrjuje pobudnica. Skladno s petim odstavkom 1. člena
ZDavP se namreč glede vseh vprašanj postopka, razen tistih,
ki so z ZDavP urejena drugače, uporablja Zakon o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in nasl. – v nadaljevanju: ZUP). To pomeni, da mora davčni organ odločiti v
časovnem okviru, določenim z 222. členom ZUP (najpozneje v
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enem oziroma dveh mesecih).1 Prav tako prvi stavek drugega
odstavka 20. člena ZDavP ni v neskladju s 23. členom Ustave,
saj je pravica do učinkovitega sodnega varstva pravic, interesov in pravnih koristi iz prvega odstavka 23. člena Ustave zagotovljena kljub temu, da ZDavP ne predpisuje, da je izterjava
odložena v času, ko davčni organ odloča o predlogu za odlog
izterjave. Morebitna uvedba prisilne izterjave, na podlagi izdanega sklepa davčnega organa (42. člen ZDavP),2 zoper katerega se davčni zavezanec lahko pritoži, davčni organ pa odloži
začeti postopek prisilne izterjave (45. člen ZDavP), namreč ni
takšno ravnanje, ki bi povzročilo, da sodno varstvo ne bi moglo
doseči svojega namena. Za kaj takega ne gre tudi zaradi predhodno navedenih določb ZDavP, na podlagi katerih ima davčni
zavezanec možnost doseči odložitev izterjave še po tem, ko je
že izdan sklep o prisilni izterjavi oziroma ko je postopek prisilne
izterjave dejansko uveden. Poleg tega pa uvedba oziroma izvedba postopka prisilne izterjave v davčnem postopku tudi ni
dejanje, ki bi izničilo morebitni kasnejši uspeh v postopku, ker
vzpostavitev stanja, kakršno je bilo pred postopkom prisilne
izterjave, ni nemogoča in tudi ne nesorazmerno otežena, saj
gre praviloma za denarna sredstva. Ker se ta vrnejo (95. člen
ZDavP), je neutemeljeno pobudničino zatrjevanje neskladnosti
prvega stavka drugega odstavka 20. člena ZDavP s 23. členom
Ustave.
6. Pritrditi pa je treba pobudničinemu zatrjevanju neustavnosti drugega stavka drugega odstavka 20. člena ZDavP. Gre
za določbo, na podlagi katere odlog prisilne izterjave ne prekine obračunavanja zamudnih obresti, s katero je v neskladju
z načeli pravne države (2. člen Ustave) povzročeno notranje
nasprotje znotraj pravnega reda.
7. Za davčnega zavezanca predstavlja namreč uzakonjena možnost odloga prisilne izterjave omilitev uveljavljene nesuspenzivnosti pravnega sredstva v davčnem postopku v tistih
primerih, ko davčni organ oceni, da bo pritožbi mogoče ugoditi.
Vendar to omilitev določba drugega stavka drugega odstavka
20. člena ZDavP izniči, saj davčnega zavezanca vrne v položaj, v katerem bi bil, če mu davčni organ ne bi odložil prisilne
izterjave. S tem pa na občutljivem področju pravnega urejanja,
kot je davčno obremenjevanje vzbuja pri prizadetih negotovost
in dvom v doslednost pravnega reda in stabilnost prava, saj
se kljub utemeljeni uporabi omilitvene določbe končni položaj
davčnega dolžnika ne spremeni, čeprav ni za to nobenih utemeljenih razlogov. Navedeno povzroča neskladje znotraj pravnega
reda, ki je kot tako v neskladju z Ustavo; kadar zakonodajalec
uveljavi določeno ureditev, ki naj bi omilila položaj prizadetega
subjekta, tedaj ni dopustno takšno nadaljnje urejanje področja,
ki povsem izvotli predhodno predpisano omilitev. Lahko pa se
omilitvi postavi razumen okvir. V obravnavanem primeru bi tak
razumen okvir predstavljalo npr. obrestovanje, ki bi zagotavljalo ohranjanje realne vrednosti denarja. Ker pa izpodbijana

ureditev iz drugega stavka drugega odstavka 20. člena ZDavP,
po kateri odlog prisilne izterjave ne prekine obračunavanja zamudnih obresti od davčnega dolga, ne dopušča take razlage,
jo je Ustavno sodišče razveljavilo.

Člen 222 ZUP določa:
»(1) Kadar se začne postopek na zahtevo stranke oziroma
po uradni dolžnosti, če je to v interesu stranke, pa pred odločitvijo
ni potreben poseben ugotovitveni postopek, mora pristojni organ
izdati odločbo in jo vročiti stranki čimprej, najpozneje pa v enem
mesecu od dneva, ko je prejel popolno vlogo za začetek postopka,
oziroma od dneva, ko je bil začet postopek po uradni dolžnosti, če
ni s posebnim predpisom določen krajši rok. V drugih primerih, ko
se začne postopek na zahtevo stranke oziroma po uradni dolžnosti,
če je to v interesu stranke, mora pristojni organ izdati odločbo in jo
vročiti stranki najpozneje v dveh mesecih.
(2) Če stranka vloži vlogo, ki je nepopolna in jo po pozivu
dopolni, začne teči rok iz prejšnjega odstavka od dne, ko je organ
prejel dopolnitev vloge.
(3) Rok iz prvega odstavka tega člena ne teče v času, ko je
postopek prekinjen.
(4) Če pristojni organ, zoper katerega odločbo je dovoljena
pritožba, ne izda odločbe in je ne vroči stranki v predpisanem
roku, ima stranka pravico do pritožbe, kot da bi bil njen zahtevek
zavrnjen.«
2
Skladno z navedeno določbo davčni organ uvede prisilno
izterjavo z izdajo sklepa o prisilni izterjavi.

A)
1. Pobudnika sta izpodbijala 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. Vlada je v mnenju oporekala navedbam v pobudi in
nasprotovala predlogu za začasno zadržanje izvrševanja
določb 3. točke prvega odstavka v zvezi z 2. točko drugega
odstavka 224. člena ZTVP-1. Mnenja je, da pravne posledice
odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana
uprave borze nastanejo šele s pravnomočnostjo odločbe. Pri
tem se sklicuje na 387. člen ZTVP-1. Tožba zoper odločbo
Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) naj bi imela suspenziven učinek.

1

C)
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena, drugega odstavka 26. člena in 43. 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. Prvo točko izreka je
sprejelo s petimi glasovi proti štirim. Proti sta glasovali sodnici Krisper Kramberger in Modrijan ter sodnika Fišer in Tratnik.
Drugo in tretjo točko izreka je sprejelo soglasno.
Št. U-I-233/01-14
Ljubljana, dne 5. februarja 2004.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

650.

Sklep o razveljavitvi sklepa 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 5. februarja 2004

s k l e n i l o:
1. Druga točka izreka sklepa št. U-I-220/03 z dne
24. 11. 2003 (Uradni list RS, št. 117/03), s katerim je Ustavno
sodišče do sprejetja končne odločitve zadržalo izvrševanje
3. točke prvega odstavka v zvezi z 2. točko drugega odstavka
224. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list
RS, št. 56/99), preneha veljati.
2. Do končne odločitve Ustavnega sodišča o ustavnosti
izpodbijanih določb Zakona o trgu vrednostnih papirjev so
odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana
uprave borze izvršljive s pravnomočnostjo.

Obrazložitev

Stran

1652 /

Št.

16 / 20. 2. 2004

B)
3. Ustavno sodišče je dne 24. 11. 2003 sprejelo sklep,
s katerim je začelo postopek za oceno ustavnosti 3. točke
prvega odstavka in 2. točke drugega odstavka 224. člena,
tretjega in četrtega odstavka 309. člena, 315. člena, drugega odstavka 316. člena, 317. člena, drugega odstavka
325. člena, 329. in 364. člena ZTVP-1 in do končne odločitve zadržalo izvrševanje 3. točke prvega odstavka v zvezi z
2. točko drugega odstavka 224. člena ZTVP-1. Ocenilo je, da
je začasno zadržanje potrebno, ker zoper odločbo Agencije o
odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave borze ni predvidena pritožba, tožba v upravnem sporu pa nima
suspenzivnega učinka. Prav tako je menilo, da iz ZTVP-1 ni
razvidno, kdaj nastopijo pravne posledice odvzema dovoljenja, in se je zato zastavilo 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.
4. Po sprejemu navedenega sklepa je bilo na Ustavno
sodišče vloženih več pobud za oceno ustavnosti tistih določb ZTVP-1, ki urejajo odvzem dovoljenja za opravljanje
funkcije člana uprave borze in poslov borznega posrednika
(88. in 112. člen) s predlogi za začasno zadržanje njihovega
izvrševanja. Z zadržanjem določb 88. in 112. člena ZTVP-1,
ob že zadržanem delu 224. člena ZTVP-1, Agencija navedenih določb ne bi smela več uporabljati. To bi pomenilo,
da bi prišli v položaj, v katerem Agencija ne bi mogla več
opravljati pomemben del svojih nalog. Agencija bi sicer nadzor lahko opravljala, vendar ne bi smela izrekati ukrepov
oziroma postopkov za odvzem dovoljenj ne bi mogla niti
začeti. Pravne posledice, ki bi zaradi tega lahko nastale na
področju trga vrednostnih papirjev, bi bile nedvomno velike
in dolgoročne.
5. Zato je Ustavno sodišče zaradi spremenjenih razmer
ponovno ocenilo, ali še obstajajo razlogi, ki so narekovali
začasno zadržanje. Razlog za začasno zadržanje je bil predvsem dvom v učinkovitost sodnega varstva zoper odločbo
Agencije, ker iz ZTVP-1 ni jasno razvidno, kdaj nastopijo pravne posledice odločbe Agencije (glej 6. točko obrazložitve
sklepa št. U-I-220/03 z dne 24. 11. 2003). Vlada v odgovoru
meni, da se vse odločbe Agencije lahko izvršijo šele z njihovo
pravnomočnostjo in se pri tem sklicuje na 387. člen ZTVP1 in da zato ni razlogov za začasno zadržanje izpodbijanih
določb. Takšno stališče glede na besedilo te določbe ni nesporno. Zato je Ustavno sodišče z namenom, da bi v času
do svoje odločitve zmanjšalo možnost nastanka škodljivih
posledic na strani pobudnikov in hkrati preprečilo nastanek
škodljivih posledic na trgu vrednostnih papirjev, če bi bilo
onemogočeno učinkovito delo Agencije, na podlagi drugega
odstavka 40. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) določilo, da se do
končne odločitve o ustavnosti izpodbijanih določb ZTVP-1
šteje, da pravne posledice odločbe o odvzemu dovoljenja na
podlagi 224. člena ZTVP-1 nastopijo šele z njeno pravnomočnostjo (smiselno enako, kot to ureja 387. člen ZTVP-1).
S tem je v tem obdobju omogočeno, da bo Agencija lahko
učinkovito opravljala nadzor, nadzorovanim osebam pa je
zagotovljeno učinkovito sodno varstvo zoper njene odločbe
(2. točka izreka).
6. Glede na tako določen način izvršitve začasno zadržanje ni več potrebno in je zato Ustavno sodišče sklep o
začasnem zadržanju razveljavilo (1. točka izreka). Zoper
morebitno odločbo o odvzemu dovoljenja bosta pobudnika
lahko vložila tožbo na podlagi 324. člena ZTVP-1, ki bo nastanek pravnih posledic izdane odločbe odložila do njene
pravnomočnosti. Pobudnika pa imata na razpolago tudi pravno varstvo v postopku z ustavno pritožbo. Ustavno sodišče
je na ta način zagotovilo enako obravnavanje predloga pobudnikov iz te zadeve in predloga pobudnikov iz zadeve št.
U-I-249/03 (sklep z dne 5. 2. 2004), saj gre v obeh primerih
za vsebinsko podobne pravne položaje.

Uradni list Republike Slovenije
C)
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
39. člena in drugega odstavka 40. 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. Sklep je sprejelo s sedmimi
glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Čebulj in
Tratnik.
Št. U-I-220/03-11
Ljubljana, dne 5. februarja 2004.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

651.

Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega
sodišča in Upravnega sodišča o odpravi
odločbe Ministrstva za notranje zadeve

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnica v Z., na seji
dne 5. februarja 2004

o d l o č i l o:
1. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 27/98-2 z dne
14. 3. 2001 in sodba Upravnega sodišča št. U 1101/96-7 z
dne 7. 5. 1998 se razveljavita.
2. Odločba Ministrstva za notranje zadeve št. 0011/
8-XVII-301.417 z dne 20. 2. 1996 se odpravi.
3. Zadeva se vrne Ministrstvu za notranje zadeve v
novo odločanje.
4. Stroške postopka z ustavno pritožbo nosi pritožnik
sam.

Obrazložitev
A)
1. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 27/98-2 z dne 14. 3. 2001 v zvezi s
sodbo Upravnega sodišča št. U 1101/96-7 z dne 7. 5. 1998
in odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 0011/8-XVII301.417 z dne 20. 2. 1996, s katerimi je bila zavrnjena
njegova vloga za pridobitev državljanstva Republike Slovenije na podlagi 40. člena Zakona o državljanstvu Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I in nasl. – v nadaljevanju:
ZDRS), ker naj ne bi bil izpolnjen pogoj dejanskega življenja
iz prvega odstavka tega člena.
2. V ustavni pritožbi zatrjuje kršitev 14., 22. in 32. člena
Ustave ter 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94
– v nadaljevanju: EKČP). Kršitev 6. člena EKPČ in 22. člena
Ustave utemeljuje z dejstvom, da Vrhovno sodišče ni opravilo
glavne obravnave, ki jo je predlagal, in mu s tem ni dovolilo,
da se neposredno izjavi o okoliščinah njegove odsotnosti.
Kršitev pravice do gibanja utemeljuje z navedbami, da niti
upravni organ niti sodišči niso upoštevali okoliščine, da je imel
v Ljubljani prijavljeno stalno prebivališče od 17. 9. 1976 do
10. 8. 1996 in ga ni nikoli odjavil, da je takoj, ko je bilo mogoče,
zapustil vojsko in se vrnil v Slovenijo, da v Sloveniji živi njegova družina in da je bil ves čas redno zaposlen. Zatrjuje, da je
nezakonita interpretacija pogoja dejanskega življenja v izpodbijanih odločbah v neskladju s pravico do gibanja, saj po njej
v času odločanja o prošnji za državljanstvo prosilec ne bi smel
zapustiti Slovenije zaradi osebnih zadev, turističnega obiska ali
podobnega ter ostati v tujini daljše časovno obdobje. Sklicuje
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se na sodno prakso Vrhovnega sodišča, po kateri zgolj fizična
odsotnost, čeprav daljša, sama zase še ne pomeni nujno, da
oseba dejansko ne živi v Sloveniji, ampak so pomembni tudi
razlogi za odsotnost. Navaja, da je Vrhovno sodišče v podobnih ali enakih primerih odločbe upravnih organov, izdanih na
podlagi prvega odstavka 40. člena ZDRS, ki so bile pomanjkljivo obrazložene oziroma sploh neobrazložene, razveljavilo
in vrnilo v ponovno odločanje upravnemu organu. S tem, ko
Upravno in Vrhovno sodišče nista upoštevali sodne prakse in
sta v njegovem primeru odločili drugače kot sicer, naj bi bila
kršena pravica iz 22. člena Ustave.
3. Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju:
Ministrstvo) je v izpodbijani odločbi ugotovilo, da je pritožnik pravočasno vložil vlogo za sprejem v državljanstvo
Republike Slovenije na podlagi 40. člena ZDRS, da je imel
na dan 23. 12. 1990 v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno
prebivališče, da je bil od konca leta 1990 zaposlen kot civilna
oseba v JLA v Ljubljani, da je bil dne 1. 9. 1991 premeščen
na V. in nato decembra 1991 v U. v Š. Š., kjer je ostal do prve
polovice decembra 1991, ko se je vrnil v Ljubljano, ter da je
januarja 1992 za krajši čas odšel na obisk v T., od koder se
je za stalno vrnil v Slovenijo marca 1992. Na podlagi tako
ugotovljenega dejanskega stanja je ocenilo, »da je A. A. z
zapustitvijo Republike Slovenije 1. 9. 1991 kot pripadnik JLA
skupaj z enoto, ki ji je pripadal, prekinil dejansko bivanje v
Republiki Sloveniji. (...) Pojma dejansko življenje v Republiki
Sloveniji ZDRS sicer ne opredeljuje, vendar po oceni Ministrstva odhod prosilca kot pripadnika nekdanje JLA, dne
1. 9. 1991, skupaj z enoto, ki ji je pripadal, pomeni prekinitev
dejanskega življenja v Sloveniji, saj je bil odhod odvisen od
poveljstva nekdanje JLA, od tega pa je bil odvisen tudi kraj
bivanja. Vrnitev prosilca v Slovenijo zato ne more pomeniti
nadaljevanje prejšnjega dejanskega življenja.«
4. Upravno sodišče je tožbo ustavnega pritožnika zavrnilo z obrazložitvijo:«Od poveljstva JA je bilo torej odvisno,
kje bo tožnik dejansko živel in to ni bilo v Sloveniji, ampak
v tuji državi. Zato je po oceni sodišča tožena stranka utemeljeno štela, da je tožnik prekinil prebivanje v Sloveniji in
zato ne izpolnjuje pogoja dejanskega življenja v Sloveniji. Pri
presoji, katere so bistvene okoliščine oziroma kaj je vsebina
nedoločenega pravnega pojma, mora upravni organ izhajati
iz besedila zakonske določbe in morebitne ureditve v drugih
predpisih, upoštevajoč smisel in namen ter naravo stvari. Za
razlago pojma dejanskega življenja sicer res ni pomembna
zgolj fizična prisotnost na ozemlju Slovenije, ampak na dejansko življenje kažejo še druge okoliščine, med drugim tudi,
kje oseba izpolnjuje svoje obveznosti do države, s čim si
služi sredstva za preživljanje, čas odsotnosti in razlog, zakaj
je bila odsotna. Ker ni sporno, da je tožnik zapustil Slovenijo zaradi službovanja v JA, torej v vojski tuje države in je
taka odsotnost trajala več kot tri mesece, je na tej podlagi
utemeljen zaključek tožene stranke, da tožnik ne izpolnjuje
pogoja dejanskega življenja v Republiki Sloveniji in je bila
zato njegova vloga za pridobitev slovenskega državljanstva
utemeljeno zavrnjena.«
5. Vrhovno sodišče je pritožbo zoper odločitev Upravnega sodišča zavrnilo:«Ne drži, da se sodišče prve stopnje ni
opredelilo do pravnega pojma dejanskega življenja iz prvega
odstavka 40. člena ZDRS. V obrazložitvi izpodbijane sodbe
je izrecno navedlo okoliščine, ki so pravno pomembne pri
ugotavljanju izpolnjevanja tega pogoja v vsakem posameznem primeru. S takšnim stališčem se pritožbeno sodišče
strinja in še pojasnjuje, da se okoliščine dejanskega življenja
presojajo z vidika kontinuiranega ustvarjanja pristne zveze
z Republiko Slovenijo. Po presoji pritožbenega sodišča je
sodišče prve stopnje pravilno presodilo zakonitost v obravnavanem upravnem sporu izpodbijane odločbe tožene stranke
glede na odhod tožnika v drugo državo zaradi službovanja
v vojski tuje države, ki je trajalo več kot tri mesece. Na drugačno odločitev ne morejo vplivati okoliščine, ki jih navaja
tožnik v pritožbi.«
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6. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-260/01 z dne
27. 11. 2003 sprejelo ustavno pritožbo v obravnavo. V skladu
z določbo 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) je bila ustavna pritožba vročena Vrhovnemu sodišču, ki nanjo ni odgovorilo.
B)
7. Pritožnik izpodbija odločbe, s katerimi je bila na podlagi prvega odstavka 40. člena ZDRS zavrnjena njegova
vloga za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije. Po
prvem odstavku 40. člena ZDRS državljan druge republike, ki
je imel na dan plebiscita o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije dne 23. decembra 1990 prijavljeno stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji in tukaj tudi dejansko živi,
pridobi državljanstvo Republike Slovenije, če v šestih mesecih od uveljavitve ZDRS vloži vlogo pri pristojnem upravnem
organu. V delu, kjer določba govori o »in tukaj tudi dejansko
živi«, je zakonodajalec uporabil nedoločen pravni pojem.
8. Določbe Ustave, ki – naravnost ali posredno – postavljajo načelo vezanosti uprave na zakon, veljajo za odločanje uprave nasploh, kar pomeni, da tudi odločanje uprave
o vsebini nedoločenih pravnih pojmov ni pravno nevezano.
Določbe, ki postavljajo načelo vezanosti uprave na zakon
(drugi odstavek 120. člena Ustave), je Ustavno sodišče navedlo v odločbi št. Up-84/94 z dne 11. 7. 1996, – OdlUS V,
184. Pri odločanju o tej ustavni pritožbi velja posebej omeniti določbi 22. člena Ustave ter 14. člena Ustave. Upravni
organ je s tema dvema določbama vezan na način odločanja
v prejšnjih primerljivih primerih. Brez utemeljenega razloga
v kasnejših podobnih primerih ne sme odločiti drugače, kot
v prejšnjih primerih.
9. Drugi vidik ustavnega jamstva enakega varstva
pravic je procesni. Iz določbe 22. člena Ustave izhajata dve
zahtevi, bistveni tudi za odločitev v konkretnem primeru. Prizadeti osebi mora biti v upravnem postopku dana možnost,
da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, na katere se opira
odločba (to izrecno določa tudi četrti odstavek 146. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku, Uradni list RS, št.
88/99 in nasl. – ZUP; glej tudi odločbo Ustavnega sodišča
št. Up-17/95 z dne 4. 7. 1996, OdlUS V, 182). Poleg tega
mora biti odločba upravnega organa obrazložena. Da bi sodišče lahko presojalo zakonitost odločbe upravnega organa,
morajo biti v njej navedeni: 1. hipotetično zakonsko dejansko
stanje (v tem okviru mora upravni organ, ki odloča o izpolnjenosti predpostavk iz prvega odstavka 40. člena ZDRS,
navesti, kakšno vsebino je dal pojmu »dejanskega življenja
v Republiki Sloveniji«), 2. dejansko stanje stvari, pomembno
za zakonito in pravilno odločbo, 3. dokazi, ki utemeljujejo
obstoj teh dejstev, in 4. razlogi, ki so bili odločilni pri presoji
dokazov. Če je obrazložitev pomanjkljiva, so lahko zagotovljena pravna sredstva le navidezna.
10. Prav slednje pa Ustavno sodišče ugotavlja za izpodbijano odločbo Ministrstva. Kot je razvidno iz 3. točke
obrazložitve te odločbe, odločba Ministrstva, s katero je bila
vloga pritožnika za sprejem v državljanstvo zavrnjena, zgoraj
navedenih elementov nima. Zato je bila z njo kršena ustavna
določba o enakem varstvu pravic (22. člen Ustave).
11. V odločbi št. Up-77/94 z dne 22. 7. 1997 (OdlUS
VI, 188) je Ustavno sodišče odločilo, da táka razlaga nedoločenega pravnega pojma »in tukaj dejansko živi«, kot jo
je Upravno sodišče sprejelo tudi v obravnavanem primeru,
sama po sebi ni v nasprotju z vezanostjo upravnega organa in sodišča, ki presoja pravilnost upravne odločbe, na
način odločanja v primerljivih primerih in s tem v nasprotju
z jamstvom enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave.
Zapustitev ozemlja Republike Slovenije skupaj z JA in
nadaljnje službovanje v njej sta bila praviloma povezana
s spremembo kraja bivanja in s tem s spremembo kraja
opravljanja bistvenih življenjskih aktivnosti. Vendar zgolj to
dejstvo, brez ugotavljanja drugih relevantnih dejstev, samo
po sebi ne more biti podlaga za ugotovitev prekinitve de-
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janskega bivanja. V neskladju z 22. členom Ustave je, če
pred odločitvijo niso ugotovljena vsa relevantna dejstva, ki
takšno stališče lahko potrdijo ali ovržejo – npr. razlogi za
odhod, namen odhoda, čas odsotnosti, razlogi za vrnitev
(tako Ustavno sodišče tudi v odločbi št. Up-290/96 z dne
11. 2. 1999, OdlUS VIII, 117).
12. Ker Upravno sodišče v izpodbijani sodbi ni štelo,
da je obrazložitev upravnega organa pomanjkljiva, temveč je
samo opredelilo vsebino nedoločenega pojma »in tukaj dejansko živi«, pri tem pa – enako kot upravni organ – izhajalo
zgolj iz razlage, da odhod pritožnika iz Republike Slovenije
skupaj z JA dne 1. 9. 1991 že sam po sebi pomeni prekinitev
dejanskega bivanja, ne da bi bilo treba ugotoviti vsa relevantna dejstva, ki lahko tako razlago potrdijo ali ovržejo, je
kršilo 22. člen Ustave. Takšno stališče je z izpodbijano sodbo
potrdilo tudi Vrhovno sodišče.
13. Ker je bilo z izpodbijanimi odločbami kršeno ustavno jamstvo o enakem varstvu pravic iz 22. člena Ustave, je
Ustavno sodišče sodbi Upravnega in Vrhovnega sodišča
razveljavilo, odločbo Ministrstva odpravilo ter zadevo vrnilo
v novo odločanje upravnemu organu (prvi odstavek 59. člena
ZUstS).
14. Ker je Ustavno sodišče ustavni pritožbi ugodilo že
iz tega razloga, se ni bilo treba spuščati v presojo o obstoju
drugih zatrjevanih kršitev.
15. Po prvem odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku
pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške, če
Ustavno sodišče ne odloči drugače. Ta določba se po 49. členu ZUstS uporablja tudi v postopku z ustavno pritožbo. Ker
v obravnavani zadevi ni utemeljenih razlogov za drugačno
odločitev, je Ustavno sodišče glede stroškov odločilo, kot
izhaja iz 4. točke izreka tega sklepa.
C)
16. 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. Up-260/01-18
Ljubljana, dne 5. februarja 2004.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

652.

Sklep o sprejemu pobude za začetek
postopka za oceno ustavnosti Zakona o trgu
vrednostnih papirjev

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
družbe PM & A, BPD Borznoposredniška družba, d.d., Ljubljana, Sergeja Racmana in Predraga Stamenkovića, obeh iz
Ljubljane, ki jih zastopata mag. Emil Zakonjšek in mag. Mitja
Jelenič Novak, odvetnika v Ljubljani, ter Andreja Lamovca iz
Ljubljane, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Jadek & Pensa,
d.n.o. – o.p, Ljubljana, na seji dne 5. februarja 2004

s k l e n i l o:
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
3. točke prvega odstavka in 3. točke drugega odstavka
88. člena, 7. točke prvega odstavka in 2. točke drugega
odstavka 112. člena, 1. točke prvega odstavka 205. člena,
248. člena, tretjega in četrtega odstavka 309. člena, 315. člena, drugega odstavka 316. člena, 317. člena, drugega odstavka 325. člena, 327. člena, 329. člena, 331. člena, tretjega
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odstavka 363. člena in 364. člena Zakona o trgu vrednostnih
papirjev (Uradni list RS, št. 65/99) se sprejme.
2. Predlog, naj Ustavno sodišče do končne odločitve
zadrži izvrševanje 3. točke prvega odstavka v zvezi s 3. točko drugega odstavka 88. člena ter 7. točke prvega odstavka
v zvezi z 2. točko drugega odstavka 112. člena, tretjega in
četrtega odstavka 309. člena, 315. člena, drugega odstavka
316. člena, 317. člena, 2. točke drugega odstavka 325. člena, 329. člena in 364. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, se zavrne.
3. Do končne odločitve Ustavnega sodišča o ustavnosti izpodbijanih določb Zakona o trgu vrednostnih papirjev
(1. točka sklepa) so odločbe o odvzemu dovoljenja za
opravljanje funkcije člana uprave borznoposredniške družbe
(88. člen) in o odvzemu dovoljenja za opravljanje poslov
borznega posrednika (112. člen) izvršljive s pravnomočnostjo.

Obrazložitev
A)
1. Pobudniki izpodbijajo v 1. točki izreka navedene določbe Zakona o trgu vrednostnih papirjev (v nadaljevanju:
ZTVP-1) ter Zakon v celoti, kolikor ne določa zastaralnih
rokov za opravljanje nadzora in izrekanje ukrepov nadzora
nad borzno posredniškimi družbami in člani njihovih uprav.
Zakon oziroma izpodbijane določbe naj bi bile v neskladju z
načeli pravne države iz 2. člena, z načelom enakega varstva
pravic iz 22. člena, z načelom zakonitosti v kazenskem pravu
iz 28. člena, s pravico do sodnega varstva iz prvega odstavka
23. člena, s pravico do pravnega sredstva iz 25. člena, s pravico do javnosti sojenja iz 24. člena, s pravico do osebnega
dostojanstva in varnosti iz 34. člena, s pravico zasebnosti in
osebnostnih pravic iz 35. člena ter s pravico do svobodne
gospodarske pobude iz 74. člena Ustave.
2. Prva pobudnica utemeljuje pravni interes za oceno
ustavnosti 1. točke prvega odstavka 205. člena v povezavi
z 248. členom ZTVP-1 z zatrjevanjem, da ji je Agencija za
trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) že izrekla
pogojni odvzem dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi
z vrednostnimi papirji. Drugi pobudniki utemeljujejo pravni
interes za oceno ustavnosti 3. točke prvega odstavka v
zvezi s 3. točko drugega odstavka 88. člena oziroma s 7.
točko prvega odstavka v zvezi z 2. točko drugega odstavka
112. člena ZTVP-1 z zatrjevanjem, da jim je Agencija odvzela
dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave borzno posredniške družbe oziroma dovoljenje za opravljanje poslov
borznega posrednika oziroma, da je začela postopek za odvzem dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika,
s čimer naj bi jim bilo poseženo v njihove pravice in pravni
položaj. Vsi pobudniki utemeljujejo pravni interes za oceno
ustavnosti izpodbijanih določb 19. poglavja ZTVP-1 z naslovom »Postopek odločanja Agencije v posamičnih zadevah«.
Gre za procesne določbe, ki jih Agencija uporablja pri izdaji
svojih odločb, ter za določbe o pravnih sredstvih zoper odločbe Agencije.
3. Pobudniki najprej zatrjujejo, da so določbe ZTVP-1,
zlasti določbe, ki urejajo nadzor nad borzno posredniškimi
družbami, člani uprav in borznimi posredniki, ter določbe o
postopku odločanja Agencije, v neskladju z Ustavo, ker ne
določajo roka, v katerem se lahko nadzor opravi in izrečejo
sankcije. Zato lahko Agencija opravi nadzor in izreče sankcije
za kršitve ne glede na to, kdaj so bile storjene, kar pomeni,
da sploh ne zastarajo. Takšna ureditev naj bi bila v neskladju
z načeli pravne države (2. člen Ustave), z njo pa bi bila kršena tudi pravica do enakega varstva pravic (22. člen Ustave).
Obenem naj bi takšno urejanje pomenilo tudi poseg v 34. in
35. člen Ustave.
4. Prvi pobudnik meni, da so določbe 248. člena
ZTVP-1, ki prepoveduje manipulacijo, kršitev te prepovedi pa
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predstavlja na podlagi 1. točke prvega odstavka 205. člena
ZTVP-1 razlog za odvzem dovoljenja za opravljanje storitev
v zvezi z vrednostnimi papirji, nejasne in nedoločne, kar je v
neskladju z načeli pravne države (2. člen Ustave). Kot take
dopuščajo arbitrarno razlago, kar lahko privede do kršitve
pravice do enakega varstva pravic (22. člena Ustave) in pravice do pravnega sredstva (25. člen Ustave).
5. Prvi pobudnik meni, da je sankcija odvzema dovoljenja iz razlogov iz 1. točke prvega odstavka 205. člena ZTVP1 nesorazmerna s težo kršitve. Nesorazmernost utemeljuje s
primerjavo s sankcijami, ki se lahko izrekajo na podlagi Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni
list RS, št. 59/99 – ZOPOKD). ZTVP-1 naj bi bil v tem delu
v neskladju z Ustavo tudi zato, ker ne ureja postopka in pravnih posledic odvzema dovoljenja. To naj bi pomenilo kršitev
načel pravne države (2. člen Ustave) in kršitev pravice do
svobodne gospodarske pobude (74. člen Ustave).
6. Drugi pobudniki menijo, da so izpodbijane določbe
ZTVP-1, ki določajo razloge za odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma za opravljanje nalog
borznega posrednika, v neskladju z načeli pravne države
(2. člen Ustave) in posegajo v pravico do svobodne gospodarske pobude (74. člen Ustave), ker gre za kaznovalne
norme, pa so tudi v neskladju z načelom zakonitosti v kazenskem pravu iz 28. člena Ustave. Predvsem naj bi bila sankcija odvzema dovoljenja ob tem, da ni predviden blažji ukrep
niti pogojni odvzem dovoljenja, nesorazmerna s težo kršitve.
Ta nesorazmernost se pokaže zlasti v primerjavi s pogoji za
izrek varnostnega ukrepa prepovedi opravljanja poklica po
67. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94 in
nasl. – KZ). Nesorazmernost sankcije naj bi bila tudi v tem,
da gre za ukrep, ki je časovno neomejen.Tretji pobudnik izraža dvom, ali je določba 247. člena ZTVP-1, katere kršitev
predstavlja na podlagi 7. točke prvega odstavka 112. člena
ZTVP-1 razlog za odvzem dovoljenja za opravljanje poslov
borznega posrednika, sploh lahko podlaga za izrek takšne
sankcije, saj naj bi člen 247 ZTVP-1 zavezoval k določenemu
ravnanju samo borzno posredniško družbo in ne borznega
posrednika. Ustavno sporno naj bi bilo tudi odkazovanje na
ravnanje, kot ga določajo pravila borze oziroma njeni splošni
akti, saj naj bi urejanje takšnih vprašanj sodilo v zakon.
7. Vsi pobudniki izpodbijajo določbe 19. poglavja
ZTVP-1, ki urejajo postopek Agencije v posamičnih zadevah
in pravna sredstva zoper njene odločbe. Izpodbijane postopkovne določbe naj bi kršile pravico do enakega varstva pravic
iz 22. člena Ustave, pravico do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave, načelo javnosti sojenja iz 24. člena
Ustave (pobudniki navajajo 40. člen Ustave, ki ureja pravico
do popravka in odgovora) in pravico do pravnega sredstva
iz 25. člena Ustave. Pobudniki utemeljujejo svoje trditve po
posameznih izpodbijanih določbah in sklenejo z ugotovitvijo,
da je zakonodajalec z ureditvijo postopka po ZTVP-1 »uvedel
nek skrajšan postopek, ki le omejuje pravice subjektov postopka, čeprav za to ni nobenega razloga«.
8. Drugi, tretji in četrti pobudnik predlagajo, naj Ustavno
sodišče zadrži izvrševanje 3. točke prvega odstavka v zvezi
s 3. točko drugega odstavka 88. člena ter 7. točke prvega
odstavka v zvezi z 2. točko drugega odstavka 112. člena
ZTVP-1. Drugi pobudnik navaja, da je zoper odločbo Agencije sprožil upravni spor pred Vrhovnim sodiščem, ki pa še
ni odločilo. Zatrjuje, da bi z odločitvijo Vrhovnega sodišča,
ki bi bila zanj neugodna, zagotovo ne mogel več opravljati
funkcije člana uprave borzno posredniške družbe. S tem naj
bi zanj nastale nepopravljive škodljive posledice, ki presegajo
škodo, ki lahko nastane zaradi začasnega zadržanja izpodbijanih določb. Tretji in četrti pobudnik navajata, da jima bo z
odločbo Agencije o odvzemu dovoljenja za opravljanje poslov
borznega posrednika prenehalo delovno razmerje v borzno
posredniški družbi, kar naj bi bila nepopravljiva škoda, ki je
tudi bistveno večja od tiste, ki bi lahko nastala z zadržanjem
izpodbijanih določb ZTVP-1. Četrti pobudnik še predlaga za-
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časno zadržanje tudi tretjega in četrtega odstavka 309. člena,
315. člena, drugega odstavka 316. člena, 317. člena, 2. točke drugega odstavka 325. člena, 329. in 364. člena ZTVP-1,
vendar predloga ne utemeljuje. Pobudniki se pri utemeljevanju predloga za začasno zadržanje izrecno sklicujejo na
navedbo Ustavnega sodišča v sklepu št. U-I-220/03 z dne
24. 11. 2003 (Uradni list RS, št. 117/03), da se zato, ker iz
ZTVP-1 ni razvidno, kdaj nastopijo pravne posledice odvzema dovoljenja, zastavlja vprašanje, ali je sodno varstvo po
ZTVP-1 učinkovito, tj. ali je v predpisanem sodnem postopku
sploh mogoče učinkovito zavarovati pravice zoper morebitno
nezakonito odločbo Agencije. Poudarjajo, da gre v njihovih
zadevah za dejansko stanje, ki je vsebinsko povsem enako
dejanskemu in pravnemu stanju, o katerem je Ustavno sodišče že odločalo v zadevi št. U-I-220/03. Zato pričakujejo
enako odločitev.
9. Vlada zatrjuje, da je pobuda neutemeljena in nasprotuje predlogu za začasno zadržanje, ker meni, da pobudniki
sploh ne izkazujejo pravnega interesa za vložitev pobude
in da tudi razlogi iz 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) niso podani. Pri tem se sklicuje na sklep Ustavnega sodišča št. U-I74/03 z dne 23. 10. 2003 (Uradni list RS, št. 108/03) in na določbe 387. člena ZTVP-1. Vlada zatrjuje, da pravne posledice
odločbe Agencije nastopijo šele z njeno pravnomočnostjo in
ne dokončnostjo in da ima torej tožba na podlagi 324. člena
ZTVP-1 suspenziven učinek.
B)–I
10. Pobudniki izkazujejo pravni interes iz 24. člena
ZUstS za oceno ustavnosti izpodbijanih določb ZTVP-1.
Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in začelo postopek za
oceno ustavnosti izpodbijanih določb.
B)–II
11. Ustavno sodišče lahko na podlagi 39. člena ZUstS
do končne odločitve v celoti ali delno zadrži izvrševanje
zakona, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale
težko popravljive škodljive posledice. Pri odločanju 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.
12. Vprašanje nastanka škodljivih posledic je v tesni
povezavi s vprašanjem učinkovitosti pravnega varstva zoper
odločbe Agencije. Ustavno sodišče se je s tem vprašanjem
soočilo (ukvarjalo) že v zadevi št. U-I-220/03. V sklepu z
dne 24. 11. 2003, s katerim je začasno zadržalo izvrševanje dela 224. člena ZTVP-1, ki ureja odvzem dovoljenja za
opravljanje funkcije člana uprave borze, je ugotovilo, da » …
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.«
13. V obravnavani zadevi gre za odločbo o odvzemu
dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave borznoposredniške družbe (88. člen ZTVP-1) in odločbo o odvzemu
dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika
(112. člen ZTVP-1). Ugoditev predlogu za začasno zadržanje izvrševanja prej navedenih členov ZTVP-1 bi pomenilo,
da se ti členi do končne odločitve ne bi smeli uporabljati. Z
upoštevanjem že zadržanega dela 224. člena ZTVP-1 bi zato
prišlo do položaja, ko Agencija ne bi mogla več opravljati po-
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membnega dela svojih nalog. Agencija bi sicer nadzor lahko
opravljala, vendar ne bi smela izrekati ukrepov oziroma ne bi
mogla postopkov za odvzem dovoljenj niti začeti. Škodljive
posledice, ki bi zaradi tega lahko nastale na področju trga
vrednostnih papirjev, bi bile nedvomno velike in dolgoročne.
Po drugi strani pa drži, da lahko nastanejo zaradi nejasne
zakonske določbe težko popravljive škodljive posledice posameznikom, če bi jim bila dovoljenja za opravljanje funkcije
člana uprave oziroma poslov borznega posrednika odvzeta.
14. Čeprav Vlada meni, da se vse odločbe Agencije
lahko izvršijo šele z njihovo pravnomočnostjo in se pri tem
sklicuje na 387. člen ZTVP-1, takšno stališče, glede na besedilo te določbe ni nesporno. Zato je Ustavno sodišče, z namenom, da bi v času do svoje odločitve zmanjšalo možnost
nastanka škodljivih posledic na strani pobudnikov in hkrati
preprečilo nastanek škodljivih posledic na trgu vrednostnih
papirjev, če bi bilo onemogočeno učinkovito delo Agencije,
na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS določilo, da se
do končne odločitve o ustavnosti izpodbijanih določb ZTVP-1
šteje, da pravne posledice odločb o odvzemu dovoljenj na
podlagi 88. in 112. člena ZTVP-1 nastopijo šele z njihovo pravnomočnostjo (smiselno enako, kot to ureja 387. člen ZTVP1). S tem bo v tem obdobju omogočeno, da bo Agencija lahko
učinkovito opravljala nadzor, nadzorovanim osebam pa bo
zagotovljeno učinkovito sodno varstvo zoper njene odločbe.
B)–III
15. Iz navedb drugega pobudnika izhaja, da še vedno
opravlja funkcijo člana uprave, čeprav je odločba Agencije
o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave
že dokončna. Odločba pa še ni pravnomočna, saj o njej
Vrhovno sodišče še ni odločilo in zato še niso nastopile pravne posledice odločbe (3. točka izreka). Nastanek škodljivih
posledic, ki naj bi nastale po odločitvi Vrhovnega sodišča (s
pravnomočnostjo odločbe), seveda le, če bo odločitev za pobudnika neugodna, pa je mogoče preprečiti (oziroma odložiti)
tudi v postopku z ustavno pritožbo. Ker ima drugi pobudnik
na razpolago pravna sredstva, s katerimi lahko učinkovito
zavaruje svoje pravice in pravne interese, niso podani pogoji iz 39. člena ZUstS za začasno zadržanje izvrševanja 3.
točke prvega odstavka v zvezi s 3. točko drugega odstavka
88. člena ZTVP-1.
16. Zoper četrtega pobudnika je šele začet postopek
za odvzem dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika in Agencija postopka še ni zaključila. Zato niti še
ni gotovo, ali bo Agencija sploh izdala odločbo o odvzemu
dovoljenja. Po morebitni izdaji odločbe o odvzemu dovoljenja pa bo njegov pravni položaj enak pravnemu položaju
tretjega pobudnika. Zoper tretjega pobudnika je bil v času
vložitve pobude šele začet postopek za odvzem dovoljenja
za opravljanje poslov borznega posrednika. Agencija je odločbo o odvzemu dovoljenja izdala 14. 1. 2004. Odločba o
odvzemu dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika je dokončna, vendar bodo pravne posledice nastopile
šele z njeno pravnomočnostjo (3. točka izreka). Pobudnik
lahko z vložitvijo tožbe na podlagi 324. člena ZTVP-1 odloži
nastanek pravnih posledic odločbe do njene pravnomočnosti,
pozneje pa s pravnimi sredstvi, ki so mu na razpolago v postopku z ustavno pritožbo. Ker imata pobudnika na razpolago
pravna sredstva, s katerimi lahko zavarujeta svoje pravice
in pravne interese, niso izpolnjeni pogoji iz 39. člena ZUstS
za začasno zadržanje 7. točke prvega odstavka v zvezi z 2.
točko drugega odstavka 112. člena ZTVP-1.
17. Ker niso izpolnjeni pogoji iz 39. člena ZUstS za
začasno zadržanje izvrševanja 3. točke prvega odstavka v
zvezi s 3. točko drugega odstavka 88. člena ter 7. točke prvega odstavka v zvezi z 2. točko drugega odstavka 112. člena
ZTVP-1, je Ustavno sodišče predlog za njihovo zadržanje
zavrnilo.
18. Četrti pobudnik ni utemeljil predloga za začasno zadržanje tretjega in četrtega odstavka 309. člena, 315. člena,
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drugega odstavka 316. člena, 317. člena, 2. točke drugega
odstavka 325. člena, 329. in 364. člena ZTVP-1, zato je
Ustavno sodišče tudi ta predlog zavrnilo.
C)
19. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
tretjega odstavka 26. člena, 39. člena in drugega odstavka
40. 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.
Sklep je sprejelo soglasno.
Št. U-I-249/03-13
Ljubljana, dne 5. februarja 2004.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

BANKA SLOVENIJE
653.

Navodilo o spremembi in dopolnitvi navodila
za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za
namene statistike finančnih računov

Na podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka
13. člena ter tretjega odstavka 29. 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

NAVODILO
o spremembi in dopolnitvi navodila za izvajanje
sklepa o poročanju podatkov za namene
statistike finančnih računov
1
Za 11. točko navodila za izvajanje sklepa o poročanju
podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list
RS, št. 78/03) se doda naslednji odstavek:
»Drugo poročilo po tem navodilu je potrebno poročati
AJPES do 20. 5. 2004 s podatki stanj za konec leta 2003 in
s podatki transakcij za leto 2003.«
2
To navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 13. februarja 2004.
Guverner
Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

SODNI SVET
654.

Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi
kandidatur na prosto mesto podpredsednika
Okrajnega sodišča na Jesenicah

Na podlagi četrtega in petega odstavka 62. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00)
je Sodni svet na 81. seji dne 29. 1. 2004 sprejel naslednji
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SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto mesto:
podpredsednika Okrajnega sodišča na Jesenicah.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom
svoje strokovne dejavnosti in opisom organizacijskih izkušenj
po izvolitvi v sodniško funkcijo.
Prijavo naj kandidati v 30 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo na naslov: Republika
Slovenija, Sodni svet, Tavčarjeva 9, Ljubljana, p.p. 639.
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8/96, 24/98, 48/01 in 67/02) je Sodni svet na 81. seji dne
29. 1. 2004 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice
Na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani se z dnem 29. 1. 2004 imenuje:
– Tanja Poberžnik.
Predsednica
Maja Tratnik l. r.

Predsednica
Maja Tratnik l. r.
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658.

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško
mesto okrožne sodnice

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in četrtega odstavka
21. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96, 24/98, 48/01 in 67/02) je Sodni svet na 81. seji dne
29. 1. 2004 sprejel

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in četrtega odstavka
21. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96, 24/98, 48/01 in 67/02) je Sodni svet na 81. seji dne
29. 1. 2004 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje
sodnice

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice

Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Mariboru se z dnem 29. 1. 2004 imenuje:
– Barbara Debevec.

Na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Kranju se z dnem 29. 1. 2004 imenuje:
– Katarina Turk Lukan.

Predsednica
Maja Tratnik l. r.

656.

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško
mesto višje sodnice

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in četrtega odstavka
21. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96, 24/98, 48/01 in 67/02) je Sodni svet na 81. seji dne
29. 1. 2004 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje
sodnice
Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Mariboru se z dnem 29. 1. 2004 imenuje:
– Jelka Kurnik.
Predsednica
Maja Tratnik l. r.

657.

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško
mesto okrožne sodnice

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in četrtega odstavka
21. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,

Predsednica
Maja Tratnik l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
659.

Tarifa o pravnih storitvah

Na podlagi četrtega odstavka 131. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 7/03 – prečiščeno besedilo) je družba ITEM d.o.o., Zastopniška pisarna za patente
in blagovne znamke, Resljeva cesta 16, 1000 Ljubljana, ki
jo zastopa direktor Gregor Maček, univ. dipl. inž. elek., univ.
dipl. prav., dne 7. 1. 2004 sprejela

TARIFO
o pravnih storitvah
1. člen
Ta tarifa določa način obračunavanja pravnih storitev in
povračil stroškov družbi ITEM d.o.o., Zastopniški pisarni za
patente in blagovne znamke, Resljeva cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pisarna), v zvezi z opravljenim delom
pri uveljavljanju pravic industrijske lastnine.
2. člen
Pravne storitve po tej tarifi obsegajo vsa opravila, ki jih
pisarna opravi na podlagi pooblastilnega razmerja v zvezi
z zastopanjem imetnikov pravic industrijske lastnine ali domnevnih kršiteljev pravic industrijske lastnine, v postopkih

Stran

1658 /

Št.

16 / 20. 2. 2004

pred sodišči in drugimi državnimi organi, razen pred Uradom
RS za intelektualno lastnino.
3. člen
Za ovrednotenje storitev po tej tarifi se smiselno uporabljajo tista določila veljavne tarife o odvetniških storitvah ter
sklepi o spremembi tarife o odvetniških storitvah Odvetniške
zbornice Slovenije, ki se nanašajo na pravne storitve v zvezi
s pravicami industrijske lastnine v postopkih pred sodišči in
drugimi državnimi organi, navedenimi v četrtem odstavku
131. člena ZIL, razen za postopke pred Uradom RS za intelektualno lastnino.
4. člen
Stranke so dolžne pisarni plačati akontacijo za potrebne
storitve pravne pomoči v dogovorjenem znesku. Stroške za
sodne in upravne takse, izdatke za morebitne sodne izvedence ali druge stroške, ki se pojavljajo v postopku oziroma
katerih založitev zahteva sodišče ali drug organ, pa v dejanski višini.
5. člen
Storitve po tej tarifi ne obsegajo davka na dodano vrednost, drugih davkov, prispevkov, sodnih in upravnih taks.
6. člen
K tej tarifi izda soglasje minister, pristojen za pravosodje.
7. člen
Ta tarifa začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
8. člen
To tarifo izdajatelj objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Ljubljana, dne 7. januarja 2004.
ITEM d.o.o.,
Zastopniška pisarna
za patente in blagovne znamke
Gregor Maček, univ. dipl. inž. elek.,
univ. dipl. prav. l. r.
direktor
Na podlagi določbe četrtega odstavka 131. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 7/03 – prečiščeno
besedilo) soglašam s tarifo o pravnih storitvah.
Št. 429-1/2004
Ljubljana, dne 9. februarja 2004.

Uradni list Republike Slovenije
Cene življenjskih potrebščin so bile januarja 2004 v primerjavi z decembrom 2003 višje za 0,4%, cene na drobno
pa za 0,3%.
Št. 9621-16/2004
Ljubljana, dne 10. februarja 2004.
mag. Irena Križman l. r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

661.

Na podlagi prvega odstavka 84. člena in prvega odstavka 87. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99,
8/00 in 50/03) in na podlagi drugega odstavka 22. člena uredbe o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije
(Uradni list RS, št. 117/02 in 21/03) ter v skladu s 4. členom
sklepa o določitvi povprečnih stroškov priključevanja za nove
uporabnike omrežja in za povečanje priključnih moči obstoječih uporabnikov (Uradni list RS, št. 11/03) je Agencija za
energijo RS sprejela

SKLEP
o spremembi sklepa o določitvi povprečnih
stroškov priključevanja za nove uporabnike
omrežja in za povečanje priključnih moči
obstoječih uporabnikov
1. člen
V sklepu o določitvi povprečnih stroškov priključevanja
za nove uporabnike omrežja in za povečanje priključnih moči
obstoječih uporabnikov (Uradni list RS, št. 11/03) se v 1. členu število »6.240« nadomesti s številom »6.384«.
2. člen
Ta sklep začne veljati 1. marca 2004.
Maribor, dne 17. februarja 2004.
Agencija za energijo RS
dr. Jože Koprivnikar l. r.
direktor

mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje

660.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za januar
2004

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad
Republike Slovenije objavlja

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na
drobno na območju Slovenije za januar 2004

Sklep o spremembi sklepa o določitvi
povprečnih stroškov priključevanja za
nove uporabnike omrežja in za povečanje
priključnih moči obstoječih uporabnikov

662.

Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev
poslovanja Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada

Uprava Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada je na podlagi 6. in 16. člena zakona o javnih skladih
(Uradni list RS, št. 22/00) in osme alinee prvega odstavka
12. člena sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada Republke
Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 96/00, 111/00
in 66/01, 84/01 in 85/02) ter zakona o Filmskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/94, 22/00 in 59/01), po
predhodnem soglasju nadzornega sveta z dne 30. 6. 2003,
29. 12. 2003 in 11. 2. 2004 sprejela

Uradni list Republike Slovenije

Št.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
SPLOŠNIH POGOJEV
poslovanja Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada
1. člen
V splošnih pogojih poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 69/03,
5/04) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Za sredstva sklada se lahko potegujejo pravne osebe, ki
so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti
s področja filmske in video dejavnosti (producenti) ter fizične
osebe, s prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Za sredstva sklada se lahko potegujejo poleg oseb iz
prejšnjega odstavka tega člena tudi tuje pravne in fizične
osebe, če izpolnjujejo pogoj iz 20. člena zakona o Filmskem
skladu Republike Slovenije.«

16 / 20. 2. 2004 /

Stran

1659

»56. člen
V obdobju do vzpostavitve razvida pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, kot to določa 19. člen zakona o filmskem
skladu, se pravna oseba iz 3. člena SPP lahko poteguje za
sredstva sklada, če predloži dokazilo o registraciji dejavnosti
s področja filmske in video dejavnosti.«
Dosedanji 56. člen postane 57. člen in vsi naslednji
členi se ustrezno preštevilčijo.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve splošnih pogojev začnejo
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Ljubljana, dne 11. februarja 2004.
Saša Jovanović l. r.
direktor
Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije
– javnega sklada je dal soglasje dne 11. 2. 2004.

2. člen
Doda se nov 56. člen, ki se glasi:

Stojan Pelko l. r.
Predsednik NS

OBČINE
BENEDIKT
663.

Odlok o imenovanju Slovenske ulice v naselju
Benedikt

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 8/80 in
42/86), 15. člena pravilnika o določanju imen naselij in ulic
ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št.
11/80, Uradni list RS, št. 58/92 – odl. US) in 15. člena statuta
Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet
občine Benedikt na 11. seji dne 4. 2. 2004 sprejel

ODLOK
o imenovanju Slovenske ulice v naselju Benedikt
1. člen
V naselju Benedikt se nekategorizirana občinska cesta
v novem stanovanjskem naselju (ZN) v celotni dolžini, poimenuje Slovenska ulica in poteka od Kocbekove poti proti
jugu.
2. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Maribor in Upravna enota Lenart sta dolžni
v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka izvesti vse spremembe v registru prostorskih enot, evidenci hišnih številk,
registru prebivalstva in fizični označitvi stavb.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 34408-001/2002-88
Benedikt, dne 5. februarja 2004.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

664.

Sklep o določitvi cen programov storitev v
Javnem vzgojno varstvenem zavodu – Vrtec
Benedikt

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih – uradno
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 113/03), 3. člena
pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list
RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03) in
15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99)
je Občinski svet občine Benedikt na 11. seji dne 4. 2. 2004
sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov storitev v Javnem
vzgojno varstvenem zavodu – Vrtec Benedikt
I
Določi se enotna cena programa storitev v Javnem
vzgojno varstvenem zavodu – Vrtec Benedikt, in sicer
65.000 SIT mesečno ter določi cena za poldnevni program
85% cene programa storitev.
Tisti starši, ki so oproščeni plačila cene programa storitev v celoti, morajo plačati minimalni prispevek v višini 10%
veljavne cene programa.
II
Za dneve odsotnosti otroka, se staršem za vsak dan
odsotnosti zniža prispevek za stroške neporabljenih živil od
prvega dne odsotnosti dalje, kolikor je odsotnost sporočena
do 8. ure vzgojiteljici oziroma pomočnici vzgojiteljice, ki je
prisotna v skupini.
Rezervacijo lahko starši uveljavljajo v mesecu juliju in
avgustu, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj
en in največ dva meseca (od prvega dne v mesecu do zadnjega dne v mesecu). Starši so dolžni rezervacijo pisno
napovedati en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka. V
izjemnih primerih je rezervacija dovoljena v preostalih mesecih, pri daljši odsotnosti otroka, zaradi bolezni, katero starši
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izkazujejo z zdravniškim potrdilom. Starši plačajo rezervacijo
50% cene prispevka starša.
III
Staršem, ki zamujajo z dvigom otrok iz vrtca izven
obratovalnega časa vrtca, to je po 16.30, se zaračuna vsaka
začeta zamudna ura v višini 1.000 SIT.
IV
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
določitvi cen programov storitev v Javnem vzgojno varstvenem zavodu – Vrtec Benedikt št. 64002-002/2002-6 z dne
30. 1. 2003.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
666.

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

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 70/00 in
30/02) in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS,
št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na 11. seji dne
4. 2. 2004 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Benedikt
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Št. 64002-005/2003-7
Benedikt, dne 5. februarja 2004.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

665.

Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih Vrtca
Benedikt

Na podlagi 17. člena zakona o vrtcih – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 113/03), 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 15. člena statuta
Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet
občine Benedikt na 11. seji dne 4. 2. 2004 sprejel

SKLEP
o določitvi števila otrok v oddelkih Vrtca
Benedikt
I
Število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne
sme presegati dvanajst otrok, v oddelku drugega starostnega
obdobja pa dvaindvajset otrok.
II
Število otrok v oddelku lahko, od vključno šolskega leta
2003/2004 dalje, presega število otrok, ki ga določa prvi člen,
za največ dva otroka v oddelku.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64002-001/2004-3
Benedikt, dne 5. februarja 2004.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju
Občine Benedikt (v nadaljevanju: sredstva).
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Benedikt se zagotavljajo iz občinskega proračuna,
njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu
za tekoče leto.
3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
Občine Benedikt so predvidena za naslednje namene:
– preprečevanju zaraščanja kmetijskih zemljišč in ohranjanju poseljenosti, zlasti na območjih z omejenimi dejavniki
za kmetijstvo,
– spodbujanju pašnega in kosnega izkoriščanja travne
ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
– izboljšanju genetskega potenciala v živinoreji,
– preventivnim ukrepom na področju zdravstvenega
varstva domačih živali in rastlin,
– spodbujanju razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel,
– izboljšanju rodovitnosti tal z vključevanjem alternativnih poljščin in ugodilk v kolobar,
– sofinanciranju analiz zemlje in krme,
– testiranju škropilnic in pršilnikov,
– razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– urejanju kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastrukture,
– investicijam in tehnološkim posodobitvam na kmetijah,
– spodbujanju preusmerjanja kmetij iz konvencionalnega (ustaljenega) načina kmetovanja v sonaravno usmerjeno
kmetovanje,
– projektom razvoja kmetijstva in podeželja lokalnega
in regionalnega značaja,
– sofinanciranju posameznih ukrepov, katerih namen
je kompenzirati izpad prihodka zaradi elementarnih nesreč
v kmetijstvu,
– spodbujanju različnih oblik izobraževanja kmečkega
prebivalstva,
– podpori ukrepom varovanja tradicionalne kulturne
krajine in ohranjanju krajinske in biotske pestrosti,
– spodbujanju društvene dejavnosti, povezane s promocijo kmetijstva in podeželja.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje in
pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v
Občini Benedikt, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo
hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter pravne osebe,
ki se ukvarjajo s promocijo in izobraževanjem na področju
razvoja kmetijstva in podeželja za upravičence z območja
Občine Benedikt. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le
za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Benedikt.
5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Benedikt se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij, regresov, plačil storitev in investicijskih odhodkov.
Sredstva se lahko dodelijo, če predstavljajo vzpodbudo
za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Upravičenci morajo podati izjavo, da za posamezen
namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali
mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za
določen namen že prejeli.
Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije
začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del
potrebno nujno pričeti že prej. Podana mora biti ocena možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske
svetovalne službe ali druge strokovne institucije.
6. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Benedikt
v obliki javnega razpisa, natečaja ali javne objave na oglasni
deski občine oziroma na krajevno običajen način, informacijo
o objavi pa posreduje v javnih občilih.
Javni razpis se praviloma objavi v mesecu septembru
tekočega leta in zajema obdobje od prejšnjega razpisa do
30. 9. tekočega leta.
Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.
7. člen
Odbor za kmetijstvo vsako leto pripravi program izvajanja ukrepov, na osnovi katerega se izvede javni razpis.
Program ukrepov se pripravi glede na razpoložljive finančne
vire, ki jih za kmetijstvo opredeli občinski svet v okviru letnega proračuna občine.
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji
obravnava odbor za kmetijstvo, ki izdela poročilo, na podlagi
katerega pripravi predlog prejemnikov sredstev.
8. člen
Sklep o dodelitvi sredstev pripravi občinska uprava in
ga posreduje občinskemu svetu za potrditev.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo na urad župana, v roku 8 dni od prejema
sklepa. Odločitev župana je dokončna.
II. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Benedikt spremljata
in preverjata občinska uprava in odbor za kmetijstvo. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

Št.
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10. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila
sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova
ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določenega obdobja v razpisu,
– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev
proračuna občine, pred iztekom 5 let,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32001-003/2003-8
Benedikt, dne 5. februarja 2004.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

CELJE
667.

Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske
prostore

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva
1, Celje, skladno s 97. členom energetskega zakona objavlja

CENIK
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
Občina Celje
– obračun po merilcih:
– variabilni del cene
7,699 SIT/KWh
– priključna moč – fiksni del cene 367,880 SIT/KW/mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v
Občini Celje za variabilni del cene, velja od 11. 2. 2004 in za
priključno moč od 1. 10. 2002.
Občina Štore
– obračun po merilcih:
– variabilni del cene
9,053 SIT/KWh
– priključna moč – fiksni del cene 366,140 SIT/KW/mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v
Občini Štore za variabilni del cene, velja od 11. 2. 2004 in za
priključno moč od 1. 10. 2002.
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem so oblikovane skladno z uredbo o oblikovanju
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS,
št. 37/03).
Na navedene cene se skladno z zakonom o davku
na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano
vrednost.
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Celje, dne 11. februarja 2004.

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Črenšovci za leto 2004
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l. r.
Direktor

668.

2. VIŠINA PRORAČUNA

Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva
1, Celje, skladno s 97. členom energetskega zakona objavlja

1. Odjem plina do 250 m³ letno
2. Odjem plina od 251 do 4.500 m³ letno
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m³ letno
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m³ letno

Skupina/Podskupina kontov

I.

cena v SIT/m3

98,20
62,65
62,02
60,84

Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno s
sklepom Mestnega sveta mestne občine Celje, z dne 30. 1.
2001 in 29. 5. 2001 ter skladno z mehanizmom o oblikovanju
cen zemeljskega plina za tarifni odjem. Nižje cene veljajo od
1. 2. 2004 dalje oziroma od prvega popisa števcev za naslednje obračunsko obdobje po tem datumu, na osnovi znižanja
nabavne cene zemeljskega plina z dne 1. 2. 2004.
V zgoraj oblikovanih cenah ni vključena taksa za
obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki je
predpisana z uredbo Vlade Republike Slovenije in se doda
v višini 5,70 SIT/m³. Taksa se ne zaračuna, ko Energetika
Celje d.o.o. koristi dovoljenje za porabljene količine, ki niso
obremenjene s takso.
Na vse navedene cene, vključno s takso, se skladno
z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20%
davek na dodano vrednost.
Celje, dne 11. februarja 2004.
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l. r.
Direktor

70

71

72

73
74
II.
40

41

ČRENŠOVCI
669.

Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto
2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena
statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99,
27/01 in 69/02) je Občinski svet občine Črenšovci na 10. seji
dne 4. 2. 2004 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Črenšovci
za leto 2004

v tisoč tolarjih

A) Bilanca prihodkov in odhodkov

CENIK
zemeljskega plina za tarifni odjem
Tarifna skupina

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

42
43
II.

Proračun leta 2004

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
467.205
Tekoči prihodki (70+71)
210.638
Davčni prihodki
150.438
700 Davki na dohodek in dobiček
127.769
703 Davki na premoženje
9.052
704 Domači davki na blago in storitve
13.617
706 Drugi davki
–
Nedavčni prihodki
60.200
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
3.400
711 Takse in pristojbine
2.601
712 Denarne kazni
99
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
6.000
714 Drugi nedavčni prihodki
48.100
Kapitalski prihodki
–
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
–
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
–
Prejete donacije
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
Transferni prihodki
256.567
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij
256.567
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
522.205
Tekoči odhodki
83.130
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
25.160
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 5.900
402 Izdatki za blago in storitve
46.670
403 Plačila domačih obresti
–
409 Rezerve
5.400
Tekoči transferi
194.285
410 Subvencije
7.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
18.790
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
10.873
413 Drugi tekoči domači transferi
157.622
414 Tekoči transferi v tujino
–
Investicijski odhodki
223.890
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
223.890
Investicijski transferi
20.900
430 Investicijski transferi
20.900
Proračunski presežek (I.-II.)
(proračunski primanjkljaj)
-55.000

B) Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov

IV.
75

Proračun leta 2004

Prejeta vplačila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)
Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil

Uradni list Republike Slovenije

V.
44

VI.

Št.

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

C) Račun financiranja
Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2004

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.)
Stanje sredstev na računih dne 31. 12.
preteklega leta

-55.000

+55.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Splošni del proračuna ter razdelitev po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov in načrt razvojnih
programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki občinskega proračuna so poleg
prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi
zbrana sredstva krajevnih skupnosti iz naslova samoprispevka, prihodki, ki izhajajo iz pogodbenih obveznosti občanov
namenjenih sofinanciranju kanalizacije, prihodki iz naslova
požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) ter drugi prihodki, ki jih
določi občina. Zgoraj navedeni prihodki krajevnih skupnosti
se transferirajo v občinski proračun.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med konti v okviru proračunske postavke in med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
septembru in konec leta z zaključnim računom poroča Občinskemu svetu občine Črenšovci o veljavnem proračunu in
njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov
in v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadle
obveznosti, če ni med občino in uporabnikom drugače določeno.
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6. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so
v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev,
če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi
v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
7. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje
del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih
s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki
so opredeljeni v proračunu.
8. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren
župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna
oziroma od njega pooblaščena druga oseba.
Župan, neposredni in posredni uporabniki proračuna
morajo pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s
področja svojih pristojnosti v rokih in na način, ki ga določata
62. in 63. člen zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02).
9. člen
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o prerazporeditvi sredstev med postavkami
znotraj posameznega področja, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog za katera so bila sredstva dodeljena,
– odloča o uporabi sredstev stalne proračunske rezerve
občine v skladu s predpisi, ki je v letu 2004 oblikovana v višini
2,400.000 SIT,
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve, ki je v letu 2004 oblikovana v višini 3,000.000 SIT, in sicer
za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali
zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev,
– odloča o zmanjšanju odhodkov v primeru, če prihodki
niso realizirani v planirani višini,
– odloča o izdajanju soglasij in poroštev za najeta posojila javnih zavodov največ do višine 2,000.000 SIT in za
namen, ki je določen z občinskim proračunom za leto 2004,
– odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna največ do
višine 12,000.000 SIT, na podlagi predhodnega soglasja
ministra pristojnega za finance,
– odloča o začasnih plasmajih tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov poslovnim bankam za ohranitev njihove
realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
10. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del
proračuna občine.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
11. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega
proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih
sredstev nadzoruje Nadzorni odbor občine Črenšovci in o
svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.
4. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Črenšovci v
letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 48/10-04
Črenšovci, dne 4. februarja 2004.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

Uradni list Republike Slovenije
A4
A5
A6
A7
A8
A9

DOBREPOLJE
670.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta – ZN za stanovanjsko
območje predstruge in za del ureditvenega
načrta – UrN Predstruge

Na podlagi 175. člena zakona o urejanju prostora
(ZureP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 55/03 in
58/03), ter 7., 16. in 110. člena statuta Občine Dobrepolje
(Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje
na 14. redni seji dne 4. 2. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta – ZN za stanovanjsko območje
Predstruge in za del ureditvenega načrta – UrN
Predstruge
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje
1986–2000, dopolnjen 1996 (Uradni list RS, št. 11/98 in 40/
98) ter glede na odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko
območje Predstruge in del ureditvenega načrta Predstruge
(Uradni list RS, št. 54/00), sprejme odlok o spremembah in
dopolnitvah zazidalnega načrta – ZN za stanovanjsko območje Predstruge in del ureditvenega načrta – UrN za Predstruge, ki ga je izdelal Uniarh, d.o.o., Zoisova 12, Ljubljana.
2. člen
Zazidalni načrt za stanovanjsko območje Predstruge in
del ureditvenega načrta za Predstruge vsebuje:
T1
T2

T3
T4

I. Tekstualni del
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
za stanovanjsko območje Predstruge in del ureditvenega načrta za Predstruge,
Obrazložitev in utemeljitev prostorskih pogojev za izvajanje posegov v prostor na območju zazidalnega načrta
za stanovanjsko območje Predstruge in del ureditvenega načrta Predstruge z vključeno oceno stroškov za
izvedbo načrta,
Soglasja pristojnih organov,
Posebne strokovne podlage skupaj z grafičnim delom
in obrazložitvijo.

Gradivo pod drugo, tretjo in četrto alineo je v prilogi k
odloku in se šteje za njegov sestavni del.

A1
A2
A3

Izkoriščenost prostora v merilu 1:1000,
Analiza namenske rabe prostora v merilu 1:1000,
Lastniško parcelne strukture v opredeljenem območju
v merilu 1:1000,
Analiza problemov v naselju v merilu 1:1000,
Izhodišča in usmeritve za urejanje obstoječe zazidave,
ter oblikovanje nove v merilu 1:1000,
Predlog ureditve – predlog zazidalnega načrta za območje stanovanjske cone za Predstruge v merilu 1:
1000.

Predlog zazidalnega načrta za stanovanjsko območje
Predstruge in del ureditvenega načrta Predstruge
O1 Prikaz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine za območje zazidalnega načrta za
stanovanjsko območje Predstruge in dela ureditvenega
načrta Predstruge,
O2 Geodetska podlaga z vrisano mejo območja v merilu 1:
1000,
O3 Razdelitev območja na morfološke enote z elementi
regulacije, statusom objektov ter etapnostjo zazidave
v merilu 1:1000,
O3-1 Prerezi območja v merilu 1:1000,
O4 Prometna ureditev v merilu 1:1000,
O4-1 Prometna ureditev v merilu 1:1000, faznost izgradnje
O5 Ureditev zelenih površin v merilu 1:1000,
O6 Zbirna karta komunalnih vodov in vris potrebnih prestavitev in novih vodov javne infrastrukture v merilu 1:
1000,
O7 Načrt parcelacije in novo številčenje parcel v merilu 1:
1000.
3. člen
Zazidalni in ureditveni načrt določata poleg splošnih
določil še:
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Mejo območja zazidalnega načrta za stanovanjsko
območje Predstruge in dela ureditvenega načrta Predstruge,
Funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve
objektov ali drugih posegov v prostor,
Merila in pogoje glede namembnosti in vrste posegov
v prostor,
Merila in pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje,
Merila in pogoje za določanje gradbenih parcel oziroma
funkcionalnih zemljišč,
Merila in pogoje za prometno opremljanje,
Merila in pogoje za urejanje zelenih površin,
Merila in pogoje za komunalno opremljanje,
Pogoje za varovanje okolja,
Merila in pogoje za varovanje naravne in kulturne dediščine,
Zaporednost izvajanja,
Tolerance pri gabaritih,
Obveznosti investitorjev in izvajalcev,
Končne določbe.

II. MEJA OBMOČJA ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA
STANOVANJSKO OBMOČJE PREDSTRUGE IN DELA
UREDITVENEGA NAČRTA PREDSTRUGE

II. Grafični del

4. člen
Meja območja zazidalnega načrta za stanovanjsko območje Predstruge in dela ureditvenega načrta Predstruge
(karta O2)

Posebne strokovne podlage (priloga k obrazložitvi)
Morfološka analiza grajene strukture v merilu 1:1000,
Vizualno percepcijska analiza v merilu 1:1000,
Analiza prometne mreže v merilu 1:1000,

Celotno območje se nahaja v k.o. Cesta. Meja obravnavanega območja zazidalnega načrta za stanovanjsko
območje Predstruge in dela ureditvenega načrta Predstruge
poteka kot je opisano v nadaljevanju:

Uradni list Republike Slovenije
Začetno točko predstavlja križišče regionalne ceste R647 z železnico, ki se v naravi kaže kot južni vogal parcele
s parc. št. 2353/1 (regionalna cesta R-647). Meja poteka od
te točke po južnem robu te parcele vse do točke, ko meja
prečka cesto in se naveže na južni del parcele s parc. št.
1226/29 (ki meji na parcelo s parc. št. 1226/10). V tej točki se
zasuka skoraj za 900 in se nadaljuje proti severu, seka parcelo s parc. št. 1226/29, ter se naveže na skrajno zahodno
točko obstoječe občinske (gozdne ceste) s parc. št. 1226/22
ter en del poteka po robu te parcele (rob s parcelo s parc. št.
1226/40). Potem seka parcelo s parc. št. 1226/9 in se obrne
proti vzhodu, seka parcelo s parc. št. 1226/13 ter se naveže
na severni rob obstoječe občinske (gozdne) ceste s parc. št.
1226/22. Meja od tu poteka proti vzhodu, prečka parcelo s
parc. št. 1226/22 in se poveže na zgornji rob parcele s parc.
št. 1226/2 (meja med parcelama s parc. št. 1226/2 in 1226/
14). Meja poteka proti vzhodu vse dokler ne prečka občinske
(gozdne) ceste, ter se priključi na zgornji rob parcele s parc.
št. 1457/7 (meja med parcelama s parc. št. 1457/7 in 1457/3).
Od tu se še vedno nadaljuje proti vzhodu ob robu parcele s
parc. št. 1457/6 (meja med parcelama s parc. št. 1457/6 in
1457/3), se na skrajnem severnem robu te parcele obrne
proti jugu ter se nadaljuje ob robu parcele s parc. št. 1457/6
(meja med parcelama s parc. št. 1457/6 in 1457/2), prečka
parcelo s parc. št. 1457/5 in se poveže na severni rob parcele
s parc. št. 1229/3, potuje po meji te parcele (meja med parcelama s parc. št. 1229/3 in 1457/1). Meja potuje v smeri jug, se
nadaljuje po robu parcele s parc. št. 1229/2, potem po parceli
s parc. št. 1229/12, parc. št. 1229/11 (od te točke meja s parcelo s parc. št. 1233/1), se naveže na severni rob parcele s
parc. št. 1231, poteka po tej meji ter seka južni vogal parcel s
parc. št. 1233/1 in se poveže s severno točko parcele s parc.
št. 1234/1, se nadaljuje ob njenem vzhodnem robu (meja
med parcelama s parc. št. 1234/1 in 1234/10) ter naveže na
mejo parcele s parc. št. 1238. Od tu poteka meja zazidalnega
območja v smeri jug, seka parcelo s parc. št. 1238 po sredini.
Na južnem delu prečka občinsko cesto s parc. št. 1382/1, se
naveže na njen južni rob in poteka po njem v smeri zahod
(meja med parcelama s parc. št. 1382/1 in 2377/1). Tu se
naveže na skrajni vzhodni rob parcele s parc. št. 1245/1 in
poteka po njenem južnem robu proti zahodu. Poveže se na
parcelo s parc. št. 1382/4 in poteka po njenem južnem robu
v smeri zahod vse dokler se ne naveže na južni rob parcele
s parc. št. 2353/10 in od tu na začetno točko parcele s parc.
št. 2353/1 (regionalna cesta R-647).
Meja med zazidalnim načrtom za stanovanjsko območje
Predstruge in delom ureditvenega načrta Predstruge poteka
kot je opisano v nadaljevanju:
Začetno točko predstavlja stičiščna točka regionalne
ceste R-647 (parc. št. 2353/1) s parcelo s parc. št. 1226/75,
ki se v naravi kaže kot južni vogal na zahodnem delu opredeljenega območja zazidalnega načrta za stanovanjsko območje Predstruge in dela ureditvenega načrta Predstruge.
Meja od te točke poteka proti severu in seka parcelo s parc.
št. 1226/75, se priključi na zahodni rob parcele s parc. št.
1226/86. Nadalje poteka po meji s parcelo s parc. št. 1226/
64, nadaljuje po robu parcele s parc. št. 1226/56 in potem po
parc. št. 1226/76. Vse te parcele predstavljajo jugovzhodni
rob s parcelo parc. št. 1226/8. V nadaljevanju meja prečka
parcelo s parc. št. 1226/23 in se priključi na parcelo s parc.
št. 1468/1 (meja s parcelo parc. št. 1226/2). Potem meja zavije deloma proti jugu in poteka po vzhodni stranici parcele s
parc. št. 1468/2, nadaljuje po meji parcele s parc. št. 1467/2,
parc. št. 1467/1. Vse do te točke je to meja s parcelo parc.
št. 1226/2. Nadalje seka parcelo s parc. št. 1226/3 in se nadaljuje po meji parcele s parc. št. 1226/5, ki na severni strani
predstavlja rob z naslednjimi parcelami, po katerih poteka
meja: parc. št. 1226/74, 1226/73, 1226/72, 1464/3, 1464/1.
Potem meja zavije proti vzhodu in gre po meji med parcelama s parc. št. 1459/2 ter parc. št. 1226/39. Meja zavije proti
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jugu ter gre po severnem robu naslednjih parcel, ki mejijo s
parcelo parc. št. 1229/3: parcele s parc. št. 1229/16, 1229/21,
1229/2. Na tej točki se priključi na mejo območja, ki v naravi
predstavlja vzhodni del obravnavanega območja ZN in UrN
Predstruge, in sicer na vzhodno robno točko parcel s parc.
št. 1229/2 in 1229/3.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
IN KVALITETO GRADITVE OBJEKTOV ALI DRUGIH
POSEGOV V PROSTOR
5. člen
Opredelitev funkcije in pogojev za razvoj obstoječega
dela naselja Predstruge (območje UrN):
(karta O3)
Temeljna usmeritev za razvoj obravnavanega območja
obstoječega dela naselja je preoblikovanje njegove monofunkcionalne podobe (spalno naselje) v bolj kompleksno
predmestno urbano obliko s postopno urbanistično, krajinsko
in prometno-komunalno sanacijo ter njegovo arhitekturnoprogramsko preobrazbo v smiselnih povezavah z ureditvami
v ožjem in širšem vplivnem območju.
V okviru obstoječega dela naselja so še vedno pasovi neizrabljenih površin, ki naj bi bili namenjeni predvsem
stanovanjski gradnji v kombinaciji z dopolnilno dejavnostjo.
Za to vrsto gradnje veljajo enaka določila in pogoji kot za
stanovanjsko gradnjo v predelu, ki je opredeljen z zazidalnim
načrtom.
Na zahodnem delu območja je predvidena širitev v namene javne dejavnosti, ki niso moteči za tovrstno okolje oziroma ne povzročajo prekomerne obremenitve okolja (hrup,
emisije itd.).
Širitve za gradnjo v namene obrti1 ali večjih dejavnosti
(razen za obstoječe strukture v območju UrN) niso dopustne,
ker se v okviru teh programov odpira v bližini naselja nova
obrtna cona. Možne pa so dopolnitve obstoječih dejavnosti
v skladu s kriteriji in pogoji, kot jih postavlja naslednji dokument.
6. člen
Opredelitev funkcije in pogojev za razvoj stanovanjskega območja Predstruge (območje ZN):
(karta O3)
Obravnavano območje zazidalnega načrta za Predstruge predstavlja največjo možnost gradnje v celotni Dobrepoljski dolini, kjer so drugače možnosti širitve naselij minimalne
za enega do dva objekta oziroma samo kot dopolnilna gradnja znotraj naselja. V okviru območja je predviden prostor za
javni program: na skrajnem zahodnem delu opredeljenega
območja je prostor namenjen trgovskim dejavnostim s spremljajočimi objekti in centralnimi dejavnostmi, v osrednjem delu
območja pa je prostor namenjen rekreativnemu, igralnemu
programu (na območju za šport in rekreacijo je predvideno
eno športno igrišče za rokomet in košarko ca. 42 m x 22 m s
spremljajočim objektom (dopolnilni objekt); parkirišča, igrala)
s parkovno ureditvijo ter možnostjo postavitve sakralnega objekta in obeležja. Pomembna točka je definiranje celovitosti
območja zazidave s povezovanjem na obstoječi del naselja,
1
Možne obrtne/dopolnilne dejavnosti, ki se lahko razvijejo
na območju UrN in Zn Predstruge in veljajo za vse morfološke
enote, so: Izdelovanje tekstilnih izdelkov, razen oblačil, Krojaštvo
po meri, Šiviljstvo po meri, Plemenitenje tekstilij, Izdelovanje predmetov iz žlahtnih kovin in dragih ter poldragih kamnov (zlatarstvo),
Pleskarstvo in soboslikarstvo, Črkoslikarstvo, Popravilo ur, Fotografska dejavnost, Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov, Druge dejavnosti za nego telesa, Druge s tiskarstvom
povezane storitve, Tajniška dela, računovodstvo in prevajanje,
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje itd. in druge podobne dejavnosti, ki ne presegajo
dovoljene meje hrupa.
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predvsem v smislu izgrajenosti infrastrukturnega omrežja, pri
čemer je pomembna definicija dostopa do objekta in sama
maksimalna dimenzija objekta, ki ne sme presegati določenih
gabaritov – podrobne definicije v nadaljevanju. Zazidalno območje je namenjeno kompleksnemu razvoju in vzdrževanju
različnih funkcij: stanovanjskih, povezovanje z javnim centrom (UrN), rekreacijskih itd.
7. člen
Splošni pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov: celotnega območja ZN in UrN Predstruge
– stavbno zemljišče mora biti primerno za gradnjo; v
primeru pogojno primernih tal za izgradnjo (na pobočjih)
morajo biti predhodno pridobljeni geotehnični pogoji v zvezi
z načrtovanim posegom;
– pri lociranju novogradenj se morajo upoštevati predpisani odmiki od prometnic in vodotokov ter komunalnih in
energetskih vodov, odmik novega objekta od parcelne meje
mora biti takšen, da ni motena sosednja posest oziroma, da
je to v skladu z urbanistično zasnovo tega dokumenta, in
sicer, da je možno vzdrževanje ter da so upoštevani požarnovarstveni, sanitarni in drugi tehnični pogoji;
– lociranje in oblikovanje novogradenj mora biti podrejeno prostorskim dominantam in pogledom v prostoru, in sicer
v volumnu, oblikovanju in uporabi materialov;
– ne glede na definirani varstveni režim, je potrebo pri
prenovi ali rušitvi starih objektov ter spremembi namembnosti in vsebine ter pri drugih posegih, upoštevati navodila
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) in
Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN), specifično tipologijo
stavbe, primernost lokacije in namembnosti, ustreznost napajanja in glede na omejen prostor tudi razpoložljiv prostor
za parkirišča;
– pri načrtovanju novih objektov in prenovi obstoječih
je potrebno upoštevati pravilnik o zahtevah za zagotavljanje
neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi
ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03);
– na podlagi zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz,
Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02), zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN, Uradni list
RS, št. 64/94, 33/00, odl. US U-I-313/98, Uradni list RS, št.
87/01) in pravilnika o požarnovarnostnih zahtevah, ki jih je
potrebno upoštevati pri izdelavi prostorskega izvedbenega
akta, pri projektiranju, gradnji rekonstrukcij in vzdrževanju
objektov (Uradni list SRS, št. 42/85) je potrebno v okviru izvajanja zasnove zazidalnega načrta za opredeljeno območje
upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe varstva
pred požarom ter s tem zagotoviti: pogoje za varen odmik
ljudi, živali in premoženja; potrebne odmike med objekti oziroma v dokumentaciji definirati za posamezno morfološko
enoto potrebno protipožarno ločitev med objekti; prometne
in delovne površine za intervencijska vozila; vire za zadostno
oskrbo z vodo za gašenje in pri tem upoštevati SIST – slov.
standarde,
– gradbena linija objektov pri izvajanju zazidalnega in
ureditvenega načrta mora biti oddaljena od osi skrajnega tira
po zakonu o temeljih varnosti v železniškem prometu (ZVZP,
Uradni list RS, št. 85/00 in 110/02) in po pravilniku o pogojih
za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev
drevja ter postavljanja naprav v varovalnem progovnem
pasu in varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list
SRS, št. 2/87).
8. člen
Opis arhitekturnih in urbanističnih pogojev za usmeritve
razvoja celovitosti obravnavanega območja zazidalnega načrta za stanovanjsko območje Predstruge in dela ureditvenega načrta Predstruge
(karta O3)
Na območjih, kjer je predvidena dopolnitev obstoječe
gradnje veljajo pravila zapolnjevanja oziroma dopolnitve
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gradnje na enak način kot velja za že postavljene objekte.
Dovoljene so novogradnje, ki smiselno zaokrožajo funkcionalno in oblikovno homogene morfološke enote. Z zapolnjevanjem strukture dosežemo večjo izkoriščenost stavbnih
zemljišč, boljšo prometno dostopnost do stavbnih enot in
kvalitetnejšo urbanistično zasnovo naselja. Novogradnje in
nadomestne gradnje in drugi posegi v prostor kvalitetnejše
pozidave, morajo težiti k večji homogenosti posameznih morfoloških enot (glej karto O3, morfologija), zato je dopustna le
gradnja istovrstnih objektov v posamezni enoti, ki se prilagajajo okoliškim kvalitetnim objektom in ureditvam. Novogradnje
se gradijo na gradbenih parcelah, ki so po obliki in velikosti
prilagojene parcelnemu vzorcu značilnem za obravnavano
območje: to je dimenzija in organizacija posamezne parcele,
ki omogoča postavitev prostostoječih enodružinskih hiš na
sredino parcele. Iz te zasnove izhaja parcelni vzorec v obliki
mreže z neenakovrednimi razdaljami. Novi posegi v prostor
morajo biti usklajeni z urbanističnimi, zgodovinskimi in oblikovnimi značilnostmi kraj: naselje Predstruge je stanovanjsko
naselje v zelenju brez posebnih izstopajočih kvalitet katere
bi bilo potrebno dodatno varovati. Obravnavano območje
ZN in UrN je potrebno notranje urejati v skladu z obstoječim
urbanističnim vzorcem naselja, to je v skladu z obstoječo
tipologijo komunikacijskega vzorca, vzorca stavbnih parcel
in načinom umeščanja objektov na stavbno parcelo. Objekti
morajo biti poenoteni glede:
– razmerij horizontalnih gabaritov (največje dopustne
tlorisne površine ne smejo presegati dim. 12 m x 15 m,
možni so enostavni objekti največje dopustne dim. 6 m x 12
m oziroma v skladu s pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj
zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del,
ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list
RS, št. 140/03), izjema so atrijske hiše, ki ne smejo presegati
zunanjih dim. 15 m x 14 m z izrezanim atrijem;
– razmerij vertikalnih gabaritov (K+P+1+M);
– oblikovanja zunanje podobe: stanovanjski objekti z
odprtinami, ki ne smejo presegati dim. 1,40 m x 2,40 m (za
eno krilo; raster odprtin za okna in vrata lahko nadaljuje največjo dovoljeno širino). Večje odprte površine (zasteklitev)
so dopustne samo na delu objekta, ki ne vpliva na podobo
naselja (stranske fasade, atriji);
– členitev fasad mora izhajati iz kompozicije, ki sloni na
osni ureditvi odprtin (vertikalno v liniji);
– za fasadni material naj bodo uporabljeni ometi v možnih različnih svetlih pastelnih tonih, ki izhajajo iz barvitosti
okolja: barvna skala lesenih materialov in zelenja, kateri je
primešana bela osnova. Kot dopolnilne fasadne obloge naj
bo uporabljen les (lahko večje površine, do 60% zunanjih
fasadnih površin), za manjše površine (do 10%) je možna
uporaba keramičnih, kamnitih oblog ali raznih kovinskih oblog (kovinske plošče). Priporočljivejša je uporaba ekoloških
materialov;
– oblika strehe naj bo vedno dvokapnica z možnimi
manjšimi izrezi (frčade). Pri objektih, ki so dim. K+P+M je
možno oblikovanje frčade čez celotno dolžino objekta. Pri objektih K+P+1+M pa so možne samo manjše frčade (trikotne
ali trapezne oblike);
– naklon strehe naj bo vedno med 350 in 400. Pri uporabi
kritine so priporočljivejši ekološki materiali, možna je uporaba
umetnih lahkih kritin, prepovedana je uporaba salonitnih kritin. Dovoljena je tudi kritina iz pločevine v rdeči oziroma rjavi
barvi. Barvitost teh površin naj izhaja iz opečnate osnove in
je možna od opečnate barve (ne svetle) do temne opečnate,
rjave barve;
– orientacija slemena naj sledi orientaciji S-J s predvidenimi zamiki, ki so definirani v posamezni morfološki enoti
v nadaljevanju. Slemenska črta naj poteka v smeri daljše
stranice objekta;
– oblikovanje dopolnilnih objektov mora slediti oblikovani zasnovi osnovnega objekta stanovanjske hiše. Vsi ele-
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menti morajo upoštevati zgoraj navedene smernice, razen v
primeru naklona strehe, kjer je dopustna tudi ravna streha;
– oblikovanje dozidav in raznih prizidkov (garaže) mora
slediti oblikovanju osnovnega objekta oziroma zgoraj navedenim smernicam, razen v primeru naklona strehe, kjer je
dopustna tudi ravna streha.
Glede na zgoraj navedene smernice so možne izjeme,
če projektant PGD za posamezni objekt utemelji spremembo
in odstopanje od navedb.
Na območjih namenjenih novi pozidavi (glej karto O3,
morfologija) je mogoča gradnja objektov, ki niso nujno vezani na tip obstoječe gradnje, temveč izhajajo iz upoštevanja
temeljnih topografskih in klimatskih pogojev ter iz funkcije
objekta. Oblikujejo se novi tipi morfoloških enot, ki sledijo
po svoji strukturi in teksturi namenu objektov (stanovanjska
gradnja) in se v materialih naslanjajo na lokalne izvore (enodružinske hiše v zelenju in podobno). Pomembno je grupirati
posamezne tipe objektov v razpoznavne prostorske enote.
Na območju je potrebno upoštevati kvalitetne zelene površine (vrtače in gozd) in izoblikovati zelene med posameznimi
morfološkimi enotami v naselju ter tako preprečiti zlivanje
naselja v nepregledno in amorfno urbano strukturo.
Pri urejanju zunanjih površin obravnavanega območja
ZN in UrN je potrebno poskrbeti za primerno in zadostno
urbano opremo prostora: klopi, razsvetljava, smetnjaki,
kontejnerji, peskovniki, igrala, stojala za kolesa itd. Najpomembnejša vodila pri oblikovanju urbane opreme naj bodo
funkcionalnost, udobnost, predvsem pa uporaba naravnih
materialov in barv, ki nadaljuje idejo naselja v zelenju.
Znotraj predvidenega naselja (širitve ZN) je potrebno
ohraniti posamezne skupine gozdnega drevja ali posamezno
drevo, predvsem avtohtonih vrst – hrast, bukev, gaber, češnja itd. kot popestritev bivalnega okolja (krajinsko-estetska
funkcija).
9. člen
Glede na funkcijo se območje zazidalnega načrta za
stanovanjsko območje Predstruge in dela ureditvenega načrta Predstruge členi v več morfoloških – ureditvenih enot
(karta O3), in sicer:
Morfološka enota A: območje ureditvenega načrta
Območje obstoječe novejše enodružinske stanovanjske
gradnje je namenjeno ohranjanju pretežno stanovanjske
funkcije ter vključevanju manjših dopolnilnih dejavnosti. V
ureditev tega območja so vključene vse obstoječe dejavnosti
pod pogojem, da odgovarjajo vsem kriterijem, ki so definirani
s tem odlokom. Na ta način je možna tudi minimalna širitev
obstoječe dejavnosti (v okviru posameznih že definiranih
gradbenih parcel, ki pripadajo stanovanjskemu objektu).
Možno je zgoščanje in kakovostno preoblikovanje obstoječe
gradbene strukture ter oblikovanje novih drobnih uslužnostnih programov v povezavi z družinskim podjetništvom, pod
naštetimi zgornjimi pogoji. Gradnja vseh objektov (tudi enostavnih) mora biti v skladu z zakonom o graditvi objektov
(ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02, 55/03 in 97/03).
V tem območju so možne vse posamezne novogradnje,
individualne dozidave, nadzidave in prezidave, nadomestne
gradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter gradnja dopolnilnih
in enostavnih objektov, ki so v skladu z zakonom o graditvi
objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02, 55/03 in 97/03)
ter s pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov
brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z
objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
V okviru morfološke enote A so dovoljeni naslednji posegi (gradnja objektov):
– novogradnja objektov;
– nadomestna gradnja obstoječih objektov;
– postavitev enostavnih objektov k obstoječi gradnji ter
k novozgrajenim objektom;
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– dozidava in nadzidava k obstoječi gradnji ter k novozgrajenim objektom;
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov;
– dopustni so balkoni in terase; notranji prostori se
lahko odpirajo navzven s steklenimi stenami-panoramske
stene, zimski vrtovi;
– dopustne so nadstrešnice, »izvlečna okna« in stenske
ali vogalne izbokline različnih oblik, ki se lahko izvedejo k že
obstoječim ter novozgrajenim objektom s pogojem, da njihovo izstopanje iz linije objekta ne presega 2 m.
Nadomestna gradnja po tem odloku je gradnja, ki se
lahko upošteva takrat, če nov objekt pokriva vsaj 50% površine obstoječega objekta oziroma je postavljena v okviru
gradbene parcele, ki pripada osnovnemu objektu. Upoštevani morajo biti vsi pogoji in merila, ki so zapisani v 8. členu
tega odloka. Objekt se lahko zgradi tudi tik ob starem (obstoječem; glede na razpoložljive možnosti lokacije) objektu.
Ta se mora po vselitvi v novi objekt porušiti takoj oziroma
se v izjemnih primerih lahko ohrani s pogoji preureditve, ki
jih postavi pristojna služba za izdajo lokacijskih in gradbenih dovoljenj. Obveznost odstranitve je pogoj v gradbenem
dovoljenju in se vknjiži v bremenskem listu zemljiškoknjižnega vložka, pri katerem je nepremičnina vpisana. V primeru ohranitve starega objekta je potrebno predvideti vse
spremembe in stroške komunalnega ter infrastrukturnega
opremljanja (razširitev zmogljivosti omrežja itd.) ter predhodno predvideti njegovo vključitev v novo stavbno celoto.
Nadomestni objekt mora ohranjati arhitekturne in urbanistične kvalitete obstoječega objekta ter kvalitetne ambientalne
značilnosti prostora.
Dozidava k novozgrajenim ter že k obstoječim objektom
je možno v vse smeri v predpisanih odmikih. Zahtevana je
vzdolžnost novonastale tvorbe ali formiranje objekta v obliki
črke L.
Višina novozgrajenih objektov kot tudi nadzidava obstoječih objektov znotraj območja morfološke enote A (del UrN)
je možna, vendar objekt ne sme presegati dim. K+P+1+M
– maks 5,80 m do kapne lege.
A1: območje obstoječih enodružinskih stanovanjskih in
proizvodnih objektov
Območje ohranja svoj današnji karakter s tem, da se
dopolni in izkoristi še proste površine namenjene stanovanjski gradnji (kot dopolnilna gradnja) in dopolnilnim gradnjam
za že obstoječe dejavnosti. Na tem območju so predvidene
manjše zapolnitve z individualno gradnjo na podolgovatih
parcelah. Vsi objekti in pripadajoče parcele se napajajo iz
občinske ceste ter iz obstoječih priključkov na regionalno
cesto R-647.
V okviru te morfološke podenote so v skladu s celotnim besedilom 9. člena morfološke enote A dovoljene tudi
novogradnje, nadomestne gradnje, dozidave, nadzidave,
adaptacije in rekonstrukcije obstoječih objektov ter dozidave,
nadzidave novogradenj in postavitev enostavnih (enostavni)
objektov ob upoštevanju naslednjih določil: odmiki 1,50 m
(enostavni objekt) ter 4 m (dozidava k stanovanjski enoti) ter
vedno vsaj 5 m od roba cestišča (v skladu z ZGO-1, Uradni
list RS, št. 110/02, 55/03, 97/03 in pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za
gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in
o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči,
Uradni list RS, št. 114/03) oziroma odvisno od zazidalne situacije posamezne enote. Gabariti objektov v morfološki enoti
A1 so skladni z določili o gabaritih objektov v morfološki enoti
A2 (celotni tekst 9. člena, A2: območje enodružinskih stanovanjskih objektov). Maks. širina dozidave ne sme presegati
širine stranice osnovnega objekta v smeri katero širimo, prav
tako višina objekta ne sme presegati višine obstoječe strehe.
Naklon objekta mora biti enak kot naklon obstoječega objekta
(35-40°). Razmerje med pozidano in nepozidano površino ne
sme preseči deleža 60% pozidane površine.
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A2: območje enodružinskih stanovanjskih objektov
– prostostoječi objekti
Osrednji prostor oblikuje nova zazidava, ki je oblikovana kot prostostoječi objekti na samostojni parcelni enoti, s
poudarkom po čim večji ohranitvi zunanjih zelenih površin.
Objekti se napajajo iz občinske ceste. Velikost parcele je od
700–1100 m2. Dimenzije objektov so 9 m x 12 m, toleranca
+/- 2 m, maks. višinski gabarit K+P+1 (+M), naklon objekta
35-40°, oziroma: kota pritličja (+/– 0,00) je največ 0,8 m nad
koto terena, maksimalna višina kapne lege je 5,80 m, maksimalna višina nadstrešnic je 3 m. Višina kolenčnega zidu
pri K+P+1+M je maks. 80 cm, pri K+P+M pa maks. 160 cm,
vendar višina objekta ne sme presegati nikoli 5,80 m do kapne lege. Parcelna struktura sledi parcelaciji glede na delitev
na manjše enote. Faktor izrabe površin (bruto FZI) je 0,3,
faktor zazidljivosti pa 15 – 20%. Smer orientacije objektov
sledi smeri S-J, z daljšo stranico v sledeči osi. Smer slemena
dvokapne strehe tudi sledi tej liniji. Gradbena linija objektov je
vzpostavljena v smeri občinske ceste, kjer morajo biti objekti
predvidoma odmaknjeni vsaj za 5 m od roba cestišča (vse do
uveljavitve podzakonskih aktov v skladu z ZGO-1) odvisno
od zazidalne situacije posamezne enote.
Dozidave in razni prizidki (garaže) so možni (glej tekst
9. člena, morfološka enota A: območje ureditvenega načrta
in grafični osnutek, kjer je vrisana variantna lokacija in velikost dopolnilnega objekta), če sistem izoblikovanja parcel še
vedno sledi zahtevanim minimalnim odmikom od parcelnih
meja (4 m). Gradnja enostavnih objektov mora biti v skladu s
pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih
objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in
pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03). Razmerje
med pozidano in nepozidano površino ne sme preseči deleža
60% pozidane površine.
A3: območje enodružinskih stanovanjskih objektov
– prostostoječi objekti
Morfološka enota A3 ustvarja vzhodni rob zazidave, ki
je v prostor postavljena na ta način, da se usmerja kot sosednje morfološke enote in hkrati nudi večjo pretočnost v
odprti prostor (zeleni rob območja). Pozidava se napaja iz
občinske ceste, z vzpostavljenim sistemom cirkuliranja prometa, infrastrukturnih in komunalnih vodov.
Parcelna delitev sledi mrežni parcelaciji (delitev na manjše enote). Velikost parcel niha med 500–800 m2. Dimenzije
objektov so 12 m x 9 m oziroma 12 x 10 m, toleranca +/– 2 m,
maks. višinski gabarit K+ P + 1 (+M), naklon objekta 35-40°,
oziroma: kota pritličja (+/– 0,00) je največ 0,8 m nad koto terena, maksimalna višina kapne lege je 5,80 m, maksimalna višina nadstrešnic je 3 m. Višina kolenčnega zidu pri K+P+1+M
je maks. 80 cm, pri K+P+M pa maks. 160 cm, vendar višina
objekta ne sme presegati nikoli 5,80 m do kapne lege. Faktor
izrabe površin (bruto FZI) je 0,3–0,4, faktor zazidljivosti pa
20–25%. Smer orientacije objektov sledi smeri SV-JZ, z daljšo
stranico v sledeči osi. Smer slemena dvokapne sledi tej liniji
postavitve objektov. Gradbena linija objektov je vzpostavljena
v smeri občinske ceste, kjer morajo biti objekti predvidoma
odmaknjeni vsaj za 5 m od roba cestišča (vse do uveljavitve
podzakonskih aktov v skladu z ZGO-1) oziroma odvisno od
zazidalne situacije posamezne enote.
Dozidave in razni prizidki, enostavni objekti (npr. garaže) so možni (glej tekst 9. člena, morfološka enota A: območje ureditvenega načrta in grafični osnutek, kjer je vrisana
variantna lokacija in velikost dopolnilnega objekta), če sistem
izoblikovanja parcel še vedno sledi zahtevanim minimalnim
odmikom od parcelnih meja. Gradnja enostavnih objektov
mora biti v skladu s pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj
zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del,
ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list
RS, št. 114/03).
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V okviru te morfološke podenote so, v skladu s celotnim besedilom 9. člena morfološke enote A, dovoljene tudi
novogradnje, nadomestne gradnje, dozidave, nadzidave,
adaptacije in rekonstrukcije obstoječih objektov ter dozidave, nadzidave novogradenj in postavitev enostavnih objektov
ob upoštevanju naslednjih določil: odmiki 1,50 m (enostavni,
enostavni objekt) ter 4 m (dozidava k stanovanjski enoti) ter
vedno vsaj 5 m od roba cestišča (v skladu z ZGO-1, Uradni
list RS, št. 110/02, 55/03, 97/03) in pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za
gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in
o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči,
Uradni list RS, št. 114/03). Maks. širina dozidave ne sme
presegati širine stranice osnovnega objekta v smeri katero
širimo, prav tako višina objekta ne sme presegati višine obstoječe strehe. Naklon objekta mora biti enak kot naklon
obstoječega objekta (35-40°). Razmerje med pozidano in
nepozidano površino ne sme preseči deleža 60% pozidane
površine.
A4: območje enodružinskih stanovanjskih objektov
– atrijski objekti kot prostostoječi objekti
Oblikuje se nova zazidava, ki upošteva kvalitetnejšo
obliko bivanja in razmestitev v prostoru. Oblikovana je kot
atrijske hiše: čim večja ohranitev zunanjih zelenih površin in
orientacija privatnih površin v zaključene, zaprte atrije. Objekti se napajajo iz obstoječe občinske ceste in vzpostavljene
nove ceste. Parcelna delitev sloni na delitvi v enakovredne
manjše enote. Velikost parcel je okrog 900–1000 m2. Dimenzije objektov so 15 m x 13 m (oziroma 14 m) z izrezom 7 m
x 5 m krak ob cesti 15 m x 8 m, pravokotno nanj 8 m x 5 m;
toleranca +/- 2 m, maks. višinski gabarit K + P + M, naklon
objekta 35-40°, oziroma: kota pritličja (+/– 0,00) je največ
0,8 m nad koto terena, maksimalna višina objekta do kapne
lege je 4,25-4,40 m, maksimalna višina nadstrešnic je 3 m.
Če je mansardni del izkoriščen v bivalne namene, je višina
kolenčnega zidu maks. 160 cm. Faktor izrabe površin (bruto
FZI) je 0,4–0,5, faktor zazidljivosti pa 25–30%. Smer orientacije objektov sledi smeri S-J s krajšo stranico in V-Z z daljšo
stranico. Smer slemena dvokapne sledi tej liniji postavitve
objektov. Gradbena linija objektov je vzpostavljena v smeri
občinske ceste, kjer naj bi bili objekti predvidoma odmaknjeni
vsaj za 6 m od roba cestišča (vse do uveljavitve podzakonskih aktov v skladu z ZGO-1) oziroma odvisno od zazidalne
situacije posamezne enote.
Gradnja enostavnih objektov mora biti v skladu s pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih
objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez
gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti
in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
A5: samostojni objekti
To območje morfološke enote se ohranja v takšni obliki
kot je danes. Možne so razne dozidave in dopolnitve obstoječe gradnje (novogradnje), niso pa dopustne večje širitve
(samo za potrebe lastnikov). V tem območju so možne vse
posamezne novogradnje, individualne dozidave, nadzidave
in prezidave, nadomestne gradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter gradnja dopolnilnih in enostavnih objektov, ki so
v skladu z zakonom o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list
RS, št. 110/02, 55/03 in 97/03) ter s pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za
gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in
o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči
(Uradni list RS, št. 114/03), glede na vsa določila in merila
kot so zapisana v tem členu o splošnih določilih morfološke
enote A.
V okviru te morfološke podenote je potrebno upoštevati
naslednja določila: odmiki 1,50 m (enostavni objekt) ter 4 m
(dozidava k stanovanjski enoti) ter vedno vsaj 5 m od roba
cestišča (v skladu z ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02, 55/03,
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97/03 in pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in
enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v
zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči, Uradni list RS, št.
114/03) oziroma odvisno od zazidalne situacije posamezne
enote. Gabariti objektov v morfološki enoti A5 so skladni z
določili o gabaritih objektov v morfološki enoti A2 (celotni
tekst 9. člena, A2: območje enodružinskih stanovanjskih
objektov). Maks. širina dozidave ne sme presegati širine
stranice osnovnega objekta v smeri katero širimo, prav tako
višina objekta ne sme presegati višine obstoječe strehe. Naklon objekta mora biti enak kot naklon obstoječega objekta
(35-40°). Razmerje med pozidano in nepozidano površino ne
sme preseči deleža 60% pozidane površine.
Morfološka enota B: območje zazidalnega načrta
Območje širitve obstoječe enodružinske stanovanjske
gradnje je namenjeno širitvi z načinom organizirane gradnje
za stanovanjske namene. Gradnja objektov mora biti v skladu z zakonom o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št.
110/02, 55/03 in 97/03).
V okviru morfološke enote B so dovoljeni naslednji posegi (gradnja objektov):
– novogradnja objektov;
– postavitev enostavnih objektov k novozgrajenim objektom;
– dozidava in nadzidava k novozgrajenim objektom;
– dopustni so balkoni in terase; notranji prostori se
lahko odpirajo navzven s steklenimi stenami-panoramske
stene, zimski vrtovi;
– dopolnitev funkcioniranja površin javnih prostorov
(igrišče, zelene površine, trgovski del…) s postavitvijo enostavnih objektov k novozgrajenim objektom ali kot samostojne enote.
V tem območju so možne vse posamezne novogradnje,
individualne dozidave, nadzidave in prezidave, ter gradnja
dopolnilnih in enostavnih objektov, ki so v skladu z zakonom
o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02, 55/03
in 97/03) ter s pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih
objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v
zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št.
114/03).
B1: območje enodružinskih stanovanjskih objektov
– prostostoječi objekti
Osrednji prostor oblikuje nova zazidava, ki je oblikovana
kot prostostoječi objekti na samostojni parcelni enoti. Objekti
se napajajo iz občinske ceste.
Nove površine za zazidavo izhajajo iz koriščenja prostora z ureditvijo raznolikosti prostora z različno velikimi parcelami in objekti, v rastru parcelacije S-J z dimenzijo 22–23 m. Na
ta način je možno organizirati velikosti posameznih parcel,
ki se nagibajo med 500–1200 m2. Po teh izhodiščih je v naslednji morfološki podenoti izoblikovanih novo izpostavljenih
35 stavbnih zemljišč (maks.).
Dimenzije objektov (in parcel) so raznolike in sledijo
dvem možnim kombinacijam osnovnega in dopolnilnega objekta, pri čemer dopolnilni ni obvezujoč v izvedbi:
– 12 m x 9 m, osnovni stanovanjski objekt;
– 15 m x 12 m, osnovni stanovanjski objekt;
– 6 m x 6 m manjši enostavni objekt ter
– dim. od 6 m do maks. dolžine 14 m – manjši enostavni
objekt,
pri čemer razmerje med pozidano in nepozidano površino ne sme preseči deleža 60% pozidane površine.
Vsi objekti so K+ P + 1 (+M), naklon objekta 35–40°,
oziroma: kota pritličja (+/– 0,00) je največ 0,8 m nad koto
terena, maksimalna višina kapne lege je 5,80 m, maksimalna višina nadstrešnic je 3 m. Višina kolenčnega zidu pri
K+P+1+M je maks. 80 cm, vendar višina objekta ne sme
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presegati nikoli 5,80 m do kapne lege. Faktor izrabe površin
(bruto FZI) je 0,3–0,4, faktor zazidljivosti pa 25–30%. Smer
orientacije objektov sledi smeri S-J, z daljšo stranico v sledeči osi. Smer slemena dvokapne strehe je tudi sledi tej liniji.
Gradbena linija objektov je vzpostavljena v smeri občinske
ceste, kjer morajo biti objekti predvidoma odmaknjeni vsaj
za 5 m od roba cestišča (v skladu z ZGO-1, Uradni list RS,
št. 110/02, 55/03, 97/03) in pravilnikom o vrstah zahtevnih,
manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo
enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah
del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči, (Uradni
list RS, št. 114/03) oziroma odvisno od zazidalne situacije
posamezne enote.
Dozidave in razni prizidki, enostavni objekti (npr. garaže) so možni (glej osnutek zazidave, kjer je vrisana možna
lokacija in velikost dopolnilnega objekta), če sistem izoblikovanja parcel še vedno sledi zahtevanim minimalnim odmikom
od parcelnih meja. Gradnja enostavnih objektov mora biti v
skladu s pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in
enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z
objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
B2: območje enodružinskih stanovanjskih objektov
– prostostoječi objekti
Morfološka enota B2 ustvarja zahodni rob zazidave, ki
je v prostor postavljena na ta način, da se usmerja kot sosednje morfološke enote in hkrati nudi večjo pretočnost v odprti
prostor (zeleni rob območja). Pozidava se napaja iz občinske
ceste in nove dovozne (dvosmerne) ceste.
Nove površine za zazidavo izhajajo iz koriščenja prostora z ureditvijo raznolikosti prostora z različno velikimi parcelami in objekti, v rastru parcelacije S-J z dimenzijo 22–23 m. Na
ta način je možno organizirati velikosti posameznih parcel,
ki se nagibajo med 500–1200 m2. Po teh izhodiščih je v naslednji morfološki podenoti izoblikovanih novo izpostavljenih
18 stavbnih zemljišč (maks.).
Dimenzije objektov (in parcel) so raznolike in sledijo
dvem možnim kombinacijam osnovnega in dopolnilnega objekta, pri čemer dopolnilni ni obvezujoč v izvedbi:
– 12 m x 9 m, osnovni stanovanjski objekti;
– 15 m x 12 m, osnovni stanovanjski objekti;
– 6 m x 6 m manjši enostavni (enostavni) objekt ter
– dim. od 6 m do maks. dolžine 14 m – manjši enostavni
(enostavni) objekt,
pri čemer razmerje med pozidano in nepozidano površino ne sme preseči deleža 60% pozidane površine.
Vsi objekti so K+ P + 1 (+M), naklon objekta 35–40°,
oziroma: kota pritličja (+/– 0,00) je največ 0,8 m nad koto
terena, maksimalna višina kapne lege je 5,80 m, maksimalna višina nadstrešnic je 3 m. Višina kolenčnega zidu pri
K+P+1+M je maks. 80 cm, vendar višina objekta ne sme
presegati nikoli 5,80 m do kapne lege. Faktor izrabe površin
(bruto FZI) je 0,3–0,4, faktor zazidljivosti pa 25–30%. Smer
orientacije objektov sledi smeri Z-V, z daljšo stranico v sledeči osi. Smer slemena dvokapne strehe je tudi sledi tej liniji.
Gradbena linija objektov je vzpostavljena v smeri občinske
ceste, kjer morajo biti objekti predvidoma odmaknjeni vsaj
za 5 m od roba cestišča (v skladu z ZGO-1, Uradni list RS,
št. 110/02, 55/03, 97/03) in pravilnikom o vrstah zahtevnih,
manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo
enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah
del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči, (Uradni
list RS, št. 114/03) oziroma odvisno od zazidalne situacije
posamezne enote.
Dozidave in razni prizidki, enostavni objekti (npr. garaže) so možni (glej osnutek, kjer je vrisana možna lokacija in
velikost dopolnilnega objekta), če sistem izoblikovanja parcel
še vedno sledi zahtevanim minimalnim odmikom od parcelnih meja. Gradnja enostavnih objektov mora biti v skladu s
pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostav-
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nih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez
gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti
in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
B3: območje enodružinskih stanovanjskih objektov
– prostostoječi objekti
Morfološka enota B3 je manjša (za predvidenih 5 novih
stavbnih zemljišč) in ustvarja vzhodni rob zazidave. Pozidava
naj bi ohranjala zelene površine gozda: manj gosta zazidava,
nekoliko večje parcele.
Objekti se napajajo iz občinske ceste. Velikost parcele
je od 700–900 m2. Dimenzije objektov so 9 m x 12 m, K+P+1
(+M), naklon objekta 35–40°, oziroma: kota pritličja (+/– 0,00)
je največ 0,8 m nad koto terena, maksimalna višina kapne
lege je 5,80 m, maksimalna višina nadstrešnic je 3 m. Višina
kolenčnega zidu pri K+P+1+M je maks. 80 cm, vendar višina objekta ne sme presegati nikoli 5,80 m do kapne lege.
Parcelna struktura sledi parcelaciji delitve na manjše enote.
Faktor izrabe površin (bruto FZI) je 0,3, faktor zazidljivosti
pa 15–20%. Smer orientacije objektov sledi smeri JZ-SV, z
daljšo stranico v sledeči osi. Smer slemena dvokapne strehe
tudi sledi tej liniji. Gradbena linija objektov je vzpostavljena
v smeri občinske ceste, kjer morajo biti objekti predvidoma
odmaknjeni vsaj za 5 m od roba cestišča (v skladu z ZGO1, Uradni list RS, št. 110/02, 55/03, 97/03) in pravilnikom o
vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o
pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi
zemljišči, (Uradni list RS, št. 114/03) oziroma odvisno od zazidalne situacije posamezne enote.
Dozidave in razni prizidki, enostavni objekti (npr. garaže) so možni (glej osnutek zazidave, kjer je vrisana možna
lokacija in velikost dopolnilnega objekta), če sistem izoblikovanja parcel še vedno sledi zahtevanim minimalnim odmikom
od parcelnih meja. Gradnja enostavnih objektov mora biti v
skladu s pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in
enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi
z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
Razmerje med pozidano in nepozidano površino ne sme preseči deleža 60% pozidane površine.
B4: območje enodružinskih stanovanjskih objektov
– atrijska gradnja
Nova zazidava, manjšega območja ob zelenem robu
naselja Predstruge, upošteva kvalitetnejšo obliko bivanja in
razmestitev v prostoru. Oblikovana je kot atrijske hiše: čim
večja ohranitev zunanjih zelenih površin in orientacija privatnih površin v zaključene, zaprte atrije. Objekti se napajajo
iz obstoječe občinske ceste in vzpostavljene nove. Velikost
parcel je nekoliko večja, okrog 700–900 m2. Dimenzije objektov so 15 m oziroma 12 m x 9 m, (K+) P (+M), naklon objekta
35–40°, oziroma: kota pritličja (+/– 0,00) je največ 0,8 m nad
koto terena, maksimalna višina objekta do kapne lege je 3,85
m, maksimalna višina nadstrešnic je 3 m. Če je mansardni
del izkoriščen v bivalne namene je izoblikovan s kolenčnim
zidom 1,20 m. Faktor izrabe površin (bruto FZI) je 0,4–0,5,
faktor zazidljivosti pa 25–30%. Smer orientacije objektov
sledi smeri J-S, z orientacijo atrijev v smeri JV in zaprtostjo
objektov v smeri občinske ceste. Smer slemena dvokapne
sledi tej liniji postavitve objektov. Gradbena linija objektov
je vzpostavljena v smeri občinske ceste, kjer morajo biti objekti predvidoma odmaknjeni vsaj za 5 m od roba cestišča (v
skladu z ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02, 55/03, 97/03 in
pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez
gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti
in pripadajočimi zemljišči, Uradni list RS, št. 114/03) oziroma
odvisno od zazidalne situacije posamezne enote.
Dozidave in razni prizidki, enostavni objekti (npr. garaže) so možni (glej osnutek zazidave, kjer je vrisana možna
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lokacija in velikost dopolnilnega objekta), če sistem izoblikovanja parcel še vedno sledi zahtevanim minimalnim odmikom
od parcelnih meja. Gradnja enostavnih objektov mora biti v
skladu s pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in
enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi
z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
Razmerje med pozidano in nepozidano površino ne sme preseči deleža 40% pozidane površine.
B5: območje zelenih površin
Ohraniti je potrebno jasno razmejitev med grajenimi in
naravnimi krajinskimi strukturami v prostoru. Nujno je potrebno upoštevati obliko terena z vrtačami in manjšimi gozdnimi
površinami ter travniki.
V območju je možno posegati samo z minimalnimi
posegi in ureditvami v smislu rekreacije. V območju ni predvidenih posegov z gradnjo novih objektov.
Vse ureditve peš in kolesarskih poti morajo biti izvedene
sonaravno, z uporabo naravnih materialov in avtohtonih rastlinskih vrst (poti v zaledje, gozd itd., rekreacija ter površine,
ki so temu namenjene). Parkirne površine naj bodo izvedene
v travnatih ploščah in zasenčene z drevjem. Na severnem
delu naj se ohrani gozd in naravni rob območja.
Morfološka enota C: območje javnih funkcij znotraj ZN
in UrN
Znotraj opredeljenega območja ZN in UrN so predvideni
manjši posegi v namene javnih – centralnih funkcij kot dopolnitev stanovanjske gradnje celotnega naselja Predstruge.
Predviden je prostor za manjše javne dejavnosti (športno igrišče, naravna parkovna ureditev, objekt za trgovine,
pošto itd, sakralni objekt) z urejenimi servisnimi površinami:
parkirišče, trg pred javnimi trgovskimi objekti in zelene površine.
Gradnja objektov mora biti v skladu z zakonom o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02, 55/03 in
97/03).
C1: območje javnih (centralnih) dejavnosti
Območje je locirano na zahodnem delu obravnavanega
območja ob regionalni cesti. Dostop do objektov je po občinski cesti, ki se napaja iz regionalne ceste. V ta sklop sodijo
objekti z javnim programom: trgovske dejavnosti s spremljajočimi objekti in centralne dejavnosti ter druge podobne
dejavnosti, ki ne presegajo dovoljene meje hrupa. Prostor
predvideva tudi urejeno manjše parkirišče.
Objekta sta maks. dimenzije 12 x 30 m, K+P (+M za
servisne prostore, vendar brez kolnečnega zida). Glede na
oblikovanje in funkcionalno namembnost objektov ni nujno,
da imata objekta dvokapno streho (lahko ravna streha, v tem
primeru brez M-dela). Uporabni površini mora biti namenjeno
zadostno število parkirišč, ki se lahko koristijo v prostem času
tudi v drugo namembnost (prireditve in podobno).
Gradnja enostavnih objektov mora biti v skladu s pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih
objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez
gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti
in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
C2: območje namenjeno rekreacijskemu in parkovnemu
programu
Morfološka enota C2 je locirana na južnem delu ZN
Predstruge (del pa v območju UrN) za stanovanjsko območje, in sicer na predelu, kjer je teren te oblike (vrtače), da ne
dopušča večjih posegov v naravno krajino. Utrjene površine, ki so namenjene igrišču in parkirišču so postavljene na
robni pas, ki še ne posega v konfiguracijo terena (ohranitev
vrtač), zunanji prostor pa se čimbolj ohrani v naravni obliki,
z upoštevanjem kvalitetnega drevja ohranitev posameznih
dreves in gozdnih površin). V okviru te morfološke enote je
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predvideno eno športno igrišče za rokomet in košarko ca. 42
m x 22 m, parkirišče ob cesti (skupno število parkirnih mest
je 10) ter parkovna ureditev za igranje (igrala) in podoben
program. Ob parkirišču je postavljen objekt, za dopolnilne
(servisne) dejavnosti rekreacije (garderobe, sanitarije ipd.)
dim. 4 m x 7,50 m, v eni etaži, torej P (možnost uporabe M).
Glede na oblikovanje in funkcionalno namembnost objekta
ni nujno, da ima dvokapno streho (lahko ravna streha, v tem
primeru brez M-dela). V predelu morfološke enote C2, ki
pade v območje urejanja z UrN je predviden manjši sakralni
objekt ter obeležje ob križanju nove in stare občinske ceste.
Celotno območje enote C2 se ureja kot parkovna površina z
ureditvenimi posegi.
Gradnja enostavnih objektov mora biti v skladu s pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih
objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez
gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti
in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
IV. MERILA IN POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI IN
VRSTE POSEGOV V PROSTOR
10. člen
V opredeljenem območju zazidalnega načrta za stanovanjsko območje Predstruge in dela ureditvenega načrta za
Predstruge, so do dokončne realizacije dopustna:
– tekoča vzdrževalna dela na vseh objektih in napravah,
– novogradnja, nadomestna gradnja, dopolnilna
gradnja, dozidava, nadzidava, adaptacija in rekonstrukcija
obstoječih objektov ter dozidava, nadzidava novogradenj
in postavitev enostavnih objektov k obstoječim in novozgrajenim objektom,
– novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, dozidave in
nadzidave objektov in naprav, ki so predvideni za rušenje ali
preureditev, če so posegi v skladu s smernicami zazidalnega
načrta,
– postavitve začasnih objektov in naprav po posebnem
preudarku,
– gradnje in ureditve prometnih, komunalnih in energetskih objektov in naprav ter objektov in naprav za zveze,
– postavitve, prestavitve in ureditve spominskih plošč
in spomenikov,
– ureditev javnih in zasebnih talnih površin,
– ureditve zelenih površin skladno z ureditveno situacijo
in drugimi merili ter pogoji za urejanje tega območja,
– na območjih predvidenih za gradnjo novih objektov
in ureditev ni dopustno izvajanje nikakršnih posegov, ki bi
kakorkoli ovirali bodoče gradnje in ureditve,
– na območju ni dopustna dejavnost, ki bi presegala
maksimalno dovoljeno raven hrupa 55dB.
Vsi zgoraj navedeni posegi (razen izjemoma novogradnje po zazidalni situaciji ter enostavni objekti) morajo biti v
skladu s predpisanimi pogoji in merili ter zakonskimi določili
definiranimi v 9. členu tega odloka.
V. MERILA IN POGOJI ZA URBANISTIČNO,
ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
11. člen
Za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje so
obvezna naslednja merila in pogoji, ki so prikazani v grafičnem delu zazidalnega načrta za stanovanjsko območje Predstruge in dela ureditvenega načrta za Predstruge, in sicer:
– regulacijska linija: to je linija, ki omejuje površine, ki
so potrebne za izvedbo in/ali rabo prometnih površin in je
določena v grafičnem prikazu,
– gradbena črta določa linijo, na katero mora biti postavljen osnoven objekt z eno stranico. Preko gradbene linije
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niso dopustne širitve osnovnega stanovanjskega objekta, dovoljena je le postavitev enostavnih objektov (min. 5 m od roba
cestišča oziroma odvisno od zazidalne situacije posamezne
enote). Le v izjemnih primerih (ko oblika parcele ter zasnova
objekta to zahteva) je preko gradbene linije dovoljena tudi
dozidava objekta, kar pa je potrebno podrobneje utemeljiti v
postopku izdelave PGD,
– meja morfološke enote: določa območje parcel, gradbenih ali ne, za katera veljajo ista pravila in pogoji ter faznost
izgradnje oziroma ureditve,
– horizontalni gabariti: definirani so dolžina in širina
ter odmiki od regulacijske/gradbene linije, ki so podani v
zazidalni situaciji in podrobno opisani v tem odloku oziroma
v strokovnih podlagah, ki so osnova tega dokumenta. Za
novogradnje velja max. 9 m x 12 m, 10 m x 12 m (oziroma
12 m x 15 m, 13 (14) x 15 m), možna so odstopanja +/- 2 m
ob nujni ohranitvi gradbene linije Dozidava k novozgrajenim
ter že k obstoječim objektom je možno v vse smeri v predpisanih odmikih. Zahtevana je vzdolžnost novonastale tvorbe
ali formiranje objekta v obliki črke L. Nadstrešnice, »izvlečno
okno« in stenske ali vogalne izbokline različnih oblik, ki se
lahko izvedejo k že obstoječim ter k novozgrajenim objektom
s pogojem, da njihovo izstopanje iz linije objekta ne presega
2 m,
– vertikalni gabariti: definirana je etažnost objektov,
ki so podani v zazidalni situaciji in podrobno opisani v tem
odloku oziroma v strokovnih podlagah, ki so osnova tega
dokumenta. Max. višinski gabarit je (vkopana) K+P+1+M in
ne sme presegati višine 5,80 m do kapne lege (oziroma 3,85
m v primeru atrijske hiše, morfološka podenota A4 in B4).
Možne so tolerance v smislu zniževanja objektov, zviševanje
objekta ni možno v nobenem primeru. Višina kolenčnega zidu
pri K+P+1+M je maks. 80 cm, pri K+P+M pa maks. 160 cm,
vendar vedno manj kot 5,80 m do kapne lege. Območja namenjena pozidavi z atrijskimi hišami so v tem primeru (glede
na višinski gabarit) izjema,
– prečni profili ulic: so dimenzije, ki so podane in dimenzionirane v zazidalni situaciji. Okvirne dimenzije so: celotno
cestišče je 6,05 m – vozišče 2 x 2,65 m, 1 x 0,75 m pločnik
na eni strani (izjema je osrednja os naselja, kjer je pločnik
na obeh straneh – vozišče 2 x 2,65 m, 2 x 0,75 m pločnik na
obeh straneh, torej je širina cestišča 6,8 m),
– arhitekturni elementi: enostavni volumetrični objekti z
dvokapno streho, ki upoštevajo karakteristike obstoječega
prostora. Podrobno so podani v nadaljevanju tega tekstualnega dela oziroma v strokovnih podlagah, ki so osnova tega
dokumenta. Naklon ter oblika strehe: naklon od 35–40°, simetrična dvokapnica; sleme strehe teče vzporedno s smerjo
daljše stranice objekta; nadstreški v vzdolžni in prečni smeri
naj ne presegajo dolžine 1 m; na površini streh so dovoljeni
arhitekturni dodatki kot so strešna okna, frčade, čopi itd.,
– trgi in parki in ostale zelene površine: so elementi zunanje ureditve, ki so razvidni iz zazidalne situacije in podrobno opredeljeni v nadaljevanju tega tekstualnega dela oziroma v strokovnih podlagah, ki so osnova tega dokumenta,
– vsi posegi v prostor: glavni dostopi do objektov, tako
javnih kot stanovanjskih, primarne pešpoti v zunanji ureditvi,
parkirni prostori in ostale ureditve morajo biti oblikovani brez
grajenih ovir tako, da so uporabni za funkcionalno ovirane
ljudi,
– interni cestni priključki do parcel naj segajo maks.
10 m v globino parcele, da je omogočen neoviran dostop.
12. člen
Merila in pogoji za urbanistično oblikovanje
Vsa načrtovanja in izvedba posegov v območju zazidalnega načrta naselja Predstruge morajo potekati v sodelovanju in pod nadzorom občinske službe za prostor Občine
Dobrepolje (z upoštevanjem strokovnih podlag dokumenta
zazidalnega načrta), kar pomeni varovanje tlorisne zasnove,
gradbene linije in posameznih ambientov, varovanje stavb-
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nih gmot, višinskih gabaritov, arhitekturnih detajlov, struktur
fasad, naklona in rastra strešne kritine ter varovanje ožje
okolice naselja.
Osnovna urbanistična usmeritev v oblikovanju širšega
vplivnega območja zazidalnega načrta naselja Predstruge temelji na zamisli o preoblikovanju danes tipičnega spalnega
naselja v polifunkcionalen, kompleksen predmestni urbani
vzorec, ki je sestavljen iz različnih struktur nove pozidave.
Ta sistem bo bolje odgovarjal potrebam sodobnosti, ki teži k
individualnosti in fragmentiranosti. Novi vzorec naselja se v
osnovnih gabaritih in gradbenih črtah naslanja na obstoječo
zazidavo, ki jo kvalitetno dopolnjuje.
13. člen
Merila in pogoji za arhitekturno oblikovanje in prenovo
objektov:
Pri lokaciji objektov je potrebno upoštevati gostoto obstoječe zazidave, obstoječo gradbeno črto, gabarit objekta
s predpisano toleranco, namembnost, smer daljše stranice,
določen tip objekta in smer dovoza.
Pri vseh predvidenih objektih, ki so prizidani obstoječim,
je potrebno obvezno upoštevati obstoječe gabarite objekta
(npr. simetrična dvokapna streha z opečno kritino). Ostali
objekti se oblikovno prilagajajo novim arhitekturno-urbanističnim rešitvam in novi namembnosti (stanovanjske hiše,
garaže, javni objekti).
Pri prenovi obstoječih objektov je potrebno upoštevati
navodila Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije
(ZVKDS) in Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN), specifično tipologijo stavbe, primernost lokacije in namembnosti,
ustreznost napajanja in glede na možnost spreminjanja namembnosti (možnosti dopolnilne gradnje) tudi omejen razpoložljiv prostor za parkirišča.
Pri načrtovanju novih objektov in prenovi obstoječih je
potrebno upoštevati pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter
večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03), posebno
pri oblikovanju javnih objektov.
14. člen
Merila in pogoji za krajinsko oblikovanje:
Ohraniti je potrebno jasno razmejitev med grajenimi
in naravnimi krajinskimi strukturami v prostoru. Varovati je
potrebno poglede na značilni gabarit naselja, vedute panoramskih pogledov vzdolž glavnih komunikacij. Vse ureditve
peš in kolesarskih poti morajo biti izvedene sonaravno, z
uporabo naravnih materialov in avtohtonih rastlinskih vrst
(poti v zaledje, gozd itd., rekreacija ter površine, ki so temu
namenjene). Javne parkirne površine, ki so del rekreacijskošportnih dejavnosti naj bodo izvedene v travnatih ploščah
in zasenčene z drevjem. Javne parkirne površine, ki so
del trgovske dejavnosti pa naj bodo asfaltirane s primerno
urejenimi zelenimi površinami (ozelenitev z drevjem). Nujno
je potrebno upoštevati obliko terena z vrtačami in manjšimi
gozdnimi površinami ter travniki. Nova poselitev stanovanjskih objektov naj bo prilagojena strukturi terena.
VI. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH
PARCEL OZIROMA FUNKCIONALNIH ZEMLJIŠČ
15. člen
Opredelitev gradbenih parcel
(karta O3)
Pri zazidalnem načrtu za stanovanjsko območje Predstruge in delu ureditvenega načrta za Predstruge je najpomembnejši element definiranje parcelne strukture, ki bi
omogočala poljubno kombiniranje za različne želje novih
prebivalcev:
– zgostitev obstoječe grajene strukture stanovanjskih
objektov. Oblikovno-kubusno so definirani isti objekti v predvideni morfološki enoti urejanja;
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– ohranitev posameznih samostojnih kmetij skupaj s
kmetijskimi površinami (na vzhodnem območju območja
urejanja) z možnostjo razširitve;
– nova zazidava sledi izhodišču krožnega sistema infrastrukture iz katere je speljan mrežni sistem parcelacije.
Ogrodje sistema se prilagaja razgibanosti terena in zelenim
površinam (gozd, vrtače). Pozidava je dimenzijsko manjša od
obstoječe, pri čemer so možne kombinacije različnih prostostoječih objektov. Vse oblike pa izhajajo iz ugodne orientacije
terena ter urejene prometne mreže;
– nove površine za zazidavo izhajajo iz koriščenja
prostora z ureditvijo maksimalnega števila raznoliko dimenzioniranih parcel od 500 m2 do 1.200 m2;
– dovozne poti so vse orientirane na novo občinsko
cesto. Vse parcele so tako postavljene, da imajo povezavo
z občinsko cesto na katero se veže cesta za manjše število
parcel. Dovozne poti so na privatnih stavbnih zemljiščih. Če
se v globino nadaljuje več stavbišč je dovozna pot organizirana na robu parcel;
– v območju je predviden manjši centralni prostor na zahodnem delu obravnavanega območja z javnim programom
za potrebe ožje lokacije in naselja Predstruge: trgovski in
podoben javni program itd.
16. člen
Določila zazidalnega načrta za stanovanjsko območje
Predstruge in dela ureditvenega načrta za Predstruge se
nanašajo na naslednje morfološke enote, ki vsebujejo naslednje parcele (ob konkretnem primeru jih je nujno potrebno
še enkrat preveriti na pripadajočem kartografskem gradivu,
ki je sestavni del tega odloka):
Celotno območje ZN za stanovanjsko območje Predstruge in del UrN za Predstruge se nahaja v k.o. Cesta.
Morfološke enote so grafično označene na karti O3.
Morfološka enota A1: cele parcele s parc. št.:, 1223/3, 1223/
4, 1223/5, 1223/6, 1223/7, 1223/8,
1223/9, 1223/10, 1223/11, 1226/1,
1226/4, 1226/7, 1226/23, 1226/24,
1226/27, 1226/30, 1226/31, 1226/35,
1226/38, 1226/39, 1226/43, 1226/44,
1226/46, 1226/47, 1226/48, 1226/49,
1226/50, 1226/51, 1226/53, 1226/54,
1226/55, 1226/56, 1226/57, 1226/58,
1226/59, 1226/60, 1226/61, 1226/62,
1226/63, 1226/64, 1226/65, 1226/66,
1226/67, 1226/68, 1226/96, 1226/70,
1226/71, 1226/72, 1226/73, 1226/74,
1226/76, 1226/77, 1226/78, 1226/80,
1226/81, 1226/84, 1226/85, 1226/86,
1226/87, 1226/90, 1229/4, 1229/5,
1229/7, 1229/8, 1229/10, 1229/14,
1229/15, 1229/16, 1229/17, 1464/2,
1464/3, 1467/1, 1467/2, 1468/1,
1468/2, 1468/3, 1468/4, 1470, 2379/2,
2379/3, 2379/4, 2379/5, 2379/6;
del parcel s parc. št.: 1226/3, 1226/28,
1226/75, 1466.
Morfološka enota A2: cele parcele s parc. št.: 1226/69,
1226/93, 1226/94, 1226/95;
del parcel s parc. št.: 1223/1, 1226/3,
1466.
Morfološka enota A3: cele parcele s parc. št.: 1229/1,
1229/2, 1229/6, 1229/9, 1229/11,
1229/12, 1229/13, 1229/18, 1229/19,
1229/20, 1229/21, 1229/23, 1229/24,
1229/25, 1230/1, 1231/1, 1231/2,
1244/3;
del parcel s parc. št.:, 1229/10, 1232/1,
1232/2, 1233/1, 1233/5, 1234/1, 1234/
12, 1234/13, 1238, 1244/1, 1244/5.
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Morfološka enota A4: cele parcele s parc. št.: 1223/12, 1223/
13, 1223/15, 1223/16;
del parcel s parc. št.: 1223/2, 1223/
14.
Morfološka enota A5: cele parcele s parc. št.: 1234/11, 1234/
12, 1244/4, 1245/1, 2382/2;
del parcel s parc. št.: 1232/1, 1232/2,
1234/1, 1234/13, 1238, 1244/1, 1244/
5, 2382/1.
Morfološka enota B1: cele parcele s parc. št.: 1226/6, 1226/
26, 1460, 1461;
del parcel s parc. št.: 1226/14, 1457/7,
1459/1.
Morfološka enota B2: cele parcele s parc. št.: 1226/91, 1226/
92;
del parcel s parc. št.: 1226/8, 1226/9,
1226/13, 1226/21, 1226/22.
Morfološka enota B3: cela parcela s parc. št.: 1229/26, 1229/
27;
del parcel s parc. št.: 1229/3, 1457/5.
Morfološka enota B4: del parcel s parc. št.: 1229/3, 1457/5,
1457/6, 1457/7.
Morfološka enota B5: del parcel s parc. št.: 1457/6, 1457/7.
Morfološka enota C1: del parcel s parc. št.: 1226/8, 1226/22,
1226/29, 1226/75.
Morfološka enota C2: cele parcele s parc. št.: 1226/5, 1459/
2, 1459/3, 1464/1;
del parcel s parc. št.: 1226/3, 1459/1.
VII. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO OPREMLJANJE
17. člen
Merila in pogoji za prometno urejanje območja zazidalnega načrta za stanovanjsko območje Predstruge in dela
ureditvenega načrta za Predstruge
(karta O4)
Pri zasnovi zazidalnega načrta za stanovanjsko območje Predstruge je najpomembnejši element notranja ureditev
in členitev prostora (opredelitev stanja) ter definiranje dobrih
povezav in komunikacij za funkcioniranje ter dobro pretočnost prostora:
– obstoječe občinske poti predstavljajo izhodiščno
ogrodje, na katerem se izgradi in uredi prometna mreža na
obravnavanem območju. Pri tem je potrebno upoštevati odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 84/99) in odlok o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobrepolje (Uradni list
RS, št. 64/00);
– nova infrastrukturna mreža je vzpostavljena na podlagi nedograjenega obstoječega stanja, ki služi kot izhodišče.
Definiran je krožni sistem, ki povezuje vse posamezne parcele v celovito cono. Osnovna poteza mreže je prepletanje
oziroma prehajanje ene krožnice v drugo. Na ta način se
sistem nadaljuje tudi preko meje tega zazidalnega območja
in se hkrati lahko poljubno dograjuje;
– notranja mreža občinskih cest in dovozov je podrejena
krožni strukturi osnovnega prometa. Tudi obstoječa gradnja
se naveže na promet v notranjosti;
– nova mreža parcelne strukture je urejena na ta način, da je možno kombiniranje različnih velikosti in dimenzij.
Hkrati je od teh kombinacij odvisna povezava z občinsko
cesto. Vse parcele so tako orientirane, da je možna direktna
povezava z eno od notranjih občinskih cest zazidalnega območja. Na predelu, kjer je več parcel (odvisno od potreb novih prebivalcev) je na račun privatne parcele urejena skupna
dovozna pot;
– dimenzije občinskih cest za dvosmerni promet na
območju zazidalnega načrta so naslednje: celotno cestišče
je 6,05 m – vozišče 2 x 2,65 m, 1 x 0,75 m pločnik na eni
strani (izjema je osrednja os naselja, kjer je pločnik na obeh
straneh – vozišče 2 x 2,65 m, 2 x 0,75 m pločnik na obeh
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straneh, torej je širina cestišča 6,8 m). Potek ceste je v ZN
in UrN je zasnovan idejno. Zaradi prometno tehničnih rešitev
so dopustne tolerance od idejne zasnove do dokončne določitve trase v dokumentaciji. Hodniki za pešce so nivojsko
dvignjeni od vozišča z rešitvami, ki omogočajo dostop invalidnim osebam;
– pri definiranju cestnih profilov je nujno potrebno upoštevati merila, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka
požara v naseljih, določila po zakonu o varstvu pred požarom
(ZVP oziroma Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02). V
tem okviru je predvidena najmanjša dimenzija cestnega profila 3 m, ki zagotavlja nemoteno uporabo cestišč za intervencijske poti. V okviru tega ZN in UrN ni posebej predvidenih
intervencijskih poti (sistema za celotno območje), ki služijo
samo temu namenu;
– na območju, ki je predvideno za ureditev javnega
programa je predvideno urejeno parkirišče. V okviru tega
območja je predviden tudi prostor za kontejnerje (odlaganje
odpadkov);
– na območju C1: območje javnih – centralnih dejavnosti, je predvidena intervencijska pot, ki se napaja iz območja
ploščadi ter navezuje na križišče z regionalno cesto R-647.
Druga možnost intervencije na to območje je preko območja
parkirišča, ter tudi iz občinske ceste;
– povezava območja z regionalno cesto R-647, odsek
1368 Mlačevo–Rašica v naselju Predstruge je urejena preko
treh križišč z občinskimi cestami območja;
– ureditev zgoraj omenjenega odseka obstoječe regionalne ceste R-647: ureditev križišč z občinskimi cestami
in ureditev privatnih zelenih površin (dvorišča, vrtovi, zelenice...). V tem predelu je predviden enoten ozelenjen pas;
– vsi novo predvideni in urejeni priključki na regionalno
cesto R-647 se morajo projektirati po predpisih in upoštevati
naslednje zakone: zakon o javnih cestah (ZJC, Uradni list
RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 in 110/02) in uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 33/98, 48/99, 102/99,
69/00, 79/00, 97/00, 62/01, 82/01, 52/02, 95/02, 18/03, 65/03
in 119/03);
– cestni priključki morajo biti pravokotni na os ceste,
pregledni (izračunan preglednostni trikotnik) in izgrajeni v
niveleti z javno cesto;
– za morebitno gradnjo novih cestnih priključkov na regionalno cesto R-647 oziroma rekonstrukcijo obstoječih, je
investitor dolžan pred izdajo gradbenih dovoljenj pridobiti soglasje Direkcije RS za ceste v smislu zakona o javnih cestah
(ZJC, Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 in 110/02);
– pri posegih, ki tangirajo regionalno prometno omrežje in naprave je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega
organa;
– pri nadaljnji projektni obdelavi je v bodoče potrebno
predvideti gradnjo avtobusnega postajališča izven vozišča
kategoriziranih cest in v skladu s pravilnikom o tehničnih
normativih in minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
avtobusna postajališča na glavnih in regionalnih cestah
(Uradni list RS, št. 37/03);
– na celotni trasi cest, kot tudi znotraj samega kompleksa, se mora predvideti ustrezna vertikalna in horizontalna
prometna signalizacija v skladu s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS,
št. 46/00) in zakonom o varnosti cestnega prometa (ZVCP,
Uradni list RS, št. 30/98, 33/00, 49/00, 61/00, 100/00, 21/02,
54/02, 67/02, 7/03 in 97/03);
– za ureditev priključevanja predvidene pozidave na
regionalno cesto R3-647/1368, kot tudi za ureditev ostale
infrastrukture v varovalnem pasu državne ceste, je v območju pozidave potrebno izdelati poseben projekt PGD, PZI
ter si nanj pridobiti soglasja Direkcije RS za ceste, skladno
z zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02,
55/03 in 97/03). Pri načrtovanju navezave na regionalno
cesto je potrebno ustrezno upoštevati tudi interna navodila
DRSC.
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18. člen
Prometni režim in vrste prometa (glej grafično prilogo
dokumenta):
Vse cestne površine so v asfaltu razen površin trga
in parkirišča (glej karto morfoloških enot, enota C1), kjer je
predvidena kombinacija asfalta, betonskih plošč in granitnih
plošč. Pri izvajanju rekonstrukcije trga na enoten talni nivo
je potrebno upoštevati kote vhodov v obstoječe objekte ter
istočasno urediti prilagoditve novih nivojev z obstoječimi. Pri
načrtovanju novih objektov in prenovi obstoječih je potrebno
upoštevati pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03), posebno pri
oblikovanju javnih objektov.
19. člen
Ureditev prometnih površin:
Kolesarski promet in pešpoti sledijo cestam in glavnim
povezavam. Predvidene so tudi kolesarske in pešpoti globlje
v krajinsko zaledje naselja.
Za kolesarski in peš promet je v nadaljnji projektni obdelavi potrebno predvideti posebne hodnike. Prostor za peš
promet mora biti dvignjen od cestišča in od njega fizično
ločen, prostor za kolesarski promet se izvede na cestiščih,
kjer je predviden pločnik na obeh straneh (nadomesti se ena
trasa pločnika s kolesarsko potjo; le-ta se izvede v istem nivoju kot cestišče). Elemente za pločnik in kolesarsko stezo je
potrebno uskladiti z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi.
VIII. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE ZELENIH
POVRŠIN
20. člen
Merila in pogoji za urejanje zelenih površin
(karta O5)
Pomemben element je ureditev zelenih površin s čimer
se vzpostavi ureditev prostora, ki ni usmerjena zgolj v opredelitev površin za pozidavo z novimi stanovanjskimi objekti.
Pri tem je pomembno poudariti, da so zelene površine del
bivalnega okolja, ki vpliva na njegovo kvaliteto in ugodnejši
ambient:
– ohranitev zelenih površin, manjših gozdnih površin na
lokaciji; območje vrtače se ohrani kot zeleni otok;
– ob regionalni cesti R-647 se uredi enoten zeleni pas
(živa meja), ter uredi dvorišča na notranji strani;
– podrobnejše se predvidi ureditev centralnega dela
območja z javnim programom, ter zunanje spremljevalne
površine namenjene igriščem. Uredi se povezava z zaledjem, gozdom. Koristi se tudi bližnja vrtača za razne elemente
igralnih površin;
– na robovih lokacije so predvidene površine, ki se ne
koristijo za pozidavo, temveč kot zelene cezure med posameznimi prostorskimi elementi;
– pri posameznih parcelah je gradacija zunanjega
prostora definirana na ta način: dovozna pot, dvorišče, zelenica, zelena površina z okrasnim drevjem, na zadnji strani
zelenjavni in sadni vrt;
– deli parcel s parc. št. 1226/6, 1226/8, 1226/9 in 1226/
13 so v naravi dokaj kvalitetni gozdovi smreke, bukve s primesjo ostalih listavcev (hrast, gaber, češnja itd.). V sestojih
ni nobenih izjemnih dreves na katera bi morali biti posebej
pozorni, ali ostalih objektov naravne in kulturne dediščine.
Kljub temu je potrebno znotraj predvidenega območja obravnavanega v tej nalogi ohraniti posamezne skupine gozdnega drevja kot skupino ali posamezno drevo, predvsem
avtohtonih vrst kot popestritev bivalnega okolja.
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IX. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO OPREMLJANJE
Splošna merila in pogoji za komunalno opremljanje
stanovanjske cone Predstruge
(karta O6)
Pri odvajanju odpadnih voda, ki bodo nastajale v predvidenih objektih, je potrebno upoštevati uredbo o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96, 21/03). Odvajanje padavinskih
voda z utrjenih površin mora biti izvedeno v skladu z zakon
o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02 in 110/02), na način,
da bo v čim večji meri zmanjšan odtok padavinskih voda
z utrjenih površin (ponikanje in zadrževanje padavinskih
voda pred iztokom v kanalizacijo in površinske odvodnike).
Prav tako je potrebno dosledno upoštevati, pri ravnanju s
komunalnimi odpadki, pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni
list RS, št. 84/98), pravilnik o spremembah in dopolnitvah o
pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 45/00 in
20/01) ter odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Dobrepolje (Uradni list RS, št. 55/02). Oskrba z električno
energijo mora biti v skladu z uredbo o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS,
št. 70/96) ter pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter pogojih
za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96).
Pri urejanju območja je potrebno upoštevati odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dobrepolje (Uradni
list RS, št. 64/00), odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 55/02) ter zakon o
zdravstveni inšpekciji (ZZdrI, Uradni list RS, št. 99/99, 107/99
in 110/02).
Zmogljivosti vodnega vira zadoščajo potrebam za pitno
vodo, s čimer je zagotovljena oskrba s higiensko neoporečno
vodo.
Obravnavano območje zazidalnega in ureditvenega načrta se bo s pitno vodo oskrbovalo iz primarnega cevovoda
LŽ izvedbe preseka 200 mm, ki poteka ob južnem robu območja med regionalno cesto in železniško progo. Na tem je
predvidena enotna ureditev novega vodovodnega omrežja
za celotno območje.
Celotno območje je pokrito z mrežo nadzemnih hidrantov, ki se priključujejo na glavni sekundarni cevovod. Sistem
mora biti izveden v tej obliki, da omogoča ter zagotavlja zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Odpadne vode iz območja zazidalnega načrta in
ureditvenega načrta naj bi se priključile na povezovalni kanalizacijski kolektor, ki bo potekal iz naselja Predstruge do
naselja Videm in naprej do Bruhanje vasi, kjer bo locirana
čistilna naprava. Pred izvedbo ČN, so posamezniki vezani
na individualne rešitve (greznice). Kanalizacija celotnega
obravnavanega območja se izvede v skupnem sistemu. Občina mora pristopiti k projektiranju končne rešitve čiščenja
odpadnih voda iz širšega območja Predstrug in izdelavi
projektov. Na območju Predstrug se predvideva izgradnja
večjega industrijskega kompleksa, zahodno od obravnavanega načrta. Potrebno je izvesti sintezo in predvideti skupen
kanalizacijski sistem s čistilno napravo, ki bo vključevala obe
coni. Druga varianta je odvod odpadnih voda do Vidma in od
tam po že zgrajeni kanalizaciji proti predvideni čistilni napravi
pri Bruhanji vasi.
Glede na predvideno gradnjo stanovanjskih objektov bo
potrebno za omenjeno območje zgraditi novo transformatorsko postajo (skupna TP OC+SC). Visokonapetostni 20 kV
daljnovod proti Velikim Laščam bo potrebno pokabliti in to
od nove TP ob cesti proti obstoječi transformatorski postaji
Predstruge in naprej do novega odcepnega droga.
Nizkonapetostno omrežje se izvede kabelsko v kabelski
kanalizaciji skupaj z javno razsvetljavo, za katero je potrebno
predvideti prižigališče ob novi TP.
Telefonski priključki naj se navežejo na obstoječi telefonski jašek, ki se napaja iz telefonske centrale Videm.
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22. člen
Vodovod
Obstoječe stanje
Območje Občine Dobrepolje je oskrbljeno s pitno vodo
iz vodovodnega sistema Rob–Dobrepolje. Vodno zajetje je
locirano v sosednji Občini Velike Lašče in oskrbuje s pitno
vodo iz globokih dolomitnih vrtin tudi območje Občine Velike
Lašče. Voda je kvalitetna in ustreza vsem predpisanim zahtevam. Večina obstoječih vodovodov je azbestno cementnih in
polietilenskih, v zadnjem času pa nekvalitetne odseke intenzivno zamenjujejo z litoželeznimi ductilnimi cevmi. Cevovodi
so dimenzionirani za normalno oskrbo in požarno varstvo.
Obravnavano območje zazidalnega in ureditvenega
načrta se s pitno vodo oskrbuje iz primarnega cevovoda LŽ
izvedbe preseka 200 mm, ki poteka ob južnem robu območja
med regionalno cesto in železniško progo. Iz njega sta izvedena dva sekundarna voda PE izvedbe preseka 90 mm.
Cevovoda se razvejata v cevi manjših profilov, ki oskrbujejo
posamezne obstoječe objekte. Pritiski v cevovodu znašajo
do 6 barov.
Tehnični opis predvidenega stanja
Na območju zazidalnega načrta za stanovanjsko območje Predstruge in dela ureditvenega načrta Predstruge je
predvidena enotna ureditev novega vodovodnega omrežja
za celotno območje.
Predvideva se izgradnja novega omrežja v LŽ ductil
izvedbi. Novopredvideno omrežje se navezuje na primarni
cevovod LŽ 200 mm na dveh obstoječih priključkih na južnem delu območja. Za zagotovitev boljšega kroženja vode
in manjših hidravličnih izgub je na severnem delu območja
predvidena dodatna navezava na primarni vodovod.
Skozi celotno območje poteka iz južnega priključka cevovod profila 125 mm (odsek 1), ki napaja vse ostale prečne
zanke in se navezuje na novopredvideni severni priključek.
Cevovodi v prečnih ulicah ob katerih so nameščeni
hidranti so profila 100 mm, cevovodi v ulicah brez hidrantov
pa so lahko tudi manjšega preseka (80 mm). Vsi cevovodi so
krožno povezani, le posamezne skupine obstoječih objektov
imajo predvideno enostransko napajanje s cevmi manjšega
preseka (60 mm).
Celotno območje je pokrito z mrežo nadzemnih hidrantov, ki se priključujejo na glavni sekundarni cevovod profila
125 mm oziroma na stranske cevovode profila 100 mm.
Vodovodno omrežje je speljano v celoti v pločniku in z
zadostnim odmikom od fekalne kanalizacije (3 m). Le na odsekih, kjer ni možno zagotoviti ustreznega odmika od fekalne
kanalizacije poteka vodovod v robu parcel.
Staro omrežje se v celoti opusti, vodovodni priključki
do obstoječih objektov se obnovijo in navežejo na novo
omrežje.
Za izvedbo vodovoda je potrebno izdelati projektno dokumentacijo PGD in PZI.
23. člen
Kanalizacija
Obstoječe stanje
Obravnavano območje še nima urejenega javnega
sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih
voda. Posamezni objekti imajo greznice za odpadno vodo in
ponikovalnice za padavinsko vodo.
Tehnični opis predvidenega stanja
Na podlagi idejnih študij in projektnih rešitev za izvedbo kanalske mreže in sistema čiščenja Dobrepoljske doline
naj bi se odpadne vode iz območja zazidalnega načrta in
ureditvenega načrta priključile na povezovalni kanalizacijski
kolektor, ki bo potekal iz naselja Predstruge do naselja Videm
in naprej do Bruhanje vasi, kjer bo locirana čistilna naprava.
Pred izvedbo skupne ČN, ki ne bo namenjena samo funkcioniranju obravnavanega območja ZN in UrN v tem dokumentu,

Št.

16 / 20. 2. 2004 /

Stran

1675

temveč širšega prostora, so posamezniki vezani na individualne rešitve (greznice).
Kanalizacija celotnega območja se izvede v skupnem
sistemu. Kanali so predvideni v prometnih površinah in sledijo naravnim padcem terena. Meteorni in fekalni kanali potekajo v vzporednih trasah, z ločenimi revizijskimi jaški.
a) Fekalna kanalizacija
Fekalna kanalizacija in jaški na njej morajo biti izvedeni
vodotesno iz SBC, duktil ali PVC cevi. Posamezni fekalni
kanali se priključujejo na glavni kanalizacijski kolektor, ki bo
potekal ob južnem delu območja med cesto in železnico in
se bo zaključil s skupno čistilno napravo.
Predvideno je posamično priključevanje posameznih
objektov na meteorni in fekalni kanal.
Kanalizacijski priključki na sekundarne fekalne kanale
so lahko priključeni direktno na cev, vendar morajo biti izvedeni s fazonskimi kosi pod kotom 450 v smeri toka. Na vsaki
parceli mora biti izveden revizijski jašek, ki omogoča čiščenje
posameznega priključka.
Odpadne vode, ki se spuščajo v javno kanalizacijo morajo ustrezati uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št.
35/96, 21/03). Kolikor odpadne vode ne ustrezajo uredbi je
potrebno predvideti ustrezno predčiščenje.
Vsi gostinski lokali morajo biti opremljeni z maščobolovilci.
Vsi novi objekti se morajo takoj po izgradnji kanalizacijskega omrežja priključiti nanj, obstoječi objekti pa najkasneje
v roku 6 mesecev.
b) Meteorna kanalizacija
Padavinske vode z utrjenih površin se priključujejo
na meteorno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih
peskolovov in lovilcev olj, v skladu s pogoji upravljalca kanalizacije.
Peskolovi na cestnih in ostalih tlakovanih površinah
morajo imeti lovilno globino najmanj 750 mm in skupno
globino 1500 mm ter presek 450 mm. Peskolovi za vodo s
strešnih površin se izvedejo iz BC preseka 300 mm in globine 1.000 mm. Da bi zmanjšali količine padavinske vode in s
tem dimenzije meteornih kanalov ter visokovodne konice, se
predvideva ponikanje strešnih vod po predhodnem čiščenju
v peskolovih v ponikovalnice oziroma ponikovalne jarke s
priključitvijo prelivov na meteorne kanale so predvideni ob
posameznih objektih.
Revizijski jaški so preseka 800 mm, na mestih vklapljanja drugih kanalov pa 1.000 mm. Največja dovoljena razdalja
med jaški je 70 m.
Priključki na meteorne kanale so lahko direktno na cev,
vendar morajo biti izvedeni s fazonskimi kosi pod kotom 45o
v smeri toka.
Glede na faznost izvedbe posameznih območij cone
se bo temu prilagajala tudi izgradnja meteornih in fekalnih
kanalov ter priključevanje na skupno čistilno napravo.
Vrsta in profili cevi, objekti, revizijski jaški in natančni
odmiki od ostalih infrastrukturnih vodov bodo določeni s posebnim projektom PGD in PZI.
24. člen
Električna energija in javna razsvetljava
Obstoječe stanje
Na območju celotnega obravnavanega predela za stanovanjsko območje Predstruge potekata visokonapetostni 20
kV daljnovod in 20 kV kablovod.
Območje se napaja preko nizkonapetostnega omrežja
iz obstoječe transformatorske postaje Predstruge.
Predvideno stanje
Glede na predvideno gradnjo stanovanjskih objektov je
potrebno za omenjeno območje zgraditi novo transformator-
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sko postajo, ki naj bo locirana v križišču, na koncu obstoječega visokonapetostnega 20 kV kablovoda. Visokonapetostni
20 kV daljnovod proti Velikim Laščam je potrebno pokabliti
in to od nove TP ob cesti proti obstoječi transformatorski postaji Predstruge in naprej do novega odcepnega droga. Prav
tako je potrebno pokabliti visokonapetostni kablovod proti
Vodicam od nove TP do novega odcepnega droga. Vse pokablitve se izvedejo v kabelski kanalizaciji (3+2 Ф 110).
Transformatorska postaja se zgradi kabelska z visokonapetostnim Sf6 blokom, ki naj ima tri vodne in eno transformatorsko celico, transformator 630 kVA in nizkonapetostno
vodno polje.
Nizkonapetostno omrežje se izvede kabelsko v kabelski
kanalizaciji skupaj z javno razsvetljavo, za katero je potrebno
predvideti prižigališče ob novi TP.
Nizkonapetostno omrežje se preko razdelilno priključnih
omaric vzanka (možnost dvostranskega napajanja odjemalcev). Mesta merilnih naprav (števci električne energije) naj
bodo na parcelnih mejah v prostostoječih omaricah, če ne bo
drugače definirano v elektroenergetskih soglasjih.
Javno razsvetljavo je potrebno predvideti celonočno in
polnočno, svetilke naj bodo izbrane glede na tehnične zahteve kakor tudi glede na vremenske razmere.
Mesta kandelabrov naj se določijo po potrebah infrastrukture in stanovalcev. Vse prestavitve, pokablitve
obstoječih elektro naprav, kakor tudi nov nizkonapetostni
razvod, razvod javne razsvetljave in mesta svetilnih teles
(kandelabrov) bodo določena v elektro projektu, posebnim
projektom PGD in PZI.
25. člen
TK omrežje
Telefonski priključki naj se navežejo na obstoječi telefonski jašek, ki se napaja iz telefonske centrale Videm. Izgradnja notranjega telefonskega omrežja naj se izvede v
telefonski kanalizaciji, skupaj z izgradnjo ostalih potrebnih
kanalizacij in ob upoštevanju ustreznih predpisov.
V času gradnje je potrebno zagotoviti nemoteno telefonsko povezavo.
Eventualne prestavitve obstoječih telefonskih naprav,
kakor vse detajle notranjega telefonskega omrežja se določi
v posebnem projektu skupaj z upravljalcem.
Upošteva naj se in hkrati naj se predvidi dolgoročna
možnost priključitve na kabelsko omrežje ter vse druge optične povezave, ki so vezane na sistem TK omrežij.
26. člen
Ogrevanje in plinovod
Na območju ZN za stanovanjsko območje Predstruge
in del UrN za Predstruge plinifikacija z zemeljskim plinom ni
izvedljiva.
Ogrevanje stanovanj in sanitarne vode v njih se izvede
za vsakega posebej, možna pa je tudi izgradnja skupinskih
kotlovnic in toplotnih postaj (glede na faznost in zaključenost
posameznih morfoloških enot).
Kot primarni vir energije naj se uporabi kurilno olje ali
utekočinjen plin (priporočljivo tudi kurjenje z biomaso). V
obeh primerih pa je potrebno pri projektiranju načina ogrevanja upoštevati ustrezne pravilnike.
X. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
27. člen
Varstvo pred hrupom, onesnaževanjem zraka in voda:
Za preprečitev poslabšanja kakovosti zraka je potrebno
za celotno območje ZN za stanovanjsko območje Predstruge
in del UrN za Predstruge, poskrbeti za ohranitev zelenih površin in zasaditev novega zelenega enotnega varovalnega
pasu ob glavni regionalni cesti R-647, odsek 1368 Mlačevo–Rašica ter na območju parkirišča v morfološki enoti C1.
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Poleg prostorske, je potrebno upoštevati tudi okoljevarstveno zakonodajo, in sicer zakon o varstvu okolja (Uradni
list RS, št.. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99 – 31/00 – popr.,
86/99, 22/00, 82/01 in 67/02) ter podzakonske akte, ki urejajo
področja varstva zraka, tal, voda, področje hrupa, elektromagnetnih sevanj in ravnanja z odpadki.
V območju je potrebno upoštevati maksimalno dovoljen
nivo hrupa 55 dB za dan in 45 dB za noč.
Pri tem je potrebno upoštevati tudi uredbo o hrupu v
naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95),
uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v
naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 66/96),
uredbo o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa
(Uradni list RS, št. 45/95) ter zakon o javnh zbiranjih (ZJZ,
Uradni list RS, št. 59/02). Hkrati je potrebno upoštevati še
veljavne določbe 7. in 8. člena zakona o varstvu pred hrupom
v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list SRS, št. 15/76,
29/86, Uradni list RS, št. 32/93, 29/95, 45/95 in 110/03), ki
se nanašajo na povzročanje hrupa v naseljih ob načrtovanju,
gradnji in preurejanju grajenega okolja (obratov, dejavnosti,
cest in stanovanjskih zgradb).
Dosledno je potrebno upoštevati odlok o varstvenih pasovih vodnih virov in ukrepih za varovanje voda (Uradni list
SRS, št. 15/83 in 15/85) in odlok o varstvu virov pitne vode na
območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 64/00),
Ohranjati je potrebno značilnosti kraškega terena (vrtače) ter obstoječo ozelenjenost območja. Zasipavanje vrtač
na kraškem terenu ni dovoljeno.
V primerih nevarnosti požara je funkcionalne površine
(utrjene) potrebno urediti tako, da se v primeru požara s
posebnimi zaporami prepreči izliv požarne vode (ali drugih
intervencijskih sredstev) v javni kanal ali odprti vodotok.
XI. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE IN
KULTURNE DEDIŠČINE
28. člen
Merila in pogoji za varovanje naravne in kulturne dediščine
(karta O3, O5)
Pri izvajanju posegov in ureditev na območju, za katerega veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine,
je potrebno upoštevati navodila Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije (ZVKDS) in Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN). V upravnem postopku je potrebno zagotoviti
sodelovanje pristojne varstvene službe.
Za preprečitev poslabšanja kakovosti zraka je potrebno
za celotno območje ZN za stanovanjsko območje Predstruge
in del UrN za Predstruge, poskrbeti za ohranitev zelenih površin in zasaditev novega zelenega enotnega varovalnega
pasu ob glavni regionalni cesti in parkirišču (v morfološki enoti
C1). Za vse večje posege je potrebno pridobiti tudi poprejšnje
soglasje pristojnega inšpektorja za varstvo okolja v primerih,
ko poseg ni v skladu s pogoji in soglasji pristojnih inštitutcij,
ki so celotnega dokumenta »Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta – ZN za stanovanjsko območje Predstruge
in za del ureditvenega načrta – UrN Predstruge«.
V območju je potrebno upoštevati maksimalno dovoljen
nivo hrupa 55 dB za dan in 45 dB za noč. Pri tem je potrebno
upoštevati uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95) ter uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 66/96) ter zakon o javnh zbiranjih (ZJZ,
Uradni list RS, št. 59/02).
Ohranjati je potrebno značilnosti kraškega terena (vrtače) ter vse kvalitetne elemente zelenih površin.
V primeru nevarnosti požara, je funkcionalne površine
(utrjene) potrebno urediti tako, da se v požaru s posebnimi
zaporami prepreči izliv požarne vode (ali drugih intervencijskih sredstev) v javni kanal ali odprti vodotok.
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XII. ZAPOREDNOST IZVAJANJA

XIII. TOLERANCE PRI GABARITIH

29. člen
Zazidalni načrt je mogoče izvajati v več medsebojno
neodvisnih fazah
(karta O3)
Prenova in novogradnje lahko potekajo neodvisno in
na faznost izgrajevanja niso vezane, vendar je smiselno posamezne morfološke enote medsebojno uskladiti (na primer:
ureditev kanalizacije in popločenje javnih površin.).
V okviru obravnavanega območja zazidalnega načrta za
stanovanjsko območje Predstruge in del ureditvenega načrta
Predstruge je za izvedbo in izgradnjo območja predvidena
faznost izgradnje, ki se nanaša na definirane funkcionalne
celovitosti območja, in sicer:
– izgradnja infrastrukturnega omrežja ter v tem okviru
določitev javnih, skupnih površin ter območja koridorjev javne
rabe;
– izgradnja prometnega sistema (ceste) v skladu s
17. členom tega odloka in predvideno faznostjo izgradnje
celovitosti prometnega sistema, s posebnim poudarkom priključevanja na regionalno cesto R-647;
– izgradnja primarnih, glavnih vodov komunalne opremljenosti celotnega območja (vodovod, kanalizacija, elektrika, telefon);
– definirati vse zgoraj naštete elemente v tej obliki, da
je možno v fazi izgradnje posameznega morfološkega območja nemoteno omogočena komunalna in infrastrukturna
opremljenost vsake posamezne parcele,
– v tem okviru naj ima vsaka parcela predhodno predvidene priključke za posamezne vode komunalnega in infrastrukturnega opremljanja.
Predvidena faznost gradnje infrastrukture, ki je prikazana v tem odloku (bodisi v tekstualnem oziroma grafičnem
delu), predstavlja idealno varianto, vendar ni obvezna. Možno jo je sproti prilagajati dejanskim (fizičnimi in finančnimi)
možnostim izgradnje. Projekti PGD in PZI se lahko ločeno
pridobiva za posamezne infrastrukturne dele, neodvisno od
predvidene faznosti izgradnje. Prav tako se lahko ločeno
opravlja izvedbo, s čimer se zagotovi hitrejša komunalna
opremljenost v tistih delih ZN in UrN, kjer je interes večji in
izvedba možna.
Izgradnja celovitosti območja naj predvidoma sledi morfološkim in funkcionalnim enotam, in sicer:
– I. faza izgradnje: zapolnitev obstoječih površin dela
UrN: A1, A2, A3, A4, A5;
– II. faza: ureditev območij javnih prostorov: C1, C2;
– III. faza: nova zazidava v okviru ZN: B1;
– IV. faza: nova zazidava v okviru ZN: B2;
– V. faza: nova zazidava v okviru ZN: B3, B4.
V vsakem primeru pa se faznost gradnje objektov
prilagaja in je odvisna od izgrajenosti infrastrukturnega in
komunalnega omrežja na katero se navezuje (gradnja npr.
v enoti B1 se lahko izvede pred gradnjo npr. v enoti A4, če
je predvideno območje enote že opremljeno s potrebnim
infrastrukturnim in komunalnim omrežjem oziroma je v neposredni bližini obstoječega oziroma že izvedenega).

31. člen
Tolerance pri gabaritih, ki jih pri gradbenem dovoljenju
lahko dopusti upravni organ
(karta O3 in O4)
Manjši odmiki in tolerance so definirane že v posameznih členih tega odloka. Odmike, ki od le-teh odstopajo pa v
skladu z zakonom o urejanju prostora (ZureP-1, Uradni list
RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 55/03, 58/03) in z zakonom o
graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02, 55/03 in
97/03) dovoljuje občinska služba za prostor Občine Dobrepolje v dogovoru z izdelovalcem dokumenta o spremembah
in dopolnitvah zazidalnega načrta za stanovanjsko območje
Predstruge in dela ureditvenega načrta Predstruge.

30. člen
Režim in začasna namembnost zemljišč, ki se ne zazidajo v prvi etapi:
Namembnost površin in objektov, ki se z načrtom spreminjajo, ostaja do izvedbe nespremenjena.
Ko bo prišlo do zapolnitve obstoječega območja, ki je
obravnavano v naslednjem odloku, se bodo odprle nove površine zazidave (zahodno od območja), ki se bodo urejale
po enakem sistemu kot območje, ki je obravnavano v tem
odloku. Nujno bo potrebno upoštevati infrastrukturni sistem
kot je obravnavan v tem odloku (v tekstualnem in grafičnem
delu) in predstavljen v strokovnih podlagah.

XIV. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
32. člen
Obveznosti investitorjev in izvajalcev:
Pri izvajanju rekonstrukcij cest je treba predhodno preveriti ustreznost oziroma dotrajanost obstoječih komunalnih
vodov ter jih po potrebi obnoviti.
Zagotoviti je potrebno usklajeno in racionalno izvajanje
komunalne infrastrukture, ki je razdeljena na dva dela: opremljenost celovitega območja ter opremljenost posameznih
parcel (stvar izvedbe posameznika).
Izvajanje posameznih posegov in ureditev načrta
spremlja strokovna organizacija, ki je izdelala spremembe
in dopolnitve zazidalnega načrta za stanovanjsko območje
Predstruge in dela ureditvenega načrta Predstruge.
XV. KONČNE DOLOČBE
33. člen
Celoten dokumet (tekstualni in grafični del, ter vse obvezne priloge) sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
za stanovanjsko območje Predstruge in dela ureditvenega
načrta Predstruge je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu Občine Dobrepolje.
34. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna občinska služba kot je določeno v odloku o občinski inšpekciji, komunalnem nadzorstvu in občinskem redarstvu v Občini Dobrepolje
(Uradni list RS, št. 127/03).
35. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Z njegovo veljavo preneha veljati odlok o zazidalnem
načrtu za stanovanjsko območje Predstruge in dela ureditvenega načrta Predstruge (Uradni list RS, št. 54/00).

Št. 35005-1/98
Dobrepolje, dne 4. februarja 2004.

Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.
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671.

Odlok o spremembi lokacijskega načrta za
Kompleks P3 Petrol Transport Ilirska Bistrica I.
faza

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02), ter 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97 in 30/98 ter Uradni list RS, št.
31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 13. seji dne
5. 2. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembi lokacijskega načrta za Kompleks
P3 Petrol Transport Ilirska Bistrica I. faza
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejema sprememba lokacijskega
načrta za Kompleks P3 Petrol Transport Ilirska Bistrica I.
faza (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt), ki ga je izdelal
Studio 3 d.o.o. Ajdovščina pod številko 403-1-03, septembra
2003.
Program priprave objavljen v Snežniku uradne objave,
31. marec 2003 obravnava izdelavo spremembe ureditvenega načrta za Kompleks P3 Petrol Transport Ilirska Bistrica I.
faza. Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 111/02), ki
je stopil v veljavo v času priprave spremembe, ne obravnava
več izdelave ureditvenih načrtov temveč se novi izvedbeni
načrti imenujejo lokacijski načrti.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje besedilne opise in načrtne
prikaze, ki se nanašajo na mejo območja, lego in velikost
objektov, potek napeljav in zunanje ureditve.
Besedilni del:
1. uvod,
2. smernice nosilcev urejanja prostora,
3. opis in utemeljitev prostorskih pogojev,
4. odlok.
Risbe:
1. izvleček iz prostorskega plana Občine Il. Bistrica,
2. izvleček iz urbanistične zasnove – namenska raba
prostora,
3. izvleček iz urbanistične zasnove – način urejanja,
4. izvleček iz ureditvenega načrta – arhitektonska zazidalna situacija,
5. ureditveno območje,
6. načrt parcele,
7. geodetski načrt obstoječega stanja,
8. ureditvena situacija,
9. zakoličbena situacija,
10. situacija napeljav,
11. prometna situacija,
12. situacija vodovodnega priključka,
13. situacija električnega priključka.
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III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN
KVALITETO GRADITVE
4. člen
V območju obravnave so predvideni naslednji posegi:
– gradnja trgovskega centra,
– gradnja zunanjih parkirišč za osebna vozila,
– izvedba potrebne komunalne infrastrukture,
– ureditev ostalih zunanjih površin.
5. člen
Znotraj območja obravnave ni dopustno razvijati in
instalirati dejavnost, katere stranski produkt je onesnažena
tehnološka voda, emisije v podzemlje, oziroma dejavnost, ki
ima prekomerno emisijo v ozračje. Prepovedano je skladiščenje strupenih snovi, ki delujejo v obliki plina.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE
6. člen
(1) Podrobnejši pogoji za urbanistično oblikovanje območja ter za arhitektonsko oblikovanje objektov ali naprav
oziroma drugih posegov v prostor na tem območju so navedeni v besedilnem delu lokacijskega načrta.
(2) Horizontalni gabariti so podani v zakoličbeni situaciji.
(3) Vertikalni gabariti: etažnost objekta trgovskega
centra je pritlična, z možnostjo izvedbe notranje medetaže,
zunanja višina objekta je maks. 7 m.
(4) Višinska regulacija zunanjih površin mora upoštevati
stanje na terenu in ga s čim manjšimi odstopanji spremeniti
za nove potrebe.
(5) Neprometne in nepohodne zunanje talne površine je
potrebno ozeleniti in poskrbeti za vzdrževanje.
(6) Oblikovanje trgovskega objekta mora upoštevati
določila v spremembi lokacijskega načrta.
V. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA UREJANJA
OBMOČJA
7. člen
(vodovod)
Objekt trgovskega centra se priključuje na javni vodovod v skladu z upravičenimi zahtevami upravljavca javnega
vodovoda.
8. člen
(hidrantno omrežje)
Za zadostitev zahtevam požarne varnosti je potrebna
instalacija dodatnih zunanjih hidrantov in izgradnja notranjega hidrantnega omrežja v skladu z določili študije požarne
varnosti, ki se bo izdelala v sklopu izdelave projektne dokumentacije.

II. OPIS MEJE OBMOČJA

9. člen
(fekalna kanalizacija)
Fekalna kanalizacija iz objekta se priključuje na kolektor
javne kanalizacije, ki poteka vzdolž Vilharjeve ceste.

3. člen
Območje obravnave leži v k.o. Trnovo in obsega del
parcele št. 995. Vse parcelne številke so v k.o. Trnovo. Izhodiščna točka je tromeja parc. št. 995, 1017/32 in 1025/6.
Od tu poteka meja pravokotno na parc. št. 1039. Nadaljuje
se po meji parc. št. 995 proti JZ in naprej po tej meji vse do
izhodiščne točke.

10. člen
(meteorna kanalizacija)
Meteorne vode se vodijo v meteorni kanal, ki poteka
vzdolž Vilharjeve ceste oziroma v obstoječo meteorno kanalizacijo parkirnih površin. Meteorne vode z utrjenih prometnih
površin se morajo pred izpustom v javno meteorno kanalizacijo očistiti v lovilcu maščob in olj.
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11. člen
(elektro omrežje)
Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati obstoječo infrastrukturo za napajanje z električno
energijo kompleksa in javno distribucijsko omrežje znotraj
lokacijskega načrta. Za elektroenergetske potrebe trgovskega centra in zunanje ureditve je predvidena izvedba NN
kablovoda od TP TIB (do priključne moči 100 kW), za večjo moč je potrebna izgradnja nove TP v samem območju z
vzankanjem v kablovod 20 kV TN Soča – TN Transport. Vse
kabelske trase se predvidi v cevni kabelski kanalizaciji.
12. člen
(ogrevanje)
Ogrevanje objekta se določi v projektni dokumentaciji.
Dopustno je ogrevanje z ekološko sprejemljivimi energenti.
13. člen
(javna razsvetljava)
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VI. POGOJI GLEDE PROMETNEGA UREJANJA
20. člen
Območje sega v varovalni pas glavne ceste G I-6 (Vilharjeva cesta).
Območje se priključuje na glavno in regionalno cesto
R II-40 (Šercerjeva cesta) preko že obstoječih cestnih priključkov, ki se bosta koristila tudi za potrebe novih dejavnosti
v območju.
Na zunanjih površinah območja se bo uredilo ustrezno
število parkirnih mest za osebna vozila.
VII. ETAPE IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
21. člen
Vsi gradbeni posegi v celotnem območju obravnave se
izvedejo v eni etapi.

Območje se opremi z javno razsvetljavo, da se zadosti
potrebam po osvetlitvi zunanjih površin. Upoštevati je potrebno že obstoječe kandelabre javne razsvetljave.

VIII. OSTALE DOLOČBE

14. člen

Do izgradnje objektov po tem lokacijskem načrtu se
zemljišča uporabljajo za obstoječi namen.

(telefon in kabelska TV)
Objekt trgovskega centra se lahko priključi na telefonsko omrežje in omrežje kabelske TV.
15. člen
(plinska instalacija)
Objekt se lahko priključi na plinsko omrežje, ki poteka
vzdolž Vilharjeve ceste. Priključek na odcep ob križišču.
16. člen
(križanja)
Križanja napeljav komunale infrastrukture morajo biti
izvedena v skladu z normativi in upravičenimi zahtevami
upravljavcev posameznih napeljav.
17. člen
(varovanje proti hrupu)
Pri projektiranju, gradnji objektov in razmejitvi prostorov morajo udeleženci pri graditvi objekta upoštevati zakon o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in uredbo o hrupu v
naravnem in bivalnem okolju (Uradni list RS, št. 47/95).
V območju obravnave je potrebno upoštevati III. stopnjo
zahtevnosti glede varstva pred hrupom.
18. člen
(varovanje zraka)
Za ogrevanje objekta je potrebno uporabljati samo ekološko sprejemljive energente.
Upoštevati je potrebno uredbo o mejnih, opozorilnih in
kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS,
št. 73/94 in 65/98) in uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94).
19. člen
(zbiranje odpadkov)
Komunalne odpadke je potrebno zbirati v zato namenjenih zabojnikih ali ustreznih posodah in poskrbeti za odvoz na
deponijo javnih odpadkov. Lokacija depoja za odpadke mora
biti dostopna iz smeri javnega dostopa, površina tlakovana
in nedrsljiva.

22. člen
(začasna namembnost)

23. člen
(tolerance)
Dopustna odstopanja pri gabaritih in namembnosti
objektov in naprav so podrobno določena v poglavju 3.5.
Dopustna odstopanja lokacijskega načrta.
IX. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Uporaba lokacijskega načrta je obvezna za investitorje
in izvajalce pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi
gradbenih posegov na območju obravnave. Pri izvajanju določil lokacijskega načrta morajo biti, glede na njihova določila,
upoštevani vsi trenutno veljavni resorni predpisi.
25. člen
Lokacijski načrt je na vpogled občanom na Občini Ilirska
Bistrica.
26. člen
S tem odlokom se ukinjajo določbe odloka o ureditvenem načrtu za Kompleks P3 Petrol Transport Ilirska Bistrica
I. faza (Uradne objave PN, št. 15/93, popr. 20/93), ki se nanašajo na posege v območju obravnave po tem odloku (del
parc. št. 995 k.o. Trnovo).
27. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35005-0002/02-231
Ilirska Bistrica, dne 6. februarja 2004.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ek. l. r.
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672.

Odlok o organiziranju pomoči na domu in
merilih za plačilo storitev

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 51/02), 11. člena zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94, 1/99, 41/99,
36/00, 54/00, 26/01, 110/02 in 5/03), 5. in 6. člena pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99) in 16. člena
statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in
68/03) je Občinski svet občine Kamnik na 10. seji dne 28. 1.
2004 sprejel

ODLOK
o organiziranju pomoči na domu in merilih
za plačilo storitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v
primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna
oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.
2. člen
Pomoč na domu organizira in izvaja kot javno službo
organizacija (fizična ali pravna oseba), ki si pridobi koncesijo
za opravljanje te dejavnosti.
3. člen
Koncesija se podeli na podlagi javnega natečaja pravni
oziroma fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje po zakonu o socialnem varstvu.
V javnem razpisu za podelitev koncesije občina, na
osnovi nacionalnega programa socialnega varstva in razvojnih programov občine, določi vrsto in obseg storitev.
4. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe,
ki imajo na območju Občine Kamnik stalno bivališče in
jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z
občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko živijo v znanem
bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno
institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi
organizirani obliki.
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe, stare nad 65 let, ki lahko z občasno ali nekajurno dnevno pomočjo ohranijo zadovoljivo duševno in telesno počutje tako, da jim institucionalno varstvo ni potrebno;
– osebe, mlajše od 65 let, ki so se znašle v stiski zaradi
invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja;
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem
varstvu telesno prizadetih oseb oziroma delovnih invalidov
I. kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nesposobni za
samostojno življenje, vendar jim uporaba storitve nadomešča
institucionalno varstvo;
– družine s kronično bolnimi otroki ali otroki z motnjami
v telesnem in duševnem razvoju, če jim uporaba storitev nadomešča institucionalno varstvo.
II. OBSEG STORITEV

ritev:

5. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste sto-
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– gospodinjska pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
6. člen
Kot gospodinjska pomoč, do katere je upravičenec upravičen v obsegu praviloma največ 8 ur tedensko, se šteje:
– prinašanje enega pripravljenega obroka, oziroma nabavo živil in pripravo enega obroka hrane,
– pomivanje uporabljene posode,
– osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
– postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
Kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, do katere
je upravičenec upravičen v obsegu praviloma največ 8 ur
tedensko, se šteje:
– pomoč pri oblačenju,
– pomoč pri hranjenju,
– pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
– kopanje in umivanje.
Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, do katere je
upravičenec upravičen v obsegu pravilo največ 1 uro tedensko, se šteje:
– družabništvo,
– pomoč za samopomoč,
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorodstvom,
– spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov, priprava upravičenca ter njegove družine na institucionalno varstvo.
Obseg posameznih vrst storitev glede na specifike
koristnikov določi socialna delavka, ki posamezni primer
obravnava.
III. CENA IN PLAČILO STORITEV
7. člen
Vrednost urne postavke pomoči na domu se določi ob
upoštevanju standardov in normativov socialno varstvenih
storitev. Sklep o višini sprejme Občinski svet občine Kamnik.
Izhodiščna cena se usklajuje z rastjo vrednosti koeficienta
za izračun plač v negospodarstvu do 3 procente. V primeru
večje podražitve izračun nove cene obravnava in potrjuje
Občinski svet občine Kamnik.
8. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati
stroške storitve do višine subvencionirane cene pomoči na
domu, ki v Občini Kamnik znaša za vse uporabnike 37%
ekonomske cene na uro.
Zavezanec ali zavezanka je fizična oseba, ki ni družinski član, če jo z upravičencem do storitve veže preživninska obveznost po predpisih o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih, in druga pravna ali fizična oseba, ki jo k plačilu
stroškov oskrbe ali institucionalnega varstva za upravičenca
zavezuje izvršljiv pravni naslov.
IV. OLAJŠAVE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITEV
9. člen
Pravico do oprostitve plačila ima upravičenec, ki ni
plačilno sposoben oziroma njegova plačilna sposobnost ne
dosega subvencionirane vrednosti storitve. Upravičenec vloži
zahtevo za oprostitev plačila stroškov pri Centru za socialno
delo Kamnik.
10. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev odloča Center za socialno delo Kamnik po postopku in na način, kot je
to določeno po predpisih o socialnem varstvu.
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11. člen
Vsakdo je v celoti upravičen do oprostitve tistega dela
storitve, ki je namenjen pripravi in sklenitvi dogovora o izvajanju pomoči na domu. V skladu z zakonom o socialnem
varstvu ta del storitve opravlja Center za socialno delo
Kamnik.
Plačila storitve pomoč na domu je v celoti oproščen
vsak, ki sklene dogovor o izvajanju storitev v skladu z zakonom o socialnem varstvu, in če:
– nima družinskih članov ali drugih zavezancev,
– nima dohodkov ali če njegov ugotovljeni dohodek ne
dosega meje socialne varnosti,
– ne prejema dodatka za pomoč in postrežbo ali drugih
dodatkov, namenjenih zagotavljanju nege in pomoči druge
osebe.
Upravičenec do storitve pomoči na domu, ki prejema
dodatek za pomoč in postrežbo, je dolžan del dodatka prispevati za plačilo storitve. Dodatni prispevek upravičenca
znaša en procent dodatka za pomoč in postrežbo za vsako
uro opravljene storitve, vendar skupno lahko doseže največ
polovico celotnega zneska prejetega dodatka.
12. člen
Oprostitev plačila storitve pomoč na domu je odvisna
od meril, ki jih določa Vlada Republike Slovenije z uredbo o
merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih
storitev.
13. člen
Upravičenec do socialne oskrbe na domu uveljavlja
oprostitve iz 10. člena tega odloka na način, kot ga določa
Vlada Republika Slovenije v uredbi.
Upravičenec, ki je lastnik nepremičnin, lahko uveljavlja
oprostitev plačila stroškov storitve pomoči na domu le, če
dovoli zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist Občine Kamnik.
14. člen
Oprostitev plačila ali doplačila storitev na domu se lahko
določi za določen čas, največ za dobo enega leta.
15. člen
Upravičenec oziroma zavezanec, ki je deloma ali v celoti oproščen plačila storitve, je dolžan takoj ali najpozneje v
roku petnajstih dni sporočiti Centru za socialno delo Kamnik
vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obstoj pravice ali
na višino oprostitve.
Če Center za socialno delo Kamnik ugotovi, da sporočena sprememba dejansko vpliva na obstoj pravice ali na
višino oprostitve, izda novo odločbo, s katero določi višino
oprostitve s prvim dnem naslednjega meseca po nastanku
spremembe.
Če upravičenec oziroma zavezanec, ki mu je bila priznana pravica do oprostitve, ne sporoči spremembe, ki bi
lahko vplivala na višino oprostitve ali je ne sporoči v roku iz
prvega odstavka tega člena, je dolžan povrniti razliko, ki je
nastala zaradi spremenjenih okoliščin, skupaj z zakonskimi
obrestmi od dneva nastanka spremembe.
Če je bila upravičencu ali zavezancu priznana oprostitev na podlagi lažnih dokazil ali lažnega prikazovanja
dejanskega stanja, je dolžan povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi s priznanjem oprostitve, skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi, in sicer od dneva, ko mu je bila pravica
neupravičeno priznana.
16. člen
Storitve po tem odloku se za vsakega upravičenca evidentirajo mesečno pri izvajalcu pomoči na domu na obrazcu
»Evidenca pomoči na domu« in obsega:
– evidenco dogovora,
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– delovne naloge socialnih oskrbovalk in oskrboval– vsebino pomoči,
– izvajalce storitev,
– evidenco opravljenih poti.

17. člen
Z izvajalcem storitve pomoči na domu, ki se izbere na
osnovi javnega razpisa, Občina Kamnik sklene pogodbo.
V. KONČNI DOLOČBI
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
19. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljavnost odloka o
organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil
storitev objavljenem v Uradnem listu RS, št. 78/98 z dne
20. 11. 1998.
Št. 01504-1/03
Kamnik, dne 28. januarja 2004.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

673.

Pravilnik o spremembah pravilnika o
dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Kamnik

Na podlagi 1. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev
za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 38/03) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet občine Kamnik
na 10. seji dne 28. 1. 2004 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Kamnik
1. člen
V pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
(Uradni list RS, št. 86/02) se besedilo 5. člena nadomesti z
besedilom, ki se glasi:
»Ukrepi za pospeševanje razvoja malega gospodarstva oziroma oblike pomoči so: subvencioniranje obrestne
mere za dodeljevanje kreditov, pospeševanje zaposlovanja,
pospeševanje izobraževanja in svetovanja podjetnikom ter
pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah«.
2. člen
Zadnja alinea 15. člena se spremeni in se glasi: »da je
zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v obdobju od zaključka zadnjega razpisa do zaključka odprtega razpisa«.
3. člen
V II. poglavju se doda novo besedilo:
»3. Pospeševanje izobraževanja in svetovanja
podjetnikom
20. člen
Pomoč se dodeli za opravljene storitve svetovanja in
izobraževanja, ki so izvedene s strani zunanjih izvajalcev, ter
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niso povezane z običajnimi tekočimi stroški podjetja. Pomoč
za svetovalne storitve se lahko dodeli do 100% upravičenih
stroškov.
Pomoč za izobraževalne storitve se lahko dodeli do
100% upravičenih stroškov. Upravičeni stroški svetovalnih
storitev so stroški zunanjega svetovalca, ki je vključen v mrežo svetovalcev Agencije za razvoj turizma in podjetništva v
Občini Kamnik (v nadaljevanju: agencija). Upravičeni stroški
izobraževanja, ki ga organizira agencija, pa so stroški izvajalcev izobraževalnih storitev.
Do subvencije so upravičena podjetja, ki jih določa
11. člen tega pravilnika.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– svetovanje oziroma izobraževanje mora biti namenjeno strokovnemu izpopolnjevanju in izobraževanju, ki uvaja
nova znanja povezana z razvojem malega gospodarstva;
– agencija vloži vlogo s priloženim računom o izvedeni
storitvi ter seznamom udeležencev.
4. Pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah
21. člen
Pomoč se lahko dodeli podjetju, ki se prvič udeleži
sejma ali razstave.
Pomoč se lahko dodeli v višini 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja razstavnega prostora.
Do subvencije so upravičena podjetja, ki jih določa
11. člen tega pravilnika.«

čijo.

4. člen
Členi v okviru III. in IV. poglavja se ustrezno preštevil-

5. člen
Na koncu prvega odstavka 20. člena se doda besedilo
»,razen za ukrep pospeševanja izobraževanja in svetovanja
podjetnikom.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-2/02
Kamnik, dne 28. januarja 2004.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

NOVA GORICA
674.

Odlok o komunalnih taksah

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 5/68, 7/70, 51/71, 7/72 in
Uradni list RS, št. 18/91, 57/99), šestega odstavka 17. člena
zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03), 21. in 65. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 63/95, 73/95, 39/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00
in 51/03), tretjega odstavka 3. člena zakona o inšpekcijskem
nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02) in 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02) je
Mestni svet mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. 1.
2004 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o komunalnih taksah
SPLOŠNI DEL
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Mestni občini Nova Gorica so predpisane komunalne
takse za uporabo naslednjih predmetov in storitev na javnem
prostoru in na javnih mestih:
1. za uporabo javnega prostora za začasne namene
za: postavitev kioskov, stojnic, zabavišč in cirkusov, letnih
in zimskih vrtov gostinskih lokalov, uporabo priložnostnih
parkirišč, šotorenje, prirejanje sejmov in v drugih primerih
začasnega značaja,
2. za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih
prireditev za gospodarske namene,
3. za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori,
4. za uporabo prostora za parkiranje vozil in njihovih priklopnikov na mestih, za katere to določi Mestna občina Nova
Gorica in na katerih organizira čuvanje vozil,
5. za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih,
6. za sporočila, objave in razglase po lokalnih ozvočevalnih postajah z javnim oklicanjem in podobnimi sredstvi
(naprave za svetlobne efekte…),
7. za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe,
8. za glasbene avtomate v javnih lokalih,
9. za igralna sredstva v javnih lokalih, kot so: avtomatsko kegljišče, elektronska in mehanska igralna sredstva (pikado, fliper, igralne karte, namizni nogomet, košarka, biljard)
in druge naprave, ne glede na vrsto pogona in plačevanje
uporabe, ki niso predmet zakona o igrah na srečo,
(Točke od 1. do 9. – v nadaljnjem besedilu: taksni predmeti).
2. člen
V prejšnjem členu uporabljena izraza »javni prostor« in
»javno mesto« imata naslednji pomen:
Javni prostor je objekt v javni rabi, katerega raba je pod
enakimi pogoji namenjena vsem in se glede na način rabe
deli na javne površine in nestanovanjske stavbe, namenjene
javni rabi.
Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi
pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica,
igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska
površina in podobna površina.
Nestanovanjska stavba, namenjena javni rabi, je
stavba, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena
vsem kot je hotel, motel, gostilna in podobna nastanitvena
stavba, banka, pošta, urad in podobna poslovna stavba,
stavba za trgovino in storitve, stavba železniške in avtobusne postaje, letališča in pristaniškega terminala, postaja
žičnice, garažna stavba in podobne stavbe za promet in
komunikacije, stavba za razvedrilo, muzej, knjižnica, šolska stavba in druge stavbe za izobraževanje, stavba za
bolnišnično ali zavodsko oskrbo, športna dvorana, stavba
za čaščenje in opravljanje verskih dejavnosti in podobna
nestanovanjska stavba.
Javno mesto je, ne glede na lastništvo vsako mesto v
prostoru, v katerega je taksni predmet nameščen tako, da
je njegova sporočilnost usmerjena navzven, v javni prostor.
Takšna mesta so ograje, zidovi, fasade, strehe, stavbe, mostovi, stebri in druge podobne konstrukcije in površine.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Taksni zavezanci so pravne osebe, posamezniki in
samostojni podjetniki posamezniki, ki uporabljajo taksne
predmete.
4. člen
Takse se določajo v točkah. Število točk je za posamezne taksne predmete določeno v posebnem delu – tarifa
komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka.

SIT.

5. člen
Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša 10

Vrednost točke za izračun višine komunalne takse
župan vsako leto do konca koledarskega leta za naslednje
leto valorizira s porastom drobno prodajnih cen s posebnim
sklepom, ki se objavi v Uradnih objavah.
6. člen
Komunalne takse so prihodek proračuna Mestne občine
Nova Gorica.
II. PRIGLASITEV, NASTANEK, ODMERA IN
PRENEHANJE TAKSNE OBVEZNOSTI
7. člen
Taksna obveznost je obveznost plačila komunalne
takse.
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve oziroma
s pričetkom uporabe taksnega predmeta, preneha pa s potekom dneva oziroma meseca, v katerem je taksni zavezanec
odstranil taksni predmet, oziroma ga prenehal uporabljati
ter je obvestil organ občinske uprave o odstranitvi taksnega
predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe.
8. člen
Taksni zavezanec mora namero pričetka uporabe
taksnega predmeta predhodno prijaviti pri organu občinske
uprave.
Organ občinske uprave lahko s pooblastilom prenese
dejanja v zvezi s prijavo taksne obveznosti na pooblaščenega izvajalca gospodarske javne službe.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o
taksnem zavezancu, podatke o času in kraju uporabe oziroma namestitve taksnih predmetov, vrsto taksnega predmeta
(površina, število ipd.) in uvrstitev v tarifo komunalnih taks.
Prijava iz drugega odstavka tega člena je hkrati vloga
za izdajo odločbe v obliki uradnega zaznamka na prijavi,
s katero Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad
Nova Gorica, taksnemu zavezancu odmeri višino komunalne
takse v skladu s tarifo komunalnih taks ter navede rok in način plačila taksne obveznosti.
Taksni zavezanec je dolžan v roku 15 dni pristojnemu
organu prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na odmero, obračun in izterjavo komunalne takse.
9. člen
Komunalno takso plačuje taksni zavezanec vnaprej za
določeno časovno obdobje: leto, mesec ali dan.
V primeru, ko je za uporabo taksnega predmeta določeno mesečno plačilo komunalne takse, taksna obveznost pa
ne nastane prvega dne v mesecu, se pri odmeri komunalne
takse upošteva število točk, sorazmerno številu dni, za katere
je taksna obveznost nastala.
Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem
roku, se le ta prisilno izterja.
Prisilno izterjavo komunalnih taks opravi organ, ki je
pristojen za izterjavo davkov.
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10. člen
Plačila komunalne takse so v okviru svojih dejavnosti
oproščene objave upravnih organov in krajevnih skupnosti,
objave gospodarskih javnih služb, objave političnih strank v
predvolilnem obdobju, objave neprofitnih organizacij in društev, reklamni napisi, ki opozarjajo na kulturne, naravne in
zgodovinske znamenitosti.
Za taksni predmet se ne šteje ena zakonsko obvezna
označba gospodarskega subjekta (firma), ali poslovne enote
in vsaka nadaljnja označba gospodarskega subjekta, ki se
nahaja na nepremičnini, kjer je sedež gospodarskega subjekta oziroma njegove poslovne enote. Vse ostale označbe
se štejejo kot reklamni napis.
11. člen
Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki
opravljajo storitve v zvezi z uporabo oziroma namestitvijo
taksnih predmetov, so dolžni pred uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov preveriti, če je komunalna taksa
odmerjena in plačana.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
občinska inšpekcijska služba, ki na terenu ugotavlja ali je
uporaba oziroma namestitev taksnih predmetov prijavljena,
preverja resničnost podatkov izkazanih na prijavi in plačilo
komunalne takse. Svoje ugotovitve posreduje organu občinske uprave.
III. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
Z globo v znesku 200.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti (8. člen),
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,
– ki opravlja storitve v zvezi z uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov in pred uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov ne preveri, če je komunalna taksa
odmerjena in plačana (11. člen).
Z globo v znesku 100.000 SIT se kaznuje za prekršek
posameznik in odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka lahko organ občinske
uprave pozove taksnega zavezanca k vložitvi prijave iz
9. člena tega odloka.
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, na območju Mestne
občine Nova Gorica preneha veljati odlok o komunalnih taksah (Uradno glasilo, št. 8/96, 20/96 in 24/00).
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih
objavah – Uradni list Republike Slovenije.
POSEBNI DEL
TARIFA KOMUNALNIH TAKS
1. za uporabo javnega prostora za začasne namene
za vsak m2:
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– za postavitev kioskov – 2000 točk letno,
– za postavitev stojnic – 100 točk dnevno,
– za postavitev cirkusov in zabavišč – 2 točki dnevno,
– za postavitev letnih in zimskih vrtov gostinskih lokalov
– 100 točk mesečno,
– za uporabo priložnostnih parkirišč – 1 točko dnevno,
– za šotorenje – 1,5 točke dnevno,
– za prirejanje sejmov – 2 točki dnevno,
– v drugih primerih začasnega značaja – 1 točka dnevno;
2. za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen
pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in
drugih prireditev za gospodarske namene za vsak m2: 1
točka dnevno;
3. za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori
za vsak m2: 5 točk dnevno;
4. za uporabo prostora za parkiranje vozil in njihovih
priklopnikov na mestih, za katere to določi Mestna občina
Nova Gorica in na katerih organizira čuvanje vozil za vsak
m2: 0,8 točke dnevno;
5. za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih:
– do enega m2 – 3 točke dnevno,
– za vsak začeti nadaljnji m2 – 1,5 točke dnevno;
6. za sporočila, objave in razglase po lokalnih ozvočevalnih postajah z javnim oklicanjem in podobnimi sredstvi
– za vsako ozvočevalno postajo 500 točk dnevno, za vsako
napravo za svetlobne efekte 100 točk dnevno;
7. za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe za vsak začeti m3 – 500 točk letno;
8. za glasbene avtomate v javnih lokalih za vsak kos
– 250 točk mesečno;
9. za igralna sredstva v javnih lokalih, kot so:
– avtomatsko kegljišče – za vsako stezo avtomatskega
kegljišča 350 točk letno,
– elektronska in mehanska igralna sredstva (pikado, fliper, igralne karte, namizni nogomet, košarka, biljard) in druge
naprave, ne glede na vrsto pogona in plačevanje uporabe,
ki niso predmet zakona o igrah na srečo – za vsak kos 350
točk letno.
Št. 423-04-2/2003
Nova Gorica, dne 29. januarja 2004.
Župan
Občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.

675.

Odlok o občinskem lokacijskemu načrtu za
dostopno cesto do centralnega odlagališča
odpadkov

Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave glasila Oko, št. 6/02 in 25/02) ter na
podlagi prvega odstavka 23. člena v zvezi s prvim odstavkom
171. člena in 175. členom zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) je Mestni svet mestne občine Nova
Gorica na seji dne 29. 1. 2004 sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskemu načrtu za dostopno
cesto do centralnega odlagališča odpadkov

Uradni list Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za lokacijski načrt)
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne
občine Nova Gorica sprejme občinski lokacijski načrt za dostopno cesto do centralnega odlagališča odpadkov v Mestni
občini Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt).
Lokacijski načrt je izdelalo podjetje IPOD d.o.o. Nova Gorica
pod številko projekta 136-03, januar 2003.
2. člen
(vsebina lokacijskega načrta)
Lokacijski načrt določa mejo območja urejanja, funkcijo območja, lego, potek, zmogljivost ter velikost objektov
in naprav, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno
oblikovanje objektov, naprav in ureditev, pogoje za prometno
in komunalno urejanje območja, okoljevarstvene ukrepe, dinamiko izvajanja gradnje in prostorskih ureditev, obveznosti
investitorja in izvajalcev, tolerance in nadzor nad izvajanjem
odloka.
3. člen
(sestava lokacijskega načrta)
Lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka vsebuje tekstualni
in grafični del ter priloge:
Tekstualni del lokacijskega načrta vsebuje:
a) odlok o lokacijskem načrtu;
b) obrazložitev lokacijskega načrta:
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– opis funkcije območja,
– opis prometno tehničnih rešitev,
– opis ureditev komunalne in energetske infrastrukture,
– opis prostorskih ureditev po posameznih področjih,
– oceno stroškov,
– etape izvajanja,
– seznam parcel v območju lokacijskega načrta;
c) seznam parcel s podatki o lastništvu;
d) tehnične elemente za zakoličenje s koordinatami
točk;
e) mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Grafični del lokacijskega načrta vsebuje:
– pregledno karto v merilu 1:50000;
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Nova Gorica
v merilu 1:5000;
– publikacijsko karto v merilu 1:5000;
– pregledni situacijski načrt v merilu 1:5000;
– ureditveno situacijo v merilu 1:1000;
– zbirni prikaz komunalnih naprav v merilu 1:1000;
– detajlne prikaze komunalnih naprav v merilu 1:500;
– tehnične elemente za zakoličbo v merilu 1:500;
– načrt gradbenih parcel v merilu 1:1000;
– pregledni vzdolžni prerez v merilu 1:1000/100;
– karakteristične prečne profile v merilu 1:50.
Priloge k lokacijskemu načrtu so:
– poročilo o vplivih na okolje;
– program opremljanja zemljišč;
– soglasja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
4. člen
(ureditveno območje po parcelah)
Ureditveno območje lokacijskega načrta dovozne ceste
obsega parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih
občinah:

Uradni list Republike Slovenije
k.o. Rožna dolina
743, 768/1, 770, 772, 773,
k.o. Stara Gora
432/16, 432/17, 432/18, 432/19, 432/20, 432/21, 432/
22, 432/23, 432/25, 432/166, 432/186 in 829/1.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
5. člen
(funkcija območja)
Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
– ožje območje izključne rabe – neposrednega poteka
ceste – skupaj s priključevanjem dostopne ceste na regionalno cesto, traso dostopne ceste in priključevanjem dostopne
ceste na obstoječo cesto v okviru centralnega odlagališča
odpadkov;
– območje ureditve obcestnega prostora, skupaj z rekultivacijo in ponovno funkcionalno usposobitvijo zemljišč,
zasaditvami, ograjami in podobnimi ureditvami;
– elemente preureditev, navezav in prestavitev infrastrukturnih objektov in naprav;
– ukrepe in ureditve za preprečitev prekomernih vplivov
na okolje;
– vodnogospodarske ukrepe in z njimi povezane ureditve;
– del parcele 829/1 k.o. Stara Gora, kot kompenzacijski
ukrep v sklopu pridobivanja zemljišč za izvedbo lokacijskega
načrta.
IV. PROMETNO TEHNIČNI POGOJI UREJANJA
OBMOČJA
6. člen
(trasa dovozne ceste)
Dostopna cesta do centralnega odlagališča odpadkov
se priključi na cesto R2 444, odsek 0347, v km 12.615,64.
Situativni potek prične z dvema kontrakrivinama, prva je leva,
sledi košarasta desno usmerjena krivina. V km 0.554 se priključi na premo, ki ima smer obstoječega glavnega dostopa
na odlagališče odpadkov.
Višinsko se cesta vzpenja skoraj do priključka na območju odlagališča odpadkov. Vzdolžni profil je na območju
priključitve na državno cesto vezan na njen prečni sklon.
Od priključitve na cesto R2 do km 0.240 trasa poteka v
nasipu, preide v vkop do km 0.370, nakar prečka dolino in je
v nasipu do km 0.460. Do priključitve na obstoječo dostopno
cesto se ponovno nahaja v vkopu. Največja višina nasipa je
6 m, vkopa pa 8 m.
Državna cesta R2 444/0347 Ajševica – Nova Gorica se
obdeluje na dolžini izvedbe dodatnega pasu za levo zavijanje. Novo vozišče se za izvedbo novega pasu širi v notranjost
krivine, tako se pridobi večja preglednost in možnost izvedbe
krivine z večjim polmerom. Višinsko se nova niveleta čimbolj
prilagaja obstoječi, ustrezno se spremenijo prečni skloni glede na nove horizontalne elemente.
7. člen
(tipična prečna prereza)
Dostopna cesta do centralnega odlagališča odpadkov
Uporabljeni trasirni elementi
– razred ceste
5. prometni razred
– vrsta terena
gričevnat
– računska hitrost
50 km/h
Normalni prečni profil
– vozni pas
2 x 2,75 m = 5,50 m
– robni pas
2 x 0,20 m = 0,40 m
– bankina
2 x 1,00 m = 2,00 m
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Državna cesta R2 444/0347 Ajševica – Nova Gorica
Uporabljeni trasirni elementi

– razred ceste
2. prometni razred na koncu planskega obdobja
– vrsta terena
gričevnat
– računska hitrost v območju križišča bo opredeljena v tehnični
dokumentaciji

Normalni prečni profil
– vozni pas
2 x 3,25 m = 6,50 m
– pas za levo zavijanje bo določen po m izračunu v tehnični
dokumentaciji
– robni pas
2 x 0,30 m = 0,60
– bankina
2 x 1,00 m = 2,00 m
– razširitev v krivini
konstantna širina v območju križišča
8. člen
(križišči)
Za križišče ob priključku dostopne ceste do odlagališča
odpadkov na cesto R2 444 prometna varnost narekuje potrebo po izvedbi pasu za levo zavijanje. V tehnični dokumentaciji bo ta odločitev dodatno utemeljena.
Križišče ob priključitvi nove dostopne ceste na obstoječo pred vhodom na odlagališče odpadkov je štirikrako, s
prednostno smerjo nova dostopna cesta – odlagališče. Zavijalni krivulji na novi dostopni cesti sta sestavljeni krivini, ki
dopuščata prevoz manjšemu smetarskemu vozilu.
V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
9. člen
(oblikovanje objektov in ureditev ob trasi dovozne ceste)
Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev dostopne
ceste mora vsebovati tudi krajinsko ureditveni in zasaditveni
načrt ter mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično,
arhitekturno in krajinsko oblikovanje:
– cestni objekti in oprema morajo biti arhitektonsko oblikovani v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter usklajeni
z urbano in krajinsko podobo;
– cestna oprema mora izkazovati enotne oblikovne
elemente;
– za ozelenjevanje naj se uporablja izključno avtohtona
vegetacija, pri čemer se v največji možni meri upošteva vzorec naravne in kulturne krajine in sedanja smer razraščanja
drevesnih in grmovnih vrst. Minimalni odmik grmovne oziroma gozdne zarasti od cestišča mora biti tak, da zagotavlja
ustrezno preglednost ter omogoča nemoteno vzdrževanje
obcestnega sveta. Razporejanje vegetacije mora zagotavljati
varnost vožnje in poudarjati optično vodenje prometa;
– koncept zasajanja obcestnega prostora mora slediti
krajinsko oblikovalskim zahtevam, ki izhajajo iz fizičnih in vidnih značilnosti prostora. Upoštevati in ohranjati je potrebno
obstoječe kakovosti krajine;
– med gradnjo naj se vegetacijo odstrani samo tam, kjer
je to nujno potrebno;
– robovi izsekanega gozda naj bodo zaokroženi in
sanirani s primerno višinsko in vrstno strukturo avtohtone
vegetacije;
– vsi posegi v relief, nasipi in vkopi se morajo v največji
možni meri prilagajati obstoječemu reliefu, brežine vkopov
in nasipov morajo biti mehko izpeljane v obstoječ teren in
ustrezno biotehnično utrjene, zavarovane in zasajene z
ustrezno vegetacijo. Vkopne brežine vzdolž dostopne ceste
se zatravijo.
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VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
10. člen
(pogoji)
Idejne rešitve omrežij so razvidne iz grafičnega dela
lokacijskega načrta. Vse nove povezave in zaščita vodov se
izvedejo pred začetkom gradnje dovozne ceste in skladno s
tehničnimi predpisi in pogoji upravljavcev vodov.
11. člen
(odvodnjavanje meteornih voda)
Vodno gospodarske ureditve so načrtovane z upoštevanjem celotnega vodozbirnega območja. Nova cesta
prečka strugo Vrtojbice ter na dveh mestih tudi manjši odvodnik – pritok Vrtojbice. Premostitev Vrtojbice se izvede z
armirano betonskim škatlastim prepustom svetlih dimenzij
3,0 x 2,5 m. Take dimenzije prepusta zagotavljajo prevodnost
stoletnih visokih voda tudi v bodoče, ko bo območje nad prepustom pozidano, kakor napoveduje programska zasnova za
lokacijski načrt Parkovšče. Globina prepusta mora omogočati bodočo poglobitev struge Vrtojbice zaradi zagotavljanja
ustrezne prevodnosti. Na vtoku in iztoku se struga lokalno
protierozijsko zaščiti.
Zgornje prečkanje odvodnika se uredi s cevnim prepustom, dimenzioniranim na Q100, spodnjemu prečkanju pa se
izognemo s prestavitvijo iztoka odvodnika v Vrtojbico. Strugo
Vrtojbice se na mestu iztoka odvodnika protierozijsko zaščiti
s tlakovanjem. Protierozijsko zaščitimo tudi brežine in dno
odvodnika na izpostavljenih mestih (vtok in iztok iz prepusta,
konkave).
Morebitne izvirne in drenažne vode se zajame in spelje
v odvodnik ali Vrtojbico.
Odvodnjavanje ceste je urejeno z meteorno kanalizacijo. Voda vstopa v kanalizacijo preko peskolovov, pred
izpustom v Vrtojbico pa se dodatno prečisti v separatorju
ogljikovodikov.
12. člen
(vodovod)
Dostopna cesta bo križala obstoječi vodovod, ki poteka
po dolini vzporedno s cesto Ajševica – Rožna Dolina v oddaljenosti ca. 80 m. Obstoječi vodovod je izveden iz PE cevi
DN90. Na mestu križanja se vodovod obnovi z duktilnimi LŽ
cevmi, ki se jih položi v zaščitne cevi. Dimenzija LŽ cevi se
določi z ustreznim hidravličnim izračunom, ki naj bo prikazan
v načrtu za pridobitev dovoljenja za gradnjo, skupaj z detajlom križanja.
Približevanje vodovodu na območju križišča ob smetišču se izvede po predhodni zakoličbi s strani upravljavca. Izkope se izvaja ročno, po navodilih in ob nadzoru upravljavca
vodovoda.
Ta krak vodovoda napaja centralno odlagališče odpadkov.
Križanje vodovoda z meteorno kanalizacijo in javno
razsvetljavo se izvede upoštevajoč predpisane medsebojne
odmike.
13. člen
(elektrika)
Vzdolž regionalne ceste, na oddaljenosti približno 60 m,
poteka 10 kV nadzemni daljnovod, ki prečka traso dostopne
ceste. Pozicija prečkanja in elementi prečkanja naj izpolnjujejo tehnične normative za gradnjo nadzemnih elektroenergetskih vodov.
Na obeh priključkih nove dostopne ceste na obstoječe
prometnice se uredi javna razsvetljava. Napaja se iz obstoječe TP. Povezovalni kabli potekajo pod cestiščem v kanalizaciji, v bankini pa prosto v zemlji. Na območju, kjer meja
cestnega telesa poteka po robu podpornega zidu, se trasa
kabelske kanalizacije izvede v zidu.
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Lokacije svetilk se uskladi z zazidavo in ostalimi infrastrukturnimi napravami. Pri zakoličbi stojnih mest svetilk je
potrebno upoštevati stvarno situacijo na terenu, ki se lahko
razlikuje od izmer, podanih v situaciji.
14. člen
(telekomunikacijski vodi)
Pri gradnji javne razsvetljave ob dovozni cesti bo tangiran zemeljski TK kabel Telekoma Slovenije. Pri projektiranju
je potrebno upoštevati pogoje Telekom Slovenije glede zaščite obstoječega TK omrežja.
Dostopna cesta poteka v območju rezervata radiodifuzijskih zvez. Izgradnja dostopne ceste za radiodifuzijski
koridor ni moteča.
VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
PROSTORSKIH UREDITEV
15. člen
(gozdnogospodarske ureditve in varovanje gozda)
Posek bo omejen na traso ceste. Krčenje gozda naj se
omeji na poseke, ki so za gradnjo nujni. Poškodbe na okoliškem drevju je potrebno po gradnji sanirati, gradnjo samo pa
izvajati v skladu s pogoji in usmeritvami Zavoda za gozdove
Slovenije. Naknadne zasaditve naj se izvajajo z avtohtonim
rastjem.
Investitor posega mora pred gradnjo, med gradnjo ter
po končani gradnji omogočiti gospodarjenje z gozdom ter
poseke in sanacije izvajati po pogojih pristojnega zavoda. Po
gradnji mora ostati dostop do gozdnih zemljišč zagotovljen
pod enakimi pogoji, kot doslej.
Poseg v gozdni rob terja njegovo obnovo, predvsem
njegovo utrditev s saditvijo sadik dreves in grmovnic. Sadike
morajo biti dovolj velike, da bo obnova gozdnega roba uspešna in dovolj hitra.
16. člen
(ureditve v območjih kmetijskih zemljišč in varstvo
kmetijskih zemljišč in tal)
Investitor je dolžan ohraniti oziroma nadomestiti dostopne poti na okoliška kmetijska zemljišča v času izgradnje in po
izgradnji dostopne ceste.
Zgornjo rodovitno plast tal je potrebno odstraniti in
deponirati ter jo po končani gradnji uporabiti za sanacijo z
gradbenimi posegi razgaljenih površin. Deponirane živice naj
se zaščiti pred onesnaženji in erozijskimi procesi.
Za vse predvidene posege v kmetijska in gozdna
zemljišča bo investitor zagotovil sredstva za pravične odškodnine.
17. člen
(vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi)
Gradnjo je potrebno izvajati tako, da pri izvedbi propusta v potoku ne nastanejo razmere neprekinjene kalnosti.
Ravno tako je potrebno preprečiti, kakršenkoli vnos ali izpiranje gradbenih materialov in drugih snovi v vodo. V primeru
vnosa ali razlitja nevarnih tekočin je potrebno onesnaženi
material preiskati in postopati v skladu s pravilnikom o ravnanju z odpadki.
Vse površine, ki bodo z gradnjo tangirane, je potrebno
po zaključeni gradnji vrniti v prvotno stanje, zatraviti in brežine protierozijsko zaščititi.
18. člen
(varovanje območij naravnih in kulturnih vrednot)
Na območju trase dostopne ceste ni evidentiranih naravnih vrednot ali zavarovanih območij. V širšem vplivnem
območju ceste uspevata dve zavarovani rastlinski vrsti: bodi-
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ka in bodeča lobodika. V primeru lobodike, bo rastišče prizadeto, vendar predvidena ureditev ne bo povečala ogroženosti
vrste ali celo ogrozila njenega obstoja. Bodike s potekom
trase ne bodo ogrožene.
Vse nasipne brežine je potrebno takoj po zaključenih
zemeljskih delih humusirati, zatraviti in z ustreznim avtohtonim rastjem zasaditi. Brežine se pri zasaditvi zaščitijo z
biotorkretom.
Odvečne materiale je prepovedano odlagati v naravno
okolje. Glede na to, da so tla kvalitetna in prst neonesnažena,
naj se jo uporabi predvsem za rekultivacijo načetih površin.
Na območju ureditve je velika verjetnost odkritja geoloških naravnih vrednot, zato mora investitor med gradnjo
zagotoviti izvajanje občasnega nadzora lokalno pristojne
enote Zavoda RS za varstvo narave.
Morebitne najdbe fosilov in mineralov je potrebno zaščititi pred uničenjem, poškodbami ali krajo. Najdbe je potrebno prijaviti strokovni organizaciji (lokalno pristojni enoti
Agencije RS za okolje ali Zavoda RS za varstvo narave), ki
poda strokovne smernice glede ohranjanja vrednot oziroma
nadaljnjega ukrepanja.
19. člen
(varstvo pred hrupom)
Zaradi izračunane prekoračitve mejne ravni hrupa v
času gradnje se izvede pasivno protihrupno zaščito objektov
Vipavska 127 (drugo nadstropje) in Vipavska 128.
Gradnja dostopne ceste bo s stališča hrupne obremenjenosti okolja v celoti sprejemljiva, pod pogoji, pod katerimi
je bila narejena ocena vplivov hrupa. Z izdelanim projektom
organizacije gradbišča in ob upoštevanju dejanskega poteka
gradnje je izvajalec dolžan pred začetkom izvajanja del predvideti vse ukrepe, s katerimi bo zagotovljeno, da dovoljene
ravni hrupa ne bodo presežene.
V sklopu projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja
je potrebno izdelati podrobnejšo prognozo prometa za leto
začetka gradnje (2004) ter petletno (2009) in dvajsetletno
(2024) obdobje, posebej ločeno za noč in dan ter ločeno
za težka in ostala vozila. Na podlagi prognoze bo določena
ustrezna protihrupna zaščita navedenih stanovanjskih objektov in upoštevana v projektih za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
20. člen
(varstvo zraka)
Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje
ukrepe za varstvo zraka:
– predpise, ki urejajo emisije pri gradbeni mehanizaciji
in transportnih sredstvih;
– preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter
preprečevanje raznosa materiala z gradbišča.
21. člen
(varstvo pred požarom)
Požarna varnost na območju se ne bo spremenila. Dovozna cesta ustreza pogojem za dovozne poti za gasilce.
Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati določila
uredbe, ki ureja zaščito pred požarom v naravnem okolju.
22. člen
(deponije viškov materiala)
Odvzeti material se deponira na območju centralnega
odlagališča in se uporabi za sanacijo in renaturacijo načetih
površin.
Morebitni viški ostanejo deponirani in zavarovani na
območju centralnega odlagališča ter se uporabljajo za površinsko sanacijo na drugih mestih kadar in kjer za to nastopi
potreba v KS Rožna Dolina.
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23. člen
(ureditve za potrebe delovanja gradbišča)
V času gradnje je potrebno gradbišče omejiti tako, da
ne bo dodatnih posegov v naravo, čim manj naj se posega v
prostor izven površine predvidenega cestnega telesa. Gradbišče naj se omeji na širino trase, izven nje pa na manj kakovostna kmetijska zemljišča, gradbišče in začasne deponije
naj se ne širijo na gozdna zemljišča izven cestnega telesa.
V načrtu ekološke ureditve gradbišča, ki mora biti sestavni del načrta za izvedbo, naj se določijo ukrepi varstva
tal (emisije prahu, organizacija deponij in servisnih površin,
ukrepi ob razlitju nevarnih tekočin). Načrt naj vsebuje tudi
ukrepe za preprečevanje onesnaženja zraka v času gradnje.
VIII. TOLERANCE
24. člen
(tolerance)
Pri izvedbi lokacijskega načrta so dopustna odstopanja
od sprejetih tehničnih rešitev, če se ob nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških,
geomehanskih in drugih razmer pri izdelavi načrta za pridobitev dovoljenja za gradnjo poiščejo tehnične rešitve, ki so
primernejše iz urbanističnih, varstvenih ali tehničnih vidikov,
ki pa hkrati tudi ne poslabšujejo prostorskih, funkcionalnih in
okoljevarstvenih razmer na območju ureditve.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, v
delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.
Dopustne tolerance horizontalnih gabaritov trase so do
1,50 m, kar velja tudi za pozicije križanj in propustov.
Cesta se lahko uporablja tudi kot dopolnilna povezava
do stanovanjskega naselja ali obrtne cone, vendar ostaja njena osnovna namembnost dostop do centralnega odlagališča
odpadkov.
IX. ETAPNOST IZVEDBE
25. člen
(etapnost izvedbe)
Dostopno cesto se izvede v eni etapi.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
26. člen
(nadzor)
Investitor gradnje dovozne ceste mora pri gradnji upoštevati ugotovitve geološkega poročila. V času gradnje ceste
mora zagotoviti geološko-geomehanski nadzor in kontrolni
pregled po močnejših padavinah, ki bo sproti skrbel za določanje gradbenih (stabilizacijskih) ukrepov glede na nepredvidljive pojave in hitro spreminjajoče se geološke lastnosti
terena.
Med izvajanjem gradbenih del na območju gradbišča
mora investitor zagotoviti spremljanje in nadzor stanja na
gradbišču.
Investitor mora zagotoviti občasen nadzor Zavoda
Republike Slovenije za varstvo narave, zaradi verjetnosti
odkritja geoloških naravnih vrednot.
27. člen
(posebne obveznosti)
Poleg obveznosti, navedenih v predhodnem členu, so
obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje:

Stran

1688 /

Št.

16 / 20. 2. 2004

Uradni list Republike Slovenije

– nadzor tehnične usposobljenosti gradbene mehanizacije;
– nadzor nad uporabo goriv ter motornih in strojnih olj;
– nadzor in ukrepanje ob emisijah prahu z gradbenih
površin in preprečevanje prašenja z vlaženjem, prekrivanjem
sipkih tovorov v času transporta ter s čiščenjem koles vozil
v izvozu;
– ugotavljanje in spremljanje ter odstranjevanje odpadkov;
– ravnanje v skladu s določili pravilnika o ravnanju z odpadki v primeru onesnaženja tal ali izlitja nevarnih tekočin;
– nadzor nad uporabo gradbenih in izolacijskih materialov, predvsem pri lokacijah izkopov ter pri delih v strugah
potokov.
XI. NADZOR
28. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja teritorialno
pristojen inšpekcijski organ.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Oddelku za okolje in
prostor pri Mestni občini Nova Gorica.

Skupaj predlog investicij 2004–2007

1. Mestna uprava
2. Civilna zaščita, gasilstvo
3. Infrastruktura
4. Gospodarstvo
5. Šolstvo
6. Otroško varstvo
7. Kultura
8. Šport
9. Socialno varstvo
10. Zdravstvo
11. Stanovanjski sklad
12. Kulturni domovi v KS
Skupaj

30. člen
Ta odlok se objavi v uradnih objavah – Uradni list RS in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 350-20/99
Nova Gorica, dne 29. januarja 2004.
Župan
Občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.

676.

Sklep o sprejemu načrta razvojnih programov

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS,
79/99, 79/01, 124/00 in 30/02) in 19. člena statuta Mestne
občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02) je
Mestni svet mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. 1.
2004 sprejel naslednji

SKLEP
1
Sprejme se Načrt razvojnih programov Mestne občine
Nova Gorica za obdobje 2004–2007. Tabelarični pregled
Načrta razvojnih programov, ki je izdelan po investicijah po
področjih, je sestavni del tega sklepa. Načrt razvojnih programov zajema naslednjo strukturo investicij po področjih:

2004

2005

2006

2007

Skupaj

0
22,6
1.299,5
145
250
35
40
65

35
41
1.445
157
415
30
15
35

50
95
72
2.074,10

6
95
45
2.319,0

10
32
1.490
174
450
50
10
65
100
6
140
45
2.572,0

50
60
1.415
160
550
50
10
90
80
86
150
45
2.746,0

95
155,6
5.649,5
636
1.665
165
75
255
180
148
480
207
9.711,10

2
V vsakoletni občinski proračun se prioritetno vključijo
investicije potrjene v načrtu razvojnih programov.
3
Po sprejetju proračuna za posamezno leto se dopolni
načrt razvojnih programov tako programsko kot tudi časovno,
da prikazuje vedno aktualno štiriletno obdobje.
4
Ta sklep se objavi v uradnih objavah – Uradni list RS in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 403-02-2/2003
Nova Gorica, dne 29. januarja 2004.
Župan
Občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.
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PREVALJE
677.

Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto
2004

ODLOK
o proračunu Občine Prevalje za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Prevalje za leto
2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV – V TOLARJIH
I.
PRIHODKI SKUPAJ
954,463.739,47
70 DAVČNI PRIHODKI
464,917.000,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI
63,871.285,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI
57,421.352,45
73 PREJETE DONACIJE
20,838.600,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI
347,415.502,02
II.
40
41
42
43
III.

ODHODKI SKUPAJ
TEKOČI ODHODKI
TEKOČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

B)
IV.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
–
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
–
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
–

VI.
C)
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
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nančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter
načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 97/01 in
30/02) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS,
št. 15/99, 51/01) je Občinski svet občine Prevalje na 10. redni
seji dne 4. 2. 2004 sprejel

V.
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1.041,244.304,62
284,546.154,37
304,384.830,04
281,878.934,48
171,434.385,72
-86,780.565,15

RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE
–
ODPLAČILO DOLGA
6,666.660,00
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH
-93,447.225,15
NETO ZADOLŽEVANJE
-6,666.660,00
NETO FINANCIRANJE
86,780.565,15
STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2003
94,069.223,39

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe
in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofi-

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega
področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu septembru 2004 in konec leta poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in
njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Realizacija investicij je v skladu s 43. členom ZJF odvisna od realizacije prihodkovne strani predvsem pri vključevanju namenskih prihodkov (prodaje premoženja, donacij
občanov in pravnih oseb ter transfernih prihodkov države za
investicije).
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan ali druga
pooblaščena oseba. Odredbodajalec proračuna je župan
ali druga pooblaščena oseba. Za proračunske postavke
krajevnih skupnosti so odredbodajalci predsedniki krajevnih
skupnosti.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 30%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2004 30% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 70% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti uporabnika, ki bodo
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za
tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
– račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini
3,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o porabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
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4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Prevalje, v letu 2004 ne sme preseči skupne višine glavnic
29,963.525 tolarjev.
Župan občine je pooblaščen, da odloča za potrebe
proračuna o:
– začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni
višini,
– najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna
zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov, ki mora biti
odplačano do konca proračunskega leta,
– varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev.

679.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 30/02)
in 15. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici je Občinski
svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 11. redni seji dne 3. 2.
2004 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto
2004
1. SPLOŠNE DOLOČBE

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Prevalje v
letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep župana.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. 1. 2004.
Št. 403-01-01/1
Prevalje, dne 4. februarja 2004.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

678.

Odlok o spremembah odloka o priznanjih
in nagradi Občine Prevalje

Na podlagi 35. 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, 9/96
– odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00, 100/00 – sklep US, 16/02 – sklep US,
51/02) in 6. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS,
št. 15/99, 51/01) je občinski svet na 10. redni seji dne 4. 2.
2004 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o priznanjih in nagradi
Občine Prevalje
1. člen
V odloku o priznanjih in nagradi Občine Prevalje (Uradni
list RS, št. 66/00, 83/01 in 100/03) se 10. člen spremeni tako,
da se v četrtem odstavku številka 5 nadomesti s številko 3.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03203-0001/2003-6
Prevalje, dne 4. februarja 2004.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici za leto 2004

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
na ravni občine.
2. člen
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in
načrt razvojnih programov.
2. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Splošni del proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za
leto 2004 se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2004 v 000 SIT
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)
476,618
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
107,178
70 DAVČNI PRIHODKI
90,099
700 Davki na dohodek in dobiček
64,962
703 Davki na premoženje
9,121
704 Domači davki na blago in storitve
16,016
706 Drugi davki
–
71 NEDAVČNI PRIHODKI
17,079
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
7,173
711 Takse in pristojbine
1,641
712 Denarne kazni
155
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
–
714 Drugi nedavčni prihodki
8,110
72 KAPITALSKI PRIHODKI
66,618
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
20,000
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišča in neopred.
dolg. sredstev
46,618
73
74

II.
40

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki
iz drugih javnofinanč. institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

5,476
5,476
297,346
297,346
483,183
85,729
25,113

Uradni list Republike Slovenije
Skupina/Podskupina kontov

41

42
43

Proračun leta 2004 v 000 SIT

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
4,040
402 Izdatki za blago in storitve
55,076
403 Plačila domačih obresti
–
409 Rezerve
1,500
TEKOČI TRANSFERI
127,444
410 Subvencije
9,188
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
54,829
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanov.
17,128
413 Drugi tekoči domači transferi
46,299
414 Tekoči transferi v tujino
–
INVESTICIJSKI ODHODKI
256,042
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
256,042
INVESTICIJSKI TRANSFERI
13,968
430 Investicijski transferi
13,968

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov
IV.
75

V.
44

VI.

C)

-6,565

Proračun leta 2004 v 000 SIT

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
387
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
387
750 Prejeta vračila danih posojil
387
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
–
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
–
DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
–
440 Dana posojila
–
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
–
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE
387
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov
VII.
50

Št.

Proračun leta 2004 v 000 SIT

ZADOLŽEVANJE(500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO 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.)
STANJE SRED. NA RAČUNU OB KONCU
PRET. LETA

–
–
–
–
–
–
6,178
–
–
6,179

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sv. Jurij ob Ščavnici oziroma
na oglasni deski Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun
v skladu s predpisi. Prihodki, ki jih občinska uprava ustvari s
svojo dejavnostjo so prihodek proračuna. Prihodek proračuna so tudi donacije, ki jih občina prejme od domače ali tuje
pravne osebe.
5. člen
Namenski prejemki proračuna so: donacije, prihodki iz
naslova najemnin, prodaja premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, prispevki investitorjev
in občanov ter drugi namensko vplačani prejemki.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika v
proračunu.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu se prenesejo v proračun tekočega leta.
6. člen
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi
in občinska uprava. Ti so odgovorni za uporabo sredstev
proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem
delu proračuna.
7. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so javni
zavodi, skladi in agencije, katerih ustanovitelj je občina. Iz
občinskega proračuna se financirajo posredno, preko neposrednega uporabnika (občinske uprave). Sredstva za
delovanje in financiranje programov posrednega uporabnika
se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna
področja, kar se dogovori s pogodbo.
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med
vse uporabnike proračuna, vendar v odvisnosti od zapadlih
obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
9. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati
svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine
sredstev, ki so jim za te namene odobrene v občinskem proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih
obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
10. člen
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pristojnemu
organu občine predložiti:
– program dela ter finančne načrt za naslednje leto z
obrazložitvami najkasneje do 30. oktobra tekočega leta,
– zaključni račun tekočega leta ter poročilo o porabljenih proračunskih sredstvih z dokazili, do 28. 2. naslednjega
leta.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih
sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev
opravlja nadzorni odbor. Nadzorni odbor opravlja nadzor nad
materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe.
Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane
podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v
skladu z 8. in 9. členom ter prvim odstavkom tega člena,
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lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko
financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana.
Župan o začasni ustavitvi proračunskega financiranja
na prvi seji obvesti občinski svet.
12. člen
V skladu s 49. členom zakona o javnih financah se
v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko
rezervo, ki delujejo kot proračunski sklad.
Zgornja meja za oblikovanje proračunske rezerve je
1,5% skupno doseženih letnih prejemkov proračuna. Spodnja meja ni določena.
V letu 2004 ne bomo dodatno oblikovali proračunske
rezerve.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do
višine 100.000 SIT župan in o tem pisno obvesti občinski
svet.
V drugih primerih o porabi sredstev proračunske rezerve odloča občinski svet s sklepom oziroma s posebnim
odlokom.
13. člen
Skladno z 42. členom ZJF se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej
izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo:
– za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva in
– za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati
2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske
rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega
uporabnika.
14. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.
Župan je dolžan skrbeti za celovito in dosledno izvajanje proračuna v skladu s tem odlokom in drugimi veljavnimi
predpisi.
15. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so
v proračunu razporejena za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki med letom ne
pritekajo v predvideni višini ali prerazporedi proračunska
sredstva, vendar s tem ne sme ogroziti plačevanja zapadlih
zakonskih in pogodbenih obveznosti.
O določitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
16. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med konti v okviru proračunske postavke in med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Prerazporeditev župan izvede na podlagi pisnega dokumenta iz katerega mora biti razvidno, katera proračunska
postavka se zmanjšuje in katera se povečuje, s čimer ostane
proračun uravnotežen.
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O izvršenih prerazporeditvah mora župan trimesečno
poročati občinskemu svetu.
Osnova za prerazporeditev pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
17. člen
Župan lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki
bodo zahtevala plačilo v prihodnjih letih, če je v ta namen že
odprta proračunska postavka in so za ta namen planirana
sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2005 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
porabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnini pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
18. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma
pristojnost uporabnika ali posrednega uporabnika proračuna se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za
delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev
odloča župan.
Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom
ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik se neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se
prerazporedijo med druge uporabnike.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
19. člen
Župan lahko v skladu s tretjim odstavkom 77. člena
ZJF odpiše ali delno odpiše plačilo dolga dolžniku do višine
200.000 SIT.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
20. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko
zadolži do višine 17,500.000 tolarjev.
21. člen
Javno podjetje ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
soglasju odloča občinski svet.
Občinski svet odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.
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22. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v
skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun ter v skladu
z zakonom o javnih naročilih.
23. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju
načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb. O obliki
naložbe odloča župan skladno s predpisom ministrstva, pristojnega za finance.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
V obdobju začasnega financiranje Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno,
se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št.

680.

Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici za leto 2005

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 30/02)
in 15. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici je Občinski
svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 11. redni seji, dne 3. 2.
2004 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
za leto 2005
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
na ravni občine.
2. člen
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in
načrt razvojnih programov.
2. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Splošni del proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za
leto 2005 se določa v naslednjih zneskih:
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A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2005 v 000 SIT
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)
373,376
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
109,524
70 DAVČNI PRIHODKI
93,883
700 Davki na dohodek in dobiček
67,691
703 Davki na premoženje
9,504
704 Domači davki na blago in storitve
16,688
706 Drugi davki
–
71 NEDAVČNI PRIHODKI
15,641
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
7,474
711 Takse in pristojbine
1,710
712 Denarne kazni
162
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
–
714 Drugi nedavčni prihodki
6,295
72 KAPITALSKI PRIHODKI
–
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
–
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišča
in neopred. dolg. sredstev
–
73
74

Št. 40302-00001/2004
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 3. februarja 2004.
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l. r.
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II.
40

41

42
43
III.

PREJETE DONACIJE
7,776
730 Prejete donacije iz domačih virov
7,776
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
256,076
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanč.
institucij
256,076
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalca 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 ustanov.
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

373,779
88,286
25,933
4,167
56,186
–
2,000
133,646
9,196
56,891
17,857
49,702
–
140,800
140,800
11,047
11,047
-403

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2005 v 000 SIT
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
403
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
403
750 Prejeta vračila danih posojil
403
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
–
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
–
DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
–
440 Dana posojila
–
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
–
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE
403
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
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Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2005 v 000 SIT
D) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE(500)
–
50 ZADOLŽEVANJE
–
500 Domače zadolževanje
–
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
–
55 ODPLAČILO DOLGA
–
550 Odplačila domačega dolga
–
IX.
X.
XI.
XII.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.-IX.)
NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.)
STANJE SRED. NA RAČUNU
OB KONCU PRET. LETA

–
–
–
–

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sv. Jurij ob Ščavnici oziroma
na oglasni deski Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun
v skladu s predpisi. Prihodki, ki jih občinska uprava ustvari s
svojo dejavnostjo so prihodek proračuna. Prihodek proračuna so tudi donacije, ki jih občina prejme od domače ali tuje
pravne osebe.
5. člen
Namenski prejemki proračuna so: donacije, prihodki iz
naslova najemnin, prodaja premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, prispevki investitorjev
in občanov ter drugi namensko vplačani prejemki.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika v
proračunu.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu se prenesejo v proračun tekočega leta.
6. člen
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi
in občinska uprava. Ti so odgovorni za uporabo sredstev
proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem
delu proračuna.
7. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so javni
zavodi, skladi in agencije, katerih ustanovitelj je občina. Iz
občinskega proračuna se financirajo posredno, preko neposrednega uporabnika (občinske uprave). Sredstva za
delovanje in financiranje programov posrednega uporabnika
se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna
področja, kar se dogovori s pogodbo.
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med
vse uporabnike proračuna, vendar v odvisnosti od zapadlih

obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
9. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati
svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine
sredstev, ki so jim za te namene odobrene v občinskem proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih
obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
10. člen
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pristojnemu
organu občine predložiti:
– program dela ter finančne načrt za naslednje leto z
obrazložitvami najkasneje do 30. oktobra tekočega leta,
– zaključni račun tekočega leta ter poročilo o porabljenih proračunskih sredstvih z dokazili, do 28. 2. naslednjega
leta.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih
sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev
opravlja nadzorni odbor. Nadzorni odbor opravlja nadzor nad
materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe.
Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane
podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v
skladu z 8. in 9. členom ter prvim odstavkom tega člena,
lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko
financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana.
Župan o začasni ustavitvi proračunskega financiranja
na prvi seji obvesti občinski svet.
12. člen
V skladu s 49. členom zakona o javnih financah se
v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko
rezervo, ki delujejo kot proračunski sklad.
Zgornja meja za oblikovanje proračunske rezerve je
1,5% skupno doseženih letnih prejemkov proračuna. Spodnja meja ni določena.
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini
500.000 SIT.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do
višine 100.000 SIT župan in o tem pisno obvesti občinski
svet.
V drugih primerih o porabi sredstev proračunske rezerve odloča občinski svet s sklepom oziroma s posebnim
odlokom.
13. člen
Skladno z 42. členom ZJF se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej
izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo:
– za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva in
– za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati
2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske
rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega
uporabnika.
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14. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.
Župan je dolžan skrbeti za celovito in dosledno izvajanje proračuna v skladu s tem odlokom in drugimi veljavnimi
predpisi.
15. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so
v proračunu razporejena za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki med letom ne
pritekajo v predvideni višini ali prerazporedi proračunska
sredstva, vendar s tem ne sme ogroziti plačevanja zapadlih
zakonskih in pogodbenih obveznosti.
O določitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
16. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med konti v okviru proračunske postavke in med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Prerazporeditev župan izvede na podlagi pisnega dokumenta iz katerega mora biti razvidno, katera proračunska
postavka se zmanjšuje in katera se povečuje, s čimer ostane
proračun uravnotežen.
O izvršenih prerazporeditvah mora župan trimesečno
poročati občinskemu svetu.
Osnova za prerazporeditev pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
17. člen
Župan lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki
bodo zahtevala plačilo v prihodnjih letih, če je v ta namen že
odprta proračunska postavka in so za ta namen planirana
sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
3. v letu 2005 50% navedenih pravic porabe in
4. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
porabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnini pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
18. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma
pristojnost uporabnika ali posrednega uporabnika proračuna se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za
delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev
odloča župan.
Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom
ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik se neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se
prerazporedijo med druge uporabnike.
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
19. člen
Župan lahko v skladu s tretjim odstavkom 77. člena
ZJF odpiše ali delno odpiše plačilo dolga dolžniku do višine
200.000 SIT.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
20. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko
zadolži do višine 17,500.000 tolarjev.
21. člen
Javno podjetje ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
soglasju odloča občinski svet.
Občinski svet odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.
22. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v
skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun ter v skladu
z zakonom o javnih naročilih.
23. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju
načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb. O obliki
naložbe odloča župan skladno s predpisom ministrstva, pristojnega za finance.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
V obdobju začasnega financiranje Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno,
se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-00002/2004
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 3. februarja 2004.
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l. r.

ŠKOFJA LOKA
681.

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi

Na podlagi 175. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 21. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe in do-
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polnitve) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list
RS, št. 37/95 in 47/98), je Občinski svet občine Škofja Loka
na 7. redni seji dne 29. 1. 2004 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
1. člen
S tem sklepom se določi način, pričetek, trajanje in
mesto javne razgrnitve in čas javne razprave ter način obveščanja občanov za
1. predlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorske sestavine
srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za
obdobje od leta 1986 do 1990 in
2. predlog odloka o lokacijskem načrtu za zamenjavo obstoječih azbestnih cevi na primarnem vodovodu Visoko–Škofja
Loka.
2. člen
Besedilo in grafični del
»Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 ter prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje
od leta 1986 do 1990« in
»Odloka o lokacijskem načrtu za zamenjavo obstoječih
azbestnih cevi na primarnem vodovodu Visoko–Škofja Loka«
se javno razgrneta v prostorih Občine Škofja Loka, Mestni trg
15, Škofja Loka.
Za pričetek javne razgrnitve šteje prvi delovni dan, ki
sledi dnevu uveljavitve tega sklepa. Javna razgrnitev traja
30 koledarskih dni.
Javna razprava bo v zadnjem tednu javne razgrnitve.
Natančna lokacija, datum in ura bodo javno objavljeni v
prostorih javne razgrnitve in po lokalnem radio, ter lokalnem
časopisu.
Občani in organizacije se o javni razgrnitvi in javni obravnavi obveščajo z razglasom na oglasni deski občine, z objavo po lokalnem radiu in razglasom v lokalnem časopisu.
3. člen
Po končani javni razgrnitvi in javni razpravi občinski svet
obravnava pripombe in predloge, sprejme stališča ter dopolni
predloga odlokov. Tako dopolnjena akta sprejme kot
»Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 ter prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od
leta 1986 do 1990« in
»Odlok o lokacijskem načrtu za zamenjavo obstoječih azbestnih cevi na primarnem vodovodu Visoko–Škofja
Loka«.

nije.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

Ta sklep začne veljati sedem dni po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-340/2001
Škofja Loka, dne 29. januarja 2004.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

Uradni list Republike Slovenije
682.

Sklep o plačevanju takse za obremenjevanje
vode

Na podlagi drugega odstavka 4. člena uredbe o taksi za
obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95, 44/95, 8/96,
124/00 in 49/01) in 104. člena statuta Občine Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine
Škofja Loka na 6. redni seji dne 4. 12. 2003 sprejel

SKLEP
o plačevanju takse za obremenjevanje vode
I
Plačevanje takse za obremenjevanje vode se uvede za
celotno območje Občine Škofja Loka, v skladu s 4. členom
uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št.
41/95, 44/95, 8/96, 124/00 in 94/01).
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-340/2001
Škofja Loka, dne 4. decembra 2003.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

683.

Sklep o cenah vodarine in o cenah za
odvajanje komunalnih in odpadnih voda in
cenah čiščenja odpadnih in padavinskih voda
na območju Občine Škofja Loka

Na podlagi 59. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in 10. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je
Občinski svet občine Škofja Loka na 7. redni seji dne 29. 1.
2004 sprejel

SKLEP
o cenah vodarine in o cenah za odvajanje
komunalnih in odpadnih voda in cenah čiščenja
odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Škofja Loka
1. člen
S tem sklepom se določijo lastne in upravičena cena
vodarine (dejavnosti zbiranja, čiščenja in distribucije pitne
vode) iz sistema Loški vodovod na območju Občine Škofja
Loka, ki jo opravlja koncesionar Loška komunala, oskrba z
vodo in plinom d.d. in lastna in upravičena cena odvajanja
komunalnih in odpadnih voda in lastna in upravičena cena
čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine
Škofja Loka, ki jo opravlja koncesionar Loška komunala,
oskrba z vodo in plinom d.d.
2. člen
Cene vodarine iz prvega člena tega sklepa so diferencirane in po posameznih uporabnikih znašajo:
– gospodinjstvo 118 SIT/m3, od tega: 70 SIT/m3 lastna
cena in 48 SIT/m3 upravičena cena;
– gospodarstvo 148 SIT/m3, od tega: 100 SIT/m3 lastna
cena in 48 SIT/m3 upravičena cena;
– negospodarstvo 143 SIT/m3, od tega: 95 SIT/m3 lastna cena in 48 SIT/m3 upravičena cena.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Cene iz prvega člena tega sklepa, ločene po gospodarskih javnih službah in enotne za vse povzročitelje, znašajo:
– za gospodarsko javno službo odvajanje komunalnih
in odpadnih voda 63 SIT/m3, od tega: 38 SIT/m3 lastna cena
in 25 SIT/m3 upravičena cena;
– za gospodarsko javno službo čiščenje odpadnih in
padavinskih voda 79 SIT/m3, od tega: 54 SIT/m3 lastna cena
in 25 SIT/m3 upravičena cena.
V cenah iz prejšnjih odstavkov tega člena davek na dodano vrednost ni vključen.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep
o cenah vodarine na območju Občine Škofja Loka (Uradni
list RS, št. 25/01) in sklep z dne 17. 6. 1999 o določitvi cen
storitev za gospodarsko javno službo odvajanje komunalnih
in odpadnih voda in za gospodarsko javno službo čiščenje
odpadnih in padavinskih voda.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, cene tega sklepa pa se začnejo uporabljati po
določbah uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev
(Uradni list RS, št. 43/03).
Št. 355-6/2000,
353-2/1997
Škofja Loka, dne 29. januarja 2004.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.
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od 1500 do 2000 m3 letno
od 2000 do 3000 m3 letno
nad 3000 m3 letno
za povečanje stanovanjskih površin
za eno stanovanjsko enoto,
odštevalni vodomer ali ločen vodomer za enoto

3. člen
Delež k primarni kanalizaciji za priklop komunalnih odpadnih in tehnoloških voda po 1. členu tega sklepa je diferenciran po količini porabe pitne vode in načinu opremljanja
stavbnega zemljišča z vidika udeležba zavezanca in znaša:

A – GRADI ULIČNI KANAL

Na podlagi 59. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in 10. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je
Občinski svet občine Škofja Loka na 7. redni seji dne 29. 1.
2004 sprejel

SKLEP
o višini deleža k primarnem vodovodu in o
višini deleža k primarni kanalizaciji na območju
Občine Škofja Loka
1. člen
S tem sklepom se določijo deleži investitorjev k primarnem vodovodu in deleži k primarni kanalizaciji. Odmerjeni
znesek deleža po tem sklepu je investitor praviloma dolžan
poravnati pred priklopom na javni infrastrukturni vod. Delež
investitorju odmeri koncesionar, odmerno odločbo pa izda
občinska uprava. Osnova za odmero deleža je napoved porabe pitne vode ali dejansko odmerjena količina poraba pitne
vode za neko preteklo obdobje (eno leto).
2. člen
Delež k primarnem vodovodu po 1. členu tega sklepa je
diferenciran po količini porabe pitne vode in znaša:
do 200 m3 letno
od 200 do 400 m3 letno
od 400 do 600 m3 letno
od 600 do 1000 m3 letno
od 1000 do 1500 m3 letno

80.456

Kanal 1 – PRIKLJUČNIK ŽE PLAČUJE KANALŠČINO

Sklep o višini deleža k primarnem vodovodu
in o višini deleža k primarni kanalizaciji na
območju Občine Škofja Loka

Količina porabljene pitne vode

962.408
1,443.333
1,693.714

Opombe:
1. Pri večstanovanjskih objektih ali lokalih v hiši, kjer je
delež že plačan kot skupen (za skupni vodomer), ni pa še
plačan delež za dodatno enoto (ločen vodomer za enoto), se
pogodbeno lahko dogovori, da dokler ta delež ni plačan, se
poraba ločeno odčitava in zaračunava za posamezno enoto
na način:
a) porabnik posebej plača stroške menjave in kontrole
vodomera,
b) porabnik z letno porabo vode do 200 m3 plača 50%
višjo ceno vodarine in kanalščine s čiščenjem,
c) porabnik z letno porabo vode nad 200 m3 plača 25%
višjo ceno vodarine in kanalščine s čiščenjem,
d) odčitavanje vodomerov je lahko občasno, ostali računi se izdajo na osnovi pavšala.

Količina porabljene pitne vode

684.

1697

Cena v SIT

132.333
222.361
281.868
473.851
687.751

Cena v SIT

1. Vrstna hiša
75.680
2. Enota dvojčka
102.914
3. Do 200 m3 letno
129.007
4. Od 200 do 400 m3 letno
151.477
5. Od 400 do 600 m3 letno
184.909
6. Od 600 do 1000 m3 letno
309.892
7. Od 1.000 do 2.000 m3 letno
430.711
8. Od 2.000 do 3.000 m3 letno
629.071
9. Od 3.000 do 4.000 m3 letno
912.470
10. Od 4.000 do 6.000 m3 letno
1,659.451
11. Od 6.000 do 10.000 m3 letno
2,116.657
12. Od 10.000 do 15.000 m3 letno
3,069.216
13. Od 15.000 do 20.000 m3 letno
3,988.063
14. Od 20.000 do 30.000 m3 letno
5,781.648
15. Od 30.000 do 40.000 m3 letno
7,515.591
16. Od 40.000 do 60.000 m3 letno
10,891.918
17. Od 60.000 do 80.000 m3 letno
14,166.977
Vsaka dodatna stanovanjska enota, odštevalni vodomer ali
ločen vodomer na enoto
67.873
B – NE GRADI ULIČNEGA KANALA /DIREKTNI
PRIKLJUČEK/
Količina porabljene vode

1. Vrstna hiša
2. Enota dvojčka
3. Do 200 m3 letno
4. Od 200 do 400 m3 letno
5. Od 400 do 600 m3 letno
6. Od 600 do 1000 m3 letno
7. Od 1.000 do 2.000 m3 letno
8. Od 2.000 do 3.000 m3 letno
9. Od 3.000 do 4.000 m3 letno
10. Od 4.000 do 6.000 m3 letno
11. Od 6.000 do 10.000 m3 letno
12. Od 10.000 do 15.000 m3 letno
13. Od 15.000 do 20.000 m3 letno

Cena v SIT

132.611
184.769
222.918
245.386
311.138
546.260
777.916
1,144.400
1,674.849
2,391.844
3,825.766
5,547.222
7,209.029
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14. Od 20.000 do 30.000 m3 letno
10,449.417
15. Od 30.000 do 40.000 m3 letno
13,584.383
16. Od 40.000 do 60.000 m3 letno
19,686.466
17. Od 60.000 do 80.000 m3 letno
26,444.672
Vsaka dodatna stanovanjska enota, odštevalni vodomer ali
ločen vodomer na enoto
116.454

6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa se na območju Občine
Škofja Loka preneha uporabljati cenik Loške komunale d.d.
z dne 15. 10. 1998 in potrdila št. 353-2/97 z dne 2. 11. 1998
v delu, ki se nanaša na delež k primarnem vodovodu in primarni kanalizaciji.

KANAL 2 – PRIKLJUČNIK ŠE NE PLAČUJE KANALŠČINE

7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.

A – GRADI ULIČNI KANAL
Količina porabljene vode

1. Vrstna hiša
2. Enota dvojčka
3. Do 200 m3 letno
4. Od 200 do 400 m3 letno
5. Od 400 do 600 m3 letno
6. Od 600 do 1.000 m3 letno
7. Od 1.000 do 2.000 m3 letno
8. Od 2.000 do 3.000 m3 letno
9. Od 3.000 do 4.000 m3 letno
10. Od 4.000 do 6.000 m3 letno
11. Od 6.000 do 10.000 m3 letno
12. Od 10.000 do 15.000 m3 letno
13. Od 15.000 do 20.000 m3 letno
14. Od 20.000 do 30.000 m3 letno
15. Od 30.000 do 40.000 m3 letno
16. Od 40.000 do 60.000 m3 letno
17. Od 60.000 do 80.000 m3 letno
18. Nad 80.000 m3 letno
Vsaka dodatna stanovanjska enota,
odštevalni vodomer ali ločen vodomer na enoto
93.493

Cena v SIT

103.760
137.884
176.584
203.355
256.069
426.968
612.288
912.470
1,291.439
1,851.847
2,915.793
4,297.398
5,583.288
8,094.703
10,157.275
15,512.523
19,833.504
26,444.672

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

685.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98), je Občinski svet občine
Škofja Loka na nadaljevanju 7. redne seje dne 5. 2. 2004
sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

B – NE GRADI ULIČNEGA KANALA /DIREKTNI
PRIKLJUČEK/
Količina porabljene vode

Št. 353-2/97
Škofja Loka, dne 29. januarja 2004.

Cena v SIT

1. Vrstna hiša
176.584
2. Enota dvojčka
241.412
3. Do 200 m3 letno
308.087
4. Od 200 do 400 m3 letno
348.732
5. Od 400 do 600 m3 letno
469.939
6. Od 600 do 1.000 m3 letno
757.386
7. Od 1.000 do 2.000 m3 letno
1,121.514
8. Od 2.000 do 3.000 m3 letno
1,635.453
9. Od 3.000 do 4.000 m3 letno
2,310.994
10. Od 4.000 do 6.000 m3 letno
3,416.556
11. Od 6.000 do 10.000 m3 letno
5,334.988
12. Od 10.000 do 15.000 m3 letno
7,733.375
13. Od 15.000 do 20.000 m3 letno
10,049.917
14. Od 20.000 do 30.000 m3 letno
14,570.645
15. Od 30.000 do 40.000 m3 letno
18,940.174
16. Od 40.000 do 60.000 m3 letno
27,446.194
17. Od 60.000 do 80.000 m3 letno
35,770.495
18. Nad 80.000 m3 letno
44,369.449
Vsaka dodatna stanovanjska enota, odštevalni vodomer ali
ločen vodomer na enoto
162.990
4. člen
V cenah prejšnjih členov davek na dodano vrednost ni
vključen.

5. člen
Koncesionar za vsako naslednje leto, z veljavnostjo na
dan 1. januarja za tekoče leto, preračuna in uskladi deleže po
2. in 3. členu tega sklepa z indeksom rasti cen Združenja za
gradbeništvo in industrijo gradbenega material GZS – ostala
nizka gradnja.
Prvi datum uskladitve po prejšnjem odstavku je 1. 1.
2005.

1
Občinski svet občine Škofja Loka je odločil, da zemljišču
s parcelno št. 602/11, Seznam III, k.o. Lenart v izmeri 171 m2
preneha status javnega dobra.
2
Po uveljavitvi tega sklepa z zemljiščem razpolaga Občina Škofja Loka.
3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

ŠKOFLJICA
686.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka
o lokacijskem načrtu dvojnega križišča v
Škofljici G2-106/215 z G2-106/216 in
G2-106/260 z R3-646/1194

Na podlagi 175. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena statuta Občine
Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99), je Občinski svet občine
Škofljica na 10. seji dne 10. 2. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem
načrtu dvojnega križišča v Škofljici G2-106/215 z
G2-106/216 in G2-106/260 z R3-646/1194

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o lokacijskem načrtu dvojnega križišča v Škofljici G2-106/215 z
G2-106/216 in G2-106/260 z R3-646/1194 (Uradni list RS,
št. 112/02).
2. člen
Sprememba in dopolnitev se nanaša na potek trase
plinovodnega omrežja v območju obravnavanega križišča.
Spremembo in dopolnitev je izdelalo podjetje Projektivni
atelje – Prostor d.o.o. Ljubljana pod št. projekta 1242 v maju
2003.
3. člen
Sprememba in dopolnitev lokacijskega načrta iz prejšnjega člena vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze.
Teksti obsegajo:
– obrazložitev in utemeljitev spremembe in dopolnitve
lokacijskega načrta,
– smernice za načrtovanje organov in organizacij.
Grafični del obsega:
– pregledno situacijo M 1: 50.000,
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana
občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje
Občine Škofljica M 1: 5.000,
– kopijo katastrskega načrta M 1: 1.000,
– geodetski načrt obstoječega stanja M 1: 500,
– ureditveno situacijo M 1: 500,
– zbirni prikaz komunalnih in energetskih ureditev
M 1: 500,
– načrt gradbenih parcel M 1: 1.000,
– pregledni vzdolžni prerez M 1: 500/100,
– karakteristične prečne profile M 1: 100,
– tehnične elemente za zakoličbo cestnega telesa in
gradbenih parcel M 1: 500.
4. člen
V 3. členu se pred zadnjim odstavkom doda novi odstavek, ki se glasi:
Plinovod
k.o. Lanišče
449/1, 449/2, 449/7, 449/9, 449/14, 449/21, 449/22,
449/23, 451/2, 455/2, 461/2, 662/1, 664/1, 664/2, 666/1,
666/5, 666/8, 741/1, 741/3, 766/1, 766/3, 766/4, 774/3, 774/
4, 782/1, 784/1, 785/3, 787, 788, 2335/1, 2352/3, 2987/1,
2992.
5. člen
Za 19. členom se doda novi 19.a člen, ki se glasi:
»Plinovod
Obravnavano plinovodno omrežje predstavlja del plinovodnega omrežja v Občini Škofljica.
Plinovodi se izvedejo s polietilenskimi cevmi visoke
gostote (SDR 17, 6; PE 100), dimenzije DN 100 in DN 50,
vključno z odcepi za hišne plinovodne priključke manjših
dimenzij. Plinovod poteka v minimalnem odmiku od ostalih
komunalnih vodov.«.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00207/03/04
Škofljica, dne 12. februarja 2004.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l. r.
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ŠMARTNO PRI LITIJI
687.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Šmartno pri Litiji

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98,
70/00 in 51/02), 16. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji
(Uradni list RS, št. 33/03 in 106/03) in 81., 85. in 87. člena
zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) je
Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 10. redni seji dne
5. 2. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Šmartno pri Litiji
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 52/03) se
v 20. členu v zadnjem odstavka črta besedo »univerzitetno«
in doda besedilo »najmanj visoko strokovno izobrazbo«.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 111-1/2003
Šmartno pri Litiji, dne 5. februarja 2004.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

688.

Odlok o ustanovitvi in pristojnostih odborov
krajevnih skupnosti na območju Občine
Šmartno pri Litiji

Na podlagi 56. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji
(Uradni list RS, št. 33/03 in 106/03), je Občinski svet občine
Šmartno pri Litiji na 10. redni seji z dne 5. 2. 2004 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi in pristojnostih odborov krajevnih
skupnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji
1. člen
Zaradi zagotovitve sodelovanja občanov na območju
krajevnih skupnosti za opravljanje javnih zadev se s tem
odlokom na območju Občine Šmartno pri Litiji ustanovijo
odbori krajevnih skupnosti kot posvetovalno telo občinskega
sveta.
2. člen
Ustanovijo se naslednji odbori:
– Odbor Krajevne skupnosti Liberga, ki obsega območje naselij Liberga, Jelša in Preska nad Kostrevnico,
– Odbor Krajevne skupnosti Kostrevnica, ki obsega območje naselij Bogenšperk, Dvor, Lupinica, Velika Kostrevnica
in Mala Kostrevnica od hišne številke 15 dalje,
– Odbor Krajevne skupnosti Velika Štanga, ki obsega
območje naselij Koške Poljane, Račica, Mala Štanga in
Velika Štanga,
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– Odbor Krajevne skupnosti Štangarske Poljane, ki
obsega območje naselij Dragovšek, Gozd-Reka, Jastrebnik,
Ščit, Štangarske Poljane in Volčja Jama,
– Odbor Krajevne skupnosti Primskovo, ki obsega območje naselij Primskovo, Dolnji Vrh, Gornji Vrh, Gradišče
– k.o. Gradišče in Poljane, Ježce, Kamni vrh pri Primskovem,
Mihelca, Mišji Dol, Poljane pri Primskovem, Razbore – k.o.
Poljane del, Sevno, Stara Gora pri Velikem Gabru in Zagrič,
– Odbor Krajevne skupnosti Razbore, ki obsega območje naselij Ježni Vrh, Mulhe, Razbore – k.o. Ježni Vrh,
Vinji Vrh, Višnji Grm in Obla Gorica,
– Odbor Krajevne skupnosti Jablaniška dolina, ki obsega območje naselij Bukovica pri Litiji, Cerovica, Gradišče
pri Litiji, Jablaniške Laze, Jablaniški potok, Selšek, Spodnja
Jablanica, Zgornja Jablanica in Gradiške Laze,
– Odbor Krajevne skupnosti Javorje, ki obsega območje
naselij Javorje, Leskovica pri Šmartnem in Vrata,
– Odbor Krajevne skupnosti Vintarjevec, ki obsega
območje naselij Črni Potok, Podroje, Riharjevec in Vintarjevec,
– Odbor Krajevne skupnosti Zavrstnik, ki obsega območje naselja Zavrstnik.
3. člen
Odbor krajevne skupnosti varuje koristi prebivalcev krajevne skupnosti in pomaga pri uresničevanju zadovoljevanja
njihovih skupnih potreb, zlasti pa:
– oblikuje predloge za spremembo prostorskih planskih
in izvedbenih aktov, ki obravnavajo njihovo območje,
– sodeluje in daje mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo njihovo
območje,
– daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov občine z njihovega območja,
– sodeluje pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in
zaščito vodnih virov pitne vode,
– daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodeluje pri njihovi sanaciji,
– daje pobude za ureditev in olepšanje kraja in pri tem
sodeluje (ocvetličenje, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih
poti),
– daje pobude za prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti),
– sodeluje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih
prireditev,
– spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se
nanašajo na območje krajevne skupnosti ter oblikuje svoja
stališča in mnenja.
Stališča, mnenja, pobude in predlogi članov odborov
krajevnih skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine,
za katere so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne zavezujejo.
4. člen
Odbor krajevne skupnosti ima pet članov, ki jih imenujejo in razrešujejo na zborih občanov prebivalci posamezne
krajevne skupnosti. Funkcija člana odbora krajevne skupnosti je častna. Člani odbora krajevne skupnosti morajo imeti
stalno prebivališče v svoji krajevni skupnosti.
Zbor občanov za izvolitev odbora krajevne skupnosti
skliče župan občine z obvestilom, ki ga prejmejo vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti najkasneje dvajset dni pred
dnevom sklica.
5. člen
Kandidate za člane odbora predlagajo prebivalci z
območja krajevne skupnosti pisno. Predlogi kandidatur se
vložijo pisno pri županu občine najpozneje sedem dni pred
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dnevom glasovanja. Predlogu kandidature je potrebno predložiti pisno soglasje kandidata.
V primeru, da v zakonitem roku ni vloženih zadostno
število kandidatur, je možno kandidature vložiti na zboru
občanov. Tako predlagani kandidat mora podati soglasje k
kandidaturi ter dokazati, da ima stalno prebivališče na območju krajevne skupnosti.
6. člen
Zbor občanov krajevne skupnosti veljavno sprejema
svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če
je na zboru prisotnih najmanj toliko volilcev kot za veljavno
sprejemanje odločitev na zborih volilcev določa statut Občine
Šmartno pri Litiji.
Zbor občanov imenuje člane odbora krajevne skupnosti
z najmanj polovico glasov volivcev, ki sodelujejo na zboru.
Župan predlaga zboru občanov v sprejem listo kandidatov za odbor krajevne skupnosti. Pri določitvi liste kandidatov
mora zagotoviti sorazmerno zastopanost vseh naselij z območja krajevne skupnosti. V primeru, da lista kandidatov ni
izglasovana, se opravi posamično glasovanje o kandidatih po
abecednem redu njihovih priimkov. Izvoljeni so tisti kandidati,
ki prvi prejmejo potrebno število glasov do zapolnitve mest v
odboru krajevne skupnosti.
Zapisnik o postopku imenovanja odbora krajevne skupnosti je potrebno dostaviti komisiji za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
7. člen
Prvo sejo odbora krajevne skupnosti skliče župan v roku
20 dni po imenovanju odbora krajevne skupnosti in jo vodi do
izvolitve predsednika odbora krajevne skupnosti.
Odbor krajevne skupnosti izmed svojih članov z večino
glasov vseh članov odbora izvoli predsednika in namestnika
predsednika z večino opredeljenih glasov navzočih članov
odbora.
Mandat članov odbora krajevne skupnosti poteče s potekom mandata članov občinskega sveta.
8. člen
Predsednik odbora krajevne skupnosti predstavlja krajevno skupnost pri opravljanju javnih zadev v občini, sklicuje
in vodi seje odbora ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi odbor krajevne skupnosti. Predsednika odbora krajevne
skupnosti v njegovi odsotnosti nadomešča namestnik predsednika.
Odbor krajevne skupnosti imenuje tajnika, ki vodi zapisnike sej odborov krajevnih skupnosti.
9. člen
Odbor krajevne skupnosti dela in sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov. Odločitev
je sprejeta z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
Predsednik odbora krajevne skupnosti skliče sejo odbora praviloma štirikrat letno, mora pa jo sklicati, če to zahteva
župan, občinski svet ali najmanj polovica članov odbora.
Župan ima pravico biti navzoč na seji odbora krajevne
skupnosti s pravico razpravljati, nima pa pravice glasovati.
Seje odbora krajevne skupnosti so javne. O dogajanju
na seji se piše zapisnik. Zapisnik mora vsebovati podatke
o prisotnih na seji, dnevnem redu seje ter sprejetih sklepih.
Za zapisnik skrbi tajnik odbora krajevne skupnosti. Občinski
upravi je potrebno dostaviti gradivo za sklic seje.
Za delovanje odbora krajevne skupnosti se smiselno
uporabljajo določbe poslovnika občinskega sveta, če odbor
ne sprejme svojega poslovnika.
10. člen
Sredstva za delovanje odbora krajevne skupnosti se
zagotovi v proračunu občine za tekoče leto.
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11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 023-03/2003
Šmartno pri Litiji, dne 5. februarja 2004.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

TREBNJE
689.

Sklep o imenovanju častne občanke Občine
Trebnje

Na podlagi 21. 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, 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, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US in 70/00), odloka
o podeljevanju priznanj Občine Trebnje (SDL, št. 11/87) in
19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95,
80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 9. redni seji dne
11. 2. 2004 sprejel

SKLEP
o imenovanju častne občanke Občine Trebnje
1. člen
Občina Trebnje imenuje gospo Vilmo Bukovec, roj.
27. 2. 1920 s stalnim bivališčem Levčeva ulica 6, Ljubljana
za častno občanko Občine Trebnje.
2. člen
Podelitev posebne listine, ki jo podpiše županja Občine
Trebnje, se opravi v mesecu aprilu 2004.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 099-01/2003
Trebnje, dne 12. februarja 2004.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda l. r.

VOJNIK
690.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
zazidalnem načrtu Konjsko

Na podlagi 23. člena zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 08/03) ter 12. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) je Občinski svet občine Vojnik
na svoji seji dne 28. 1. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem
načrtu Konjsko
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I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve odloka o
zazidalnem načrtu Konjsko (Uradni list RS, št. 108/01) po
projektu številka ZN 40/03, ki ga je izdelal AR projekt, d.o.o.,
v oktobru 2003.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo
tekstualni in grafični del, ki sta sestavni dela tega odloka:
A) Tekstualni del
1. upoštevana zakonodaja in predpisi,
2. uvodni del,
3. analiza ustvarjenih razmer,
4. ureditvena situacija,
5. urbanistično arhitektonski pogoji,
6. komunala infrastruktura,
7. usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko
oblikovanje,
8. varstvo naravne in kulturne dediščine,
9. omejitve in pogoji glede zaščite okolja,
10. načrt gradbenih parcel,
11. etape izvajanja,
12. obveznosti investitorjev in izvajalcev,
13. smernice nosilcev urejanja prostora.
B) Odlok
C) Grafični del:
U1 Izsek iz planskega akta
U2 Katastrski načrt
U3 Geodetska podloga
U4 Arhitekturna situacija
U5 Geodetska zazidalna situacija
U6 Situacija komunalnih vodov in naprav
U7 Načrt gradbenih parcel

M 1:5000
M 1:2880
M 1: 500
M 1: 500
M 1: 500
M 1: 500
M 1: 500

II. MEJA OBMOČJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
ZAZIDALNEGA NAČRTA
3. člen
Meja območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta meji na severovzhodni strani z obstoječo javno asfaltirano cesto, na zahodni strani s predvideno dovozno cesto po
veljavnem zazidalnem načrtu, na južni strani pa z gradbeno
parcelo, ki je v naravi travnik.
Velikost območja sprememb in dopolnitev ZN znaša
ca. 1.122 m2.
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE
4. člen
V 5. členu se spremeni šesta alinea, tako da se glasi:
»– gradnja 73 enodružinskih stanovanjskih hiš«.
5. člen
6. člen se spremeni, tako da se glasi:
»– horizontalni gabarit: stanov. objekt št 62: 10.80 m x 6.60 m ± 10%.
stanov. objekt št 75: 9 m x 6 m +
nadstrešnica kot prizidek 4 m x 6 m ± 5%
– vertikalni gabarit:
stanov. objekt št. 62: klet + pritličje + izkoriščeno
podstrešje.
stanov. objekt št 75: pritličje + izkoriščeno podstrešje
nadstrešnica:pritličje
– kolenčni zid:
skrit pod kapjo, maks. 1 m
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stanov. objekt št. 62: ± 0 = 292.50 absolutne
višine (± 30 cm)
stanov. objekt št. 75: ± 0 = 294 absolutne višine
(± 30 cm)
simetična dvokapnica, glavna slemenska os
vzporedna z daljšo stranico objekta, naklon strehe 35-40 stopinj, kritina temne barve. Osvetlitev
podstrešnih prostorov z izvedbo frčad ali strešnih
oken
Nad nadstrešnico je predvidena ravna streha in
ureditev terase
klasična – zidana. Pri gradnji objektov je potrebno
upoštevati geotehnično poročilo o pogojih gradnje
členjena, gladki omet svetlih pastelnih tonih,
s kombinacijo lesenih elementov temno rjave
barve.«

območje namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče,
kjer se opravlja upravne, trgovske, storitvene ali gostinske
dejavnost.
S predvideno dejavnostjo ne bodo presežene maksimalno dovoljene ravni hrupa.«

6. člen
Poglavju se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»Po končani gradnji je potrebno okolico hortikulturno
urediti.
Dovozne manipulativne površine se asfaltirajo ali tlakujejo in zaključijo z robniki.
Oporni zidovi morajo biti obloženi z naravnim kamnom.«

12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

– kota pritličja:
– strehi:

– konstrukcija:
– fasada:

U7.

VI. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Poglavju se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
»Za vse posege v prostor se mora pred izdajo dovoljenja pridobiti lokacijsko informacijo pristojnega občinskega
organa za urejanje prostora Občine Vojnik. Po pogojih iz
lokacijske informacije se predvideni objekti v projektni dokumentaciji urbanistično obdelajo skladno s tem odlokom in
veljavno zakonodajo.«

Št. 350-04-0038-58/2004-15
Vojnik, dne 2. februarja 2004.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

7. člen
Poglavju se doda nov 6.b člen, ki se glasi:
»Gradbene parcele so določene v grafičnih prilogah

Predvideni odmik objektov od parcelnih mejah, ki mejijo z veljavnim zazidalnim načrtom je 4 m, znotraj območja
spremembe in dopolnitev zazidalnega načrta pa je dovoljen
minimalni odmik 2 m.«
IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN
ENERGETSKO INFRASTRUKTURO
8. člen
Poglavju se doda nov 9.b člen, ki se glasi:
»Na vzhodni strani pozidave je predvidena izvedba
skupnega cestnega priključka. Cestni priključek bo širine
vozišča 4.5 m z radiji krivin r = 3 m. Cestni priključek bo prilagojen niveleti vozišča javne poti.«
9. člen
V 11. členu se spremeni tretji odstavek, tako da se
glasi:
»Meteorne vode s strešin se bodo preko predvidenega
meteornega kanala in zadrževalnega bazena speljale v površinski odvodnik, z manipulativnih utrjenih površin pa preko
ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj in goriva v omenjeni
odvodnik.«
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO SPREMEMB IN
DOPOLITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA
10. člen
16. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Raven hrupa mora v mestu ostati v mejah dovoljenega.
Območje zazidalnega načrta spada po uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju v III. stopnjo varstva
pred hrupom za območje, kjer je dopusten poseg v okolje,
ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovskoposlovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno
bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim
ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje),

691.

Program priprave zazidalnega načrta Socka I

Na podlagi 12. in 27. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – v nadaljevanju: ZurePI) in 12. ter 45. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS,
št. 82/98 in 68/02) je župan Občine Vojnik dne 2. 2. 2004
sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
zazidalnega načrta Socka I
1. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Ocena stanja:
Na osnovi prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Vojnik – prostorski
plan občine Vojnik (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni
list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 99/99) je območje, ki je
predmet ZN predvideno za urejanje z zazidalnim načrtom.
Razlogi za pripravo ZN:
Glede na obstoječo pozidavo so se spremenila posamezna izhodišča, vrednote in potrebe razvoja oziroma
poselitve naselja Socka ter pridobile nove pobude občanov
za ZN Socka I.
Pravna podloga:
Priprava ZN Socka I poteka po predpisanem postopku,
skladno z določili ZUreP-I (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03
- popr.).
2. člen
(postopek sprejemanja ZN Socka I)
ZN se bo pripravljal in sprejemal po skrajšanem postopku. Zazidalni načrt obravnava gradnjo dveh enodružinskih hiš
z komunalno ureditvijo.
Za omenjeni poseg ni predpisana obvezna presoja
vplivov na okolje. Predlagani ZN ne vpliva na rabo kulturne
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dediščine ter rabo sosednjih zemljišč ali objektov, tako da je s
tem utemeljena odločitev, da se uporabi skrajšani postopek.
3. člen
(predmet ZN Socka I)
Predmet ZN Socka I je gradnja dveh stanovanjskih objektov z dovozno cesto in komunalno ureditvijo.
4. člen
(predmet in programska izhodišča ZN Socka I)
Na podlagi ZN Socka I mora biti možna izdaja lokacijske
informacije, na podlagi katere bo investitor oziroma projektant pridobil pogoje za izdelavo projektne dokumentacije, ki
se nanašajo na skladnost posegov s prostorskim aktom.
Programska izhodišča so podana in zastavljena v idejnih zasnovah.
5. člen
(okvirno ureditveno območje ZN Socka I)
ZN Socka I obsega območje, ki zajema zemljišča parc.
št. 679/2, 680/4, 680/7, 680/2, 680/3, 679/8, 680/5 k.o. Čreškova.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter
drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi ZN Socka I)
Koordinator postopka priprave ZN bo župan Občine
Vojnik in strokovne službe Občine Vojnik.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in
mnenj za pripravo ZN Socka I so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Območna enota Celje;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Uprava za obrambo Celje;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje, Območna pisarna Celje;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Celje;
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije;
– Telekom Slovenije, PE Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. Celje;
– Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Celje;
– Javne naprave, javno podjetje d.o.o., Celje.
Po sprejemu programa priprave pripravljavec pozove
pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 15 dni
smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili
34. člena ZUreP-I štelo, da smernic nimajo.
Na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN morajo nosilci urejanja prostora ravno tako v roku 15 dni podati
svoje mnenje.
V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja
prostora ne bodo podane, mora načrtovalec ZN kljub temu
upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Kolikor se v postopku priprave ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja
prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
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8. člen
(roki za pripravo ZN, oziroma posameznih faz)
1. objava programa priprave v Uradnem listu Republike
Slovenije;
2. izdelava gradiva za pridobivanje smernic – 10 dni po
objavi programa priprave;
3. pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora iz
6. člena – 15 dni po izdelavi gradiva;
4. uskladitev s smernicami in izdelava gradiva za javno
razgrnitev ZN – 10 dni po sprejetju pridobljenih smernic;
5. obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi;
6. javna razgrnitev in javna obravnava se izvede na
sedežu Občine Vojnik in KS Nova Cerkev – 15 dni od objave
v Uradnem listu RS;
7. občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve
predloga ZN;
8. zavzemanje stališč do pripomb ob javni razgrnitvi in
priprava predloga sprememb in dopolnitev ZN za sprejem
na Občinskem svetu občine Vojnik – 5 dni po končani javni
razgrnitvi;
9. obrazložitev predloga ZN na Občinskem svetu občine
Vojnik – 10 dni po pripravi stališč do pripomb oziroma ob
sklicu Občinskega sveta občine Vojnik;
10. po sprejetju stališč do pripomb na Občinskem svetu
občine Vojnik se uskladijo stališča in se izdela dopolnjeni
predlog sprememb in dopolnitev ZN oziroma dopolnitve in
popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale
utemeljene pripombe ter se ga posreduje v mnenja nosilcem
urejanja prostora 6. člena tega programa priprave – 10 dni
po obravnavi na Občinskem svetu občine Vojnik;
11. pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora iz
6. člena tega programa priprave – 15 dni po izdelavi dopolnjenega predloga;
12. po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog ZN
za obravnavo in sprejem na Občinskem svetu občine Vojnik
– 10 dni po pridobitvi vseh mnenj;
13. župan posreduje usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN v obravnavo in sprejem Občinskem svetu občine
Vojnik (odlok, obrazložitve, grafičnih del);
14. Občinski svet občine Vojnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah ZN na seji Občinskega sveta občine
Vojnik;
15. izdelava končnega dokumenta v petih izvodih – 5
dni po sprejetju odloka na seji Občinskega sveta občine Vojnik.
9. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta)
Za pripravo ZN Socka I ter za organizacijske in druge
stroške potrebna sredstva zagotovi investitor.
10. člen
(končna določba)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-04-0037-57-2004
Vojnik, dne 2. februarja 2004.

7. člen
(pridobitev geodetskih podlag)
Za območje predvidene prostorske ureditve je investitor
že pridobil geodetske podloge v digitalni obliki.
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Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

Stran
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Program priprave zazidalnega načrta Uršt II

Na podlagi 12. in 27. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – v nadaljevanju: ZurePI) in 12. ter 45. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS,
št. 82/98 in 68/02) je župan Občine Vojnik dne 2. 2. 2004
sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
zazidalnega načrta Uršt II
1. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Ocena stanja:
Na osnovi prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Vojnik – prostorski
plan občine Vojnik (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni
list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 99/99) je območje, ki je
predmet ZN predvideno za urejanje z zazidalnim načrtom.
Razlogi za pripravo ZN:
Po sprejetju zazidalnega načrta Uršt I (Uradni list RS,
št. 106/03) so se spremenila posamezna izhodišča, vrednote
in potrebe razvoja oziroma poselitve naselja Nova Cerkev ter
pridobile nove pobude občanov za ZN Uršt II.
Pravna podlaga:
Priprava ZN Uršt II poteka po predpisanem postopku,
skladno z določili ZUreP-I (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03
– popr.).
2. člen
(postopek sprejemanja ZN Uršt II)
ZN se bo pripravljal in sprejemal po skrajšanem postopku. Zazidalni načrt obravnava gradnjo petih enodružinskih hiš
z dovozno cesto in komunalno ureditvijo.
Za omenjeni poseg ni predpisana obvezna presoja
vplivov na okolje. Predlagani ZN ne vpliva na rabo kulturne
dediščine ter rabo sosednjih zemljišč ali objektov, tako da je s
tem utemeljena odločitev, da se uporabi skrajšani postopek.
3. člen
(predmet ZN Uršt II)
Predmet ZN Uršt II je gradnja petih stanovanjskih objektov z dovozno cesto in komunalno ureditvijo.
4. člen
(predmet in programska izhodišča ZN Uršt II)
Na podlagi ZN Uršt II mora biti možna izdaja lokacijske
informacije, na podlagi katere bo investitor oziroma projektant pridobil pogoje za izdelavo projektne dokumentacije, ki
se nanašajo na skladnost posegov s prostorskim aktom.
Programska izhodišča so podana in zastavljena v idejnih zasnovah.
5. člen
(okvirno ureditveno območje ZN Uršt II)
ZN Uršt II obsega območje, ki zajema zemljišča parc.
št. 667, 668, 669 k.o. Strmec in del zemljišča parc. št. 677,
678/1, 662/1 k.o. Strmec.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter
drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi ZN Uršt II)
Koordinator postopka priprave ZN bo župan Občine
Vojnik in strokovne službe Občine Vojnik.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in
mnenj za pripravo ZN Uršt II so:

Uradni list Republike Slovenije
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Območna enota Celje;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Uprava za obrambo Celje;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje, Območna pisarna Celje;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Celje;
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije;
– Telekom Slovenije, PE Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. Celje;
– Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Celje;
– Javne naprave, javno podjetje d.o.o., Celje.
Po sprejemu programa priprave pripravljavec pozove
pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 15 dni
smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili
34. člena ZUreP-I štelo, da smernic nimajo.
Na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN morajo nosilci urejanja prostora ravno tako v roku 15 dni podati
svoje mnenje.
V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja
prostora ne bodo podane, mora načrtovalec ZN kljub temu
upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Kolikor se v postopku priprave ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja
prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
7. člen
(pridobitev geodetskih podlag)
Za območje predvidene prostorske ureditve je investitor
že pridobil geodetske podloge v digitalni obliki.
8. člen
(roki za pripravo ZN, oziroma posameznih faz)
1. objava programa priprave v Uradnem listu Republike
Slovenije;
2. izdelava gradiva za pridobivanje smernic – 10 dni po
objavi programa priprave;
3. pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora iz
6. člena – 15 dni po izdelavi gradiva;
4. uskladitev s smernicami in izdelava gradiva za javno
razgrnitev ZN – 10 dni po sprejetju pridobljenih smernic;
5. obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi;
6. javna razgrnitev in javna obravnava se izvede na
sedežu občine Vojnik in KS Nova Cerkev – 15 dni od objave
v Uradnem listu RS;
7. občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve
predloga ZN;
8. zavzemanje stališč do pripomb ob javni razgrnitvi in
priprava predloga sprememb in dopolnitev ZN za sprejem
na Občinskem svetu občine Vojnik – 5 dni po končani javni
razgrnitvi;
9. obrazložitev predloga ZN na Občinskem svetu občine
Vojnik – 10 dni po pripravi stališč do pripomb oziroma ob
sklicu Občinskega sveta občine Vojnik;
10. po sprejetju stališč do pripomb na Občinskem svetu
občine Vojnik se uskladijo stališča in se izdela dopolnjeni
predlog sprememb in dopolnitev ZN oziroma dopolnitve in
popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale
utemeljene pripombe ter se ga posreduje v mnenja nosilcem
urejanja prostora 6. člena tega programa priprave – 10 dni
po obravnavi na Občinskem svetu občine Vojnik;
11. pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora iz
6. člena tega programa priprave – 15 dni po izdelavi dopolnjenega predloga;

Uradni list Republike Slovenije
12. po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog ZN
za obravnavo in sprejem na Občinskem svetu občine Vojnik
– 10 dni po pridobitvi vseh mnenj;
13. župan posreduje usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN v obravnavo in sprejem Občinskem svetu občine
Vojnik (odlok, obrazložitve, grafičnih del);
14. Občinski svet občine Vojnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah ZN na seji Občinskega sveta občine
Vojnik;
15. izdelava končnega dokumenta v petih izvodih – 5
dni po sprejetju odloka na seji Občinskega sveta občine Vojnik.
9. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta)
Za pripravo ZN Uršt II ter za organizacijske in druge
stroške potrebna sredstva zagotovi investitor.
10. člen
(končna določba)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-04-0036-56/2004-15
Vojnik, dne 2. februarja 2004.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

ZREČE
693.

Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj,
ceni za stavbna zemljišča in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč

Na podlagi 143., 144., 146. člena v povezavi s 179. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02)
in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99,
11/01, 81/02, 100/03) je Občinski svet občine Zreče na seji
2. 2. 2004 dne sprejel

ODLOK
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni
za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
1. člen
S tem odlokom se določa višina povprečne gradbene
cene za m2 koristne stanovanjske površine, cene za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč.
2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine se izračuna po JUS U. C. 2. 100 za III. stopnjo opremljenosti brez stroškov komunalnega urejanja in brez cene
stavbnega zemljišča.
Tako izračunano povprečno gradbeno ceno sprejme s
sklepom občinski svet najkasneje do 31. marca za tekoče
leto in se objavi v uradnem listu.
3. člen
Cena za stavbno zemljišče se oblikuje po območjih
urejanja in odstotkih od povprečne gradbene cene iz prejšnjega člena.

Št.

rije.
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4. člen
Območja stavbnih zemljišč so razdeljena v tri katego-

I. območje: center mesta Zreč (Cankarjeva ulica, Cesta na Roglo do št. 59, Cesta pod hribom, Cesta talcev,
Dobroveljska cesta, Dravinjska cesta, Ilirska pot, Kratka
pot, Kovaška cesta, Mladinska ulica, Ob gozdu, Obrtniška
cesta, Obvozna cesta, Ogljarska cesta, Pohorska cesta,
Prešernova cesta, Rudniška cesta, Slomškova ulica, Strma
cesta, Šarhova ulica, Šolska cesta, Štajerska ulica, Tovarniška cesta, Ulica Borisa Vinterja, Ulica bratov Mernik, Ulica
Janeza Koprivnika, Ulica Jurija Vodovnika, Ulica Pohorskega
Bataljona, Ulica 12. Oktobra, Vinogradna cesta, Vodnikova
ulica, Vodovodna cesta)
II. območje: ostali del Zreč, Bezovje nad Zrečami, Boharina, Breg, Loška gora pri Zrečah, Osredek pri Zrečah,
Radana vas, Zlakova, Rogla, Stranice, Bukovlje, Gornja vas,
Križevec, Lipa, Polajna, Spodnje Stranice Črešnova, Dobrovlje, Gorenje pri Zrečah, Gračič.
III. območje: Bork, Čretvež, Mala gora, Skomarje,
Resnik, Planina na Pohorju, Padeški vrh, Koroška vas na
Pohorju, Zabork.
Odstotki za posamezna območja iz prejšnjega člena
znašajo:
– za I. območje 2,5%,
– za II. območje 1,2%,
– za III. območje 0,9%.
5. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Zreče za I. stopnjo opremljenosti
in gostoto naseljenosti 100 do 200 prebivalcev na hektar
znašajo 15% povprečne gradbene cene za m2 koristne stanovanjske površine, in sicer:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe za
m2 koristne stanovanjske površine znašajo 7% povprečne
gradbene cene,
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe za
m2 koristne stanovanjske površine znašajo 8% povprečne
gradbene cene.
6. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč, se mesečno valorizirajo v skladu z indeksom rasti
cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji,
ki ga vsak mesec izračunava Združenje za gradbeništvo in
IGM Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije.
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listi RS in začne veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča
in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2000 (Uradni list RS, št. 36/00).
Št. 015-03-06/00-2
Zreče, dne 2. februarja 2004.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

Stran
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Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
javnem redu in miru v Občini Zreče

Na podlagi 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list
RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 24/01), 222. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98 in 97/03) ter
na podlagi 16. člen statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št.
28/99, 11/01 in 81/02) je Občinski svet občine Zreče na seji
dne 2. 2. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem
redu in miru v Občini Zreče
1. člen
V odloku o javnem redu in miru v Občini Zreče – v nadaljevanju: odlok (Uradni list RS, št. 17/98) se črta 2. člen.
2. člen
V odloku se v 3. členu črtajo točke 1., 4. in 5.
3. člen
Spremeni se naslov poglavja pod rimsko št. VI, ki se
sedaj glasi:
»Ravnanje z zapuščenimi vozili«.
4. člen
Spremeni se 13. člen odloka, ki se glasi:
»Občinski inšpektor, ki evidentira zapuščeno vozilo,
pusti na vidnem mestu vozila pisno obvestilo, s katerim lastnika opozori, da je dolžan v osmih dneh odstraniti zapuščeno
vozilo, s površin navedenih v 12. členu tega odloka ter da mu
o tem predloži ustrezno dokazilo. V nasprotnem primeru mu
bo odrejena odstranitev na njegove stroške.
Občinski inšpektor v postopku odstranjevanja zapuščenega vozila stori vse potrebno, da ugotovi lastnika
zapuščenega vozila.
Če lastnik na osnovi opozorila ne odstrani zapuščenega
vozila, izda občinski inšpektor odločbo o odstranitvi zapuščenega vozila, s katero odredi, da vozilo odstrani v določenem
roku, sicer bo na njegove stroške odpeljano v hrambo pooblaščenemu izvajalcu.
Če lastnik na osnovi odločbe ne odstrani zapuščenega
vozila v določenem roku, izda občinski inšpektor odločbo o
odstranitvi zapuščenega vozila pooblaščenemu izvajalcu.
Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
Če se na kraju samem ugotovi, da je vozilo očitno
zavrženo ter se v nobenem primeru ne more usposobiti
za vožnjo, ne predstavlja vrednosti, oziroma gre le še za
ostanke vozila in ni mogoče ugotoviti lastnika se, ne glede
na določbe tega odloka, odredi uničenje vozila skladno z
veljavno zakonodajo.«
5. člen
14. in 15. člen odloka se črtata.
6. člen
V 16. členu odloka se beseda »odredbodajalec« nadomesti z besedo »občinski inšpektor«.
7. člen
17., 18. in 19. člen odloka se črtajo.

si:

8. člen
V 21. členu odloka se spremeni prvi stavek, ki se gla-

»Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek:…………..«

Uradni list Republike Slovenije
9. člen
V 22. členu odloka se spremeni prvi stavek, prvega odstavka, ki se glasi:
»Pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi
s samostojnim opravljanjem svoje dejavnosti se kaznuje za
prekršek z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, če: ……….«
Spremeni se drugi odstavek istega člena odloka, ki se
glasi:
»Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, če stori katero dejanje
iz prvega odstavka tega člena.«
10. člen
Črta se 23. člen odloka.
11. člen
V 24. členu odloka se spremeni prvi stavek, ki se
glasi:
» Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek na kraju samem:………..
V prvi točki se črta točka 6.
Doda se nov drugi odstavek 24. člena, ki se glasi:
»Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek na kraju samem kdor stori dejanje iz 6. točke 3. člena
tega odloka.«
12. člen
Doda se novi 24.a člen odloka, ki se glasi:
»Z denarno kaznijo 50.000 SIT se za prekršek kaznuje
fizična oseba – lastnik zapuščenega vozila, ki je odloženo na
površinah navedenih v 12. členu tega odloka.
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se za prekršek kaznuje
pravna oseba – lastnik zapuščenega vozila, ki je odloženo na
površinah navedenih v 12. členu tega odloka.«
13. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 221-04/2003-7
Zreče, dne 2. februarja 2004.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

695.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni
rabi

Na podlagi 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 28/99, 11/01, 81/02 in 1003) je Občinski svet občine
Zreče na seji dne 2. 2. 2004 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1.
Ukine se status javnega dobra zemljišče v splošni rabi
parc. št. 721/2, pot v izmeri 71m2, vpisana pri vl. št. S002,
k.o. Radana vas.
2.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj zemljišča v splošni rabi in se vknjiži lastninska pravica v
korist Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče.

Uradni list Republike Slovenije
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 455-15/2003-2
Zreče, dne 2. februarja 2004.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

SEVNICA
696.

Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Sevnica

Na podlagi 29. in 49. 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, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna
razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – od. US RS, 39/96 – odl.
US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl.
US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02), zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02), 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00
in 65/03) ter 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) in uredbo
o disciplinskem postopku v organih državne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 58/03) je Občinski svet občine Sevnica na 10. redni seji
dne 28. 1. 2004 sprejel

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa organizacija Občinske uprave
občine Sevnica (v nadaljevanju: občinske uprave), delovno
področje notranjih enot občinske uprave ter ureja druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava opravlja na delovnih področjih, določenih s tem odlokom, upravne, strokovne in druge naloge v
okviru pravic in dolžnosti občine.
Zadeve iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne
pristojnosti opravlja občinska uprava pod pogoji in na način,
ki je določen z zakonom, statutom občine in s tem odlokom.
Občinska uprava je glede izvrševanja odločitev občinskega sveta odgovorna občinskemu svetu, v zadevah, ki jih
nanjo prenese država, pa tudi pristojnemu ministrstvu.
3. člen
Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti občine
izvaja zakone, odloke ter druge splošne in posamične akte,
odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti, pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov občine, spremlja stanje in
daje pobude za reševanje vprašanj na področjih za katera
je ustanovljena ter odgovarja za stanje na teh področjih, in
opravlja druga strokovna in administrativna dela za občinski
svet, župana, nadzorni odbor, komisije in odbore občinskega
sveta ter druga delovna telesa.
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Občinska uprava sodeluje v zadevah lokalnega pomena s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi
javnimi službami in drugimi organizacijami ter zagotavlja
uresničevanje pravic, potreb in interesov občanov.
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava lahko
sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih
pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj, določenih podatkov
ter obvestil in preko skupnih delovnih teles ter nudi potrebno
pravno in strokovno pomoč krajevnim skupnostim.
4. člen
Občinska uprava lahko v soglasju z županom naroči
izvajanje nekaterih strokovnih nalog v skladu z zakoni pri
zunanjih organizacijah in posameznikih.
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino
ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. Z aktom o
ustanovitvi projektne skupine se določi njena sestava, vodja
delovne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
5. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje
več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok
in stopenj znanja iz različnih organizacijskih enot občinske
uprave, lahko župan s sklepom ustanovi delovne in projektne
skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi
župan določi sestavo delovne ali projektne skupine, vodjo
delovne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roke za
izvedbo nalog, sredstva in druge pogoje za njeno delo.
6. člen
Občinska uprava mora organizirati opravljanje svojega
dela tako, da bo občanom omogočeno, da v čim krajšem
času in na najbolj kakovosten način uveljavljajo svoje pravice
in potrebe.
7. člen
Delo občinske uprave je javno. O delu občinske uprave
obveščata javnost župan in direktor občinske uprave, po njunem pooblastilu pa lahko tudi vodje notranjih organizacijskih
enot ali drugi delavci občinske uprave iz svojega delovnega
področja. Javnost dela se zagotavlja s pošiljanjem gradiv za
seje občinskega sveta predstavnikom sredstev javnega obveščanja, predstavnikom političnih strank in predsednikom
svetov krajevnih skupnosti, z uradnimi sporočili za javnost,
posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet
v skladu z veljavno zakonodajo, novinarskimi konferencami,
okroglimi mizami in z drugimi oblikami sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja in na druge ustrezne
načine, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske
uprave.
Občinska uprava oziroma njeni delavci morajo varovati
tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
8. člen
Občinska uprava je organizirana tako, da zagotavlja:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog občinske uprave,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog,
– usmerjenost k uporabnikom njenih storitev,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
9. člen
Občinska uprava je organizirana kot enoten organ, ki
ima notranje organizacijske enote:
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– oddelek za družbene dejavnosti,
– oddelek za finance,
– oddelek za gospodarske dejavnosti,
– oddelek za okolje in prostor, v katerem je organiziran
režijski obrat stavbnih zemljišč,
– splošna služba.
Neposredno pri županu deluje kabinet župana, ki je za
svoje delo odgovoren županu.
Delovna mesta vodij notranjih organizacijskih enot so
uradniški položaji.
Notranje organizacijske enote vodijo vodje oddelkov, ki
jih imenuje in razrešuje župan in so za svoje delo odgovorni
županu in direktorju občinske uprave. Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni, statutom in drugimi
predpisi občine in po navodilih predstojnika.
10. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in
zastopa občino ter nadzoruje, usmerja in daje navodila za
vodenje občinske uprave.
V času odsotnosti ali zadržanosti župana ga nadomešča tisti podžupan, ki ga določi župan.
V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan
pooblasti.
11. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske
uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Delovno mesto direktorja občinske uprave je uradniški
položaj II. stopnje.
Direktor občinske uprave:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na 1. stopnji,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje
nalog občinske uprave,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in
vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v
občini,
– organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč,
– razporeja delo med delavci v občinski upravi,
– skrbi za delovno disciplino.
Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let. Izpolnjevati mora pogoje za imenovanje v naziv po zakonu, imeti
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem in 11 let delovnih izkušenj.
Župan lahko pooblasti direktorja občinske uprave za
podpisovanje določenih aktov poslovanja.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren
županu.
12. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan v aktu o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja
zaposlenih v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave.
13. člen
Zaposleni v občinski upravi so upravičeni do plače z
zakonom, drugimi predpisi ter aktom o sistemizaciji delovnih
mest v občinski upravi.
14. člen
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava.
15. člen
Posamične akte o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti občine izdaja direktor občinske uprave, ki lahko pooblasti
delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje
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v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v
upravnih stvareh.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.
16. člen
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske
pristojnosti in prenesene državne pristojnosti odločajo uradne
osebe po zakonu o splošnem upravnem postopku in po posebnih postopkih določenih z zakonom.
17. člen
Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in
drugih predpisov o upravnem postopku ter zagotavlja vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisi.
18. člen
O upravnih stvareh lahko odloča samo uradna oseba,
ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in ima višjo ali
visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne
usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku, v skladu
s posebnim zakonom. Ob teh pogojih lahko na prvi stopnji
v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi uradna oseba, ki
ima srednjo izobrazbo.
Administrativna dela v organih in službah občine lahko
opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.
19. člen
O pritožbah zoper posamične akte o upravnih stvareh
iz občinske pristojnosti odloča župan.
O pritožbah zoper posamične akte o upravnih stvareh,
ki jih v zadevah iz prenesene državne pristojnosti na prvi
stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno
za ustrezno področje, oziroma njegov organ v sestavi.
20. člen
O izločitvi vodje notranje organizacijske enote občinske
uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve vodje ali delavca o stvari
tudi odloči.
O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan; o
izločitvi župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o
stvari tudi odloči.
O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave
odloča župan.
III. DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
21. člen
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge na
naslednjih področjih:
– pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi
z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva,
šolstva, otroškega varstva, kulture, športa in socialnega
skrbstva,
– pripravljanje in uresničevanje programov razvoja otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva,
kulture, zdravstva, športa in socialnega skrbstva,
– materialna skrb za vzgojno-varstvene ustanove, kritje
materialnih stroškov za osnovno šolstvo,
– organiziranje mreže zdravstvene službe na primarni
ravni, lekarniške dejavnosti, mrliške ogledne službe,
– podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
– svetovanje občanom glede osebne pomoči, pomoči
družinam na domu, subvencioniranja najemnin,
– skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih
sredstev vseh družbenih dejavnosti neposredno s strani občine ali prek javnih zavodov na tem področju,
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– pospeševanje in financiranje kulturnih dejavnosti in
ustanov,
– skrb za programsko usklajevanje in financiranje varovanja naravne in kulturne dediščine,
– pospeševanje športa in rekreacije,
– ustvarjanje pogojev za delovanje institucij civilne
družbe,
– sodelovanje z odborom za zdravstveno varstvo in socialo, z odborom za otroško varstvo in šolstvo, z odborom za
kulturo in z odborom za šport,
– kadrovske zadeve za občinsko upravo,
– informacijska dejavnost,
– priprava predpisov iz svojega delovnega področja,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za
pridobitev sredstev s področja družbenih dejavnosti,
– planiranje in nadzor nad porabo sredstev proračuna,
potrebnih za izvajanje nalog družbenih dejavnosti,
– opravljanje drugih nalog s področja družbenih dejavnosti, ki sodijo v pristojnost občinske uprave.
22. člen
Oddelek za finance opravlja naloge na naslednjih področjih:
– priprava in razlaga občinskega proračuna in zaključnega računa,
– finančno poslovanje,
– blagajniško poslovanje,
– računovodstvo in knjigovodstvo,
– sodelovanje z odborom za finance in proračun in z
nadzornim odborom.
23. člen
Oddelek za gospodarstvo opravlja naloge na naslednjih
področjih:
– načrtovanje razvoja občine,
– zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva; pospeševanje malega gospodarstva, trgovinske dejavnosti,
gostinstva, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti,
– zagotavljanje pogojev za razvoj in pospeševanje
kmetijstva, skrb in ukrepi za gospodarno rabo občinskih
kmetijskih zemljišč, promet s kmetijskimi zemljišči, agromelioracijski ukrepi na področju kmetijskih zemljišč, pašni
red čebelarstva,
– spremljanje gospodarskih gibanj,
– analitična in statistična dejavnost,
– podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
– predpisovanje lokalnih davkov,
– sodelovanje z odborom za malo gospodarstvo in z
odborom za kmetijstvo,
– pripravljanje predpisov iz svojega delovnega področja,
– določanje prekrškov in denarnih kazni za prekrške, s
katerimi se kršijo predpisi občine,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za
pridobitev sredstev s področja gospodarstva,
– planiranje in nadzor nad porabo sredstev proračuna,
potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
– opravljanje drugih nalog iz občinske pristojnosti na
področju gospodarske dejavnosti.
24. člen
Oddelek za okolje in prostor in znotraj njega režijski
obrat stavbnih zemljišč opravljata naloge na naslednjih področjih:
– skrbi za razvoj in delovanje lokalnih javnih služb; oskrba s pitno vodo, oskrba s plinom, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, odlaganje ostankov komunalnih
odpadkov, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje
javnih poti in poti za pešce, urejanje javnega prevoza, urejanje javnih parkirišč, urejanje trgov in ulic, dimnikarska služba,
pokopališka in pogrebna služba,
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– gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest,
rekreacijskih in drugih javnih površin,
– pripravljanje strokovnih podlag za organizirano stanovanjsko gradnjo in reševanje stanovanjskih problemov,
zlasti socialnih kategorij, ter s tem v zvezi skrb za pripravo,
komunalno urejanje in oddajo stavbnih zemljišč,
– splošne stanovanjske zadeve in upravljanje s stanovanjskim skladom,
– pripravljanje strokovnih podlag in organiziranje sprejemanja prostorskega plana občine in prostorskih izvedbenih
aktov,
– pripravljanje in izvajanje ukrepov s področja varstva
okolja oziroma ekologije iz pristojnosti občine,
– podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
– skrb za vzdrževanje, popravila in obnovo nepremičnega premoženja občine,
– javne prireditve,
– organiziranje komunalno-redarstvene službe in skrb
za javni red in mir v občini,
– ugotavljanje javnega interesa za pridobitev zemljišč
za potrebe občine,
– sodelovanje z odborom za varstvo in urejanje okolja, z
odborom za komunalno dejavnost in infrastrukturo, odborom
za vodooskrbo in kanalizacijo ter z odborom za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu,
– pripravljanje predpisov iz svojega delovnega področja,
– določanje prekrškov in denarnih kazni za prekrške, s
katerim se kršijo predpisi občine,
– spremljanje uradnih objav, razpisov, natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine,
– planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog občine,
– gospodari s stavbnimi zemljišči v skladu z zakonom
o stavbnih zemljiščih,
– vodi evidenco stavbnih zemljišč,
– vodi evidenco zavezancev plačila nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča,
– obračunava višino nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča in izvaja nadzor nad plačili,
– obračunava višino komunalnega prispevka, izdaja
ustrezne odločbe, vodi evidenco o izdanih odločbah in plačilih komunalnega prispevka,
– obračunava in vodi evidenco komunalnih taks ter izdaja ustrezne odločbe,
– pripravlja in vodi investicije ter upravlja in gospodari z
infrastrukturnimi objekti, napravami ipd.,
– vodi kataster infrastrukturnih objektov gospodarskih
javnih služb,
– vodi evidenco poslovnih prostorov, izvaja operativne
naloge v zvezi z oddajo poslovnih prostorov v najem, vodi
evidenco plačanih najemnin,
– sodeluje pri izdelovanju investicijskih programov urejanja stavbnih zemljišč za posamezna območja,
– skrbi za izvajanje investicijskih programov urejanja
stavbnih zemljišč ter odloča o oddaji investicijskih del izvajalcem,
– izdaja potrdila, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne obstaja predkupna pravica,
– uveljavljanje predkupne pravice občine,
– skrbi za požarno varnost,
– organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
– opravljanje drugih nalog iz občinske pristojnosti na
področju okolja in prostora,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in predpisi
občine.
25. člen
Splošna služba:
– organizira občinsko upravo,
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj občine,
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– upravlja občinsko premoženje,
– opravlja upravno nadzorstvo,
– pripravlja splošne akte,
– sklepa pogodbe o odtujitvi premičnin in nepremičnin,
o koncesijah in drugih razmerjih,
– skrbi za izvedbo lokalnih volitev in volitev predstavnikov lokalnih interesov v državni svet,
– ustvarja pogoje za delo političnih strank,
– sodeluje z odborom za priznanja in z odborom za
vloge in pritožbe,
– opravlja strokovne, organizacijske in administrativne
naloge za občinski svet, nadzorni odbor, občinske komisije
in odbore,
– opravlja tehnične in druge naloge za delovanje uprave,
– fotokopira in razmnožuje za potrebe občanov,
– skrbi za zavarovanje in vzdrževanje premičnega in
nepremičnega premoženja občine,
– vodi razgovore s krajevnimi skupnostmi, javnimi
zavodi, gospodarskimi javnimi službami, podjetji in drugimi
organizacijami,
– pripravlja osnove in strokovne podlage ter dokumente
za investicije in razvoj ter skrbi za prijavo na natečaje za
skladnejši regionalni razvoj,
– povezuje, zbira, analizira podatke vseh oddelkov občinske uprave v zvezi z investicijami in razvojem,
– spremlja uradne objave, razpise in natečaje za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine,
– planira in nadzira porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog službe,
– opravlja druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za občinske uprave,
– nudi pravno pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju
– ter opravlja naloge s področij glavne pisarne.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko župan za vodenje
disciplinskega postopka in za odločanje o disciplinski odgovornosti na prvi stopnji imenuje disciplinsko komisijo.
Disciplinska komisija iz drugega odstavka tega člena
ima tri člane, ki morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj, vsaj eden izmed
članov pa mora biti univerzitetni diplomirani pravnik.

26. člen
Kabinet župana:
– opravlja organizacijska in administrativno-tehnična
opravila za potrebe župana, podžupanov in direktorja občinske uprave,
– nadzira in revidira uporabo javnih finančnih sredstev
neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter drugih subjektov, za katere je nadzor oziroma revidiranje možno
na podlagi veljavnih predpisov ali pogodbe,
– načrtuje in spremlja prihodke in porabo sredstev občinskega proračuna v okviru delovnega področja,
– načrtuje in organizira informiranje javnosti,
– organizira in skrbi za izvajanje opravil v zvezi s poslovnimi dogodki občine,
– organizira in izvaja protokolarne zadeve.

32. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine
Sevnica, Uradni list RS, št. 23/95, odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Sevnica, Uradni list RS, št. 18/98 in
38/99.

27. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena z
zakonom, statutom in s tem odlokom, opravi tisti delavec, v
katerega delovno področje naloga spada po vsebini ali po
pravilniku o sistemizaciji. Če je naloga takšna, da po svoji
naravi ne spada v delovno področje nobenega od delavcev
občinske uprave, jo opravi delavec, ki ga določi direktor občinske uprave. Za svoje delo so delavci občinske uprave odgovorni županu in direktorju občinske uprave, disciplinsko in
odškodninsko pa županu.
Oddelki in službe občinske uprave so dolžni s premičnim in nepremičnim premoženjem občine ravnati kot dobri
gospodarji.
28. člen
O disciplinski odgovornosti delavcev občinske uprave
odloča na prvi stopnji župan, na drugi stopnji pa komisija za
pritožbe pri reprezentativnih združenjih lokalnih skupnosti.

29. člen
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana in
direktorja oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Sestavo kolegija določi glede na obravnavano problematiko župan. Kolegij
sklicuje župan ali direktor občinske uprave, po potrebi.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Župan Občine Sevnica v roku 90 dni po uveljavitvi
tega odloka izda pravilnik o sistematizaciji delovnih mest v
Občinski upravi občine Sevnica v skladu s tem odlokom in
uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih
in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 58/03), ki je podlaga za razporeditev
javnih uslužbencev občinske uprave na ustrezna delovna
mesta oziroma za drugo določitev o pravicah in obveznostih
delavcev v občinski upravi.
31. člen
Za direktorja občinske uprave, ki je ob uveljavitvi tega
odloka na položaju, teče štiri letna doba imenovanja na položaj od 28. 6. 2003 dalje.
Potek dobe imenovanja za direktorja občinske uprave
ne vpliva na delovno razmerje, sklenjeno za nedoločen čas.

33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03100-0001/2004
Sevnica, dne 28. januarja 2004.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

MINISTRSTVA
697.

Pravilnik o spremembah pravilnika
o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo
v veterinarski medicini

Na podlagi 16., 21. in 22. člena zakona o zdravilih in
medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00,
7/02, 13/02 – ZKrmi in 67/02) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije

Št.

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o dovoljenju za promet
z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini*
1. člen
V pravilniku o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 3/02) se za
naslovom ''2. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA
ZA PROMET'' doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Zdravilo, ki je namenjeno živalim za proizvodnjo živil,
lahko pridobi dovoljenje za promet le, če so zdravilne učinkovine oziroma farmakološko aktivne snovi, ki jih zdravilo
vsebuje, navedene v vsakokrat veljavnem besedilu Prilog I,
II ali III uredbe Sveta 2377/90/EGS.«.
2. člen
V 11. členu se 12. točka spremeni tako, da se glasi:
»12. če zdravilo, ki je namenjeno za živali za proizvodnjo živil, vsebuje novo učinkovino ali farmakološko aktivno
snov, kopijo dokumentov v skladu z uredbo Sveta 2377/90/
EGS oziroma navedbo številke Uradnega lista EU, v katerem
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je količina najvišjih dovoljenih količin zaostankov zdravil za
uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora
(MRL) objavljena;«.
3. člen
Uredba Sveta 2377/90/EGS in direktiva Parlamenta in
Sveta 2001/82/ES sta do 1. maja 2004 v pisni ali elektronski
obliki na vpogled pri Veterinarski upravi Republike Slovenije
v angleškem jeziku in v prevodu v slovenski jezik.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-417/00-1
Ljubljana, dne 16. februarja 2004.
EVA 2004-2311-0143
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik dodatno vsebinsko povzema 6. člen direktive
Parlamenta in Sveta 2001/82/ES.

VSEBINA

630.
631.
632.

633.
634.

635.

636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o divjadi in lovstvu – ZDLov-1
Zakon o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-B
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih – ZZZDR-C

1577
1593

697.

1598

646.
647.

1600

648.

1600

MINISTRSTVA

Pravilnik o uradni izkaznici državnega pravobranilca, pomočnika državnega pravobranilca ter višjih
strokovnih sodelavcev in strokovnih sodelavcev
Pravilnik o elektronskem dostopu do informatizirane glavne knjige
Pravilnik o prepovedi uporabe določenih snovi s
hormonskim ali tireostatskim delovanjem in betaagonistov v živinoreji
Sklep o prepovedi trgovanja in uporabe govejega
somatotropina (BST)
Pravilnik o prepovedi vznemirjanja živali zavarovanih vrst ptic v naravnih skalnih apnenčastih stenah
na območju Kraškega roba
Program priprave državnega lokacijskega načrta
za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju
Zgornji Log pri Litiji
Pravilnik o razveljavitvi pravilnika o strokovno medicinskih pogojih za odvzem krvi
Seznam nujnih zdravil za uporabo v humani medicini

645.

1593

VLADA

Uredba o spremembi uredbe o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Žuniči
Uredba o spremembah uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Barbarski potok, Mislinja, Dolžanka,
Cerknica, Oresovka, Trševka, Jaška grapa, Dolova
grapa, Muštrova grapa, Kanomljica, Ravenski potok, Lahinja, Poljanska Sora, Ramšakov graben,
Rečki potok, Zadnja Sora, Savinja za proizvodnjo
električne energije
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi Agencije za energijo

644.

649.
1601
1604
650.
1605
1608

651.

1608

652.

1615
1617
1618

653.

Seznam standardov katerih uporaba ustvarja
domnevo o skladnosti in vitro diagnostičnega
medicinskega pripomočka s pravilnikom o in vitro
diagnostičnih medicinskih pripomočkih
Seznam standardov katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti medicinskega pripomočka s
pravilnikom o medicinskih pripomočkih
Pravilnik o spremembah pravilnika o dovoljenju
za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski
medicini

1618
1622
1710

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da 68., 69., 70. in 72. člen
Zakona o kmetijstvu niso v neskladju z Ustavo
Odločba, da se sodba Višjega sodišča v Kopru št.
I Cp 111/2002 z dne 22. 5. 2001 in sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. P 102/95 z dne 29.
9. 2000 razveljavita in se zadeva vrne Okrožnemu
sodišču v Novi Gorici v novo odločanje
Odločba o delni razveljavitvi 82. člena Zakona o
medijih in o razveljavitvi Pravilnika o merilih za
financiranje programskih vsebin radijskih ali televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega in študentskega pomena
Odločba, da se razveljavi drugi stavek drugega odstavka 20. člena Zakona o davčnem postopku, da
prvi stavek drugega odstavka 20. člena Zakona o
davčnem postopku ni v neskladju z Ustavo ter da
se pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka
20. člena Zakona o davčnem postopku zavrne
Sklep o razveljavitvi sklepa o začasnem zadržanju
3. točke prvega odstavka v zvezi z 2. točko drugega odstavka 224. člena Zakona o trgu vrednostnih
papirjev
Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
in Upravnega sodišča o odpravi odločbe Ministrstva za notranje zadeve
Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka
za oceno ustavnosti Zakona o trgu vrednostnih
papirjev

1642

1646

1647

1650

1651
1652
1654

BANKA SLOVENIJE

Navodilo o spremembi in dopolnitvi navodila za
izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene
statistike finančnih računov

1656
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659.
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661.

662.
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SODNI SVET

Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto mesto podpredsednika Okrajnega
sodišča na Jesenicah
Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice
Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice
Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice
Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice

1656
1657
1657
1657
1657

674.
675.
676.
677.
678.

696.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
Tarifa o pravnih storitvah
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen
na drobno na območju Slovenije za januar 2004
Sklep o spremembi sklepa o določitvi povprečnih
stroškov priključevanja za nove uporabnike omrežja in za povečanje priključnih moči obstoječih uporabnikov
Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije
– javnega sklada

1657
1658

1658
1658

679.
680.

681.
682.
683.

OBČINE
663.
664.
665.
666.

667.
668.
669.

670.

671.

672.
673.

BENEDIKT

Odlok o imenovanju Slovenske ulice v naselju
Benedikt
Sklep o določitvi cen programov storitev v Javnem
vzgojno varstvenem zavodu – Vrtec Benedikt
Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih Vrtca
Benedikt
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Benedikt

684.
1659
1659
1660

685.
686.

1660
687.

CELJE

Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem

1661
1662

688.

ČRENŠOVCI

Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto
2004

1662

DOBREPOLJE

Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta – ZN za stanovanjsko območje predstruge
in za del ureditvenega načrta – UrN Predstruge

1664

ILIRSKA BISTRICA

Odlok o spremembi lokacijskega načrta za Kompleks P3 Petrol Transport Ilirska Bistrica I. faza

1678

KAMNIK

Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih
za plačilo storitev
Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Kamnik

689.

690.
691.
692.
693.

1680
1681

694.
695.

NOVA GORICA

Odlok o komunalnih taksah
Odlok o občinskem lokacijskemu načrtu za dostopno cesto do centralnega odlagališča odpadkov
Sklep o sprejemu načrta razvojnih programov

PREVALJE

Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2004
Odlok o spremembah odloka o priznanjihin nagradi
Občine Prevalje

1682
1684
1688
1689
1690

SEVNICA

Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Sevnica

1707

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za
leto 2004
Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za
leto 2005

ŠKOFJA LOKA

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
Sklep o plačevanju takse za obremenjevanje
vode
Sklep o cenah vodarine in o cenah za odvajanje
komunalnih in odpadnih voda in cenah čiščenja
odpadnih in padavinskih voda na območju Občine
Škofja Loka
Sklep o višini deleža k primarnem vodovodu in o
višini deleža k primarni kanalizaciji na območju
Občine Škofja Loka
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

1690
1693
1695
1696

1696
1697
1698

ŠKOFLJICA

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu dvojnega križišča v Škofljici G2-106/
215 z G2-106/216 in G2-106/260 z R3-646/1194

1698

ŠMARTNO PRI LITIJI

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave
občine Šmartno pri Litiji
Odlok o ustanovitvi in pristojnostih odborov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmartno pri
Litiji

1699
1699

TREBNJE

Sklep o imenovanju častne občanke Občine Trebnje

1701

VOJNIK

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Konjsko
Program priprave zazidalnega načrta Socka I
Program priprave zazidalnega načrta Uršt II

1701
1702
1704

ZREČE

Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za
stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
javnem redu in miru v Občini Zreče
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

1705
1706
1706

NOVO

Predpisi o javnih naročilih
Izide 27. 2. 2004
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