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DRŽAVNI ZBOR
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Razpis volitev članov sodnega sveta

Na podlagi 20. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 26/99 – ZPP, 38/99, 28/2000, 26/2001 – PZ,
56/2002 – ZJU, 67/2002 – ZSS-D in 110/2002 – ZDT-B) ter
19. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 35/2002)

Cena 1540 SIT

IV
Za izvršitev tega odloka skrbi Republiška volilna komisija.
Št. 001-23-4/04
Ljubljana, dne 22. marca 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

Volitve članov sodnega sveta iz vrst sodnikov in volitve
članov sodnega sveta, ki jih voli Državni zbor Republike Slovenije bodo v četrtek 17. junija 2004.
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje 27. marec 2004.

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1245.

Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike
Slovenije v Evropski parlament

Na podlagi prvega odstavka 3. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
(Uradni list RS, št. 96/02 in 22/04) izdajam

ODLOK
o razpisu volitev poslancev iz Republike
Slovenije v Evropski parlament
I
Razpisujejo se volitve poslancev iz Republike Slovenije
v Evropski parlament.
II
Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski
parlament bodo v nedeljo, 13. junija 2004.

Leto XIV

III
Za dan razpisa volitev po tem odloku, s katerim začnejo
teči roki za volilna opravila, se šteje četrtek, 8. april 2004.

razpisujem
volitve članov sodnega sveta

Št. 700-04/90-10/23
Ljubljana, dne 26. marca 2004.

ISSN 1318-0576

VLADA
1246.

Uredba o ureditvi trga z ribami, ribiškimi
proizvodi in izdelki

Na podlagi 46. člena Zakona o morskem ribištvu
(Uradni list RS, št. 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o ureditvi trga z ribami, ribiškimi proizvodi in
izdelki*
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa in ureja:
– ribe, ribiške proizvode in izdelke, ki so predmet ureditve trga;
– tržne standarde;
– obveščanje potrošnikov;
– organizacije v ribištvu;
– načrtovanje ribolova, ribogojstva in prometa z ribami
in ribiškimi proizvodi;
– priporočene cene;
– cene za umik rib in ribiških proizvodov s trga;
– intervencije v prometu z ribami in ribiškimi proizvodi;
– referenčne cene.
* Ta uredba vsebinsko povzema uredbo Sveta 104/00 in
naslednje uredbe Komisije: 2509/00, 2493/01, 2814/00, 2813/00,
2508/00, 1985/74, 1924/00
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II. UREDITEV TRGA

2. člen
(ribe, ribiški proizvodi in izdelki, ki so predmet ureditve trga)
(1) Ribe in ribiški proizvodi, ki so predmet ureditve trga
v skladu s predpisom o kombinirani nomenklaturi s carinskimi stopnjami, so navedene v prilogi I, ki je sestavni del
te uredbe.
(2) Ribiški izdelki, ki so predmet ureditve trga v skladu s
predpisom o kombinirani nomenklaturi s carinskimi stopnjami, so navedeni v prilogi II, ki je sestavni del te uredbe.
III. TRŽNI STANDARDI IN OBVEŠČANJE POTROŠNIKOV
3. člen
(vsebina tržnih standardov)
(1) Za ribe, ribiške proizvode in izdelke se lahko določijo splošni tržni standardi in obseg takšnih standardov. Ti
standardi zajemajo klasifikacijo po kakovosti, velikosti ali teži,
pakiranje, obliko ponudbe in označevanje.
(2) Če so splošni tržni standardi določeni, se proizvodov
ali izdelkov, za katere veljajo, ne sme razstavljati ali ponujati,
prodati, dobaviti ali drugače dajati v promet kot v skladu s
standardi, pri čemer je treba upoštevati morebitna posebna
pravila, sprejeta za trgovino s tretjimi državami.
(3) Tržni standardi določajo tudi pravila za obveščanje
potrošnikov.
IV. ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV V RIBIŠTVU
4. člen
(organizacije ribičev ali ribogojcev)
Na podlagi Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS,
št. 58/02 – ZMR-1, v nadaljnjem besedilu: zakon), se organizacije ribičev ali ribogojcev ustanovijo na lastno pobudo
skupine ribičev ali ribogojcev, ki proizvajajo enega ali več
proizvodov iz točke a, b in c priloge I.
V. NAČRTOVANJE RIBOLOVA, RIBOGOJSTVA IN
PROMETA Z RIBAMI IN RIBIŠKIMI PROIZVODI
1. Operativni program ribolova, ribogojstva in prometa
5. člen
(sprejem programa)
(1) Operativni program ribolova, ribogojstva in prometa
(v nadaljnjem besedilu: operativni program) mora organizacija proizvajalcev predložiti ministrstvu, pristojnemu za ribištvo
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), najpozneje v sedmih
tednih po začetku ribolovnega leta.
(2) Organizacije proizvajalcev morajo začeti z izvajanjem operativnega programa takoj po sprejetju programa.
(3) Ribolovno leto traja 12 mesecev in se začne 1. januarja, razen če se organizacija proizvajalcev z ministrstvom
dogovori o drugem časovnem obdobju ali datumu začetka.
(4) Ministrstvo potrdi operativni program najpozneje v dvanajstih tednih po začetku ribolovnega leta. Če ministrstvo zahteva spremembe ali dopolnila operativnega programa, se rok za
potrditev operativnega programa podaljša za dva tedna.
6. člen
(vsebina operativnega programa)
(1) Operativni program mora vsebovati:
– strategijo trženja, ki jo bo izvajala organizacija proizvajalcev, da bi kakovost in količina ponudbe ustrezala
zahtevam trga;
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– posebne preventivne ukrepe za uravnavanje ponudbe na trgu za vrste, ki jih je običajno v ribolovnem letu težje
prodajati;
– kazni za člane, ki kršijo odločitve, sprejete za izvajanje
tega programa.
(2) Operativni program za organizacijo proizvajalcev
– ribičev mora poleg vsebin prejšnjega odstavka vsebovati
tudi načrt ulova ribjih vrst, ki so predmet ureditve trga za promet z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki, zlasti ribjih vrst, za
katere so dodeljene ribolovne kvote, če te vrste predstavljajo
pomemben delež prve prodaje njenih članov.
(3) Operativni program za organizacije proizvajalcev
– ribogojcev mora poleg vsebin določenih iz prvega odstavka
tega člena vsebovati tudi načrt proizvodnje v ribogojstvu.
(4) Operativni program potrdi minister.
(5) Če se v ribolovnem letu pojavijo nepredvidene okoliščine, se operativni program lahko spremeni, o spremembi
pa je treba obvestiti ministra, ki jo potrdi.
(6) Za nepredvidene okoliščine iz prejšnjega odstavka
se štejejo tiste, ki niso povzročene zaradi dejavnosti organizacije proizvajalcev in ki vplivajo na trg z ribami in ribiškimi
proizvodi, ki so predmet ureditve trga z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki.
2. Strategija trženja in načrt ulova za organizacije
proizvajalcev – ribičev
7. člen
(strategija trženja)
Za ribje vrste, ki so predmet ureditve trga za promet z
ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki iz prilog IV in VII, ki sta
sestavni del te uredbe, mora strategija trženja za ribolovno
leto vsebovati:
– število registriranih članov organizacije proizvajalcevribičev na prvi dan ribolovnega leta;
– število in vrsto ribiških plovil, ki so vključene v organizacijo proizvajalcev-ribičev na prvi dan ribolovnega leta;
– obseg proizvodnje in intervencij po ribjih vrstah v
predhodnem ribolovnem letu;
– skupni promet organizacije proizvajalcev-ribičev v
predhodnem letu;
– višina kvote, dodeljene organizaciji proizvajalcev-ribičev, ločeno po ribjih vrstah;
– odstotek rib, danih v promet preko dražb ali na druge
načine v predhodnem ribolovnem letu;
– strategijo za izboljšanje ali ohranjanje kakovosti
ribiških proizvodov, s katerimi sta razpolagala organizacija
proizvajalcev-ribičev ali njeni člani;
– prostovoljno označevanje ribiških proizvodov in ostale
promocijske aktivnosti;
– predlagane nove možnosti prodaje ali druge možnosti
na trgu.
8. člen
(načrt ulova)
(1) Ribje vrste, ki predstavljajo značilen delež pri iztovarjanju organizacije proizvajalcev-ribičev, so tiste, ki:
– tvorijo vsaj 5% skupne proizvodnje organizacije proizvajalcev-ribičev v predhodnem ribolovnem letu po obsegu
ali po vrednosti za ribje vrste, za katere so jim bile dodeljene
kvote;
– tvorijo vsaj 10% skupne proizvodnje organizacije proizvajalcev-ribičev v predhodnem ribolovnem letu po obsegu
ali po vrednosti za ribje vrste, za katere ni določena ribolovna
kvota.
(2) Za ribje vrste, ki so predmet ureditve trga za promet
z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki in za katere je potrebno
izdelati strategijo trženja v skladu s prejšnjim členom, mora
načrt ulova iz drugega odstavka 6. člena te uredbe vsebovati indikativno shemo ponudbe za ribolovno leto na osnovi
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sezonskih trendov (cena, proizvodnja in povpraševanje) na
trgu.
(3) Če pri trženju rib in ribiških proizvodov ni težav,
posebno če ni umikov s trga, se lahko načrte ulova poenostavi.
(4) Če je načrt ulova narejen na nivoju združenja organizacij ribičev kot načrt ulova organizacije proizvajalcev-ribičev,
mora načrt ulova organizacije proizvajalcev-ribičev vsebovati
smernice teh načrtov.
(5) Organizacija proizvajalcev-ribičev mora ne glede
na morebitne načrte ulova na višjem nivoju določiti dodatne
ukrepe za uravnavanje ponudbe na podlagi operativnega
programa za ribolovno leto.
3. Strategija trženja in načrt proizvodnje za organizacije
proizvajalcev – ribogojcev
9. člen
(strategija trženja)
Za ribje vrste, ki so predmet ureditve trga za promet
z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki iz priloge VIII, ki je
sestavni del te uredbe, mora strategija trženja za ribolovno
leto vsebovati:
– število registriranih članov organizacije proizvajalcevribogojcev na prvi dan ribolovnega leta,
– obseg proizvodnje ribjih vrst pri vzreji v predhodnem
letu,
– povprečno prodajno ceno po posameznih ribjih vrstah
za predhodno leto,
– skupni promet organizacije proizvajalcev-ribogojcev
v predhodnem letu,
– uporabljene metode (način) vzreje,
– višek proizvodnje in prodajne sezone,
– strategijo za izboljšanje ali ohranjanje kakovosti ribiških proizvodov, organizacije proizvajalcev-ribogojcev ali
njenih članov iz predhodnega leta;
– način prostovoljnega označevanja ribiških proizvodov
in ostale promocijske aktivnosti,
– oceno trga in predlagane nove možnosti prodaje ali
druge možnosti na trgu.
10. člen
(načrt proizvodnje)
Načrt proizvodnje iz tretjega odstavka 6. člena mora prikazati indikativno shemo pričakovane ponudbe ribiških proizvodov iz ribogojstva za ribolovno leto, ki temelji na sezonskih
faktorjih pri proizvodnji in predvidenih trendih na trgu.
4. Ukrepi, ki se izvajajo za ribje vrste, ki so predmet
ureditve trga za promet z ribami, ribiškimi proizvodi in
izdelki iz priloge IV, VII in VIII
11. člen
(ukrepi v operativnem programu)
Operativni program mora navesti vzroke za običajne
težave na trgu na podlagi izkušenj iz predhodnega leta in
preventivne ukrepe za uravnavanje ponudbe na trgu.
12. člen
(spremembe na trgu)
(1) Organizacije proizvajalcev morajo odrediti vse ukrepe, ki so potrebni za izboljšanje situacije, če se pogoji na trgu
spremenijo tako, da:
– se umiki s trga, izraženo v odstotkih določenih količin,
danih v promet v kateremkoli mesecu, povečajo za 5% točk v
primerjavi z umiki s trga v zadnjih treh mesecih ali
– če se pojavijo katerekoli druge težave na trgu.
(2) Za ribe in ribiške proizvode, ki so umaknjeni s trga
zaradi pridobivanja pomoči zaradi prenosov, se ne uporabljajo določbe prejšnjega odstavka.
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(3) Organizacije proizvajalcev so dolžne obveščati ministrstvo o vseh ukrepih, ki jih izvedejo zaradi sprememb na
trgu iz prvega odstavka tega člena.
13. člen
(kazni za člane)
(1) Na podlagi tretje alinee prvega odstavka 6. člena te
uredbe je organizacija ribičev ali ribogojcev dolžna narediti
seznam kazni za člane in o tem obvestiti vse člane organizacije proizvajalcev.
(2) Kazni morajo biti usklajene s težo kršitve operativnega programa.
5. Nadzor
14. člen
(nadzor)
Ministrstvo opravlja nadzor, s katerim preverja, če vsaka
organizacija ribičev ali ribogojcev izpolnjuje operativni program, in:
a) če organizacija ribičev ali proizvajalcev ne pripravi
operativnega programa za ribolovno leto v skladu s 6. členom te uredbe, za to ribolovno leto ne dobi finančne pomoči,
odobrene za intervencijske ukrepe, ki se izvajajo v skladu s
to uredbo;
b) če organizacija proizvajalcev ne izvede ukrepov,
določenih v njenem operativnem programu, se ji v tekočem
ribolovnem letu:
– za prvo kršitev odobri samo 75% finančne pomoči za
intervencijske ukrepe, ki se izvajajo v skladu s to uredbo;
– za drugo kršitev odobri samo 50% finančne pomoči
iz prejšnje alinee;
– v primeru nadaljnjih kršitev finančne pomoči ne odobri.
VI. PRIPOROČENE CENE
15. člen
(priporočene cene)
(1) Pred začetkom vsakega ribolovnega leta Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) določi priporočeno ceno za ribe in ribiške proizvode iz priloge IV ter za
ribe in ribiške proizvode in skupino proizvodov iz priloge V.
(2) Priporočena cena temelji na:
– povprečju cen, evidentiranih za pretežni del prometa
z ribami in ribiškimi izdelki na mestih prometa na debelo ali
v pristaniščih v zadnjih treh ribolovnih letih pred letom, za
katero se določa ceno;
– upoštevanju gibanja proizvodnje in povpraševanja.
(3) Pri določanju priporočene cene je treba upoštevati
tudi:
– potrebo po stabilizaciji tržnih cen in preprečevanju
presežkov na trgu;
– prispevek k podpori za izboljšanje prihodkov proizvajalcev;
– interes potrošnikov.
VII. CENE ZA UMIK RIB IN RIBIŠKIH PROIZVODOV S
TRGA
16. člen
(cena za umik s trga)
(1) Cena za umik s trga se za vsakega od proizvodov
iz delov A in B priloge IV določi glede na svežost, velikost ali
težo in obliko ponudbe proizvoda tako, da se priporočeno
ceno pomnoži s faktorjem pretvorbe, v skladu s predpisom,
ki ureja kakovost rib, ribiških proizvodov in izdelkov, ki so v
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prometu. Cena za umik s trga v nobenem primeru ne sme
presegati 90% priporočene cene.
(2) Da bi tudi ribičem na območjih iztovarjanja, ki so oddaljena od glavnih potrošniških centrov, omogočili dostop do
trga pod zadovoljivimi pogoji, se lahko za cene iz prejšnjega
odstavka za vsako območje uporabi prilagoditveni faktor.
(3) Za vsak proizvod iz točke C priloge IV se določi prodajna cena pod pogoji iz prvega in drugega odstavka tega
člena.

18. člen
(količina ribiških proizvodov in proizvodov ribogojstva)
Finančna nadomestila za umik ribiških proizvodov in
proizvodov ribogojstva s trga na podlagi prve alinee tretjega odstavka prejšnjega člena se izračunava za tiste količine
proizvodov, ki so skladne z 19. členom te uredbe in ki so po
predpisu, ki ureja kakovost rib, ribiških proizvodov in izdelkov,
ki so v prometu, uvrščene v kategoriji svežosti »Ekstra« in
»A«.

17. člen
(finančno nadomestilo za umik s trga)
(1) Ministrstvo odobri finančno nadomestilo organizacijam ribičev ali ribogojcev, ki v skladu s 64. členom zakona
umaknejo s trga proizvode iz delov A in B priloge IV, pod
pogojem, da:
– je cena za umik s trga, ki jo uporabljajo te organizacije, ki je določena v skladu s prejšnjim členom, z dovoljenim
odstopanjem 10% pod oziroma 10% nad to ceno, da bi se
upoštevala predvsem sezonska nihanja tržnih cen;
– umaknjeni proizvodi ustrezajo tržnim standardom v
skladu s predpisom, ki ureja kakovost rib, ribiških proizvodov
in izdelkov, ki so v prometu;
– se cena za umik s trga iz prve alinee za vsako od teh
kategorij proizvodov uporablja v celotnem ribolovnem letu;
– organizacija ribičev ali ribogojcev, ki v okviru enega
od ukrepov iz tretjega odstavka 51. člena zakona prepove
ribolov ali prodajo določenih kategorij proizvodov, za te kategorije proizvodov niso obvezane uporabljati cene za umik s
trga, določene v skladu s 16. členom te uredbe.
(2) Finančno nadomestilo se odobri samo, če se proizvode, umaknjene s trga, uporabi v druge namene kot je prehrana ljudi ali na način, ki ne moti normalne prodaje drugih
proizvodov.
(3) Za vse proizvode iz prvega odstavka tega člena
velja, da:
– je finančno nadomestilo enako 85% cene za umik s
trga, ki jo zadevna organizacija ribičev ali ribogojcev uporablja za umaknjene količine, ki ne presegajo 4% letnih količin
tega proizvoda, ki se vsako leto dajo v prodajo;
– se finančnega nadomestila ne sme odobriti za umaknjene količine, ki za pelagične vrste presegajo 10% in za
druge vrste 8% količin, ki jih posamezna organizacija ribičev
ali ribogojcev da v prodajo.
(4) Za izračun višine finančnega nadomestila, ki se
lahko odobri organizaciji ribičev ali ribogojcev, se upošteva
proizvod vseh njenih članov, vključno s količinami, ki jih je
s trga umaknila druga organizacija ribičev ali ribogojcev v
skladu s 60. členom zakona.
(5) Finančno nadomestilo se zmanjša za vrednost proizvodov, določeno v pavšalnem znesku, ki so namenjeni za
druge namene kot je prehrana ljudi ali za morebitne neto
prihodke iz oddaje proizvodov za prehrano ljudi v skladu z
drugim odstavkom tega člena. Ta vrednost se določi na začetku ribolovnega leta. Vrednost se lahko popravi, če se na
trgu ugotovi večje in trajne spremembe cen.
(6) Če organizacija ribičev ali ribogojcev s trga umakne
proizvode v skladu s prvim odstavkom tega člena, svojim
članom za količine, umaknjene s trga, odobri odškodnino,
ki je najmanj enaka znesku finančnega nadomestila, izračunanega v skladu s prvo alineo tretjega odstavka tega člena,
povečanemu za znesek, ki je enak 10% cene za umik s trga,
ki jo uporablja organizacija.
(7) Organizacija ribičev ali ribogojcev lahko v okviru
sistema kazni svojim članom odobri nižjo odškodnino kot je
določena v prejšnjem odstavku, če se razliko razporedi na
rezervni sklad, ki je namenjen izključno za kasnejše intervencijske ukrepe.

19. člen
(pogoji za dodelitev finančnih nadomestil)
(1) Finančno nadomestilo za umik ribiških proizvodov
in proizvodov iz ribogojstva se odobri le tistim organizacijam
ribičev ali ribogojcev, katere člani preko celega ribolovnega
leta pri prvi prodaji upoštevajo pogoje za cene za umik s trga
v skladu s prvo in tretjo alineo prvega odstavka 17. člena te
uredbe.
(2) Če uporaba mejnih vrednosti v skladu s prvo alineo
prvega odstavka 17. člena povzroči, da za isto kategorijo
proizvoda priznane organizacije ribičev ali ribogojcev na
določenem območju uporabljajo različne cene za umik s
trga, lahko vsaka od teh organizacij ribičev ali proizvajalcev
uporablja oziroma privzame ceno, ki jo je določila druga organizacija ribičev in proizvajalcev iz istega območja, in sicer od
dneva določitve cene za umik s trga in za določeno obdobje
veljavnosti te cene.
(3) Cene za umik s trga, ki jih organizacija ribičev ali
ribogojcev določi v skladu s prvo alineo prvega odstavka
17. člena, se morajo uporabljati za vse količine, dane v
prodajo preko te organizacije ali njenih članov, vključno s
količinami, danimi v prodajo izven območja delovanja te
organizacije.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko organizacija
ribičev ali ribogojcev ali njeni člani prodajajo njihove proizvode v območju izven delovanje te organizacije po lastni ceni
za umik s trga, ki pa ne sme biti nižja od ravni cen na tistem
območju, ali pa po ceni za umik s trga v skladu s prvo alineo
prvega odstavka 17. člena, ki jo določi organizacija ribičev ali
ribogojcev, ki deluje na tistem območju.
(5) Cena za umik s trga ne sme vsebovati stroškov,
nastalih po iztovarjanju ribiških proizvodov ali proizvodov iz
ribogojstva, razen stroškov, ki nastanejo zaradi potrebe prevoza prodaje na borzi ali na nabrežju.
20. člen
(poročanje)
(1) Organizacija ribičev ali ribogojcev, ki uporablja oziroma uveljavlja ceno za umik s trga v skladu s prvo alineo
prvega odstavka 17. člena, mora ministrstvu poročati o višini
cene za umik s trga najmanj dva delovna dneva pred uveljavitvijo oziroma določitvijo te cene za umik s trga, in sicer
za vsako kategorijo proizvodov in za vse območje delovanja
te organizacije.
(2) Če namerava organizacija ribičev ali ribogojcev
spremeniti ceno za umik s trga ali dovoljeno odstopanje v
skladu s prvo alineo prvega odstavka 17. člena ali želi uporabiti možnosti oblikovanja cene za umik s trga v skladu z
drugim odstavkom prejšnjega člena, mora o tem obvestiti
ministrstvo najmanj dva delovna dneva pred nameravano
spremembo. Spremembe v skladu s tem odstavkom morajo
trajati oziroma se uporabljati najmanj pet delovnih dni.
(3) Ministrstvo mora zagotoviti, da se vse spremembe v
skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena objavijo brez
zamude v skladu z regionalnimi in krajevnimi običaji na območju delovanja organizacije ribičev ali ribogojcev.
(4) Če se prva prodaja vrši v skladu s točko c) iz prvega
odstavka 21. člena te uredbe, se sobote, nedelje in prazniki
štejejo kot delovni dnevi.
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21. člen
(upravičenost do nadomestil)
(1) Do finančnih nadomestil so upravičene organizacije
ribičev samo za tiste količine rib in ribiških proizvodov, ki se
umaknejo s trga, če:
a) jih ujamejo člani organizacije ribičev;
b) so dane v prodajo:
– preko organizacije ribičev,
– preko člana organizacije ki upošteva interna pravila v
skladu s četrtim odstavkom 51. člena zakona,
c) so bile količine rib in ribiških proizvodov pred umikom
s trga ponujene v prodajo vsem zainteresiranim udeležencem
v prometu na regionalen oziroma krajevno običajen način in
je bilo ugotovljeno, da za ponujene količine ni bilo mogoče
najti kupca po ceni, oblikovani v skladu s prvo alineo prvega
odstavka 17. člena;
d) za te količine ni bila podana zahteva za podporo za
prenos.
(2) Finančno nadomestilo v skladu s prejšnjim odstavkom odobri ministrstvo za določene količine rib in ribiških
proizvodov samo v primeru, če so bile te količine rib in ribiških
proizvodov, ki so jih organizacije ribičev ali ribogojcev oziroma
njihovi člani tekom ribolovnega leta dali v promet, razvrščene
v skladu s tržnimi standardi, ki jih določa predpis o kakovosti
rib, ribiških proizvodov in izdelkov, ki so v prometu.
22. člen
(plačilo finančnih nadomestil)
(1) Finančno nadomestilo ministrstvo odobri na podlagi
vloge za plačilo na koncu vsakega ribolovnega leta.
(2) Vlogo za plačilo finančnega nadomestila za člane
organizacije ribičev ali ribogojcev morajo organizacije poslati
na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) najpozneje v
roku štirih mesecev po preteku ribolovnega leta.
(3) Agencija izplača odobrena finančna nadomestila
najkasneje v roku osmih mesecev po preteku ribolovnega
leta.
23. člen
(predplačila finančnih nadomestil)
(1) Na podlagi vloge za plačilo finančnega nadomestila
agencija odobri vsak mesec predplačilo za finančno nadomestilo pod pogojem, da vlagatelj položi varščino v višini 105%
od zneska za predplačilo.
(2) Predplačila se izračunavajo v skladu z metodo, ki je
v obrazcu 1, priloge III, ki je sestavni del te uredbe.
24. člen
(prodaja v državah članicah Evropske unije)
(1) Če organizacija ribičev ali ribogojcev ali njen član
da v prodajo ribe ali ribiške proizvode v državo, ki je članica
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), mora ministrstvo
na zahtevo organizacije ribičev ali ribogojcev nemudoma izdati tej organizaciji ali njenemu članu potrdilo v skladu z
obrazcem 2, priloge III, kopijo tega potrdila pa istočasno
uradno posredovati pristojnemu organu za ribištvo zadevni
državi EU.
(2) Zahtevki za izdajo potrdila morajo biti posredovani
zadevni državi EU takoj, ko so ribe ali ribiški proizvodi v tej
državi dani v promet.
25. člen
(sistem kontrole)
Agencija vzpostavi sistem kontrole, s katerim preverja,
ali se podatki organizacij ribičev ali ribogojcev o količinah na
vlogi za plačilo finančnega nadomestila ujemajo s podatkom,
ki jih je organizacija ribičev ali ribogojcev prikazala o količinah, danih v promet in umaknjenih s trga.
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Namenska poraba ribiških proizvodov, ki se umaknejo
s trga
26. člen
(možnosti namenske uporabe)
(1) Ribe in ribiški proizvodi, ki jih organizacije ribičev ali
ribogojcev umaknejo s trga v skladu s 64. členom zakona in
za njih ne nameravajo uveljavljati pomoči za prenos, se lahko
namensko uporabijo na enega od naslednjih načinov:
– pod odgovornostjo države brezplačno razdelijo v
naravnem stanju za lastno porabo človekoljubnim in dobrodelnim organizacijam ali osebam, ki so upravičene do javne
pomoči;
– uporabijo sveže ali konzervirane za živalsko krmo;
– po predelavi v moko se uporabijo za živalsko krmo;
– uporabijo kot vabo;
– uporabijo se za druge namene, ki ne služijo prehranjevanju ljudi.
(2) Ministrstvo na zahtevo organizacije ribičev ali ribogojcev v posameznih primerih lahko odobri druge možnosti
namenske uporabe.
27. člen
(pogoji za namensko uporabo)
(1) Ribe in ribiški proizvodi se lahko namensko uporabijo na načine iz prvega odstavka prejšnjega člena samo ob
naslednjih pogojih:
– postanejo neprimerni za prehrano ljudi takoj nato, ko
so umaknjeni s trga;
– so bili ponujeni v prodajo vsem zainteresiranim gospodarskim subjektom po ustaljenih regionalnih in lokalnih
navadah. Kupci morajo navesti, na kakšen način namenske
uporabe bodo tako kupljene proizvode uporabili.
(2) Takoj po opravljeni prodaji pod pogoji iz prejšnjega
odstavka, je treba izdati račun z navedbo identitete prodajalca in kupca, predvidenega načina namenske uporabe teh
proizvodov, količine in prodajne cene. Organizacija ribičev ali
ribogojcev pošlje kopijo teh računov ali potrdil na ministrstvo
vsake tri mesece.
(3) Če organizacije ribičev ali ribogojcev dokažejo, da
za ribe in ribiške proizvode, ki so bili umaknjeni s trga in ponujeni v promet za namensko uporabo na načine iz prvega
odstavka tega člena, niso našli kupca, se pod nadzorom
ministrstva, pristojnega za okolje, neškodljivo uničijo.
28. člen
(kontrola)
Agencija določi sistem ukrepov za kontrolo izvajanja
določb o namenski porabi rib in ribiških proizvodov, ki so bili
umaknjeni s trga.
VIII. INTERVENCIJE V PROMETU Z RIBAMI
IN RIBIŠKIMI PROIZVODI
Pomoč za prenos
29. člen
(pogoji za pomoč za prenos)
(1) Pomoč za prenos se lahko odobri:
– za ribe in ribiške proizvode iz delov A in B priloge IV, ki
so bili umaknjeni po ceni za umik s trga v skladu s 16. členom
te uredbe.
– za ribe in ribiške proizvode iz dela C priloge IV, ki so
bili dani v prodajo in za katere je dokazano, da jih ni bilo mogoče prodati po prodajni ceni, določeni v skladu s 65. členom
zakona.
(2) Zaradi upoštevanja sezonskega nihanja tržnih cen
je dopustno odstopanje +10% ali –10% nad cenami iz prejšnjega odstavka.
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(3) Pomoč za prenos se lahko odobri le za količine, ki:
– jih dobavljajo ribiči ali ribogojci, ki so člani ene izmed
organizacij ribičev ali ribogojcev;
– izpolnjujejo določene zahteve glede kakovosti, velikosti in oblike ponudbe;
– se jim podaljša rok trajanja z določenimi načini predelave in uskladišči ali konzervira pod določenimi pogoji in
za določeno obdobje.
(4) Pomoč se lahko odobri za količine rib ali ribiških
proizvodov iz prvega odstavka tega člena za največ 18% v
prodajo ponujenih letnih količin, zmanjšano za količine, za
katere so bila uveljavljena finančna nadomestila za umik s
trga.
(5) Višina pomoči ne sme presegati tehničnih in finančnih stroškov, povezanih s postopki za podaljševanje trajnosti
in skladiščenja.
(6) Dovoljeni načini predelave v skladu s tretjo alineo
tretjega odstavka tega člena so:
– zamrzovanje,
– soljenje,
– sušenje,
– mariniranje,
– kuhanje in pasterizacija,
– filetiranje in razkosavanje in po potrebi odstranjevanje
glav, kjer je filetiranje in razkosavanje povezano tudi z eno od
predelav iz prejšnjih alinei tega odstavka.
30. člen
(izračunavanje količin)
Pri izračunu količin rib in ribiških proizvodov, za katere
se lahko odobri pomoč za prenos, se upoštevajo le tiste
količine, ki so na podlagi predpisa o kakovosti rib, ribiških
proizvodov in izdelkov, ki so v prometu, uvrščene v kategorijo
svežosti Ekstra in A.
31. člen
(pogoji za plačilo pomoči za prenos)
(1) Do pomoči za prenos so upravičene samo tiste
organizacije ribičev ali ribogojcev, ki so priznane po 52. členu zakona.
(2) Pomoč za prenos se odobri le za tiste količine rib ali
ribiških proizvodov, ki so jih organizacije ribičev ali ribogojcev
ali njeni člani tekom ribiškega leta ponudile v prodajo in ki
so bile predhodno razvrščene v skladu z tržnimi standardi,
določenimi v predpisu o kakovosti rib, ribiških proizvodov in
izdelkov, ki so v prometu.
(3) Šteje se, da so pogoji iz druge alinee tretjega odstavka 29. člena te uredbe izpolnjeni le takrat, ko ribe ali
ribiški proizvodi ustrezajo tržnim standardom, ki so določeni
v predpisu o kakovosti rib, ribiških proizvodov in izdelkov, ki
so v prometu.
(4) Za odobritev pomoči za prenos, morajo biti izpolnjeni
pogoji iz 32. in 33. člena te uredbe, ki določata pogoje za
predelavo in skladiščenje.
32. člen
(roki in minimalni pogoji za predelavo)
(1) Pomoč za prenos se lahko odobri samo, če se ribe
ali ribiški proizvodi, umaknjeni s trga, predelajo v 48 urah, in
sicer v skladu s šestim odstavkom 29. člena te uredbe. Organizacije ribičev ali ribogojcev lahko predelavo rib ali ribiških
proizvodov opravijo same ali pa le te pošljejo v predelavo
podjetjem za predelavo. Pred predelavo morajo biti ribe in
ribiški proizvodi shranjeni na tak način, da ohranijo kategorijo
svežosti, v katero so bili predhodno uvrščeni.
(2) Ne glede na predpise, ki urejajo veterinarske pogoje
za proizvodnjo in oddajo v promet živil živalskega izvora in
veterinarsko-sanitarni nadzor živilskih obratov, veterinarskosanitarne preglede ter pogoje zdravstvene ustreznosti živil in
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surovin živalskega izvora, se morajo pri načinih predelave,
določenih v šestem odstavku 29. člena dosegati naslednji
minimalni pogoji:
– zamrzovanje mora potekati z opremo, ki zagotavlja
med drugim, da se v sredini proizvoda hitro dosega temperatura –18 °C;
– soljenje mora potekati na način, ki zagotavlja, da vsebnost soli v ribi ali ribiškem proizvodu ni manjša kot 16%;
– sušenje mora potekati na način, ki zagotavlja, da vsebnost vode v ribi ali ribiškem proizvodu ne presega 50%;
– mariniranje mora potekati na način, da pri obdelavi rib
in ribiških proizvodov z vinskim kisom ali drugimi kislinami, ki
se uporabljajo v proizvodnji živil, soljo in začimbami, in sicer
brez segrevanja, vrednost ph ne presega 4,8;
– pasterizacija mora potekati na način, da se v jedru
ribe ali ribiškega proizvoda najmanj 15 minut dosega temperatura 75 °C.
(3) Glede na dodeljevanje pomoči za prenos je dopustno, da se žive velike rakovice, ki se jih oskrbuje z morsko ali
slano vodo, lahko hranijo v sidranih tankih ali kletkah.
33. člen
(pogoji skladiščenja)
(1) Pomoč za prenos se odobri le za tiste ribe ali ribiške
proizvode, ki so bili nepovratno predelani in skladiščeni v
skladu z minimalnimi zahtevami, določenimi v 30. in 31. členu te uredbe, skladiščeni v skladu s tem členom in ponovno
dani v promet.
(2) V primeru zamrznjenih rib in ribiških proizvodov čas
skladiščenja od dneva, ko je predelava zaključena, ne sme
biti krajši od petih dni ob temperaturi skladiščenja, ki ne sme
biti višja kot –18 °C.
(3) V primeru soljenih, mariniranih, kuhanih ali pasteriziranih rib in ribiških proizvodov čas skladiščenja od dneva, ko
je predelava zaključena, ne sme biti krajši od petih dni.
(4) V primeru sušenih rib in ribiških proizvodov čas skladiščenja od dneva, ko je predelava zaključena, ne sme biti
krajši od petih dni, ob temperaturi skladiščenja, ki ne presega
4 °C ob primerni vlažnosti.
(5) V primeru vseh proizvodov, ki so hranjeni v tankih ali
kletkah, čas skladiščenja ne sme biti krajši od petih dni.
(6) Vse ribe in ribiški proizvodi morajo biti ponovno ponujeni v prodajo v homogenih lotih po vrstah in v skladu s
predpisi o dajanju proizvodov v promet za prehrano ljudi.
(7) Proizvodi, ki so živi skladiščeni v tankih ali kletkah,
se morajo ponovno ponuditi v prodajo na način, da ne motijo
normalnega prometa s temi proizvodi.
(8) Ribe in ribiški proizvodi, ki so bili ponovno ponujeni
v prodajo, se ne smejo več uskladiščiti z namenom ponovne
pridobitve kakršnekoli pomoči oziroma finančnega nadomestila.
34. člen
(višina zneska za pomoč in stroški za prenos)
(1) Višino zneska za pomoč za prenos ministrstvo določi
pred začetkom vsakega ribolovnega leta.
(2) Pomoč za prenos se določi za enoto mase, ki se
uporablja za neto maso za ribe in ribiške proizvode iz priloge IV.
(3) Znesek pomoči se obračunava na podlagi dejanskih
tehničnih in finančnih stroškov, nujno potrebnih za izvajanje
ukrepov za podaljševanje roka trajanja in shranjevanja za
ribe in ribiške proizvode, za katere se zahteva pomoč za
prenos, ugotovljene v prejšnjem ribolovnem letu.
(4) Za tehnične stroške se štejejo:
– stroški za energijo;
– stroški dela, povezani s sprejemom v skladišče in izdajanjem iz skladišča;
– materialni stroški pri neposrednem pakiranju;
– stroški predelave (dodatki);
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– stroški transporta od mesta iztovarjanja do mesta za
predelavo.
(5) Finančni stroški se obračunavajo v pavšalnem znesku po toni in se prilagajajo za vsako leto posebej z na letni
ravni določenimi obrestnimi merami, ki se določajo v skladu
s predpisi o financiranju v kmetijstvu.
(6) Pomoč za prenos za zadevno ribolovno leto velja za
tiste ribe in ribiške proizvode, ki so bili uskladiščeni v tem letu,
ne glede na to, kdaj se je skladiščenje končalo.
35. člen
(nadzor evidenc in poročanje)
(1) Agencija vzpostavi sistem nadzora, s katerim se zagotavlja, da so ribe in ribiški proizvodi, za katere se odobri
pomoč za prenos, upravičeni do te pomoči.
(2) Organizacija ribičev ali ribogojcev mora zagotoviti,
da upravičenci za minimalni čas skladiščenja v skladu z
drugim odstavkom 33. člena te uredbe vodijo evidenco po
kategorijah za vse vrste rib in ribiških izdelkov, ki jih uskladiščijo.
(3) Organizacija ribičev ali ribogojcev mora sporočiti
ministrstvu dan, vrsto, kategorijo in količino rib ali ribiških
proizvodov, ko so jih uskladiščili, in sicer za vsak mesec.
36. člen
(odobritev plačila)
(1) Pomoč za prenos se organizaciji ribičev ali ribogojcev izplača šele takrat, ko pristojni organi za nadzor v okviru
agencije ugotovijo, da količine rib ali ribiških proizvodov, za
katere se zahteva pomoč za prenos, ne presegajo količin iz
četrtega odstavka 29. člena te uredbe in da so bile te količine
predelane in skladiščene ali konzervirane v skladu z določili
te uredbe in kasneje dane v prodajo.
(2) Vlogo za pomoč za prenos mora organizacija ribičev
ali ribogojcev poslati v roku do štirih mesecev pred iztekom
ribolovnega leta. Podatke, ki jih mora vloga vsebovati, določi
ministrstvo.
(3) Agencija izplača pomoč za prenos v roku treh
mesecev po prejemu popolne vloge organizacije ribičev ali
ribogojcev.
37. člen
(predplačila za pomoč za prenos)
Na podlagi popolne vloge za plačilo pomoči za prenos
agencija odobri vsak mesec predplačilo za pomoč za prenos
za mesečne količine pod pogojem, da vlagatelj položi varščino v višini 105% od zneska za predplačilo. Predplačila se izračunavajo v skladu z metodo, ki je v obrazcu 3, priloge III.
Samostojni umiki s trga in prenosi organizacije
ribičev ali ribogojcev
38. člen
(pavšalna pomoč za samostojni umik rib ali ribiških
proizvodov s trga)
(1) Za ribe in ribiške proizvode iz priloge VII agencija
organizacijam ribičev ali ribogojcev, ki želijo umakniti ribe in
ribiške proizvode s trga v skladu s 63. in 64. členom zakona,
odobri pavšalno pomoč pod pogoji, da:
– organizacija ribičev ali ribogojcev določi ceno umika
s trga (v nadaljnjem besedilu: samostojna cena za umik s
trga) pred začetkom ribolovnega leta; organizacija mora
uporabljati to ceno v teku celega ribolovnega leta v mejah
tolerance +10% ali –10% od določene samostojne cene za
umik s trga; cena ne sme preseči ponderiranega povprečja
cen, evidentiranih v zadnjih treh letih za te kategorije rib in
ribiških proizvodov na območju delovanja organizacije ribičev
in ribogojcev, ki je izvedla samostojen umik s trga;
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– da so ribe ali ribiški proizvodi umaknjeni s trga v
skladu s tržnimi standardi predpisa o kakovosti rib, ribiških
proizvodov in izdelkov, ki so v prometu;
– je odškodnina, odobrena pridruženim proizvajalcem
v zvezi z ribami ali ribiškimi proizvodi, umaknjenimi s trga,
v skladu s samostojno ceno za umik s trga, ki jo uporablja
organizacija ribičev ali ribogojcev.
(2) Pavšalno pomoč agencija odobri za količine, umaknjene s trga, ki so bile dane v prodajo v skladu z določbami
51. člena zakona in umaknjene na način, ki ne moti normalne
prodaje rib ali ribiških izdelkov.
(3) Višina pavšalne pomoči znaša 75% samostojne
cene za umik s trga, ki se uporablja v tekočem ribolovnem
letu, zmanjšane za vrednost, določeno v pavšalnem znesku
za ribe in ribiške proizvode v skladu z drugim odstavkom
tega člena.
(4) Pavšalna pomoč se odobri tudi za količine, ki se
jim podaljša rok trajanja z določenimi načini predelave in
uskladišči ali konzervira pod določenimi pogoji in za določeno obdobje. Višina pavšalne pomoči v teh primerih ne sme
presegati zneska tehničnih in finančnih stroškov v zvezi s
postopki, ki so bistveni za določene načine predelave, konzerviranja in skladiščenja.
(5) Količine, za katere se odobri pavšalna pomoč v skladu z drugim odstavkom tega člena, ne smejo presegati 5%
letnih količin rib ali ribiških proizvodov, ki so dani v prodajo v
skladu z določbami 51. člena zakona.
(6) Količine, za katere se lahko odobri pavšalna pomoč
v skladu z drugim in četrtim odstavkom tega člena, skupaj ne
smejo presegati 10% letnih količin rib ali ribiških proizvodov,
ki so dani v prodajo v skladu z določbami 51. člena zakona.
(7) Organizacije ribičev ali ribogojcev lahko uporabljajo
samostojne cene za umik s trga do dosežene najvišje višine
cen, določene v prvi alinei prvega odstavka tega člena za eno
ali več kategorij rib ali ribiških proizvodov. Ko organizacije
ribičev ali ribogojcev dosežejo najvišjo ceno za posamezno
kategorijo rib ali ribiških proizvodov, za tisto kategorijo izgubijo pravico do pavšalne pomoči.
(8) Organizaciji ribičev ali ribogojcev se pavšalna pomoč
plača takrat, ko ministrstvo ugotovi, da količine, za katere je
zahtevana pavšalna pomoč, ne presegajo višine, določene
v peti alinei prvega odstavka tega člena.
Odobritev pavšalne pomoči za ribe in ribiške proizvode
v skladu z drugim odstavkom 38. člena te uredbe
39. člen
(višina pavšalne vrednosti)
(1) Vlada določi pavšalno vrednost za obračunavanje
pavšalne pomoči in na tej osnovi ustreznih predplačil glede
na namensko porabo količin, umaknjenih s trga v skladu z
drugo, tretjo in peto alineo 26. člena te uredbe.
(2) Pavšalna vrednost se določi na začetku vsakega
ribolovnega leta in je enaka za vse priznane organizacije
ribičev ali ribogojcev. Osnova za določitev so doseženi povprečni iztržki v prodaji za posamezne namenske porabe, ki
so bili ugotovljeni v obdobju šestih mesecev pred določitvijo
pavšalne vrednosti. Pavšalna vrednost se spremeni, če se na
trgu ugotovijo občutne in trajne spremembe cen.
Odobritev pavšalne pomoči za ribe in ribiške
proizvode
40. člen
(pogoji za pavšalno pomoč)
(1) Pavšalna vrednost se določi na začetku vsakega
ribolovnega leta. Višina pomoči se določi za enoto mase, ki
se bo uporabljala za neto maso za ribe in ribiške proizvode
iz priloge VII.
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(2) Višina pavšalne pomoči se izračunava na podlagi
dejanskih tehničnih in finančnih stroškov, ki so potrebni za
postopke za podaljševanje roka trajanja in skladiščenja rib
in ribiških proizvodov, kot so bila evidentirana v prejšnjem
ribolovnem letu.
(3) Za tehnične stroške se štejejo:
– stroški za energijo;
– stroški dela, povezani s sprejemom v skladišče in izdajanjem iz skladišča;
– materialni stroški pri neposrednem pakiranju;
– stroški predelave (dodatki);
– stroški transporta od mesta iztovarjanja do mesta za
predelavo.
(4) Pavšalni znesek po toni se obračunava in prilagaja
za vsako leto posebej z na letni ravni določenimi obrestnimi
merami, ki se določajo v skladu s predpisi o financiranju v
kmetijstvu.
(5) Pavšalna pomoč za zadevno ribolovno leto velja za
tiste ribe in ribiške proizvode, ki so bili uskladiščeni v tem letu,
ne glede na to, kdaj se je skladiščenje končalo.
41. člen
(pogoji za odobritev plačila in predplačila)
(1) Zahtevek za plačilo pavšalne pomoči mora biti vložen na ministrstvo najpozneje v štirih mesecih po preteku zadevnega ribolovnega leta. Vsebovati mora najmanj podatke,
ki so v obrazcu 4 priloge III.
(2) Predplačila se vsak mesec odobrijo na zahtevo
organizacije ribičev ali ribogojcev za umaknjene količine ali
količine za prenos pod pogojem, da vlagatelj zahteve položi
varščino v višini 105% od zneska za predplačilo.
(3) Višina zneska predplačila oziroma predplačil se določi na podlagi začasnega razmerja med količinami rib ali
ribiških proizvodov, umaknjenih s trga, in količinami, ponovno
danimi v prodajo za zadevno obdobje. Izračun višine zneska
se uskladi v roku dveh mesecev po zadevnem mesecu na
podlagi dejansko opravljenih transakcij in prijavljenih v skladu
z modelom, določenim v obrazcu 4 priloge III.
(4) Agencija plača pavšalno pomoč v najkasneje v roku
osmih mesecev po preteku ribolovnega leta.
42. člen
(nadzor, evidence in poročanje)
(1) Inšpektor za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov
in živil redno preverja, ali ribe in ribiški proizvodi, za katere
se zahteva pavšalna pomoč, dejansko izpolnjujejo pogoje
za te pomoči.
(2) Organizacija ribičev ali ribogojcev mora zagotoviti,
da upravičenci vodijo evidenco skladiščenja po vrstah v
skladu z obrazcem 4 priloge III.
(3) Za namene nadzora iz prejšnjega odstavka morajo
prejemniki pavšalne pomoči voditi evidenco zalog.
(4) Ministrstvo vlado v skladu z roki, ki jih določa vlada,
redno obvešča o povprečnih cenah za ribe in ribiške proizvode in po kategorijah le-teh, zabeleženih na trgih za prodajo
na debelo in na mestih prve prodaje.
(5) Organizacije ribičev ali ribogojcev morajo ministrstvu dostaviti seznam rib in ribiških izdelkov po kategorijah
in samostojne cene za umik s trga pred začetkom vsakega
ribolovnega leta.
(6) Ministrstvo vzpostavi sistem nadzora, s katerim se
zagotavlja, da informacije, podane v zahtevkih za plačilo,
ustrezajo dejanskim količinam, danih v prodajo in umaknjenih
s trga s strani organizacije ribičev ali proizvajalcev.
(7) Organizacija ribičev ali ribogojcev mora sporočiti ministrstvu dan, vrsto, in količino rib ali ribiških proizvodov, ko
so jih umaknili s trga ali prenesli, in sicer za vsak mesec.
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IX. REFERENČNE CENE
43. člen
(pogoji za določanje referenčne cene)
(1) Vsako leto lahko vlada določi referenčne cene za
ribe, ribiške proizvode in izdelke, za katere velja tržni red, ki
so predmet:
– zmanjšanja ali ukinitev carinskih stopenj, če pravila,
ki jih kot obvezna določa WTO, predvidevajo upoštevanje
referenčnih cen;
– zagotavljanja ustrezne preskrbe trga s surovinami,
namenjenimi za predelovalno industrijo, in se lahko uvozne
dajatve za določene proizvode v celoti ali delno oprosti za
nedoločen čas ali
– druge vrste dogovorov, kot je to določeno z ukrepi v
prvi in drugi alinei tega člena, ki predvidevajo upoštevanje
referenčne cene in ki so predvideni z mednarodnimi obveznostmi Republike Slovenije.
(2) Če je prijavljena carinska vrednost določenega proizvoda, ki se uvaža iz tretje države po določbah iz prvega
odstavka tega člena, nižja od referenčne cene, proizvod ni
upravičen do oprostitve carinskih dajatev.
44. člen
(določitev referenčnih cen)
Določene so naslednje referenčne cene:
– za proizvode iz delov A in B priloge IV so enake ceni
za umik s trga v skladu z določbami te uredbe,
– za proizvode iz dela C priloge V so enake prodajni
ceni, določene v skladu s tretjim odstavkom 16. člena te
uredbe,
– za druge proizvode se določijo zlasti na podlagi tehtanih povprečnih carinskih vrednosti, evidentiranih na mestih
uvoza ali v uvoznih pristaniščih v zadnjih treh letih pred datumom, za katerega je bila določena referenčna cena, pri čemer se upošteva, da morajo cene odražati razmere na trgu.
45. člen
(določanje referenčnih cen in cen fco meja za krapa)
(1) Referenčne cene in cene fco meja za krapa se določijo za žive krape, ki tehtajo več kot 800 g.
(2) Ministrstvo najkasneje do 1. junija sporoči vladi
povprečne mesečne proizvodne cene v Sloveniji, ki predstavlja enotno reprezentativno proizvodno cono, in podatke
o količinah krapov, danih v promet.
(3) Poročanje se nanaša na podatke zadnjih treh letih
pred datumom, za katerega je bila določena referenčna
cena.
(4) Proizvodna cena je tista, po kateri proizvajalec proda blago grosistu (veletrgovcu).
(5) Referenčne cene se določajo za naslednje tekoča
obdobja:
– od 1. avgusta do 30. novembra,
– od 1. decembra do 31. decembra,
– od 1. januarja do 31. julija.
46. člen
(reprezentativni trgi in mesta uvoza)
(1) Reprezentativni trgi so mesta zajemanja podatkov
za potrebe evidentiranja in poročanja v tržno-informacijski
sistem na področju ribištva. Reprezentativni trgi v Republiki
Sloveniji so Izola, Ljubljana in Maribor.
(2) Mesta uvoza za ribe in ribiške proizvode in izdelke v
Republiko Slovenijo so mejni prehodi, ki so določeni v Odredbi o določitvi mejnih prehodov za izvoz, uvoz in prevoz pošiljk živali, proizvodov, surovin in odpadkov živalskega izvora,
krme, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov ter drugih
predmetov, s katerimi se lahko prenese kužna bolezen živali
(Uradni list RS, št. 28/99).
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X. PRVA PRODAJA RIB IN RIBIŠKIH PROIZVODOV
47. člen
(pogoji)
(1) Ribe ali ribiški proizvodi se lahko prodajo samo z
ribiškega plovila, in sicer registriranim kupcem ali na registriranih dražbah.
(2) Kupci rib ali ribiških proizvodov iz ribiškega plovila
pri prvi prodaji morajo biti registrirani v seznamu, ki ga vodi
agencija.
(3) Kupci rib ali ribiških proizvodov pri prvi prodaji morajo dostaviti račune ali prodajne listine agenciji, razen če
se ribe ali ribiški proizvodi prodajo na registriranih dražbah,
ki so že same obvezane podati račune ali prodajne listine
agenciji.
(4) Za vse ribe in ribiške proizvode, ki so iztovorjeni ali
uvoženi v Republiko Slovenijo in za katere ni bil dostavljen
račun ali prodajna listina na agencijo in ki so transportirani
drugam, mora prevoznik za te ribe ali ribiške proizvode napisati spremni dokument do mesta prve prodaje.
(5) Osebe, odgovorne za transportna sredstva ali
prostore podjetja, morajo sprejeti inšpektorje in sodelovati
z njimi.
(6) Če je bila za določeno vrsto določena minimalna
velikost morajo podjetja odgovorna za prodajo, skladiščenje
ali transport predložiti dokazila o geografskem poreklu teh rib
ali ribiških proizvodov.
(7) Za kupce, ki kupijo ribe in ribiške izdelke in jih ne ponudijo v prodajo, ampak jih porabijo za lastno osebno porabo,
določbe prejšnjih odstavkov ne veljajo.
48. člen
(podrobnejša pravila)
(1) Vlada lahko na predlog ministrstva sprejme podrobnejša pravila za izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega člena.
(2) Podrobnejša pravila lahko obsegajo predvsem pravila o dokumentaciji, evidenci, poročanju in obveznih informa-
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cijah kapitanov ribiških plovil ali katerikoli drugih pravnih ali
fizičnih oseb, za katere veljajo določila prejšnjega člena.
(3) Podrobnejša pravila lahko določajo tudi izjeme od
obveznosti iz prejšnjega člena, če so vplivi teh izjem na žive
vodne vire neznatni, ali če izpolnjevanje obveznosti v primerjavi z gospodarskim pomenom pomeni nesorazmerno veliko
obremenitev za dejavnost.
XI. MEDNARODNA TRGOVINA, CARINSKA UREDITEV IN
ZAŠČITNI UKREPI
49. člen
(pogoji)
Mednarodna trgovina, carinska ureditev in zaščitni ukrepi se izvajajo na podlagi zakona in predpisov ministrstva,
pristojnega za gospodarstvo, ki podrobno določajo mednarodno trgovino, carinsko ureditev in zaščitne ukrepe, ter
mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila Republika Slovenija
za ta področja.
XII. KONČNA DOLOČBA
50. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in preneha veljati 1. maja 2004.
Št. 331-21/2004-1
Ljubljana, dne 18. marca 2004
EVA 1998-2311-0266
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

Priloga I
Tarifna tevilka
a) 0301
0302
0303
0304

Poimenovanje
Ribe, ive
Ribe, svee ali hlajene, razen ribjih filejev in drugega ribjega mesa iz tar. t. 0304
Ribe, zamrznjene, razen ribjih filejev in drugega ribjega mesa iz tar. t. 0304
Ribji fileji in drugo ribje meso (mleto ali nemleto), svee, hlajeno ali zamrznjeno

b) 0305

Ribe, suene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, pe�ene pred prekajevanjem ali
med prekajevanjem; ribja moka, zdrob in peleti, primerni za prehrano ljudi

c) 0306

Raki v oklepu ali brez oklepa, ivi, svei, hlajeni, zamrznjeni, sueni, nasoljeni ali v
slanici; raki v oklepu, kuhani v pari ali vodi, pa tudi hlajeni, zamrznjeni, sueni
nasoljeni ali v slanici; moka, zdrob in peleti, primerni za prehrano ljudi

0307

Mehkuci v lupini ali brez lupine, ivi, svei, hlajeni, zamrznjeni, sueni, nasoljeni
ali v slanici; vodni nevreten�arji, razen rakov in mehkucev, ivi, svei, hlajeni,
zamrznjeni, sueni, nasoljeni ali v slanici; moka, zdrob in peleti, primerni za
prehrano ljudi

Priloga II
d)

Stran

Izdelki ivalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; mrtve
ivali iz 1. ali 3. poglavja, neuporabne za prehrano ljudi

ali v slanici; vodni nevreten�arji, razen rakov in mehkucev, ivi, svei, hlajeni,
zamrznjeni, sueni, nasoljeni ali v slanici; moka, zdrob in peleti, primerni za
prehrano ljudi
Stran
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Priloga II
d)

Izdelki ivalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; mrtve
ivali iz 1. ali 3. poglavja, neuporabne za prehrano ljudi
- drugo:
-- izdelki iz rib ali rakov, mehkucev ali drugih vodnih nevreten�arjev; mrtve ivali
iz 3. poglavja

0511 91 10
0511 91 90

--- ribji odpadki
--- drugo

e) 1604

Pripravljene ali konzervirane ribe; kaviar in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz
ribjih jajc

f) 1605

Raki, mehkuci in drugi vodni nevreten�arji, pripravljeni ali konzervirani

g)

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali
druga�e pripravljene, kot so pageti, makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli,
kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen:
- Testenine, nekuhane, nepolnjene in ne druga�e pripravljene:

1902 20

- Testenine, polnjene, kuhane ali nekuhane ali druga�e pripravljene:

1902 20 10

-- ki vsebujejo ve� kot 20 ut. % rib, rakov, mehkucev ali drugih vodnih
nevreten�arjev

h)

Moka, zdrob in peleti iz mesa in mesnih odpadkov, rib ali rakov, mehkucev ali
drugih vodnih nevreten�arjev, neustrezni za prehrano ljudi; ocvirki:

2301 20 00

- Moka, zdrob in peleti iz rib in rakov, mehkucev ali drugih vodnih nevreten�arjev
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Priloga III
Obrazec 1
IZRA�UN PREDPLA�IL ZA FINAN�NA NADOMESTILA (1)
Vrste:___________________
A.
B.
C.

Mesec:_________________

Koli�ina kategorij sveosti »Ekstra« in »A« danih v prodajo med 1 januarjem in zadnjim dnem v
mesecu:
.
kg
Skupna koli�ina
umikov s trga kategorij sveosti
»Ekstra« in »A« v istem
�asu:.
..kg
Povpre�en odstotek umikov s trga:
..
.% (B/A x 100)

Prva skupina: 85 % raven nadomestil

Finan�no nadomestilo = (cena umika s trga x 0,85  pavalne vrednosti)
D1. Skupna umaknjena koli�ina, ki se vklju�i v to skupino (do vklju�no 4 % proizvodov danih v prodajo)
Mesec

Umik po kategoriji in
koli�ini (kg)

Vrnjen znesek
(EUR) (1)

Menjalni te�aj na 22. v
prejnjem mesecu

Vrnjen znesek v
dravni valuti

Skupno
(1) Mese�ni znesek v EUR: Skupni znesek, ki se vrne po kategoriji proizvodov in velikosti pomnoen z umaknjeno koli�ino
teh kategorij in velikosti

Druga skupina: 55 % raven nadomestil (2)

Finan�no nadomestilo = (cena umika s trga x 0,55  pavalna vrednost)
D2. Skupna umaknjena koli�ina, ki se vklju�i v to skupino (od 4 % do vklju�no 8 % (3) proizvodov danih v
prodajo)
Mesec

Umik po kategoriji in
koli�ini (kg)

Vrnjen znesek
(EUR) (1)

Menjalni te�aj na 22. v
prejnjem mesecu

Vrnjen znesek v
dravni valuti

Skupno
(1) Mese�ni znesek v EUR: Skupni znesek, ki se vrne po kategoriji proizvodov in velikosti pomnoen z umaknjeno koli�ino
teh kategorij in velikosti

Tretja skupina: brez odkodnine
Mese�no predpla�ilo
Predpla�ilo dolo�enega meseca je enako vsoti predpla�il glede na vsako skupino
1

2

3

Skupno ocenjeno predpla�ilo
(skupina 1 + skupina 2)

Skupno predpla�ilo, prejeto prejnji
mesec

Predpla�ilo za dolo�en mesec (1-2)

(1) �e je potrebno izra�un temelji na za�asnih podatkih (dokon�en izra�un v roku dveh mesecev od dolo�enega meseca).
(2) V 2001 je ta odstotek 75 % in v 2002 je 65 %.
(3) Ta odstotek bo 10 % za vse pelagi�ne vrste v prilogi I predpisa (EC) t. 104/2000 (tuna vrste Thunnus alalunga, slanik
vrste Clupea harengus, sardina vrste Sardina pilchardus, skua vrste Scomber scombrus in Scomber japonicus, sardela
vrste Engraulis spp.).
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Obrazec 2
DRAVA �LANICA:

POTRDILO NA PODLAGI �LENA 24
1. Prosilec
(a) Organizacija ribi�ev/ribogojcev (ime in naslov):

(b) �lan, ki deluje v imenu organizacije (ime):

..

.

.

© Interna registrska tevilka plovila:
2.

Prodana koli�ina (po proizvodih in masi v kg)

3.

Datum:

4.

Ali je bila za koli�ine pod to�ko 2 uporabljena cena za umik s trga v (glej prvi odstavek X �lena te
uredbe)
DA

.

NE

Je bila uporabljena regionalna cena umika s trga (glej drugi odstavek X �lena te uredbe)?
DA

NE

5.

S trga so bile umaknjene naslednje koli�ine navedene pod to�ko 2, za katere se lahko odobri finan�no
nadomestilo:
(a)
izdelek
kategorija izdelka
koli�ina izdelka (kg)
..
..
..
..
..
..
..
..
..
(b) Umaknjen izdelek je bil odstranjen v skladu z dolo�bami te uredbe o prodaji izdelkov, ki so bili
umaknjeni s trga, in sicer:
izdelek
koli�ina (kg)
izbira
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Izvirnik se izda organizaciji ribi�ev/ribogojcev ali �lanu pod to�ko 1.
Kopijo se izda organu, odgovornemu za izravnavo v dravi �lanici EU, v kateri je organizacije
ribi�ev/ribogojcev pod to�ko 1 priznana.
podpis prosilca

.
podpis/ig odgovornega organa v dravi �lanici
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Obrazec 3
IZRA�UNAVANJE PREDPLA�ILA ZA POMO� ZA PRENOS
Vrsta:

.

Mesec:

A) Izra�un odobrenih koli�in v okviru meje 18%
1. Koli�ine kategorije sveosti Extra in A dane v prodajo v �asu med 1. januarjem in zadnjega dne
zadevnega meseca:
kg
2.

Skupna koli�ina umaknjenih koli�in kategorije sveosti Ekstra in A, za katero se zahteva pomo� za
prenos za isto obdobje:
kg

3.

Povpre�ni dele (v %):

4.

Koli�ine, ki pridejo v potev za pomo� za prenos (najve� 18% koli�in danih v prodajo(2))
. kg

. (2:1 x 100)

B) Izra�un predpla�il za mesec
Mesec umika
uskladi�enih
rib ali ribikih
proizvodov

Upravi�ene
koli�ine za
prenos za mesec

Znesek pomo�i
na enoto
(EUR)

Znesek pomo�i
v
EUR

1

2

3

Obra�unski
te�aj za 22. dan
v prejnjem
mesecu
4

Znesek pomo�i
v
SIT
5

Skupaj
Pojasnila k tabeli:
B1 = Koli�ine umaknjene s trga in namenjene za skladi�enje v obdobju med 1. januarjem in zadnjega dne
zadevnega meseca. Koli�ine v stolpcu morajo biti enake kot koli�ine pod to�ko A 4.
B2 = Znesek pomo�i za prenos na enoto glede na na�in predelave.
B3 = (B1 x B2)
B4 = Znesek pomo�i v SIT obra�unani po obra�unskem te�aju na 22. dan v prejnjem mesecu
Mese�no predpla�ilo (v EUR ali SIT)
1. skupni znesek pomo�i

1.
2.

2. skupni znesek predpla�il prejetih
v prejnjih mesecih

3. predpla�ilo, ki se pla�a za
zadevni mesec
(1-2)

Obra�un temelji na podlagi predhodnih za�asnih podatkih (kon�ni podatki se naknadno predloijo po v
roku dveh mesecev po zadevnem mesecu).
Z odbitkom koli�in, za katere so bila pla�ana finan�na nadomestila za umik s trga.
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Obrazec 4
Mesec
Koli�ina dana v
prodajo
Januar
Februar
Marec
April

V
teko�em
mesecu
(1)

Skupaj
(2)

Samostojna
cena za
umik s trga
po
kategorijah

Mese�ni umiki
od tega dele za katerega se
pla�a pavalna pomo�
Koli�ine
umaknjene
po
kategorijah
(3)

Koli�ine za
pavalno
premijo po
kategorijah (b)

Skupne koli�ine za
pavalno pomo�
Umiki in prenosi (c)
(6) = (4) + (5)

Skupaj-vse
kategorije (a)
(4)

Leto

Pojasnila k tabeli:
(a) Za koli�ine, ki presegajo 5% letno v prodajo ponujenih rib ali ribikih proizvodov se ne more
uveljavljati pomo�i (peti odstavek �lena GG)
(b) Glede na izbran na�in predelave
(c) Za koli�ine, ki presegajo 10% letno v prodajo ponujenih rib ali ribikih proizvodov se ne more
uveljavljati pomo�i (esti odstavek �lena GG)
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Priloga IV
Tarifna tevilka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

0302 22 00
ex 0302 29 90
0302 29 10
ex 0302 29 90
0302 31 90
in
0302 31 90
ex 0302 40
0302 50 10
0302 61 10
0302 62 00
0302 63 00
ex 0302 64
0302 65 20
in
0302 65 50
0302 69 31
in
0302 69 33
0302 69 41
0302 69 45
0302 69 55
ex 0302 69 68
0302 69 81
ex 0307 41 10

ex 0306 23 10
ex 0306 23 31
ex 0306 23 39
0302 23 00
0306 24 30
0306 29 30

Poimenovanje
A) Svei in hlajeni izdelki iz tar. t. 0302 in 0307:
Morska plo�a (Pleuronectes platessa)
Limanda (Limanda limanda)
Ostronose patara�e (Lepidorhombus spp.)
Iverka (Platichthys flesus)
Dolgoplavuti tun (Thunnus alalunga)
Atlantski sled (Clupea harengus)
Trska (Gadus morhua)
Sardela (Clupea (Sardina) pilchardus)
Vahnja (Melanogrammus aeglefinus)
Saj (Pollachius virens)
Skua (Scomber scombrus) in lokarda (Scomber japonicus)
Trne (Squalus acanthias), morske ma�ke (Scyliorhinus spp.)
Rde�i okuni (Sebastes spp.)
Mol (Merlangius merlangus)
Lengi (Molva spp.)
Sardoni (Engraulis spp.)
Osli� (Merluccius merluccius)
Morske spake (Lophius spp.)
Sipa (Sepia officinalis) in velika sipica (Rossia macrosoma)
B) ivi, svei ali hlajeni proizvodi ali proizvodi, kuhani v pari
ali v vodi:
Navadna pe�ena kozica (Crangon crangon) in severna kozica
(Pandalus borealis)
C) ivi, svei ali hlajeni proizvodi ali proizvodi, kuhani v pari
ali v vodi:
Morski listi (Solea spp.)
Velika rakovica (Cancer pagurus)
kamp (Nephrops norvegicus)
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Priloga V
Tarifna tevilka
0303 31 10
0303 78 11
0303 78 12
0303 78 13
0303 78 19
in
0304 20 55
0304 20 56
0304 20 58
0303 79 71
0303 79 87
0304 20 87
0304 60 65
0306 13 40
0306 13 50
ex 0306 13 80

Poimenovanje
A) Zamrznjeni proizvodi iz tar. t. 0303 in 0304:
Grenlandska morska plo�a (Reinhardtius hippoglossoides)
Osli�i iz rodu Merluccius

Zobatec (Dentex dentex) in riboni (Pagellus spp.)
Me�arica (Xiphias gladius)

B) Zamrznjeni proizvodi iz tar. t. 0306:
Kozice iz druine Pandalidae

C) Zamrznjeni proizvodi iz tar. t. 0307:
1.
2.

3.
4.
5.

0307 49 18
0307 49 01
0307 49 31
0307 49 33
0307 49 35
in
0307 49 38
0307 49 51
0307 59 10
0307 99 11

Sipa (Sepia officinalis), velika sipica (Rossia macrosoma) in sipica
(Sepiola rondeleti)
Lignji (Loligo spp.)

Pu�i�asti ligenj (Ommastrephes sagittatus)
Hobotnice (Octopus spp.)
Kratkoplavuti lignji (Illex spp.)
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Priloga VI
Tuni (iz rodu Thunnus), �rtasti tun (Katsuwonus pelamis) in druge vrste iz rodu Euthynnus,
svee, hlajene ali zamrznjene, za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tar. t. 1604,
razvr�enih v naslednje tarifne tevilke kombinirane nomenkalture
Poimenovanje
Predstavljene v drugi obliki, kot so
oblike iz tar. t. 0304
I. Naslednje vrste:
a) dolgoplavuti tun (Tunnus
alalunga), razen sveega ali
hlajenega
1. s teo nad 10 kg vsak (1)

Tarifna tevilka
svee ali
hlajene

zamrznjene

0303 41 11, 0303 41 13 in
0303 41 19
0303 41 11, 0303 41 13 in
0303 41 19

2. s teo najve� 10 kg vsak (1)
b) rumenoplavuti tun (Thunnus
albacares)
1. s teo nad 10 kg vsak

0302 32 10(1)

2. s teo najve� 10 kg vsak

0302 32 10(1)

c) �rtasti tun (Katsuwonus pelamis)

0302 33 10

d) tun (Thunnus thynnus), razen
sveega ali hlajenega
e) druge vrste tunov iz rodu Thunnus
in Euthynnus

0302 39 19
0302 69 21

II. Predstavljeni na enega od
naslednjih na�inov:
a) celi
b) brez krg in drobovja
c) drugo (na primer brez glav)
(1) Sklicevanje na teo velja za celoten proizvod.

0303 42 12, 0303 42 32 in
0303 42 52
0303 42 18, 0303 42 38 in
0303 42 58
0303 43 11, 0303 43 13 in
0303 43 19
0303 49 21, 0303 49 23 in
0303 49 29
0303 49 41, 0303 49 43,
0303 49 49,
0303 79 21, 0303 79 23 in
0303 79 29
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Priloga VII
Svei ali ohlajeni proizvodi naslednjih vrst
1. Rde�i jezik (Microstomus kitt)
2. Tun (Thunnus thynnus)
3. Polak (Pollachius pollachius)
4. Kostanjevke (Brama spp.)
5. Sinji mol (Micromesistius poutassou ali Gadus poutassou)
6. Francoski moli� (Trisopterus luscus) in moli� (Trisopterus
minutus)
7. Bukva (Boops boops)
8. Girica (Spicara smaris)
9. Ugor (Conger conger)
10. Krulci (Trigla spp.)
11. uri (Trachurus spp.)
12. Ciplji (Mugil spp.)
13. Pravi skati (Raja spp.)
14. Morski me� in �rni morski me� (Lepidopus caudatus in
Aphanopus carbo)
15. Grebenasta pokrova�a (Pecten maximus)
16. Morski poli vrste Baccinum undatum
17. Progasti brada� (Mullus surmuletus), brada� (Mullus
barbutus)
18. Kantar (Spondyliosoma cantharus)

Tarifna tevilka
ex 0302 29 90
0302 39 11 in
0302 39 91
ex 0302 69 51
0302 69 75
0302 69 85
ex 0302 69 99
ex 0302 69 99
ex 0302 69 99
ex 0302 69 99
ex 0302 69 99
ex 0302 69 91
ex 0302 69 99
ex 0302 69 99
ex 0302 69 99 in
ex 0304 10 98
ex 0302 69 99
ex 0307 21 00
ex 0307 91 00
ex 0302 69 99
ex 0302 69 99

Priloga VIII
ivi, svei ali hlajeni proizvodi
Tarifna tevilka
0301 93 00
0302 69 11
ex 0301 99 11
ex 0302 12 00
ex 0301 91
ex 0302 12 00
0301 92 00
0302 66 00
ex 0301 99 90
0302 69 95
ex 0301 99 90
0302 69 94
ex 0301 99 90
ex 0302 69 99
0307 10 10
ex 0307 10 90
ex 0307 31 10
0307 91 00

Poimenovanje
Krap (Cyprinus carpio), beli amur (Ctenopharyngodon
idella), sivi tolstolobik (Hypophtalmichthyes nobilis), srebrni
tolstolobik (Hypophtalmichthyer moltrix)
Atlantski losos (Salmo salar)
arenka (Oncorhynchus mykiss), postrv (Salmo trutta)
Jegulja (Anguilla anguilla)
Orada (Sparus aurata)
Brancin (Dicentrarchus labrax)
Romb (Psetta maxima)
Ostriga (Ostrea edulis), japonska koritasta ostriga
(Crassostrea gigas)
Klapavice (Mytilus spp.)
koljke: brazdasta ladinka (Ruditapes decussatus), filipinska
ladinka (Ruditapes philippinarum), ladinke iz rodu Tapes
(Tapes spp.), venerice (Veneridae), trda ladinka (Mercenaria
mercenaria)
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Uredba o koncesijah za rabo vode za
proizvodnjo električne energije na delih vodnih
teles vodotokov Kamniška Bistrica-Homška
Mlinščica, Kamniška Bistrica-Mlinščica Kalcit,
Volovljek, Grojzdek in Cerknica

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

UREDBO
o koncesijah za rabo vode za proizvodnjo
električne energije na delih vodnih teles
vodotokov Kamniška Bistrica-Homška Mlinščica,
Kamniška Bistrica-Mlinščica Kalcit, Volovljek,
Grojzdek in Cerknica
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJ
1. člen
Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) določa
pogoje za podeljevanje koncesij za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne
moči na naslednjih delih vodnih teles površinskih voda Kamniška Bistrica-Homška Mlinščica, Kamniška Bistrica-Mlinščica Kalcit, Volovljek, Grojzdek in Cerknica:
Deli vodnih teles
(ime površinske
vode, na katerem je
del vodnega telesa,
ki se rabi za proizvodnjo električne
energije)
Kamniška Bistrica
–Homška Mlinščica
Kamniška Bistrica
–Mlinščica Kalcit

Občina
(ime)

Potencialna
energija dela
vodnega
telesa
Wp
(MWh/leto)

Koordinate gorvodne
meje dela vodnega telesa
Yzg
Xzg
Hzg

Koordinate dolvodne
meje dela vodnega telesa
Ysp
Xsp
Hsp

Pretok
Q
(m3/s)

Domžale

5 469 825 5 115 360 331,33

5 469 725 5 114 820 328,43

1,300

324

Kamnik

5 469 905 5 125 012 438,00

5 469 860 5 124 978 434,00

5,000

1.719

Volovljek

Kamnik

5 475 672 5 125 331 740,00

5 475 433 5 125 154 700,00

0,130

402

Grojzdek

Gornji Grad

5 479 108 5 126 174 820,00

5 480 127 5 125 595 553,00

0,045

918

Cerknica

Cerkno

5 427 357 5 111 830 620,00

5 426 413 5 111 784 518,00

0,070

535

Vir koordinat: Koordinate so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss-Krügerjevi projekciji), odčitane v
temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1:5000.
2. člen
Pojmi po tej uredbi imajo naslednji pomen:
1. Hidroelektrarna do 10 MW nazivne moči (v nadaljnjem besedilu: hidroelektrarna) je hidroelektrarna, ki je po
merilih iz Uredbe o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije (Uradni list RS, št. 29/01 in
99/01) razvrščena med mikro, male ali srednje elektrarne.
2. Kota zgornje vode je najvišja kota gladine vode pri
srednjem letnem pretoku površinske vode na delu vodnega
telesa, za katerega se podeli koncesija. Kota zgornje vode
se izraža v metrih nadmorske višine (Hzg).
3. Kota spodnje vode je najnižja kota gladine vode pri
srednjem letnem pretoku površinske vode na delu vodnega
telesa, za katerega se podeli koncesija. Kota spodnje vode
se izraža v metrih nadmorske višine (Hsp).
4. Deli vodnih teles površinskih voda, za katere se podeli
koncesija, so deli vodnih teles med koto zgornje vode in koto
spodnje vode na površinskih vodah iz 1. člena te uredbe.
5. Potencialna energija dela vodnega telesa, izražena v
MWh, je energija, ki je v povprečju v obdobju koledarskega
leta razpoložljiva za proizvodnjo električne energije.

3. člen
Koncesionar lahko gospodarsko izkorišča del vodnega
telesa površinskih voda iz 1. člena te uredbe izključno za
proizvodnjo električne energije.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE
KONCESIJE
4. člen
(1) Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za proizvodnjo električne energije,
– da je usposobljen za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega člena,
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne
dajatve.
(2) Koncesija na posameznem delu vodnega telesa površinske vode se lahko podeli eni ali več fizičnim ali pravnim
osebam kot več koncesionarjem hkrati, če izpolnjujejo pogoje
iz prejšnjega odstavka.
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(3) V primerih iz prejšnjega odstavka so fizične osebe
solidarno odgovorne za vse obveznosti, ki izvirajo iz te uredbe in koncesijske pogodbe.
5. člen
(1) Koncesionar sme odvzemati vodo le, ko je naravni
pretok na delu vodnega telesa površinske vode večji od ekološko sprejemljivega pretoka (v nadaljnjem besedilu: Qes).
(2) V primerih, ko se pretok v strugi zaradi naravnih razmer zmanjša pod vrednost Qes, mora koncesionar prekiniti z
odvzemom vode in ustaviti proizvodnjo električne energije.
(3) Koncesionar mora poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih zahtev iz prvega in drugega odstavka tega člena in
pogojev iz prejšnjega člena, zagotoviti še:
– ukrepe za nespremenjeno izvajanje pravice do rabe
površinske vode drugih obstoječih uporabnikov,
– ukrepe proti poslabšanju vodnega režima med gradnjo,
– ukrepe proti poslabšanju razmer v zvezi s kakovostjo
in količino podzemne vode,
– izvedbo objektov in naprav tako, da ne bo vplivov
na poslabšanje kakovosti površinskih voda, poslabšanje
vodnega režima in da bo omogočena migracija vodnih
organizmov,
– ukrepe za preprečevanje škodljivega odlaganja
gramoza, suspenzij in drugih plavin,
– varnost predvidenih objektov in naprav pred poplavami in ohranjanje vsaj dosedanje poplavne varnosti na
vplivnem območju objektov in naprav med gradnjo in v času
trajanja koncesije,
– smotrno rabo površinske vode z izbiro najboljše dosegljive tehnologije,
– izvedbo predvidenega posega v okolje na način, ki
omogoča najmanjšo porabo prostora, snovi in energije med
gradnjo in obratovanjem hidroelektrarne,
– upoštevanje urbanističnih, arhitektonskih in krajinskih
značilnosti in načel sonaravnega urejanja pri oblikovanju objektov, naprav in drugih ureditev,
– javno prehodnost jezovnih zgradb, kjer je to utemeljeno,
– ohranjanje biološke raznovrstnosti in avtohtonosti
habitatov,
– ohranjanje in varovanje naravnih vrednot.
(4) Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo v upravnih aktih v zvezi s postopki gradnje
objektov za proizvodnjo električne energije.
(5) Za sanacijo, vzpostavitev novega in nadomestitev
prejšnjega stanja po prenehanju koncesije se uporabljajo
določbe predpisa, ki urejajo upravljanje z vodami.
6. člen
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki bo
podeljena na podlagi te uredbe.
7. člen
(1) Koncesija se podeli za dobo trideset let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji,
določenimi v koncesijski pogodbi.
III. PLAČILO ZA KONCESIJO
8. člen
(1) Koncesionar mora plačati za koncesijo za vsako leto
rabe vode posebej ves čas trajanja koncesije.
(2) Višina plačila za koncesijo je sorazmerna razpoložljivosti vode in vrednosti, ki jo za proizvedeno električno
energijo imetniki koncesije pridobijo na trgu.
9. člen
(1) Prihodki od plačila za koncesijo so vir proračuna
Republike Slovenije in proračuna občin, na območju katerih
je del vodnega telesa površinske vode, ki je namenjen za
proizvodnjo električne energije.
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(2) Plačilo za koncesijo se med državo in občinami razdeli v razmerju 40: 60 v korist občin.
(3) Če je del vodnega telesa površinske vode, za rabo
katerega je podeljena koncesija, na območju več občin, se
del plačila za koncesijo iz prejšnjega odstavka, ki je namenjen občinam, razdeli med občine skladno s pripadajočim
deležem potencialne energije dela vodnega telesa.
10. člen
(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko
leto posebej na podlagi letne količine proizvedene električne
energije.
(2) Letna količina proizvedene električne energije iz
prejšnjega odstavka je električna energija, ki je v koledarskem letu v hidroelektrarni proizvedena in oddana v javno
električno omrežje.
(3) Višina plačila za koncesijo je enaka 3 odstotkom
povprečne prodajne vrednosti v koledarskem letu proizvedene in v javno električno omrežje oddane električne energije.
11. člen
(1) Višina plačila za koncesijo se določi na podlagi
povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije in
količine električne energije, ki je v koledarskem letu iz hidroelektrarne oddana v javno električno omrežje.
(2) Povprečno prodajno vrednost 1 kWh električne
energije določi minister, pristojen za okolje, do 31. decembra za naslednje leto s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
(3) Povprečna prodajna vrednost 1 kWh električne
energije je enaka letni povprečni vrednosti 1 kWh električne
energije, ki jo pod pogoji za kvalificiranega proizvajalca električne energije daje v omrežje hidroelektrarna z električno
močjo nad 1 MW, ki obratuje več kot 10 let.
12. člen
Koncesionar mora Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) do 31. januarja tekočega
leta posredovati vse podatke, potrebne za izračun višine plačila za koncesijo za preteklo leto.
13. člen
(1) Koncesionar mora po preteku prvega leta, v katerem
je začel s proizvodnjo električne energije na podlagi koncesije po tej uredbi, najkasneje do 31. januarja naslednjega
leta posredovati agenciji vse podatke, potrebne za določitev
višine plačila za koncesijo za prvo leto izvajanja dejavnosti in
izračun višine akontacije v drugem letu izvajanja dejavnosti.
(2) Koncesionar, ki je med letom prenehal izvajati dejavnost, zaradi katere je dolžan plačevati koncesijo po tej
uredbi, mora posredovati podatke, potrebne za izračun, v
tridesetih dneh po prenehanju rabe vode za proizvodnjo
električne energije.
14. člen
Koncesionar mora dokumentacijo, s katero dokazuje
resničnost in pravilnost podatkov, posredovanih za izračun
plačila za koncesijo, hraniti še najmanj pet let od dneva, ko
mu je agencija izstavila račun za plačilo za koncesijo.
15. člen
(1) Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki
dveh akontacij in poračuna plačil za koncesijo na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance.
(2) Plačilo prve akontacije v letu zapade v plačilo zadnji
delovni dan v juniju, druge akontacije v letu pa zadnji delovni
dan v decembru.
(3) Morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zneskom plačila za koncesijo in višino plačila za koncesijo, se
mora plačati na račun iz prvega odstavka tega člena ali vrniti
koncesionarju v 60 dneh potem, ko je agencija koncesionarju
izstavila poračun plačil za koncesijo.
(4) Za nepravočasno plačano koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti.
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16. člen
Znesek akontacije znaša polovico zadnjega plačila za
koncesijo, povečanega ali zmanjšanega sorazmerno odstotku spremembe povprečne prodajne vrednosti za 1 kWh
električne energije.
17. člen
Če agencija ugotovi, da koncesionar ni posredoval podatkov, potrebnih za izračun višine plačila za koncesijo v predpisanem roku, agencija uporabi za določitev višine plačila za
koncesijo podatke o rabi vode iz svojih evidenc o rabi vode.

Št.

19. člen
Javni razpis obvezno vsebuje navedbe o:
– predmetu koncesije,
– pogojih za koncesijo,
– elementih, ki jih mora vsebovati prijava na razpis,
– začetku in času trajanja koncesije,
– zahtevanih strokovnih podlagah, ki jih zagotovi prijavitelj,
– roku za predložitev prijav,
– roku za izbor koncesionarja,
– merilih in postopku za izbor koncesionarja,
– prednostnih merilih, ki bodo vplivala na izbor,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
– odgovorni osebi za dajanje informacij med razpisom.
20. člen
(1) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in traja najmanj 30 dni od dneva objave.
(2) Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna
in v celoti vsebuje vse v razpisu določene sestavine.
(3) Javni razpis je uspešen, če se nanj prijavi vsaj en
ponudnik.
(4) Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega
roka ni predložena nobena veljavna prijava.
(5) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
V. KONCESIJSKA POGODBA
21. člen
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo
v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in
110/02 – ZGO-1).
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta
Vlada Republike Slovenije.
(3) V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko
pogodbo veljajo določbe te uredbe.
VI. PRENEHANJE KONCESIJE
22. člen
Za prenehanje koncesije se uporabljajo določbe predpisa, ki ureja upravljanje z vodami.
VII. NADZOR
23. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujejo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.
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VIII. KONČNA DOLOČBA
24. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-01/2001-14
Ljubljana, dne 18. marca 2004.
EVA 2004-2511-0015
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

IV. PODELITEV KONCESIJE
18. člen
(1) Koncesije na delih vodnih teles površinskih voda iz
1. člena te uredbe se podelijo na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis izvede agencija.
(3) O izbiri koncesionarja odloči vlada z upravno odločbo.
(4) V upravni odločbi iz prejšnjega odstavka se določi
rok za sklenitev koncesijske pogodbe.
(5) Pred sklenitvijo koncesijske pogodbe ni mogoče začeti izvajati vodne pravice.
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla

Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99
– odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS in 67/02-ZV-1) in četrtega odstavka 4. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US, 1/99 – ZNIDC, 54/00
– ZKme, 68/00 – odl. US, 27/02 – odl. US, 58/02 – ZMR-1,
67/02, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1 in 36/03) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vnosu
nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla
1. člen
V Uredbi o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla
(Uradni list RS, št. 68/96 in 35/01) se 8. točka 2. člena spremeni
tako, da se glasi:
»8. Kompost je biološko stabilen, higieniziran, humusu podoben material, brez motečih vonjav, bogat z organsko snovjo,
ki nastane s kompostiranjem. Kompost se glede na vsebnost
nevarnih snovi razvršča v kompost za neomejeno uporabo ali
kompost 1. razreda, kompost z omejeno uporabo ali kompost
2. razreda in kompost za nekmetijsko uporabo.«.
10. točka 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»10. Povzročitelj obremenitve je vsaka oseba, ki proizvaja
kompost ali obdeluje blato čistilnih naprav ali mulj z namenom,
da se jih uporabi kot rastlinsko hranilo ali kot izboljševalo tal. Če
gre za kompost, ki ni proizveden na ozemlju Republike Slovenije, je povzročitelj obremenitve dobavitelj komposta.«.
16. točka 2. člena se črta.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se za besedo »gnojili« doda
vejica in besedilo »kompostom ali blatom«.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se besedilo »območjih varstvenega pasu za zajem vode, v katerih« nadomesti z besedilom
»zemljiščih na vodovarstvenih območjih, določenih v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo voda (v nadaljnjem besedilu: vodovarstvena območja), na katerih«.
V naslovu tabele 3 se besedilo »območjih varstvenega
pasu za zajem vode« nadomesti z besedilom »vodovarstvenih
območjih«.
V drugem odstavku se besedilo »območjih varstvenega
pasu za zajem vode, v katerih« nadomesti z besedilom »zemljiščih na vodovarstvenih območjih, na katerih«.
4. člen
V drugem odstavku 7. člena se besedilo »območjih varstvenega pasu za zajem vode« nadomesti z besedilom »zemljiščih na vodovarstvenih območjih«, za besedilom »živinskimi
gnojili« pa se doda besedilo »in komposti«.
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5. člen
V prvem odstavku 8. člena se v prvi alinei besedilo »prekritih s snežno odejo« nadomesti z besedilom »prekritih z več
kot 10 cm debelo snežno odejo«, besedilo tretje alinee pa se
spremeni tako, da se glasi:
»– na zemljiščih na najožjem vodovarstvenem območju in
na stavbnih zemljiščih.«.
6. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedilo »območjih varstvenega pasu za zajem vode« nadomesti z besedilom »vodovarstvenih območjih«.
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je na vodovarstvenih območjih poleg prepovedi iz prejšnjega člena vnos
dušika pri gnojenju z živinskimi, drugimi organskimi in rudninskimi hranili ter s kompostom z neomejeno uporabo prepovedan
tudi v časovnih obdobjih, določenih v tabeli 4«.
V naslovu tabele 4 se besedilo »območjih varstvenega
pasu za zajem vode« nadomesti z besedilom »vodovarstvenih
območjih«.
V 2. točki tabele 4 se v drugi alinei besedilo »31. 10.« nadomesti z besedilom »31. 1.«.
Četrti odstavek se črta.
7. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
Vnos komposta z neomejeno rabo je dovoljen na vseh
zemljiščih ne glede na območje, kjer se zemljišče nahaja, ali na
rabo zemljišča, če:
1. izmerjene vrednosti nevarnih snovi v celotnem vzorcu komposta ne presegajo največjih vrednosti, določenih za
kompost z neomejeno uporabo v drugem stolpcu tabele 5 v
11. členu te uredbe, za več kot to določa tabela 5.a v 11. členu
te uredbe;
2. delež organskih snovi v kompostu presega 30 odstotkov
suhe mase;
3. je kompost obdelan tako, da so pri vzorcih, odvzetih
med ali ob zaključenem kompostiranju, izpolnjene naslednje
mikrobiološke zahteve, in sicer odsotnost Salmonele v 25 g: n
= 5, c = 0, m = 0, M = 0,
kjer je:
– n število enot, ki sestavljajo vzorec,
– m največje število bakterij v posameznem vzorcu: rezultati preiskav so ustrezni, če število bakterij v vsaki enoti vzorca
ne presega vrednosti m,
– M največja vrednost števila bakterij: rezultati so neustrezni, če je število bakterij v eni ali več enotah vzorca enak
ali večji od M in
– c število enot vzorca, pri katerih je število bakterij lahko
med m in M: rezultati so ustrezni, če je v ostalih enotah vzorca
število bakterij m ali manj.
Če gre za kompost iz biorazgradljivih odpadkov, ki se
uvrščajo med živalske stranske proizvode kategorije 3 v skladu
s predpisi na področju veterine, ki urejajo zdravstvena pravila
za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi,
mora kompost za neomejeno rabo izpolnjevati mikrobiološke
zahteve iz teh predpisov.
Vnos blata, mulja, komposta z omejeno uporabo ali komposta za nekmetijsko uporabo je dopusten le, če povzročitelj
obremenitve, ki je lastnik ali upravljavec čistilne naprave ali kompostarne, oziroma je investitor posega v prostor, ki se nanaša
na rečno strugo ali jezero, za to pridobi dovoljenje.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pa je vnos blata,
mulja, komposta z omejeno uporabo ali komposta za nekmetijsko uporabo prepovedan:
– na zemljiščih na vodovarstvenem območju,
– na zemljiščih, namenjenih pridelavi rastlin za neposredno prehrano ljudi,
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– na travnikih in pašnikih, razen jeseni po zadnji košnji
oziroma paši,
– na zemljiščih, zasičenih z vodo, zasneženih ali zamrznjenih,
– na nagnjenih zemljiščih, kjer je nevarnost površinskega
odplakovanja,
– na njivah s krmnimi poljščinami (koševinami), razen po
zadnji košnji ali paši,
– v močvirjih in barjih in na gozdnih zemljiščih.
Določbe prejšnjih odstavkov tega člena se ne uporabljajo
za kompost:
– na vrtovih, ki so namenjeni pridelavi kmetijskih ali
okrasnih rastlin za lastno rabo gospodinjstva, če gre za
lastne organske kuhinjske odpadke in odpadke rastlinskega
izvora iz vrtov,
– na kmetijskih zemljiščih, v vrtnarijah in drevesnicah ter
zemljiščih parkov, zelenic ali površin, namenjenih športu ali
rekreaciji, če gre za predelavo odpadkov rastlinskega izvora v
kompost na kraju njihovega nastanka, in
– na kmetijskih zemljiščih, če je kompost pridelan iz organskih odpadkov, ki niso živalskega izvora in so nastali v okviru
kmetijskega gospodarstva, h kateremu pripadajo ta kmetijska
zemljišča.«.
8. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
Dovoljenje iz prejšnjega člena za vnos blata ali komposta
z omejeno uporabo na kmetijskem zemljišču izda ministrstvo,
pristojno za okolje, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za
kmetijstvo, če:
1. izmerjene vrednosti težkih kovin iz tabele 5 tega člena v
tleh kmetijskega zemljišča ne presegajo mejne vrednosti za te
kovine v tleh v skladu s predpisom, ki ureja mejne, opozorilne
in kritične imisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh,
2. izmerjene vrednosti vsakega od parametrov v celotnem
vzorcu komposta ne presegajo največjih vrednosti, določenih za
kompost z omejeno uporabo v tretjem stolpcu tabele 5.a tega
člena, za več kot to določa ta tabela,
3. izmerjene vrednosti vsakega od parametrov v blatu
ne presegajo največjih vrednosti, določenih v četrtem stolpcu
tabele 5 tega člena, za več kot to določa tabela 5.a,
4. delež organskih snovi v blatu ali v kompostu presega 20
odstotkov suhe mase,
5. sta blato ali kompost z omejeno uporabo obdelana tako,
da so izpolnjene naslednje mikrobiološke zahteve, in sicer odsotnost Salmonelle v 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0, kjer so n, m,
M in c oznake za števila iz prvega odstavka prejšnjega člena.
Dovoljenje iz prejšnjega člena za vnos blata, mulja ali
komposta za nekmetijsko uporabo na zemljišču, ki ni namenjeno pridelavi kmetijskih rastlin, izda ministrstvo, pristojno za
okolje, če:
1. izmerjene vrednosti težkih kovin iz tabele 5 tega člena
v tleh zemljišča ne presegajo mejne vrednosti za te kovine v
tleh v skladu s predpisom, ki ureja mejne, opozorilne in kritične
imisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh,
2. izmerjene vrednosti nevarnih snovi v blatu, mulju ali
kompostu za nekmetijsko uporabo ne presegajo največjih vrednosti, določenih v petem stolpcu tabele 5, za več kot je največje
preseganje izmerjenih vrednosti, določeno v tabeli 5.a,
3. so blato, kompost ali mulj za nekmetijsko uporabo obdelani tako, da so izpolnjene naslednje mikrobiološke zahteve,
in sicer odsotnost Salmonelle v 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M =
0, kjer so n, m, M in c oznake za števila iz prvega odstavka
prejšnjega člena.
Če gre za kompost iz biorazgradljivih odpadkov, ki se
uvrščajo med živalske stranske proizvode kategorije 3 v skladu
s predpisi na področju veterine, ki urejajo zdravstvena pravila
za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi,
morata kompost z omejeno rabo in kompost za nekmetijsko
uporabo izpolnjevati mikrobiološke zahteve iz teh predpisov.
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Tabela 5: Največje vrednosti nevarnih snovi v blatu, mulju in kompostu
Parameter

Kompost z neomejeno
uporabo
(1. razred)

Kompost z omejeno
uporabo (2. razred) in blato
za kmetijsko uporabo

Blato, mulj in kompost za
nekmetijsko uporabo

Kadmij

0,7

2

5

Baker

70

300

600

Nikelj

25

70

80

Svinec

45

100

500

Cink

200

1200

2000

Živo srebro

0,4

2

5

Celotni krom

70

150

500

AOX

500

500

–

PAH

6

6

–

PCB

1

1

–

0,5

2

5

5

5

––

Kompost z omejeno
uporabo (2. razred) in blato
za kmetijsko
uporabo

blato, mulj in kompost za
nekmetijsko uporabo

Nevarne snovi v mg/kg suhe
snovi:

Nezaželene primesi: v% mase
suhe snovi:
Trdni delci iz stekla, plastike ali
kovine, večji od 2 mm
mineralni trdni delci, večji od 5 mm

Tabela 5.a: Vrednotenje meritev nevarnih snovi v blatu, mulju in kompostu
Vrednotenje meritev

Kompost z neomejeno
uporabo
(1. razred)

najmanjše število vzorcev:

mulj:
1 vzorec na 100 t suhe
snovi

letna zmogljivost:
< 1000 t
> 1000 t in <10.000
> 10.000

1 na 6 mesecev
1 na 3 mesece
1 na mesec

1 na 6 mesecev
1 na 3 mesece
1 na mesec

blato:
1 vzorec na 100 t suhe
snovi in
ne manj kot 1 vzorec na 6
mesecev
kompost:
1 vzorec na 100 t in ne
manj kot 1 vzorec na 6
mesecev

največje število vzorcev, v katerih
parametri presegajo vrednosti iz
te tabele

največje preseganje izmerjenih
vrednosti

0 za 1 vzorec

0 za 1 vzorec

0 za 1ali 2 vzorca

1 za 2 ali 3 vzorce

1 za 2 ali 3 vzorce

1 za 3 vzorce

največ 25% vseh vzorcev
za 4 ali več vzorcev

največ 25% vseh vzorcev
za 4 ali več vzorcev

največ 25% vseh vzorcev
za 4 ali več vzorcev

20%

20%

40%
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Vlogi za izdajo dovoljenja za vnos blata, komposta ali
mulja mora povzročitelj obremenitve priložiti:
1. podatke o vsebnosti nevarnih snovi, rastlinskih hranil
in organskih snovi v blatu, kompostu ali mulju, ki ne smejo biti
starejši od treh mesecev,
2. podatke o zemljiščih, na katera namerava vnašati
blato, kompost ali mulj,
3. izjave lastnikov ali zakupnikov zemljišč, iz katerih je
razvidno, da so privolili k vnosu blata, komposta ali mulja tako
glede količin kot časa vnosa,
4. strokovno oceno o največji količini blata, komposta
ali mulja, ki se sme vnesti v enem letu glede na pedološke
lastnosti tal.
Če ministrstvo, pristojno za okolje, ne razpolaga s podatki o vrsti in koncentraciji nevarnih snovi v tleh, mora povzročitelj obremenitve vlogi za izdajo dovoljenja priložiti tudi
podatke o koncentraciji nevarnih snovi v tleh na zemljiščih,
na katera se nanaša dovoljenje iz drugega odstavka tega
člena. Te podatke mora povzročitelj obremenitve pridobiti
na način, določen s predpisi o obratovalnem monitoringu pri
vnosu snovi v tla.
Dovoljenje iz prvega in drugega odstavka tega člena se
izda največ za 3 leta, za zemljišča posameznega lastnika ali
zakupnika, ki ne presegajo 1 ha, pa največ za 5 let.«.
9. člen
V prvem odstavku 12. člena se prva alinea spremeni
tako, da se glasi:
»– ne presega 9 t suhe snovi na hektar v obdobju 3 let,
če gre za vnos blata na kmetijska zemljišča, in 30 t suhe snovi
na hektar v obdobju 3 let, če gre za vnos komposta z omejeno
uporabo na kmetijska zemljišča ali za vnos blata, mulja ali
komposta z omejeno uporabo na nekmetijska zemljišča,«.
V tretjem odstavku 12. člena se besedilo »izdelavo poročil o vplivih na okolje« nadomesti z besedilom »izvajanje
obratovalnega monitoringa pri vnosu snovi, nevarnih snovi in
rastlinskih hranil v tla«.
10. člen
V prvi alinei prvega odstavka 14. člena se besedilo
»mejne imisijske vrednosti za težke kovine v vodah III. kakovostnega razreda« nadomesti z besedilom »mejne vrednosti
dobrega kemijskega stanja za težke kovine v površinskih vodah v skladu s predpisi na področju varstva okolja, ki urejajo
kemijsko stanje površinskih voda«.
11. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo
inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, nad izvajanjem določb
4., 5., 6., 7., 8., 9. in četrtega odstavka 10. člena te uredbe
pa inšpektorji, pristojni za kmetijstvo.«.
12. člen
V prvi alinei prvega odstavka 18. člena se besedilo
»območjih varstvenega pasu za zajem vode« nadomesti z
besedilom »vodovarstvenih območjih«.
13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-14/2001-2
Ljubljana, dne 18. marca 2004.
EVA 2004-2511-0037
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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Odlok o programu priprave lokacijskega
načrta za vplivno območje plazu Podmark v
Občini Šempeter–Vrtojba

Na podlagi četrtega odstavka 24. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega
obsega iz let 2000 in 2001 (Uradni list RS, št. 21/02) izdaja
Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o programu priprave lokacijskega načrta
za vplivno območje plazu Podmark
v Občini Šempeter–Vrtojba
1. člen
(predmet urejanja)
(1) Priprava lokacijskega načrta za vplivno območje
plazu Podmark v Občini Šempeter–Vrtojba se prične na podlagi pobude pooblaščenega investitorja države za gradnjo
objektov državne vodnogospodarske infrastrukture, Agencije Republike Slovenije za okolje pri Ministrstvu za okolje,
prostor in energijo (v nadaljnjem besedilu: MOPE ARSO), št.
22502-5/2004 z dne 8. 1. 2004.
(2) Pobuda je dokumentirana z gradivom »Strokovne
podlage za podajo pobude za pripravo lokacijskih načrtov za
plazove večjega obsega za Vplivno območje plazu Podmark
v Občini Šempeter–Vrtojba«, ki ga je izdelal Inštitut za vode,
d.o.o., Ljubljana, št. 81-FR/02 v decembru 2002 (v nadaljnjem besedilu: strokovne podlage za podajo pobude).
(3) V strokovnih podlagah za podajo pobude so za
zmanjšanje ogroženosti predvideni naslednji ukrepi in objekti:
– podporna konstrukcija pri objektu Podmark št. 39 z
odvodnjo površine na območju plazu,
– sanacija labilnih površin nad lokalno potjo na južni
strani plazu,
– oblikovanje brežine nad objektoma Podmark št. 9a
in 9b,
– ureditev odvodnje s severnega dela plazu in
– ureditev odvodnje z zahodnega dela plazu.
2. člen
(ureditveno območje)
(1) V skladu s strokovnimi podlagami za podajo pobude
mora lokacijski načrt za vplivno območje plazu Podmark v
Občini Šempeter–Vrtojba (v nadaljnjem besedilu: lokacijski
načrt) obsegati:
– vplivno območje plazu,
– objekte in naprave, potrebne za sanacijo plazu,
– krajinske ureditve,
– prometne ureditve,
– infrastrukturne objekte in naprave.
(2) Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega naslednje parcele ali dele parcel:
– na območju k.o. Rožna Dolina:
421/1, 421/4, 421/14, 437/18, 447, 473, 228/1, 228/2,
229/1, 233/1, 234/2, 234/5, 235, 420, 421/2, 421/3, 421/5,
421/6, 421/11, 421/15, 436/1, 437/1, 444, 448, 452, 453,
454/1, 455/1, 456, 457/2, 457/3, 468, 470, 471, 472, 474,
477/1, 478, 484/1;
– na območju k.o. Šempeter:
17, 18, 37/1, 37/3, 37/4, 37/5, 43, 44, 46, 9, 13/1, 13/14,
15/1, 19/1, 19/2, 20, 21/2, 22/1, 22/2, 28, 29/1, 31/1, 31/2,
32/1, 32/2, 34/2, 34/4, 35/1, 36, 37/2, 38/1, 38/2, 39/1, 40/1,
40/10, 40/11, 40/12, 40/13, 45, 47/1, 48, 51, 64, 3395/1,
3416/1, 3416/3, 3416/4, 3416/5, 3416/7.
(3) V skladu z izdelanimi strokovnimi podlagami, pridobljenimi pogoji, soglasji in mnenji se ureditveno območje
lokacijskega načrta s sprejemom uredbe o lokacijskem načrtu lahko tudi spremeni.
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3. člen
(obseg dela)
Priprava lokacijskega načrta obsega:
– izdelavo strokovnih podlag,
– izdelavo lokacijskega načrta.
4. člen
(strokovne podlage)
(1) Pred izdelavo osnutka lokacijskega načrta se izdelajo oziroma pridobijo naslednje strokovne podlage:
1. idejno zasnovo načrtovane prostorske ureditve, kot
celovito urbanistično, krajinsko in arhitekturno rešitev, ki
vključuje tudi:
– idejno zasnovo objektov, naprav in ureditev za sanacijo plazu,
– idejno zasnovo vodnogospodarskih ureditev,
– idejno zasnovo novih prometnih ureditev,
– idejno zasnovo novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev,
– idejno zasnovo zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih
infrastrukturnih priključkov in ureditev,
– idejne zasnove rešitev in ukrepov za preprečitev
negativnih vplivov na okolje, naravo, kulturno dediščino in
trajnostno rabo naravnih dobrin, vključno z idejno zasnovo
ureditve morebitnih izravnalnih ukrepov,
– idejne zasnove rešitev in ukrepov za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
2. geodetsko topografski načrt v merilu 1:1000 ali 1:000
in zemljiško katastrski načrt v merilu 1:1000 ali 1:2880;
3. strokovne zasnove za varstvo kulturne dediščine,
izdelane v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine;
4. naravovarstvene smernice, izdelane v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave;
5. strokovne podlage o vplivih načrtovane prostorske
ureditve na okolje;
6. strokovne podlage glede relevantnih naravnih in
ustvarjenih danosti prostora;
7. morebitne druge strokovne podlage, ki izhajajo iz pogojev pristojnih organov in organizacij, določenih v 6. členu
tega odloka.
(2) Za izdelavo lokacijskega načrta se lahko uporabijo
že izdelane strokovne podlage, ki se po potrebi dopolnijo.
5. člen
(vsebina lokacijskega načrta)
(1) Osnutek lokacijskega načrta se izdela na podlagi
strokovnih podlag, ob upoštevanju pogojev organov in organizacij, določenih v 6. členu tega odloka.
(2) Osnutek lokacijskega načrta mora vsebovati:
a) Osnutek uredbe o lokacijskem načrtu:
1. navedbo občinskih prostorskih aktov, ki se s sprejemom tega lokacijskega načrta štejejo za spremenjene in dopolnjene v delu in za območje, ki ga določa lokacijski načrt;
2. seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje ureditvenega območja;
3. pogoje glede urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega oblikovanja območja in posegov v prostor z določitvijo
namembnosti, velikosti (površine, gabariti in kapacitete) in
ureditve objektov, naprav in odprtih prostorov;
4. pogoje glede komunalnega urejanja območja;
5. okoljevarstvene pogoje, pomembne za izvedbo posegov v prostor;
6. določitev odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in
tehničnih rešitev, ki so dopustna pri pripravi projektov in se
lahko podrobneje določijo v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja;
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7. seznam objektov, predvidenih za rušitev ali odkup, z
navedbo naslova in namembnosti objekta, katastrske občine
in parcelne številke;
8. možnosti etapnega izvajanja posegov;
9. obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju
lokacijskega načrta.
b) Tekstualni del:
1. obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta;
2. povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije;
3. opis prostorskih pogojev za ureditev vplivnega območja plazu;
4. opis prostorske, urbanistične in arhitekturne rešitve
ureditve vplivnega območja plazu, vključno z opisom namembnosti objektov, naprav in odprtih površin ter določitvijo
njihove velikosti (površine, gabariti in kapacitete) ter njihov
vpliv na obstoječe objekte in naprave;
5. opis potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav
za ureditev vplivnega območja plazu ter opis prestavitev,
razširitev in drugih prilagoditev obstoječih infrastrukturnih
objektov in naprav;
6. opis prostorskih rešitev po posameznih področjih:
– varstvo naravnih vrednot,
– varstvo kulturne dediščine,
– ukrepi za varovanje bivalnega in delovnega okolja,
– varstvo kmetijskih zemljišč,
– vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih
virov,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi ter drugimi
nesrečami;
7. seznam objektov, predvidenih za rušitev ali odkup, z
navedbo naslova in namembnosti objekta, katastrske občine
in parcelne številke;
8. seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in
lastništvu;
9. oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta;
10. etapnost izvajanja lokacijskega načrta;
11. pogoji organov in organizacij, določenih v 6. členu
tega odloka.
c) Grafični del:
1. prikazi iz prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije za obravnavano območje;
2. prikaz iz prostorskih planskih aktov občine s prikazom ureditvenega območja;
3. pregledni situacijski načrt v M 1:5000, vključujoč namensko rabo prostora;
4. ureditvena situacija lokacijskega načrta v M 1:1000
ali v drugem ustreznem merilu (na topografski osnovi), ki
vsebuje:
– prikaz ureditvenega območja lokacijskega načrta z
vodnogospodarskimi, prometnimi in prostorsko-urbanističnimi rešitvami;
– razporeditev objektov in naprav ter odprtih površin
z določitvijo njihove namembnosti, kapacitete in velikosti,
z določitvijo okvirne površine ter horizontalnih in vertikalnih
gabaritov objektov in zasnovo ureditve odprtih površin;
– usmeritve za urbanistično-krajinsko in arhitekturno
oblikovanje objektov, naprav in odprtih površin;
– okoljevarstvene rešitve in ureditve;
– objekte, predvidene za odkup in/ali odstranitev;
5. idejne rešitve komunalnih in energetskih objektov,
naprav in ureditev ter ureditev s področja prometa in zvez
ter drugih objektov in naprav s področja gospodarskih javnih
služb v M 1:1000 ali v drugem ustreznem merilu;
6. idejne rešitve prestavitev, razširitev in drugih prilagoditev obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav v
M 1:1000 ali v drugem ustreznem merilu;
7. karakteristične poglede in prereze obravnavnega območja in posameznih ureditev v ustreznem merilu;
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8. načrt gradbenih parcel v M 1:1000 ali 1:2880.
d) Gradivo za javno razgrnitev in javno obravnavo
osnutka lokacijskega načrta ter prospekt.
(3) Dopolnjen osnutek lokacijskega načrta mora poleg
vsebin iz osnutka lokacijskega načrta ter ob upoštevanju
predloga stališč o utemeljenosti predlogov in pripomb z javne
razgrnitve vsebovati tudi:
a) v tekstualnem delu:
– soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij,
določenih v 6. členu tega odloka;
b) v grafičnem delu:
– tehnične elemente za zakoličenje objektov in naprav,
ki jih določa lokacijski načrt, in
– elemente za zakoličenje gradbenih parcel.
(4) V dopolnjenem osnutku lokacijskega načrta morajo
biti jasno opredeljeni pogoji za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi
objektov.
6. člen
(pridobitev pogojev, soglasij in mnenj)
Organi in organizacije, ki morajo pred začetkom priprave osnutka lokacijskega načrta podati pogoje za njegovo
pripravo ter soglasja in mnenja k dopolnjenemu osnutku
lokacijskega načrta, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
2. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve;
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje
varstva okolja;
4. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje
ohranjanja narave;
5. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje
upravljanja z vodami;
6. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje
energetike;
7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
8. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije
za ceste;
9. Ministrstvo za promet, Agencija za železniški promet;
10. Ministrstvo za kulturo, področje varstva kulturne
dediščine, skupaj s pristojnim Zavodom za varstvo kulturne
dediščine Slovenije;
11. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave;
12. Zavod za gozdove Republike Slovenije;
13. Zavod za ribištvo;
14. ELES – Elektro Slovenije, d.o.o., Ljubljana;
15. Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica;
16. Geoplin, d.o.o., Ljubljana;
17. Telekom Slovenije, d.d.;
18. Občinske komunalne storitve, d.o.o., Cesta Goriške
fronte 11, Šempeter pri Gorici;
19. Občina Šempeter–Vrtojba in njene službe v delih,
kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture;
20.
druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku
priprave lokacijskega načrta izkazalo, da rešitve posegajo v
njihovo delovno področje.
7. člen
(organizacija dela)
(1) Postopek priprave in sprejemanja lokacijskega
načrta vodi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad
za prostorski razvoj, Ljubljana, Dunajska 21 (v nadaljnjem
besedilu: MOPE UPR).
(2) Investitor posega v prostor je Republika Slovenija.
Naloge investitorja opravlja MOPE ARSO.
(3) Naročnik izdelave strokovnih podlag in lokacijskega
načrta je MOPE ARSO.
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(4) Naročnik izbere izdelovalce na podlagi oddaje javnih
naročil, v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila. MOPE
ARSO pred oddajo javnega naročila za izbiro izdelovalca
lokacijskega načrta pridobi soglasje MOPE UPR k projektni
nalogi, po izbiri pa na MOPE UPR dostavi podatke o izbranem izdelovalcu (podjetje, poimenski seznam odgovornih
nosilcev). Izbrani izdelovalec mora zagotoviti ustrezno interdisciplinarno ekipo, ki jo obvezno sestavljajo univ. dipl. inž.
arhitekture in krajinske arhitekture, univ. dipl. inž. gradbeništva in po potrebi tudi strokovnjaki drugih ustreznih strok.
(5) MOPE ARSO mora v celotnem postopku priprave
lokacijskega načrta po lastni presoji ali na zahtevo MOPE
UPR seznanjati slednjega z vsemi vsebinskimi rešitvami
in morebitnimi dilemami ter z vsemi izdelanimi strokovnimi
podlagami.
8. člen
(postopki in roki)
Udeleženci v postopku priprave lokacijskega načrta
opravijo naslednja dejanja v rokih kot sledi:
– K idejni rešitvi sanacije plazu Podmark pridobi MOPE
UPR pogoje organov in organizacij, določenih v 6. členu tega
odloka. Gradivo za pridobivanje pogojev zagotovi MOPE
ARSO. Rok za določitev pogojev je 30 dni.
– Izdelovalec lokacijskega načrta pripravi analizo pogojev z usmeritvami za izdelavo strokovnih podlag. Analizo
in usmeritve potrdi MOPE UPR.
– Ob upoštevanju pridobljenih pogojev, analize pogojev in
usmeritev za izdelavo strokovnih podlag zagotovi MOPE ARSO
vse strokovne podlage, določene v 4. členu tega odloka.
– Izdelovalec izdela osnutek lokacijskega načrta v
15 dneh po tem, ko so izdelane vse strokovne podlage.
– MOPE UPR zagotovi strokovni pregled osnutka lokacijskega načrta.
– MOPE UPR z objavo v uradnem glasilu na krajevno
običajen način obvesti javnost o razgrnitvi ter kraju in času
obravnave ter posreduje osnutek lokacijskega načrta Občini
Šempeter–Vrtojba.
– Osnutek lokacijskega načrta se javno razgrne na
sedežu MOPE UPR ter v Občini Šempeter–Vrtojba. Javna
razgrnitev traja 15 dni.
– MOPE UPR v času javne razgrnitve organizira javno
obravnavo osnutka lokacijskega načrta.
– V času javne razgrnitve in javnih obravnav občina
evidentira vse pisne in ustne pripombe vseh zainteresiranih
organov, organizacij in posameznikov.
– V 15 dneh po končani javni razgrnitvi posreduje občina ministru za okolje, prostor in energijo vse pripombe
in predloge z javne razgrnitve in javnih obravnav, skupaj z
mnenjem občine. Če v tem roku minister za okolje, prostor
in energijo ne prejme pripomb z javne razgrnitve in mnenja
občine se šteje, da na osnutek lokacijskega načrta ni pripomb
oziroma da je ta usklajen.
– MOPE UPR v sodelovanju z investitorjem in izdelovalcem lokacijskega načrta prouči pripombe in predloge z
javne razgrnitve, oblikuje predlog stališč glede upoštevanja
oziroma neupoštevanja posameznih pripomb in predlogov z
obrazložitvijo razlogov in z njimi seznani občino.
– Na podlagi predloga stališč do pripomb in predlogov
z javne razgrnitve zagotovi MOPE ARSO morebitne spremembe in dopolnitve strokovnih podlag.
– Izdelovalec lokacijskega načrta izdela predlog lokacijskega načrta v 10 dneh po tem, ko so izdelane vse morebitne
spremembe in dopolnitve strokovnih podlag.
– K dopolnjenemu osnutku lokacijskega načrta pridobi
MOPE UPR soglasja in mnenja organov in organizacij, določenih v 6. členu tega odloka. Gradivo za pridobitev soglasij
in mnenj zagotovi MOPE ARSO. Rok za izdajo soglasja ali
mnenja je 15 dni.
– Minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z MOPE
ARSO posreduje usklajen predlog lokacijskega načrta, skupaj
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s predlogom stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve,
Vladi Republike Slovenije v obravnavo in sprejem.
– Vlada Republike Slovenije sprejme stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve s sklepom. Vlada
Republike Slovenije sprejme lokacijski načrt z uredbo, ki jo
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
(sredstva za izdelavo lokacijskega načrta)
Vsa sredstva, potrebna za izdelavo strokovnih podlag in
izdelavo lokacijskega načrta, zagotovi Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo s proračunske postavke MOPE ARSO.
10. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-31/2003-9
Ljubljana, dne 18. marca 2004
EVA 2004-2511-0042
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

1250.

Sklep o uskladitvi preživnin in uskladitvi višine
nadomestila preživnin

Na podlagi prvega in drugega odstavka 132. člena
Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list
SRS, št. 15/76, 30/86 – ZNP, 1/89, 14/89 – PB in Uradni list
RS, št. 60/99 – odl. US, 70/00 – ZZNPOB, 64/01 – ZZZDR-B,
110/02 – ZIRD, 42/03 – odl. US in 16/04) in na podlagi petega odstavka 21.d člena Zakona o Javnem jamstvenem in
preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
25/97, 10/98 – ZJSRS-A, 41/99 – ZJSRS-B, 53/99 – ZJSRSC, 22/00 – ZJS in 119/02 – ZJSRS-D) je Vlada Republike
Slovenije sprejela
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6
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu maju
2003, se s 1. aprilom 2004 povečajo za 6,0%.
7
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu juniju
2003, se s 1. aprilom 2004 povečajo za 5,9%.
8
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu juliju
2003, se s 1. aprilom 2004 povečajo za 5,1%.
9
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu avgustu
2003, se s 1. aprilom 2004 povečajo za 5,3%.
10
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu septembru 2003, se s 1. aprilom 2004 povečajo za 4,6%.
11
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu oktobru
2003, se s 1. aprilom 2004 povečajo za 3,9%.
12
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu novembru 2003, se s 1. aprilom 2004 povečajo za 1,3%.
13
Višina nadomestil preživnin se s 1. aprilom 2004 poveča
za 4,5% tako, da znaša:
– za otroka do 6. leta starosti 14.167 tolarjev,
– za otroka od 6. do 14. leta starosti 15.583 tolarjev,
– za otroka nad 14. letom starosti 18.416 tolarjev.
14
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 553-02/2001-6
Ljubljana, dne 18. marca 2004.
EVA 2004-2611-0022
Vlada Republike Slovenije

SKLEP
o uskladitvi preživnin in uskladitvi višine
nadomestila preživnin
1
Preživnine, določene s sodno odločbo, in preživnine,
določene z dogovorom iz 130. člena Zakona o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih, ki so že bile valorizirane s 1. aprilom
2003, se s 1. aprilom 2004 povečajo za 7,4%.
2
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu januarju
2003, se s 1. aprilom 2004 povečajo za 7,4%.
3
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu februarju 2003, se s 1. aprilom 2004 povečajo za 7,9%.
4
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu marcu
2003, se s 1. aprilom 2004 povečajo za 7,5%.
5
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu aprilu
2003, se s 1. aprilom 2004 povečajo za 6,8%.

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

1251.

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda Slovenska kinoteka

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I – ZUDE in Uradni list RS,
št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00
– ZP-L in 36/00 – ZPDZC) ter 26. in 135. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Slovenska kinoteka
1. člen
V drugem odstavku 21. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska kinoteka (Uradni list RS, št. 117/03)
se besedilo »s prostori in« nadomesti z besedo »z«.
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2. člen
V drugem odstavku 25. člena se črta besedilo »in nepremičninami«.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 643-05/2003-2
Ljubljana, dne 18. marca 2004.
EVA 2004-3511-0003
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1252.

Uradni list Republike Slovenije
met vozil iz 1. točke prejšnjega člena ob nedeljah, praznikih
in dela prostih dnevih med 22. in 24. uro na relaciji in v smeri
Ljubljana (Kozarje) – Razdrto – Divača (Gabrk).
(5) Za vozila iz 2. točke prejšnjega člena je vse leto prepovedan promet ponoči.
3. člen
(1) Prepoved prometa iz prejšnjega člena velja na naslednjih cestah:
ŠT. CESTE
1.

PREDOR KARAVANKE – VRBA:
A2
PREDOR KARAVANKE – VRBA

2.

RATEČE – PODKOREN:
R1- 202 MP (MEJNI PREHOD) RATEČE –
– PODKOREN

3.

KRANJSKA GORA – NOVA GORICA:
R1- 206 KRANJSKA GORA – VRŠIČ – TRENTA
– BOVEC
R1- 203 BOVEC – KOBARID
G2 -102 MP ROBIČ – KOBARID – PERŠETI

4.

KORENSKO SEDLO – PODKOREN – LESCE –
– PODTABOR:
R1- 201 MP KORENSKO SEDLO – PODKOREN
– MOJSTRANA – HRUŠICA
R3 – 637 HRUŠICA – JAVORNIK – ŽIROVNICA –
– VRBA
G1- 8
VRBA – LESCE – ČRNIVEC
H1
ČRNIVEC – LEŠNICA

5.

LJUBELJ – PODTABOR:
G2 – 101 MP LJUBELJ – BISTRICA PRI TRŽIČU
– PODTABOR

6.

PODTABOR – LJUBLJANA:
R2 – 411 PODTABOR – NAKLO
R2 – 412 NAKLO (KRANJ Z.) – KRANJ – KRANJ
(LABORE)
R1 – 211 KRANJ (LABORE) – JEPRCA –
LJUBLJANA (ŠENTVID)
G1- 8
LJUBLJANA (ŠENTVID) – LJUBLJANA
(OBVOZNICA)

7.

LEŠNICA – PODTABOR – LJUBLJANA / (AC):
A2
LEŠNICA – PODTABOR – KRANJ
(ZAHOD) – LJUBLJANA (ŠENTVID)

8.

LJUBLJANA – VIŠNJA GORA – KORENITKA / (AC):
A2
LJUBLJANA (MALENCE) –
VIŠNJA GORA – BIČ – KORENITKA

9.

LJUBLJANA – OBREŽJE:
G2 – 106 LJUBLJANA (RUDNIK) –
– ŠKOFLJICA – ŠMARJE SAP
H1
KORENITKA – TREBNJE –
– MP OBREŽJE

Odredba o omejitvi prometa na cestah v
Republiki Sloveniji

Na podlagi tretjega odstavka 101. člena zakona o
varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00
– odl. US, 61/00, 100/00 – odl. US, 21/02, 54/02 – odl. US,
67/02, 97/03 – odl. US) izdaja minister za notranje zadeve v
soglasju z ministrom za promet

ODREDBO
o omejitvi prometa na cestah v Republiki
Sloveniji
1. člen
S to odredbo se omeji v določenem časovnem obdobju
oziroma vremenskih razmerah na cestah v Republiki Sloveniji promet naslednjih vozil:
1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg;
2. traktorjev, motokultivatorjev, delovnih strojev in
vprežnih vozil;
3. tovornih vozil in skupin vozil z zaprto nadgradnjo ali
ponjavo, zgibnih in dvonadstropnih avtobusov ter bivalnih vozil in bivalnih priklopnikov, razen tovornih vozil, ki so izvedena
na osnovi osebnih avtomobilov.
2. člen
(1) Za vozila iz 1. in 2. točke prejšnjega člena je na
cestah iz prvega odstavka 3. člena te odredbe prepovedan
promet vse leto:
– v petek pred Veliko nočjo od 14. do 22. ure,
– ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8. do
22. ure.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je za vozila iz 1. in 2. točke prejšnjega člena prepovedan promet v
času od 15. junija do 15. septembra (turistična sezona):
– ob sobotah od 7. do 13. ure,
– ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 7. do
22. ure.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na cestah iz 3. člena te odredbe z zaporedno številko 14, 15, 16,
17, 18 in 26 v turistični sezoni prepovedan promet za vozila
iz prvega odstavka tega člena:
– ob sobotah od 5. do 16. ure,
– ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 5. do
24. ure.
(4) Ne glede na določbo druge alinee prejšnjega odstavka je na avtocesti z zaporedno številko 14 dovoljen pro-

POTEK

10. ŠENTILJ – TROJANE – LJUBLJANA / (AC in
CRMV):
A1
MP ŠENTILJ – PESNICA
H2
PESNICA – MARIBOR (TEZNO)
A1
SLIVNICA – CELJE – ARJA VAS – VRANSKO – TROJANE in BLAGOVICA – LJUBLJANA (ZADOBROVA)
11. ŠENTILJ – PESNICA:
R2 – 437 MP ŠENTILJ – PESNICA
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12. MARIBOR – LJUBLJANA:
G1- 13
MARIBOR (PTUJSKA) – SLIVNICA
R2 – 430 SLIVNICA – SL. BISTRICA –
– SL. KONJICE – CELJE
G1 – 5
CELJE – ARJA VAS
R2 – 447 ARJA VAS – ŽALEC – ŠEMPETER –
– LOČICA – TROJANE
in BLAGOVICA – TRZIN
G1- 10
TROJANE – BLAGOVICA
G2 – 104 TRZIN – LJUBLJANA (ČRNUČE) –
– LJUBLJANA (TOMAČEVO)

26. POSTOJNA – JELŠANE:
G1- 6
POSTOJNA – ILIRSKA BISTRICA –
– MP JELŠANE

13. LJUBLJANSKA OBVOZNICA / (CRMV in AC):
H3
LJUBLJANA (ZADOBROVA) –
LJUBLJANA (TOMAČEVO) –
– LJUBLJANA (KOSEZE)
A1
LJUBLJANA (ZADOBROVA) –
– LJUBLJANA (MALENCE) –
–LJUBLJANA (KOZARJE)
A2
LJUBLJANA (KOSEZE) – LJUBLJANA
(KOZARJE)

29. KARTELJEVO/MAČKOVEC –
– NOVO MESTO – METLIKA:
G2 – 105 KARTELJEVO – NOVO MESTO –
– MP METLIKA
G2 – 105 MAČKOVEC – NOVO MESTO

14. LJUBLJANA – KLANEC / (AC):
A1
LJUBLJANA (KOZARJE) – RAZDRTO –
– DIVAČA – KOZINA – KLANEC

31. SLOVENSKA BISTRICA – ORMOŽ –
– SREDIŠČE OB DRAVI:
G1- 2
SL. BISTRICA – HAJDINA – PTUJ –
– ORMOŽ (OBVOZNICA) –
– MP SREDIŠČE OB DRAVI

15. LJUBLJANA – KOZINA – KLANEC:
R2 – 409 LJUBLJANA (VIČ) – VRHNIKA –
– LOGATEC
G2 – 102 LOGATEC – KALCE
R2 – 409 KALCE – POSTOJNA – RAZDRTO –
– KOZINA – KLANEC
16. KLANEC – DEKANI:
G1-10
KLANEC – KRIŽIŠČE DEKANI
17. ŠKOFIJE – SEČOVLJE:
G1-11
MP ŠKOFIJE – KRIŽIŠČE DEKANI
A1
KRIŽIŠČE DEKANI – KOPER
G2 -111 KOPER – MP SEČOVLJE
18. KOPER – DRAGONJA:
G1-11
KOPER – ŠMARJE – MP DRAGONJA
19. DIVAČA (GABRK) – FERNETIČI / (AC):
A3
DIVAČA (GABRK) – SEŽANA –
– MP FERNETIČI
20. SENOŽEČE – FERNETIČI:
R2 – 445 SENOŽEČE – SEŽANA – MP FERNETIČI
21. SEŽANA – ŠTANJEL:
R1- 204 SEŽANA – DUTOVLJE – ŠTANJEL
22. ŠTANJEL – ŠEMPETER:
R3 – 614 ŠTANJEL – KOMEN – KOSTANJEVICA
NA KRASU – OPATJE SELO – MIREN –
– ŠEMPETER
23. SEŽANA-DIVAČA:
R2 – 446 SEŽANA – DIVAČA
24. VIPAVA – VRTOJBA / (CRMV):
H4
VIPAVA – AJDOVŠČINA – SELO –
– NOVA GORICA – MP VRTOJBA
25. RAZDRTO – ROŽNA DOLINA:
G1 – 12 RAZDRTO – PODNANOS – VIPAVA
R2 – 444 VIPAVA – AJDOVŠČINA (OBVOZNICA) –
– SELO – NOVA GORICA –
– ROŽNA DOLINA
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27. STAROD – KRVAVI POTOK:
G1-7
MP STAROD – KOZINA –
– MP KRVAVI POTOK
28. ŠKOFLJICA – PETRINA (BROD NA KOLPI):
G2 – 106 ŠKOFLJICA – RIBNICA – KOČEVJE –
– MP PETRINA

30. CELJE – DOBOVEC:
G2 – 107 CELJE (VZHOD) – ŠENTJUR PRI CELJU
– ŠMARJE PRI JELŠAH – MP DOBOVEC

32. SPUHLJA – ZAVRČ:
R1- 228 SPUHLJA – MP ZAVRČ
33. HAJDINA (PTUJ) – GRUŠKOVJE:
G1- 9
HAJDINA – MP GRUŠKOVJE
34. VUČJA VAS – LIPOVCI / (AC):
A5 VUČJA VAS – MURSKA SOBOTA – LIPOVCI
35. PESNICA – DOLGA VAS:
G1- 3
PESNICA – LENART – RADENCI –
VUČJA VAS in
LIPOVCI – DOLNJI LAKOŠ
(OBVOZNICA) – LENDAVA –
– MP DOLGA VAS
36. PETIŠOVCI – DOLNJI LAKOŠ:
G2 -109 PETIŠOVCI – DOLNJI LAKOŠ
37. G. RADGONA – MOST ČEZ MURO
G2 -110 G. RADGONA – MOST ČEZ MURO
38. VIČ – MARIBOR – HAJDINA (PTUJ)
G1-1
MP VIČ – DRAVOGRAD – MARIBOR
(KOROŠKI MOST) – TEZNO- HAJDINA
G1- 4

DRAVOGRAD – SLOVENJ GRADEC –
– VELENJE – ARJA VAS

(2) Ne glede na prepoved iz prejšnjega člena je na cestah oziroma delih cest iz prvega odstavka tega člena, kjer
je ob vozišču posebna prometna površina, ki jo uporabljajo
za vožnjo počasna vozila, podnevi v času prepovedi po tej
površini dovoljena vožnja traktorjev.
4. člen
(1) Motorna in priklopna vozila morajo imeti v cestnem
prometu v Republiki Sloveniji od 15. novembra do 15. marca
naslednjega leta (pozimi) in tedaj, ko se ob sneženju sneg
oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo ali poledenelo (zimske razmere), predpisano zimsko opremo
(2) Na cestah v Republiki Sloveniji je v zimskih razmerah prepovedana vožnja za tovorna vozila s priklopnimi
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vozili, za vozila, ki prevažajo nevarno blago, in za izredne
prevoze.
(3) Vozilom iz prejšnjega odstavka se v zimskih razmerah ne dovoli vstop v Republiko Slovenijo. Izjemoma se dovoli vstop takim vozilom, ki so registrirana v Republiki Sloveniji,
če je na območju mejnega prehoda primerno parkirišče, na
katerega se izločijo iz prometa.
5. člen
(1) Za vozila iz 3. točke 1. člena te odredbe prepove
upravljalec ceste promet na cestah oziroma delih cest v
Republiki Sloveniji, na katerih piha močen veter. Ob zelo
močnem vetru lahko na teh cestah oziroma njihovih delih
upravljalec ceste prepove tudi promet drugih vozil.
(2) O prepovedi prometa iz prejšnjega odstavka mora
upravljalec ceste obvestiti pristojno policijsko postajo in
javnost, ter jo označiti s predpisano prometno signalizacijo.
Prometna signalizacija, s katero je prepovedan promet zaradi
močnega vetra, je lahko zaradi pravočasnega izločanja vozil
postavljena tudi na krajih, primernih za izločanje, ki niso v
neposredni bližini kraja, kjer piha močen veter.
6. člen
(1) Omejitve prometa iz 2. in 3. člena te odredbe ne
veljajo za vozila iz 1. točke 1. člena te odredbe, kadar je
vožnja potrebna:
1. zaradi reševanja človeških življenj;
2. zaradi preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti
za ljudi ali njihovo premoženje;
3. zaradi preprečitve ali odprave velike materialne škode ali onesnaženja okolja;
4. zaradi nujnih vzdrževalnih del pri rednem vzdrževanju
cest ter pluženju in posipanju pri zimskem vzdrževanju cest;
5. zaradi vleke ali odvoza vozila, ki zaradi okvare ne
more nadaljevati vožnje in je ustavljeno na vozišču, ali je
ustavljeno na delu ceste izven vozišča in s tem ovira ali ogroža promet. Vleko ali odvoz lahko v tem primeru opravi le za to
dejavnost registrirana fizična ali pravna oseba, vendar le do
najbližjega mesta, primernega za izločitev vozila;
6. za reportažna vozila radijskih in televizijskih medijev,
če je to v interesu obveščanja javnosti;
7. za dostavo naftnih derivatov na bencinske servise;
8. za prevoz humanitarne pomoči;
9. za prevoz mednarodnih mirovnih sil;
10. za prevoz poštnih pošiljk v notranjem in mednarodnem prometu;
11. za vozila, ki opravljajo cestni prevoz, kombiniran z
železniškim ali ladijskim:
– do železniškega oziroma trajektnega terminala, če
nadaljujejo vožnjo z oprtnim vlakom ali trajektom, in bi sicer
ne prispela pravočasno, kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo;
– od trajektnega ali železniškega terminala do najbližjega mejnega prehoda, če so prispela s trajektom ali oprtnim
vlakom in če bodo v tujini lahko nadaljevala vožnjo do cilja,
kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo;
12. za vozila, s katerimi se ob spravilu prevažajo hitro
pokvarljivi kmetijski in gozdni sadeži oziroma pridelki;
13. za prevoz žita in hmelja v skladišča ali sušilnice v
času žetve oziroma spravila;
14. za prevoz enodnevnih piščancev;
15. za prevoz mleka na zbirna mesta in z zbirnih mest
v mlekarno;
16. za prevoz hitro pokvarljivega blaga s tovornimi vozili
– hladilniki;
17. za prevoz svežega rezanega cvetja;
18. za zbiranje in odvoz gospodinjskih odpadkov;
19. za nujni odvoz živalskih trupel ali odpadkov živalskega izvora, ki ga pisno odredi Veterinarski zavod Slovenije;
20. za prevoz mobilne dezinfekcijske naprave za potrebe bolnišnic;

Uradni list Republike Slovenije
21. za prevoz gradbene mehanizacije ali gradbenega
materiala za potrebe gradnje ali obnove avtocest v Republiki
Sloveniji, ki ga je zaradi nujnosti treba opraviti v času prepovedi prometa, kar dokaže voznik s pisnim potrdilom Družbe
za avtoceste Republike Slovenije (DARS).
(2) Določbe 12., 13. in 15. točke prejšnjega odstavka se
uporabljajo tudi za promet traktorjev.
(3) V zvezi s prevozi iz prvega odstavka tega člena so v
času prepovedi prometa dovoljene tudi vožnje praznih vozil,
ki gredo na nakladanje ali se vračajo z razkladanja, kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo. V zvezi s prevozi iz
četrte točke prvega odstavka tega člena je v času prepovedi
prometa dovoljen tudi prevoz mehanizacije, potrebne za izvajanje nujnih vzdrževalnih del, kar dokaže voznik z ustrezno
dokumentacijo.
7. člen
Omejitve prometa iz te odredbe ne veljajo za vojaška
in policijska vozila.
8. člen
Vozniki morajo vozila, za katera velja omejitev na cestah oziroma delih cest iz 3. člena te odredbe, pred začetkom prepovedi prometa parkirati na za to določenih ali drugih
primernih parkiriščih oziroma parkirnih površinah. Z vožnjo
smejo nadaljevati šele po preteku prepovedi.
9. člen
Vozilom iz 1. točke 1. člena te odredbe, ki so registrirana v Republiki Sloveniji, se na mejnih prehodih, preko
katerih vodijo ceste iz 3. člena te odredbe, v času prepovedi
iz 2. člena te odredbe dovoli vstop v Republiko Slovenijo in
vožnjo do najbližje mejne carinarnice oziroma carinskega terminala, če je na carinarnici ali carinskem terminalu prostor
za parkiranje teh vozil ali če je na območju mejnega prehoda
primerno parkirišče, na katerega se v času omejitve ta vozila
izločijo iz prometa.
10. člen
Vozilom iz 1. točke 1. člena te odredbe, ki niso registrirana v Republiki Sloveniji, se na mejnih prehodih, preko
katerih vodijo ceste iz 3. člena te odredbe, v času prepovedi
iz 2. člena te odredbe dovoli vstop v Republiko Slovenijo le,
če je na območju mejnega prehoda primerno parkirišče, na
katerega se v času omejitve ta vozila izločijo iz prometa.
11. člen
(1) V času prepovedi prometa sme biti vozilo iz 1. ali 2.
točke 1. člena te odredbe v cestnem prometu na cesti oziroma delu ceste, navedenem v 3. členu te odredbe le, če ima
prevoznik pisno dovoljenje Ministrstva za notranje zadeve
Republike Slovenije.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda na osnovi
pisne vloge prevoznika, če prevoza ni mogoče opraviti drugače, kot v času prepovedi.
(3) Vloga mora vsebovati ime oziroma naziv prevoznika, vrsto in registrsko oznako vozila oziroma skupine vozil,
relacijo, datum in čas prevoza, vrsto in količino tovora ter
dokazilo, da prevoza ni mogoče opraviti drugače, kot v času
prepovedi. Vloga mora dospeti na Ministrstvo za notranje zadeve najkasneje tri delovne dni pred začetkom prevoza.
(4) Voznik mora imeti dovoljenje iz prvega odstavka tega
člena pri sebi in ga na zahtevo policista dati na vpogled.
(5) Za prevoze iz 6. člena te odredbe dovoljenje iz tega
člena ni potrebno.
12. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 38/99 in 100/99) in vsa dovoljenja, izdana na podlagi
njenega 11. člena.
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13. člen
Ta odredba začne veljati 1. aprila 2004.
Št. 016-11/2004
Ljubljana, dne 1. marca 2004.
EVA 2004-1711-0082
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve
Soglašam!
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet

1253.

Pravilnik o registrskih tablicah motornih in
priklopnih vozil

Na podlagi 187. člena zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odl. US, 39/00
– popr., odl. US, 61/00, 100/00 in odl. US, 21/02, 67/02) izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o registrskih tablicah motornih in priklopnih
vozil
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik natančneje določa obliko, material, barvo,
mere in vsebino registrskih tablic motornih in priklopnih vozil,
registriranih v Republiki Sloveniji, registracijska območja in
njihove oznake ter registrskih tablic za vozila določenih tujih
predstavništev, ki so registrirana v Republiki Sloveniji.
2. člen
(registrske tablice)
(1) Vsa motorna in priklopna vozila udeležena v cestnem prometu v Republiki Sloveniji, morajo biti označena z
dvema registrskima tablicama, razen motornih koles, koles
z motorjem, lahkih štirikoles, trikoles, priklopnikov, traktorjev
in traktorskih priklopnikov, ki so označeni z eno registrsko
tablico.
(2) Registrske tablice za motorna vozila, priklopna
vozila, lahke priklopnike, razen koles z motorjem, so bele
barve, obrobljene s črno črto, na njihovi levi strani je modro
polje z »evropskim logom« zlato rumene barve (slike 1 do
7), pod njim je mednarodna nacionalna oznaka Republike
Slovenije v beli barvi. S črnimi črkami je označeno registracijsko območje. S kombinacijo črk in številk, je označena
registrska oznaka vozila, ki je za motorna kolesa sestavljena
iz kombinacij treh do štirih, za druga motorna vozila pa iz
treh do šestih črk ali kombinacije črk in številk. Za oznako
registracijskega območja je grb krajevno pristojnega organa,
ki vodi vozilo v evidenci registriranih vozil. Za drugim znakom
registrske oznake vozila je pomišljaj. Predpisani »evropski
logo« je vsebinski del vseh registrskih tablic, razen preizkusnih registrskih tablic in tablic vozil, namenjenih za izvoz.
(3) Črke in številke so izoblikovane v zoženi in normalni
obliki, razen za registrske tablice za motorna kolesa, za katere se uporabljajo samo zožene črke in številke. Pri registrskih
tablicah za kolesa z motorjem je oznaka registracijskega ob* Ta pravilnik vsebinsko povzema prilogo Uredbe Sveta
Evropske unije 2411 / 98 in Direktivo 70/156/EGS.
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močja zaradi uvedbe »evro logo« znaka izvedena v zoženi
obliki. Pri normalnih kombinacijah je v neposredni povezavi
prepovedana uporaba črke »I« in številke »1«, črke »B« in
številke »8«, črk »G« in »C« ter številke »0« in črke »O«.
3. člen
(mere, material in pritrditev registrskih tablic)
(1) Mere registrskih tablic za vsa motorna in priklopna
vozila kategorij M, N, O, L ter traktorje in traktorske priklopnike registrirane v Republiki Sloveniji, razen preizkusnih
registrskih tablic so določene v preglednici št. 1 in št. 2, ki
sta sestavni del tega pravilnika.
(2) Vse registrske tablice, razen preizkusnih samolepilnih registrskih tablic, so izdelane iz aluminijaste pločevine
debeline 1.00 mm, v katero je vtisnjen znak proizvajalca registrske tablice. Del vsebine registrske tablice je pred vtisom
registracijskih označb že natisnjen na retroodsevni foliji, ki v
večplastni strukturi poleg »evropskega loga« in črne obrobne
črte, vsebuje tudi zaščitni znak »RS« (Slika št. 9), ki je viden
le pod določenim kotom.
(3) Registrske tablice, razen preizkusnih, tablic za motorna kolesa oziroma kolesa z motorjem in priklopna vozila,
so pritrjene na prednji in zadnji strani vozila. Tablice, ki so
pritrjene na vozilo ne smejo biti upognjene ali kako drugače
deformirane. V skladu z zakonom, ki ureja varnost cestnega
prometa, morajo biti tablice varno pritrjene na način in na mestu, ki ga je za ta namen predvidel proizvajalec vozila tako,
da so nezakrite, dobro vidne, lahko berljive in ne smejo biti
dodatno prevlečene ali prekrite s kakršnokoli snovjo.
(4) Splošno stanje registrskih tablic se vsakokrat preveri v postopku identifikacije vozila na rednem tehničnem
pregledu.
4. člen
(vrste, vsebina in oblika registrskih tablicah)
(1) Nabor znakov za označbo registrskega območja,
kombinacija črk in številk je posebej oblikovan v normalni
in nekoliko zoženi obliki (Slika št. 8) tako, da pri vseh velikostih tablic omogočajo optimalno razporeditev registrskih
označb.
(2) Oblika in dimenzije registrske tablice za motorna vozila, lahke priklopnike, motorna kolesa in kolesa z motorjem,
so določene na risbah od številke 1 do 35. Za vozila, pri katerih na zadnji strani ni dovolj prostora za pritrditev registrske
tablice, se izda registrska tablica dimenzij 220 x 340 mm, ki je
določena na risbah številka 2, 7, 12, 17, 28 in 32. Pritrjena je
lahko le na zadnji strani vozila. Oblika in dimenzije registrske
tablice za motorna kolesa so določene na risbah številka 4,
9, 14, 19 in 29.
(3) Ta pravilnik določa, da so motorna in priklopna vozila registrirana v Republiki Sloveniji označena z naslednjimi
registrskimi tablicami:
1. za registrirano vozilo;
2. za začasno registrirano vozilo;
3. za vozila namenjena v izvoz;
4. za vozila policije;
5. za preizkušnjo;
6. za vozila tujih konzularnih in diplomatskih predstavništev;
7. za priklopna vozila in traktorske priklopnike.
5. člen
(registrska tablica za priklopna vozila)
Registrska tablica za priklopno vozilo je glede vrste, oblike, barve, dimenzije in vsebine enaka kot registrska tablica
za motorna vozila, le da sta na njej oznaka registracijskega
območja in grb za registrsko oznako vozila (risbe številka 31,
32, 33, 34 in 35).
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6. člen
(registrska tablica za začasno registrirana vozila)
(1) Registrska tablica začasno registriranega motornega in priklopnega vozila je bele barve, obrobljena je s črno
črto, na njej pa je s črnimi črkami označeno registracijsko območje in s kombinacijo črnih črk in številk registrska oznaka
vozila, ki je sestavljena iz štirih ali petih, za motorna kolesa
pa iz treh črk ali kombinacije treh črk in številk. Za drugim
znakom registrske oznake vozila, razen za motorna kolesa,
je pomišljaj.
(2) Za »evropskim logom« in oznako registracijskega
območja je grb. Za registrsko oznako vozila je oznaka leta, v
katerem je bila opravljena zadnja začasna registracija vozila.
Oblika in dimenzije registrske tablice za začasno registrirana
motorna in priklopna vozila je določena na risbah številka 6,
7, 8, 9 in 10.
7. člen
(registrska tablica vozila za izvoz)
(1) Registrska tablica za začasno registrirana vozila, ki
jih tujec po končanem bivanju odpelje iz Republike Slovenije,
in vozila, kupljena v Republiki Sloveniji, ki bodo registrirana
v drugi državi, je bele barve, obrobljena z rdečo črto, na njej
pa je s predpisanimi rdečimi črkami označeno registracijsko
območje ter z rdečimi črkami in številkami registrska oznaka
vozila, ki je sestavljena iz štirih do petih, za motorna kolesa
pa iz treh črk ali kombinacije črk in številk.
(2) Za drugim znakom registrske oznake vozila, razen
za motorna kolesa, je pomišljaj, za registrsko oznako pa sta
z nalepko, z belimi številkami, označena mesec in leto, ko
poteče veljavnost prometnega dovoljenja tako registriranega
vozila (Risbe številka 11, 12, 13, 14 in 15).
8. člen
(registrska tablica za vozila policije)
(1) Registrska tablica za vozilo policije je bele barve,
obrobljena z modro črto, na njej pa je predpisani »evropski logo« in z modro barvo vpisana črka »P« ter registrska
oznaka vozila, ki je sestavljena za motorna vozila iz petih,
za motorna kolesa pa iz štirih črk, številk ali kombinacije črk
in številk. Za drugim znakom registrske oznake je pomišljaj.
Za črko »P« je simbol uniformirane policije Republike Slovenije.
(2) Oblika in mere registrskih tablic za določene vrste
motornih vozil in lahke priklopnike, so prikazane na risbah
številka 16, 17, 18, 19 in 20. Motorna in priklopna vozila
policije, ki se označijo z registrskimi tablicami v skladu s tem
členom pravilnika, določi generalni direktor policije.
9. člen
(registrska tablica za traktorje)
(1) Registrska tablica za traktor je bele barve, obrobljena je s črno črto, na njej pa sta z črnimi črkami in številkami
označena registracijsko območje in registrska oznaka vozila,
ki je sestavljena iz štirih črk ali kombinacije štirih črk in številk
in je po obliki, dimenziji in vsebini taka, kot je to določeno za
registrske tablice iz tega pravilnika. Oblike in dimenzije registrske tablice za traktorje in traktorske priklopnike so določene
na risbah številka 1 do 23.
(2) Tablica za traktorski priklopnik je glede barve in vsebine enaka, kot registrske tablice, ki jih v 2. členu predpisuje
ta pravilnik.
10. člen
(registrska tablica za kolo z motorjem)
Registrska tablica za kolo z motorjem je rumene barve,
obrobljena s črno črto, na njej pa je s črnimi črkami označeno
registracijsko območje in s kombinacijo črnih črk in številk
registrska oznaka vozila, ki je sestavljena iz štirih do petih
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črk ali kombinacije črk in številk. Za »evropskim logom« in
oznako registracijskega območja je grb. Oblike in dimenzije
registrske tablice za kolesa z motorjem so določene na risbah številka 5, 10, 15, 20 in 30.
11. člen
(preizkusna registrska tablica)
(1) Preizkusna tablica za motorna in priklopna vozila je
bele barve, na njej pa so napis »PREIZKUŠNJA«, oznaka
registracijskega območja in registrska oznaka vozila. Črke
in številke so črne barve. Za oznako registracijskega območja je na tablicah, izdelanih iz aluminijaste pločevine grb,
na tablicah, izdelanih iz samolepilne retroodsevne folije, pa
kratica »PR« (preizkušnja) bele barve na rdečem polju, na
samolepilnih tablicah za motorna kolesa in kolesa z motorjem
je ta kratica pred oznako registracijskega območja.
(2) Oblika in dimenzije preizkusne tablice za motorna in
priklopna vozila so določene na risbah številka 21, 22 in 23.
Tablici na risbah številka 22 in 23 sta izdelani na samolepilni
retroodsevni foliji.
12. člen
(registrska tablica za vozila določenih tujih predstavništev)
(1) Registrska tablica za vozila diplomatskih in konzularnih predstavništev, razen konzularnih predstavništev,
ki jih vodijo častni konzularni funkcionarji, misij tujih držav
in predstavništev mednarodnih organizacij v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki veljajo za Republiko Slovenijo, ter
tujcev, zaposlenih v teh predstavništvih, vsebuje:
– »evropski logo« z mednarodno oznako Republike
Slovenije,
– na drugem mestu je oznaka dejavnosti predstavništva
oziroma statusa oseb v teh predstavništvih,
– na tretjem mestu je številčna oznaka države (risba
št. 24), iz katere je predstavništvo, akreditirano v Republiki
Sloveniji, in
– na četrtem mestu za pomišljajem registrsko številko
vozila.
(2) Črkovne oznake dejavnosti predstavništva oziroma
statusa oseb v teh predstavništvih, ki so zelene barve so
naslednje:
»CMD« – za največ dve vozili v lasti diplomatskega
predstavništva, misije tuje države ali predstavništva mednarodne organizacije v Republiki Sloveniji, ki ju uporablja
vodja diplomatskega predstavništva, misije tuje države ali
predstavništva mednarodne organizacije (risbi št. 24 in 28);
»CD« – za ostala vozila v lasti diplomatskega predstavništva, misije tuje države ali predstavništva mednarodne
organizacije v Republiki Sloveniji in njihovega osebja, ki ima
diplomatski status (risbi št. 26 in 29);
»CC« – za vozila v lasti konzularnega predstavništva ali
konzularnega funkcionarja (risbi št. 25 in 30);
»M« – za vozila, katerih lastniki so tujci, ki so zaposleni kot administrativno tehnično osebje v diplomatskem
ali konzularnem predstavništvu, misiji tuje države in predstavništvu mednarodne organizacije v Republiki Sloveniji
(risba št. 27);
(3) Oblika, vsebina in dimenzije registrskih tablic iz
prvega odstavka tega člena so določene na risbah od št. 24
do št. 30. Osnovna barva registrskih tablic je bela, črkovna
oznaka dejavnosti predstavništva oziroma statusa oseb v teh
predstavništvih je zelena, številčna oznaka države, iz katere
je predstavništvo, in registrska oznaka vozila pa sta črni.
Registrske tablice so obrobljene s črno črto.
13. člen
(grbi registracijskih območij)
(1) Na registrskih tablicah, ki vsebujejo grb, se uporabi
grb mesta, v katerem je sedež organa, ki vodi vozilo v evidenci in v kateri ima lastnik vozila, ob izdaji registrskih tablic,
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svoje stalno, prebivališče oziroma začasno prebivališče, če
v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča oziroma
svojega sedeža.
(2) Oznake registracijskih območij, ki se uporabljajo na
registrskih in preizkusnih tablicah, so navedene v seznamu
oznak registracijskih območij, ki je sestavni del tega pravilnika (preglednica št. 3).

16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, prenehata veljati pravilnik o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil (Uradni
list RS, št. 95/01, 56/03) in pravilnik o registrskih tablicah določenih tujih predstavništev (Uradni list RS, št. 73/00).

14. člen
(Risbe in slike)
Risbe registrskih tablic od št. 1 do št. 35 in slike od št. 1
do št. 9 so sestavni del tega pravilnika.

17. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
z dnem pristopa Republike Slovenije v Evropsko unijo.

15. člen
(prehodno obdobje)
Registrske tablice izdane pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo še naprej v veljavi. Zamenjevati se začnejo
postopoma po pristopu Republike Slovenije v Evropsko
unijo.

Sl. 5

Št. 1344/05-217/74-03
Ljubljana, dne 17. februarja 2004.
EVA 2003-1711-0132
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve

Sl. 1

Sl. 2

Sl. 3

Sl. 4

Sl. 6

Sl. 7
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OBLIKA IN TIP NABORA ZNAKOV

DIMENZIJE NABORA ZNAKOV

OPOMBA
Pisava, ki se
uporablja pri
registrskih tablicah
za kolo z motorjem,
dimenzij 105.5 x 130
mm.

Pisava, ki se
uporablja na
registrskih tablicah
za motorna kolesa,
in male traktorje
dimenzij 150 x 150
mm.
Nekoliko zoena
pisava, ki se
uporablja pri vseh
vrstah registrskih
tablic.

Pisava, ki se
uporablja pri vseh
vrstah registrskih
tablic.

Sl. 8

Razporeditev za�itnih elementov
Sl. 9
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Preglednica t. 1
H x L mm

M

N

O

120 x 520 mm

�

�

220 x 340 mm

�

�

220 x 220 mm

L

Traktor

Priklopnik

�

�

�

�

�

�

�

150 x 150 mm

�

130 x 105 mm

�

M1
M2
M3
N1
N2
N3
O1
O2
O3
O4
L1
L2
L3
L4
L5

L6

L7

�

�

�

�

Preglednica t. 2
Vozila namenjena za prevoz potnikov, ki poleg voznikega sedea nimajo ve� kot osem sedeev.
Vozila namenjena za prevoz potnikov, ki imajo poleg voznikega sedea ve� kot osem sedeev in katerih
najve�ja dovoljena masa ne presega 5000 kg.
Vozila namenjena za prevoz potnikov, ki imajo poleg voznikega ve� kot osem sedeev in katerih najve�ja
dovoljena masa presega 5000 kg.
Vozila za prevoz tovora, katerih najve�ja dovoljena masa ne presega 3500 kg.
Vozila za prevoz tovora, katerih najve�ja dovoljena masa presega 3500 kg, vendar ne presega 12000 kg.
Vozila za prevoz tovora, katerih najve�ja dovoljena masa presega 12000 kg.
Enoosni priklopniki (razen polpriklopnikov), katerih najve�ja dovoljena masa ne presega 750 kg.
Priklopniki, katerih najve�ja dovoljena masa ne presega 3500 kg, razen polpriklopnikov kategorije O1.
Priklopniki, katerih najve�ja dovoljena masa presega 3500 kg, vendar ne presega 10000 kg.
Priklopniki, katerih najve�ja dovoljena masa presega 10000 kg.
Dvokolesna vozila z motorjem, katerega prostornina ne presega 50 ccm in katerih konstrukcijsko dolo�ena hitrost
ne presega 45 km/h.
Trikolesna vozila z motorjem, katerega prostornina ne presega 50 ccm in katerih konstrukcijsko dolo�ena hitrost
presega 45 km/h.
Dvokolesna vozila z motorjem, katerega prostornina presega 50 ccm ali katerih konstrukcijsko dolo�ena hitrost
presega 45 km/h.
Vozila s tremi kolesi, ki so nesimetri�no razporejena z ozirom na vzdolno os vozila, pri katerih prostornina
motorja presega 50 ccm ali konstrukcijsko dolo�ena hitrost presega 45 km/h (motorna kolesa z bo�no prikolico).
Vozila z tremi kolesi, ki so simetri�no razporejena z oziroma na vzdolno os, katerih najve�ja masa ne presega
1000 kg in pri katerih prostornina motorja presega 50 km/h ali konstrukcijsko dolo�ena hitrost presega 45 km/h.
Vozila s tirimi kolesi, z maso neobremenjenega vozila do 350 kg (brez mase baterij pri elektri�nih vozilih),
katerih najve�ja konstrukcijsko dolo�ena hitrost ne presega 45 km/h in katerih delovna prostornina motorja, �e je
motor na prisilni vig, ne presega 50 ccm ali najve�ja nazivna mo� drugih motorjev z notranjim zgorevanjem ne
presega 4 kW oziroma najve�ja trajna nazivna mo� njihovega elektromotorja ne presega 4 kW. Za ta vozila
veljajo tehni�ne zahteve kot za vozila kategorije L2.
Vozila s tirimi kolesi, katerih masa neobremenjenega vozila ne presega 400 kg oziroma 550 kg za vozila za
prevoz blaga (brez baterij pri elektri�nih vozilih), katerih najve�ja nazivna mo� ne presega 15 kW. Za ta vozila
veljajo tehni�ne zahteve kot za vozila kategorije L5.

OPOMBA:
Za namen tega pravilnika je uporabljena enotna EGS klasifikacija vozil, ki razvr�a vozila v kategorije M, N, L in O ter v traktorje in traktorske priklopnike.
M vozila z najmanj tirimi kolesi ali s tremi kolesi v kolikor njihova najve�ja masa presega 1000 kg, ki so namenjena za prevoz potnikov,
N vozila z najmanj tirimi kolesi oz. s tremi kolesi z najve�jo dovoljeno maso preko 1000 kg, ki so namenjena za prevoz tovora,
O priklopna vozila (vklju�no z polpriklopniki),
L vozila z manj kot tirimi kolesi.

Preglednica t. 3
Seznam ozna�b registracijskih obmo�ij
1. Celje

CE

2. Koper
3. Kranj

KP
KR

4. Krko
5. Ljubljana

KK
LJ

6. Maribor
7. Murska Sobota

MB
MS

8. Nova Gorica
9. Novo mesto

GO
NM

10. Postojna

PO

11. Slovenj Gradec

SG
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1. REGISTRSKA TABLICA ZA REGISTRIRANO VOZILO V RS

RISBA T. 1

RISBA T. 2

RISBA T. 3

RISBA T. 4

RISBA T. 5
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2. REGISTRSKA TABLICA ZA ZA�ASNO REGISTRIRANO VOZILO

RISBA T. 6

RISBA T. 7

RISBA T. 8

RISBA T. 9

RISBA T. 10
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3. REGISTRSKE TABLICE VOZIL NAMENJENIH ZA IZVOZ

RISBA T. 11

RISBA T. 12

RISBA T. 13

RISBA T. 14

RISBA T. 15
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4. REGISTRSKE TABLICE VOZIL POLICIJE

RISBA T. 16

RISBA T. 17

RISBA T. 18

RISBA T. 19

RISBA T. 20
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5. PREIZKUSNE REGISTRSKE TABLICE VOZIL V RS

RISBA T. 21

RISBA T. 22

RISBA T. 23
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6. REGISTRSKE TABLICE VOZIL TUJIH PREDSTAVNITEV

RISBA T. 24

RISBA T. 25

RISBA T. 26

RISBA T. 27

3365
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RISBA T. 28

RISBA T. 29

RISBA T. 30
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7. REGISTRSKE TABLICE ZA PRIKLOPNA VOZILA

RISBA T. 31

RISBA T. 32

RISBA T. 33

RISBA T. 34

RISBA T. 35
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih
prihodkov

Na podlagi drugega odstavka 99. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 78/96 – odl. US,
87/97, 35/98 – odl. US, 82/98, 91/98, 108/99, 37/01 – odl.
US, 97/01 in 105/03 – odl. US), tretjega odstavka 73. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 45/03
– uradno prečiščeno besedilo) in 61. člena ZAKONA o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02)
izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
podračunih ter načinu plačevanja obveznih
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
(1) V pravilniku o podračunih ter načinu plačevanja
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni
list RS, št. 114/02, 42/03, 76/03 in 135/03, v nadaljevanju:
pravilnik) se v enajstem odstavku 8. člena spremeni besedilo
4. točke tako, da se glasi:
»4. na podračun št. 01100-1003213221 – zamudne obresti od taks za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega
dioksida – od tekočih, plinastih in trdih goriv;«
(2) V enajstem odstavku 8. člena se na koncu 5. točke
pika nadomesti s podpičjem.
(3) V enajstem odstavku 8. člena se za točko 5 doda 6.
točka, ki se glasi:
»6. na podračun št. 01100-1008326479 – zamudne obresti od taks za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega
dioksida – od gorljivih organskih snovi.«
(4) V dvanajstem odstavku 8. člena se na koncu 4.
točke pika nadomesti s podpičjem.
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(5) V dvanajstem odstavku 8. člena se za točko 4 doda
5. točka, ki se glasi:
»5. na podračun št. 01100-1008331329 – taksa za
obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov – zamudne obresti.«
2. člen
(1) V sedmem odstavku 12. člena se za 2. točko doda
3. točka, ki se glasi:
»3. na podračun določen v 1. delu Priloge »RPO« pod
zap. št. 36. – prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini – zamudne obresti;«
(2) V sedmem odstavku 12. člena dosedanji 3. in 4.
točki postaneta novi 4. in 5. točka. Na koncu 5. točke se pika
nadomesti s podpičjem.
(3) V sedmem odstavku 12. člena se za 5. točko doda
6. točka, ki se glasi:
»6. na podračun št. 01100-1006234674 – prihodki od
podeljenih koncesij za vodno pravico (ki pripadajo državi)
– zamudne obresti.«
3. člen
(1) Za osmim odstavkom 13. člena se doda nov deveti
odstavek, ki se glasi:
»(9) Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta se plačujejo:
1. na podračun določen v 1. delu Priloge »RPO« pod
zap. št. 37.
– nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta;«
(2) Dosedanji deveti odstavek 13. člena postane deseti
odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Na plačilnih nalogih za plačila odškodnin določenih v šestem odstavku, komunalnih prispevkov določenih
v sedmem odstavku, vodnih povračil določenih v osmem
odstavku in nadomestil zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta določenih v devetem odstavku tega
člena, morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 11.«
(3) Dosedanji deseti, enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek 13. člena postanejo enajsti, dvanajsti, trinajsti in štirinajsti
odstavek tega člena.

4. člen
(1) V prilogi »SŠO«, v točki 1.2. DAJATVE, ZA KATERE SE PRI PLAČILU MORA UPORABITI MODEL 11,
se v tabeli, ki se nanaša na 8. člen pravilnika, za zaporedno
številko 26 doda zaporedna številka 27, ki se glasi:
»27.

01100-1008331329

taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov – zamudne 7047193«
obresti
(2) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se
v tabeli, ki se nanaša na 12. člen pravilnika, za zaporedno
številko 15, doda zaporedni številki 16 in 17, ki se glasita:

»16.
17.

zap. št. 36. v 1. delu
Priloge »RPO«
01100-1006234674

prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini – zamudne
obresti
prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico (ki pripadajo državi)
– zamudne obresti

7103069
7103123«

(3) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se
v tabeli, ki se nanaša na 13. člen pravilnika, za zaporedno
številko 21, doda nova zaporedna številka 22, ki se glasi:
»22.

zap. št. 37. v 1. delu
Priloge »RPO«

nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta

7141165«
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Stran

3369

5. člen
(1) V prilogi »SŠO« se v točki 2.2 DAJATVE, KI JIH
POBIRATA DAVČNA IN CARINSKA UPRAVA RS IN KI SE
PLAČUJEJO NEPOSREDNO NA PODRAČUNE, v tabeli, ki
se nanaša na 4. člen pravilnika, spremeni besedilo zaporednih številk 1 in 2, tako da se glasi:
»1.
2.

01100-1000201080
7060017
01100-1000294491
7060017

pozneje vplačani ukinjeni davki in prispevki – davek od prometa blaga in
storitev
pozneje vplačani ukinjeni davki in prispevki – zamudne obresti od davka
od prometa blaga in storitev

06904
06912«

(2) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se v
tabeli, ki se nanaša na 8. člen pravilnika, spremeni besedilo
zaporedne številke 10 tako, da se glasi:
»10.

01100-1003213221
7041071

zamudne obresti od taks za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega
dioksida – od tekočih, plinastih in trdih goriv

06955«

(3) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se
v tabeli, ki se nanaša na 8. člen pravilnika, za zaporedno
številko 13 doda zaporedna številka 14, ki se glasi:
»14.

01100-1008326479
7041071

zamudne obresti od taks za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega
dioksida – od gorljivih organskih snovi

08354«

6. člen
(1) V prilogi »SŠO« se v točki 2.3 DAJATVE, KI JIH
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE IZTERJUJE,
v tabeli, ki se nanaša na 8. člen pravilnika, dosedanje 10.,
11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. točka postanejo 9.,
10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. in 18. točka.
7. člen
(1) V prilogi »RPO« PODRAČUNI DAJATEV, KI PRIPADAJO OBČINAM, 1. del: Vplačilni in zbirni prehodni
podračuni dajatev, se v tabeli za zaporedno številko 35,
doda nova zaporedna številka 36, ki se glasi:
1

»OBČINA
AJDOVŠČINA

2

BELTINCI

3

BLED

4

BOHINJ

5

BOROVNICA

6

BOVEC

7

BRDA

8

BREZOVICA

9

BREŽICE

10

TIŠINA

11

CELJE

12

CERKLJE NA GORENJSKEM

13

CERKNICA

14

CERKNO

36. Naziv dajatev, ki pripadajo občinam
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti

Podračun
01201-4016230420
01202-4026230489
01203-4036230461
01204-4046230433
01205-4056230405
01206-4066230474
01207-4076230446
01208-4086230418
01209-4096230487
01210-4106230459
01211-4116230431
01212-4126230403
01213-4136230472
01214-4146230444

Stran
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15

ČRENŠOVCI

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
ČRNA NA KOROŠKEM
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
ČRNOMELJ
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
DESTRNIK
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
DIVAČA
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
DOBREPOLJE
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
DOBROVA-POLHOV GRADEC prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
DOL PRI LJUBLJANI
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
DOMŽALE
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
DORNAVA
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
DRAVOGRAD
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
DUPLEK
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
GORENJA VAS-POLJANE
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
GORIŠNICA
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
GORNJA RADGONA
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
GORNJI GRAD
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
GORNJI PETROVCI
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
GROSUPLJE
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
ŠALOVCI
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
HRASTNIK
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
HRPELJE-KOZINA
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
IDRIJA
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
IG
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
ILIRSKA BISTRICA
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
IVANČNA GORICA
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
IZOLA – ISOLA
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
JESENICE
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
JURŠINCI
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
KAMNIK
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
KANAL
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
KIDRIČEVO
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
KOBARID
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
KOBILJE
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
KOČEVJE
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
KOMEN
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
KOPER – CAPODISTRIA
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti

01215-4156230416
01216-4166230485
01217-4176230457
01218-4186230429
01219-4196230498
01220-4206230470
01221-4216230442
01222-4226230414
01223-4236230483
01224-4246230455
01225-4256230427
01226-4266230496
01227-4276230468
01228-4286230440
01229-4296230412
01230-4306230481
01231-4316230453
01232-4326230425
01233-4336230494
01234-4346230466
01235-4356230438
01236-4366230410
01237-4376230479
01238-4386230451
01239-4396230423
01240-4406230492
01241-4416230464
01242-4426230436
01243-4436230408
01244-4446230477
01245-4456230449
01246-4466230421
01247-4476230490
01248-4486230462
01249-4496230434
01250-4506230406
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51

KOZJE

52

KRANJ

53

KRANJSKA GORA

54

KRŠKO

55

KUNGOTA

56

KUZMA

57

LAŠKO

58

LENART

59

LENDAVA – LENDVA

60

LITIJA

61

LJUBLJANA

62

LJUBNO

63

LJUTOMER

64

LOGATEC

65

LOŠKA DOLINA

66

LOŠKI POTOK

67

LUČE

68

LUKOVICA

69

MAJŠPERK

70

MARIBOR

71

MEDVODE

72

MENGEŠ

73

METLIKA

74

MEŽICA

75

MIREN-KOSTANJEVICA

76

MISLINJA

77

MORAVČE

78

MORAVSKE TOPLICE

79

MOZIRJE

80

MURSKA SOBOTA

81

MUTA

82

NAKLO

83

NAZARJE

84

NOVA GORICA

85

NOVO MESTO

86

ODRANCI
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prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti

Stran
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01251-4516230475
01252-4526230447
01253-4536230419
01254-4546230488
01255-4556230460
01256-4566230432
01257-4576230404
01258-4586230473
01259-4596230445
01260-4606230417
01261-4616230486
01262-4626230458
01263-4636230430
01264-4646230402
01265-4656230471
01266-4666230443
01267-4676230415
01268-4686230484
01269-4696230456
01270-4706230428
01271-4716230497
01272-4726230469
01273-4736230441
01274-4746230413
01275-4756230482
01276-4766230454
01277-4776230426
01278-4786230495
01279-4796230467
01280-4806230439
01281-4816230411
01282-4826230480
01283-4836230452
01284-4846230424
01285-4856230493
01286-4866230465

Stran
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87

ORMOŽ

88

OSILNICA

89

PESNICA

90

PIRAN – PIRANO

91

PIVKA

92

PODČETRTEK

93

PODVELKA-RIBNICA

94

POSTOJNA

95

PREDDVOR

96

PTUJ

97

PUCONCI

98

RAČE-FRAM

99

RADEČE

Št.
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100 RADENCI
101 RADLJE OB DRAVI
102 RADOVLJICA
103 RAVNE NA KOROŠKEM
104 RIBNICA
105 ROGAŠOVCI
106 ROGAŠKA SLATINA
107 ROGATEC
108 RUŠE
109 SEMIČ
110 SEVNICA
111 SEŽANA
112 SLOVENJ GRADEC
113 SLOVENSKA BISTRICA
114 SLOVENSKE KONJICE
115 STARŠE
116 SVETI JURIJ
117 ŠENČUR
118 ŠENTILJ
119 ŠENTJERNEJ
120 ŠENTJUR PRI CELJU
121 ŠKOCJAN
122 ŠKOFJA LOKA
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prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti

01287-4876230437
01288-4886230409
01289-4896230478
01290-4906230450
01291-4916230422
01292-4926230491
01293-4936230463
01294-4946230435
01295-4956230407
01296-4966230476
01297-4976230448
01298-4986230420
01299-4996230489
01300-5006230461
01301-5016230433
01302-5026230405
01303-5036230474
01304-5046230446
01305-5056230418
01306-5066230487
01307-5076230459
01308-5086230431
01309-5096230403
01310-5106230472
01311-5116230444
01312-5126230416
01313-5136230485
01314-5146230457
01315-5156230429
01316-5166230498
01317-5176230470
01318-5186230442
01319-5196230414
01320-5206230483
01321-5216230455
01322-5226230427
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123 ŠKOFLJICA
124 ŠMARJE PRI JELŠAH
125 ŠMARTNO OB PAKI
126 ŠOŠTANJ
127 ŠTORE
128 TOLMIN
129 TRBOVLJE
130 TREBNJE
131 TRŽIČ
132 TURNIŠČE
133 VELENJE
134 VELIKE LAŠČE
135 VIDEM
136 VIPAVA
137 VITANJE
138 VODICE
139 VOJNIK
140 VRHNIKA
141 VUZENICA
142 ZAGORJE OB SAVI
143 ZAVRČ
144 ZREČE
146 ŽELEZNIKI
147 ŽIRI
148 BENEDIKT
149 BISTRICA OB SOTLI
150 BLOKE
151 BRASLOVČE
152 CANKOVA
153 CERKVENJAK
154 DOBJE
155 DOBRNA
156 DOBROVNIK
157 DOLENJSKE TOPLICE
158 GRAD
159 HAJDINA
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prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti

Stran
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01323-5236230496
01324-5246230468
01325-5256230440
01326-5266230412
01327-5276230481
01328-5286230453
01329-5296230425
01330-5306230494
01331-5316230466
01332-5326230438
01333-5336230410
01334-5346230479
01335-5356230451
01336-5366230423
01337-5376230492
01338-5386230464
01339-5396230436
01340-5406230408
01341-5416230477
01342-5426230449
01343-5436230421
01344-5446230490
01346-5466230434
01347-5476230406
01348-5486230475
01349-5496230447
01350-5506230419
01351-5516230488
01352-5526230460
01353-5536230432
01354-5546230404
01355-5556230473
01356-5566230445
01357-5576230417
01358-5586230486
01359-5596230458

Stran
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160 HOČE-SLIVNICA
161 HODOŠ
162 HORJUL
163 JEZERSKO
164 KOMENDA
165 KOSTEL
166 KRIŽEVCI
167 LOVRENC NA POHORJU
168 MARKOVCI
169 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU
170 MIRNA PEČ
171 OPLOTNICA
172 PODLEHNIK
173 POLZELA
174 PREBOLD
175 PREVALJE
176 RAZKRIŽJE
177 RIBNICA NA POHORJU
178 SELNICA OB DRAVI
179 SODRAŽICA
180 SOLČAVA
181 SVETA ANA
182 SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
183 ŠEMPETER-VRTOJBA
184 TABOR
185 TRNOVSKA VAS
186 TRZIN
187 VELIKA POLANA
188 VERŽEJ
189 VRANSKO
190 ŽALEC
191 ŽETALE
192 ŽIROVNICA
193 ŽUŽEMBERK
194 ŠMARTNO PRI LITIJI
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prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti
prihodka iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini
– zamudne obresti

01360-5606230430
01361-5616230402
01362-5626230471
01363-5636230443
01364-5646230415
01365-5656230484
01366-5666230456
01367-5676230428
01368-5686230497
01369-5696230469
01370-5706230441
01371-5716230413
01372-5726230482
01373-5736230454
01374-5746230426
01375-5756230495
01376-5766230467
01377-5776230439
01378-5786230411
01379-5796230480
01380-5806230452
01381-5816230424
01382-5826230493
01383-5836230465
01384-5846230437
01385-5856230409
01386-5866230478
01387-5876230450
01388-5886230422
01389-5896230491
01390-5906230463
01391-5916230435
01392-5926230407
01393-5936230476
01394-5946230448
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(2) V prilogi iz prvega odstavka tega člena, se v tabeli za
zaporedno številko 36, doda nova zaporedna številka 37, ki se
glasi:
»Zap.
št.
37.

Naziv dajatev, ki pripadajo občinam po
pravilniku

009 BREŽICE

022 DOL PRI LJUBLJANI

nadomestila zaradi omejene rabe prostora
na območju jedrskega objekta

01209-4096223406 01222-4226223430

054 KRŠKO

110 SEVNICA

01254-4546223407

01310-5106223488«

8. člen
(1) V prilogi »SŠO« se v točki 2.3 DAJATVE, KI JIH
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE IZTERJUJE,
v tabeli, ki se nanaša na 8. člen pravilnika, dosedanje 10.,
11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. točka postanejo 9.,
10, 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. in 18. točka.
9. člen
Priloga »846« se nadomesti z novo, ki se glasi:
»PODRAČUNI DAVČNIH ORGANOV
PODRAČUN
01100-8460802529
01100-8460802626
01100-8460802723
01100-8460802432
01100-8460802820
01100-8460803014
01100-8460806021
01100-8460800686
01100-8460800977
01100-8460801559
01100-8460802335
01100-8460800492
01100-8460400367
01100-8460402016
01100-8460405120
01100-8460405217
01100-8460505418
01100-8460406284
01100-8460501635
01100-8460601739
01100-8460701843
01100-8460705335
01100-8460705820
01100-8460701455
01100-8460704462
01100-8460300263
01100-8460906416
01100-8460905058
01100-8460900790
01100-8460902148
01100-8461003610
01100-8461103714
01100-8461203818
01100-8461304116
01100-8461404220
01100-8461501026
01100-8461605980

NAZIV
Preh. podračun MF DURS – izpostava Ljubljana Center
Preh. podračun MF DURS – izpostava Ljubljana Moste Polje
Preh. podračun MF DURS – izpostava Ljubljana Šiška
Preh. podračun MF DURS – izpostava Ljubljana Bežigrad
Preh. podračun MF DURS – izpostava Ljubljana Vič Rudnik
Preh. podračun MF DURS – izpostava Logatec
Preh. podračun MF DURS – izpostava Vrhnika
Preh. podračun MF DURS – izpostava Domžale
Preh. podračun MF DURS – izpostava Grosuplje
Preh. podračun MF DURS – izpostava Kamnik
Preh. podračun MF DURS – izpostava Litija
Preh. podračun MF DURS – izpostava Cerknica
Preh. podračun MF DURS – izpostava Celje
Preh. podračun MF DURS – izpostava Laško
Preh. podračun MF DURS – izpostava Slovenske Konjice
Preh. podračun MF DURS – izpostava Šentjur pri Celju
Preh. podračun MF DURS – izpostava Šmarje pri Jelšah
Preh. podračun MF DURS – izpostava Žalec
Preh. podračun MF DURS – davčni urad Kočevje
Preh. podračun MF DURS – davčni urad Koper
Preh. podračun MF DURS – izpostava Kranj
Preh. podračun MF DURS – izpostava Škofja Loka
Preh. podračun MF DURS – izpostava Tržič
Preh. podračun MF DURS – izpostava Jesenice
Preh. podračun MF DURS – izpostava Radovljica
Preh. podračun MF DURS – davčni urad Brežice
Preh. podračun MF DURS – izpostava Maribor
Preh. podračun MF DURS – izpostava Slovenska Bistrica
Preh. podračun MF DURS – izpostava Dravograd
Preh. podračun MF DURS – izpostava Lenart
Preh. podračun MF DURS – davčni urad Murska Sobota
Preh. podračun MF DURS – davčni urad Nova Gorica
Preh. podračun MF DURS – davčni urad Novo mesto
Preh. podračun MF DURS – davčni urad Postojna
Preh. podračun MF DURS – davčni urad Ptuj
Preh. podračun MF DURS – davčni urad Hrastnik
Preh. podračun MF DURS – davčni urad Velenje«
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 429-01-1/2003/7
Ljubljana, dne 8. marca 2004.
EVA 2004-1611-0042
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

Priloga »846«
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o vodenju razvida izvajalcev
javnoveljavnih programov vzgoje in
izobraževanja

Uradni list Republike Slovenije
Črta se 9.a člen.

7. člen

8. člen
V 10. členu se črta drugi odstavek.

Na podlagi šestega odstavka 34. člena in petega odstavka 38. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno
besedilo) in 14. člena zakona o izobraževanju odraslih
(Uradni list RS, št. 12/96) minister za šolstvo, znanost in
šport izdaja

9. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedilo »odloča v postopku« nadomesti z besedilom »vodi postopek«. Za besedo
»imenuje« se doda beseda »minister« in za besedo »komisijo« beseda »izvedencev«. Črta se zadnji stavek.

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih
programov vzgoje in izobraževanja

10. člen
V prvem odstavku 13. člena se črta besedilo »na predpisanem obrazcu«.
V drugem odstavku se črta zadnja alinea, za besedo
»predpisi« se vejica nadomesti s piko.

1. člen
V pravilniku o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih
programov vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 75/96
in 97/00) se črtajo tretji, četrti in peti odstavek 3. člena.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če je ustanoviteljica izvajalca lokalna skupnost, pravna oseba zasebnega prava ali fizična oseba, se vpis v razvid začne na podlagi predloga za vpis, ki ga vloži ustanoviteljica izvajalca oziroma izvajalec pri šolski upravi, na območju
katere ima izvajalec sedež.
Predlog za vpis se vloži na obrazcu, ki je kot Priloga 1
sestavni del tega pravilnika.«
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se črta besedilo »in opravi«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru iz prejšnjega odstavka si pristojna šolska
uprava pridobi od izvajalca dokazila o izpolnjevanju pogojev
za vpis, s katerimi sama ne razpolaga.«
4. člen
V 7. členu se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»pravilno izpolnjen Obrazec A, ki je sestavni del tega
pravilnika kot Priloga 2 in pravilno izpolnjen Obrazec B, ki je
sestavni del tega pravilnika kot Priloga 3.«.
Četrta alinea se črta.
5. člen
V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Zasebnik vloži predlog za vpis pri šolski upravi, na
območju katere ima stalno bivališče. Predlog se vloži na
obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika kot Priloga 4.«
V prvi alinei dosedanjega prvega odstavka, ki postane
drugi odstavek, se besedilo »izobrazbenih pogojev« nadomesti z besedilom »pogojev, predpisanih za strokovne
delavce«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in
četrti odstavek.
6. člen
V 9. členu se črtajo prvi, drugi in tretji odstavek.

11. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec oziroma zasebnik se v skladu z določbami
35. oziroma 39. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo) izbriše iz razvida po uradni dolžnosti ali
na predlog. Predlog za izbris lahko vloži izvajalec oziroma
zasebnik ali inšpektor pristojen po zakonu, ki ureja šolsko
inšpekcijo.
Načelnik šolske uprave izda odločbo o izbrisu najkasneje v 30 dneh potem, ko izve za razlog za izbris oziroma, ko je
dobil predlog za izbris v skladu s prejšnjim odstavkom.«
12. člen
V 22. členu se črta drugi odstavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Postopek vpisa v razvid, ki se je začel pred uveljavitvijo
tega pravilnika, se nadaljuje po določbah pravilnika o vodenju
razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 75/96 in 97/00).
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko predlagatelj vpisa v razvid zahteva nadaljevanje postopka po določbah tega pravilnika. Postopek se nadaljuje, ko predlagatelj
vloži pravilno izpolnjene obrazce v skladu z 2., 4. oziroma
5. členom tega pravilnika.
14. člen
Priloge iz 2., 4. in 5. člena so priložene temu pravilniku
in so objavljene skupaj z njim.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 608-01-13/2004
Ljubljana, dne 1. marca 2004.
EVA 2004-3311-0013
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport
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Priloga 1

IME IZVAJALCA VZGOJNO-IZOBRAEVALNE DEJAVNOSTI
MATI�NA TEVILKA:

NASLOV (SEDE):
Ulica in hina tevilka:
Potna tevilka in naselje:
Ob�ina:
Telefon:
Telefaks:
Elektronski naslov:

STATUS: (ozna�ite)
1. javni zavod

2. zasebni zavod

4. organizacijska enota
d.: druge pravne osebe

3. gospodarska druba

a.: javnega zavoda,

b.: zasebnega zavoda,

c.:drube,

USTANOVITELJ IZVAJALCA VZGOJNO-IZOBRAEVALNE DEJAVNOSTI:

PREDLOG ZA VPIS V RAZVID
JAVNO VELJAVNI PROGRAM:
(izbirno podro�je):
NAZIV POKLICNE/STROKOVNE/VIJE STROKOVNE IZOBRAZBE:
NASLOV ORGANIZACIJSKE ENOTE ALI PODRUNICE:

DATUM:

ig:

Poobla�ena oseba ustanovitelja oz. izvajalca:
Ime in priimek:
podpis
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Ime in priimek

2

Zap. t.

1

Predmet
(z besedo)
3

Zaklju�ena
ola
4

Doseena izobrazba oz. strokovni
naslov
5
5a

Predhodna
izobrazba
6

Poklic
(datum)
6a

Dopolnilna
znanja
7

Št.

Podatki o neposrednih izvajalcih vzgojno-izobraevalnega programa, organizatorju izobraevanja odraslih, ravnatelju, vodji jezikovnega izobraevanja.
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datum

tevilka
8

P  A izobrazba

datum

tevilka
9

Strokovni izpit
kdo

Imenovanje
predavateljev vije ole
datum
10
t. let

kakne
11

kje

Vrsta delovnih izkuenj

Poobla�ena oseba ustanovitelja oz. izvajalca:
Ime in priimek:
Podpis:
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ig
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Izjava: Zgoraj navedene delavce zagotavljam oz. bom zagotovil/a v skladu z veljavno delovno zakonodajo in v skladu z ZOFVI (Uradni list RS, t.
115/03 - uradno pre�i�eno besedilo). Za resni�nost in to�nost navedenih podatkov materialno in kazensko odgovarjam.

1

Zap.t.

Priloga 2
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Priloga 3

OBRAZEC B

PODATKI O MATERIALNIH IN DRUGIH POGOJIH ZA IZVAJANJE PROGRAMA

2

1

3

m2
4

tevilo
sedeev
6

U�na sredstva

7

Lokacija prostora

ig

Poobla�ena oseba ustanovitelja oz. izvajalca:
Ime in priimek:
Podpis:

IZJAVA
Izjavljamo, da bomo za udeleence zgoraj navedenega izobraevalnega programa zagotovili opravljanje delovne prakse v ustreznih organizacijah v skladu s predmetnikom.
Delovno prakso bomo zagotovili za
(tevilo) udeleencev za program.

5

Oprema

29 / 26. 3. 2004

II. PRAKTI�NO IZOBRAEVANJE V DELOVNEM PROCESU:

Vrsta olskega prostora

tevilo
u�ilnic

I. MATERIALNI POGOJI:
Vrste olskega prostora: splone u�ilnice, specialne u�ilnice, laboratoriji, delavnice, delovi�a, telovadnice in igri�a, knjinice in �italnice, prostori za interesne dejavnosti,
zbornica in kabineti, upravni prostori, drugi prostori (shrambe za u�ila, jedilnica, kuhinja) ipd.
Najete prostore ozna�ite s �rko N in priloite pogodbe o najemu prostorov.

Stran

Uradni list Republike Slovenije
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Priloga 4

IME IN PRIIMEK:

NASLOV :
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in naselje:
Ob�ina:
Telefon:
Telefaks:
Elektronski naslov:

IZOBRAZBA:

PREDLOG ZA VPIS V RAZVID
ZASEBNEGA U�ITELJA OZ. VZGOJITELJA
Na podlagi 36. �lena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 115/2003 – uradno pre�iš�eno besedilo) prosim za pridobitev statusa zasebnega
u�itelja oz. vzgojitelja in vpis v razvid.

Opravljati nameravam naslednjo izobraževalno dejavnost:
Dejavnost bom opravljal/la:
v sodelovanju s šolo, vrtcem …
samostojno
drugo

DATUM:

PREDLAGATELJ/ICA (podpis)

Priloge:
1. Dokazila o izpolnjevanju pogojev predpisanih za strokovne delavce
2. Potrdilo, da niste v delovnem razmerju oz. izjavo o nameravani prekinitvi del. razmerja
3. Potrdilo o stalnem bivališ�u
4. Izpisek iz evidence pristojnih organov o tem, da vam s pravnomo�no odlo�bo ni prepovedano opravljanje dejavnosti
5. Dokazila o izpolnjevanju materialnih pogojev, �e boste dejavnost opravljali samostojno

Stran
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Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih
stroškov dijaškim domovom

Na podlagi prvega odstavka 84. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 115/03 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo,
znanost in šport

PRAVILNIK
o merilih za vrednotenje materialnih stroškov
dijaškim domovom

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
(cena elementa, vrednost točke)
Ceno posameznega elementa materialnih stroškov
oziroma vrednost točke določi minister, pristojen za šolstvo,
v skladu z letnim finančnim načrtom Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport.
III. KONČNI DOLOČBI

I. SPLOŠNA DOLOČBA

6. člen
(prenehanje veljave)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati sklep
o normativih in standardih za vrednotenje materialnih stroškov v dijaških domovih, št. 403-48/96 z dne 16. 5. 1996.

1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa merila za vrednotenje materialnih
stroškov dijaškim domovom, ki izvajajo vzgojni program za
dijaške domove.

7. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. aprila 2004.

II. MERILA ZA VREDNOTENJE MATERIALNIH
STROŠKOV IN VREDNOST POSAMEZNIH ELEMENTOV
2. člen
(stroški ogrevanja, električne energije in vode)
Stroški ogrevanja, električne energije in vode so določeni v odvisnosti od števila vzgojnih skupin. Na vzgojno
skupino se prizna 93 m2.
V izračunu stroškov na vzgojno skupino se upošteva
naslednja normirana poraba:
1. za ogrevanje:
– 146 KWh/m2 v III. klimatski coni,
– 131 KWh/m2 v II. klimatski coni,
– 117 KWh/m2 v I. klimatski coni;
2. za električno energijo: 39 KWh/m;
3. za vodo: 2,2 m3/m2.
3. člen
(drugi materialni stroški)
Na podlagi števila vzgojnih skupin se za posamezni
dijaški dom priznajo sredstva za:
– pisarniški material,
– poštne storitve,
– stroške elektronskih komunikacij,
– izdajo domskih publikacij,
– tehnično varovanje stavbe,
– tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev,
– nabavo knjižničnega gradiva,
– druge splošne materialne stroške.
Za stroške iz prejšnjega odstavka se prizna 72 točk
letno na vzgojno skupino.
Sredstva za domsko dokumentacijo se priznajo na podlagi števila dijakov oziroma vajencev (v nadaljnjem besedilu:
dijaki).
Sredstva za stalno strokovno spopolnjevanje delavcev
in za zdravniške preglede delavcev se priznajo na podlagi
zasedbe sistemiziranih delovnih mest.
Sredstva za druge izredne namene določi s posamičnimi sklepi minister, pristojen za šolstvo.
4. člen
(izračun števila vzgojnih skupin)
Število vzgojnih skupin iz 2. in 3. člena tega pravilnika
se za posamezni dijaški dom določi oziroma izračuna tako,
da se število vpisanih dijakov v dijaški dom deli s 27. Na ta
način izračunano število vzgojnih skupin se določi na eno
decimalko natančno.

Št. 011-03-189/2003
Ljubljana, dne 26. februarja 2004.
EVA 2003-3311-0235
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

1257.

Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih
stroškov srednjim šolam, ki izvajajo
gimnazijske programe ter programe za
pridobitev poklicne in srednje strokovne
izobrazbe

Na podlagi prvega odstavka 84. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 115/03 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo,
znanost in šport

PRAVILNIK
o merilih za vrednotenje materialnih stroškov
srednjim šolam, ki izvajajo gimnazijske
programe ter programe za pridobitev poklicne in
srednje strokovne izobrazbe
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa merila za vrednotenje materialnih
stroškov srednjim šolam, ki izvajajo programe s področja
gimnazije (razen programa mednarodne mature) in strokovne gimnazije ter programe za pridobitev poklicne in srednje
strokovne izobrazbe.
II. MERILA ZA VREDNOTENJE MATERIALNIH
STROŠKOV IN VREDNOST POSAMEZNIH ELEMENTOV
2. člen
(stroški ogrevanja, električne energije in vode)
Stroški ogrevanja, električne energije in vode so določeni v odvisnosti od šolskega prostora, potrebnega za izvajanje
posameznih programov, in sicer:

Uradni list Republike Slovenije
1. 300 m2 na oddelek za umetniško gimnazijo – glasbena in plesna smer;
2. 134 m2 na oddelek za programe s področij:
– ekonomije,
– pedagoške skupine,
– gimnazije,
– strokovne gimnazije (razen programa umetniške
gimnazije – glasbene, plesne in dramsko-gledališke smeri)
ter za
– programe elektrotehnik računalništva, medijski tehnik
in elektrotehnik, za naziv strokovne izobrazbe računalniški
tehnik;
3. 150 m2 na oddelek za program umetniške gimnazije
– dramsko-gledališka smer in za programe na ostalih področjih.
V izračunu stroškov na oddelek se upošteva naslednja
normirana poraba:
1. za ogrevanje:
– 146 KWh/m2 v III. klimatski coni,
– 131 KWh/m2 v II. klimatski coni,
– 117 KWh/m2 v I. klimatski coni;
2. za električno energijo: 39 KWh/m;
3. za vodo: 2,2 m3/m2.
3. člen
(splošni materialni stroški)
Splošni materialni stroški (pisarniški material, poštne
storitve, izdaja šolskih publikacij, tehnično varovanje stavbe
in drugi splošni materialni stroški) se priznajo na oddelek v
višini 200 točk.
4. člen
(stroški elektronskih komunikacij)
Stroški elektronskih komunikacij se priznajo na oddelek
v višini 50 točk.
5. člen
(stroški za izvedbo vaj)
Stroški za izvedbo vaj se priznajo na oddelek v naslednji
višini točk:
1. 100 točk za programe administrator, trgovec, prodajalec in podjetniško poslovanje;
2. 110 točk za programe s področij:
– gradnje,
– dimnikarstva,
– geodezije,
– zaključne gradbene dejavnosti,
– pedagoške skupine,
– gimnazije,
– strokovne gimnazije (razen programa tehniške gimnazije in programa umetniške gimnazije – glasbene in plesne
smeri) ter za
– programe ekonomski tehnik, ekonomsko-komercialni
tehnik, aranžerski tehnik, turistični tehnik in prometni tehnik;
3. 120 točk za program tehniške gimnazije;
4. 130 točk za programe s področij:
– agroživilstva,
– veterinarstva,
– živilstva,
– elektrotehnike in računalništva,
– zdravstva (razen programov zobotehnik, laboratorijski
tehnik in kozmetični tehnik),
– kulture;
5. 150 točk za programe s področij:
– gozdarstva,
– usnjarstva,
– tekstila,
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– lesarstva,
– pomorstva,
– osebnih storitev (razen programa frizer) ter za
– programe gostinski tehnik, gostinsko-turistični tehnik,
natakar in gostinska dela, za naziv poklicne izobrazbe natakar;
6. 170 točk za programe s področij:
– kemijske dejavnosti,
– farmacije,
– steklarstva,
– grafike,
– papirništva,
– metalurgije,
– strojništva,
– rudarstva ter za
– programe zobotehnik, laboratorijski tehnik, kozmetični
tehnik, frizer, kuhar in gostinska dela, za naziv poklicne izobrazbe kuhar in kuhar-natakar;
7. 220 točk za program umetniška gimnazija – glasbena
in plesna smer.
6. člen
(stroški obdelovalnega materiala, pogonske energije,
drobnega orodja in zaščitnih sredstev)
Stroški obdelovalnega materiala, pogonske energije,
drobnega orodja in zaščitnih sredstev se priznajo na oddelek
v naslednji višini točk:
1. 40 točk za programe s področij:
– agroživilstva,
– veterinarstva,
– živilstva,
– elektrotehnike in računalništva,
– pomorstva,
– zdravstva (razen programov zobotehnik, laboratorijski
tehnik in kozmetični tehnik);
2. 50 točk za programe s področij:
– gozdarstva,
– usnjarstva,
– tekstila,
– lesarstva,
– gradnje,
– dimnikarstva,
– geodezije,
– zaključne gradbene dejavnosti;
3. 60 točk za programe s področij:
– kemijske dejavnosti,
– farmacije,
– steklarstva,
– grafike,
– papirništva,
– metalurgije,
– strojništva,
– rudarstva,
– kulture,
– osebnih storitev ter za
– programe zobotehnik, laboratorijski tehnik, kozmetični
tehnik, gostinski tehnik, gostinsko-turistični tehnik, natakar in
gostinska dela, za naziv poklicne izobrazbe natakar;
4. 170 točk za programa kuhar in gostinska dela, za
poklicna naziva kuhar in kuhar-natakar.
7. člen
(izračun števila oddelkov)
Število oddelkov iz 2., 3., 4., 5. in 6. člena tega pravilnika se za posamezno šolo določi oziroma izračuna tako, da
se število dijakov oziroma vajencev (v nadaljnjem besedilu:

Stran
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dijaki), ki so vpisani v programe (oziroma nazive poklicne in
strokovne izobrazbe) po posameznih področjih s celoletno
organizacijo izobraževanja, deli s številom:
– 17 v primeru programov nižjega poklicnega izobraževanja,
– 25 v primeru programov srednjega poklicnega izobraževanja,
– 27 v primeru štiriletnih programov srednjega splošnega in srednjega strokovnega izobraževanja,
– 20 v primeru športnih oddelkov gimnazijskega programa,
– 28 v primeru programov poklicno-tehniškega izobraževanja,
– 36 v primeru programov poklicnega in maturitetnega
tečaja.
Število oddelkov po posameznih področjih, izračunano
v skladu s prejšnjim odstavkom, se določi na eno decimalko
natančno.
Za posamezne letnike programov s polletno organizacijo izobraževanja v šoli ali z dualno oziroma periodično
organizacijo izobraževanja, se število oddelkov iz 2., 3., 4.,
5. in 6. člena tega pravilnika določi tako, da se število dijakov,
ki so vpisani v posamezne letnike teh programov (oziroma
nazivov poklicne in strokovne izobrazbe) po posameznih področjih, deli s številom:
– 17 v primeru programov nižjega poklicnega izobraževanja ter pomnoži s faktorjem 0,5,
– 25 v primeru programov srednjega poklicnega izobraževanja ter pomnoži s faktorjem 0,5.
Število oddelkov po posameznih področjih, izračunano
v skladu s prejšnjim odstavkom, se določi na eno decimalko
natančno.
8. člen
(sredstva za druge materialne stroške)
Na podlagi izračuna števila oddelkov iz 7. člena tega
pravilnika se za posamezno šolo priznajo sredstva za:
– tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev,
– nabavo knjižničnega gradiva.
Sredstva za stalno strokovno spopolnjevanje delavcev
in za zdravniške preglede delavcev se priznajo na podlagi
zasedbe sistemiziranih delovnih mest.
Sredstva za šolsko dokumentacijo se priznajo na podlagi števila dijakov.
Sredstva za izvedbo zaključnega izpita, mature, poklicne mature in predmaturitetnih preiskusov znanja se priznajo
na podlagi števila dijakov zaključnih letnikov ter poklicnega
in maturitetnega tečaja.
Sredstva za druge izredne namene določi s posamičnimi sklepi minister, pristojen za šolstvo.
9. člen
(cena elementa, vrednost točke)
Ceno posameznega elementa materialnih stroškov oziroma vrednost točke za posamezni namen določi minister,
pristojen za šolstvo, v skladu z letnim finančnim načrtom
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
III. KONČNI DOLOČBI
10. člen
(prenehanje veljave)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
sklep o normativih in standardih za vrednotenje materialnih
stroškov v poklicnih in strokovnih šolah ter gimnazijah, št.
403-2/97 z dne 28. 8. 1997.
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11. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. aprila 2004.
Št. 011-03-183/2003
Ljubljana, dne 9. januarja 2004.
EVA 2003-3311-0215
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

1258.

Pravilnik o izobrazbi predavateljev in drugih
strokovnih delavcev v programu za pridobitev
višje strokovne izobrazbe VRTNARSTVO

Na podlagi 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost in šport
izdaja

PRAVILNIK
o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih
delavcev v programu za pridobitev višje
strokovne izobrazbe VRTNARSTVO
1. člen
Na podlagi posebnega dela programa za pridobitev
višje strokovne izobrazbe Vrtnarstvo (VIŠ), 3. oktobra 2003
ga je določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in
strokovno izobraževanje, se predpiše izobrazba, ki jo morajo
imeti predavatelji višjih šol in drugi strokovni delavci.
2. člen
1. strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe iz ustreznega tujega jezika.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ustreznega tujega jezika.
2. poslovno sporazumevanje in vodenje
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije,
sociologije, pedagogike, komunikologije, ekonomije ali organizacije dela oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije ali organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije, sociologije, pedagogike, komunikologije, ekonomije
ali organizacije dela oziroma visoke strokovne izobrazbe iz
ekonomije ali organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije
ali organizacije dela.
3. ekonomika in menedžment podjetij
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije, kmetijstva ali organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije, kmetijstva ali organizacije
dela.
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Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije, kmetijstva ali organizacije dela.
4. strokovna informatika
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike, matematike,
strojništva, elektrotehnike, ekonomije ali organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne
izobrazbe iz računalništva in informatike, matematike, strojništva, elektrotehnike, ekonomije ali organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike, matematike, strojništva, elektrotehnike,
ekonomije ali organizacije dela.
5. organizacija poslovanja v vrtnarstvu
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva, ekonomije ali organizacije dela.
6. podjetništvo in trženje v vrtnarstvu
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije ali kmetijstva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne
izobrazbe iz ekonomije ali kmetijstva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije
ali kmetijstva.
7. zakonodaja v kmetijstvu in zagotavljanje kakovosti
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz prava ali
kmetijstva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz prava ali
kmetijstva.
8. varovanje okolja
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kemije,
biologije, mikrobiologije, okolja, kmetijstva oziroma visoke
strokovne izobrazbe iz kemije ali kmetijstva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kemije,
biologije, mikrobiologije, okolja, kmetijstva oziroma visoke
strokovne izobrazbe iz kemije ali kmetijstva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kemije ali
kmetijstva.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kemije ali
kmetijstva.
9. vrtnarska tehnologija
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva
oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije – smer poljedelstvovrtnarstvo.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva – agronomije
in hortikulture ali agronomije – smer poljedelstvo-vrtnarstvo.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva
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– agronomije, vrtnarstva ali kmetijstva po zakonu o poklicnem
in strokovnem izobraževanju (v nadaljnjem besedilu: ZPSI).
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva
– agronomije, vrtnarstva ali kmetijstva po ZPSI.
10. pridelovanje vrtnin
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva
oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije – smer poljedelstvovrtnarstvo.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva – agronomije
in hortikulture ali agronomije – smer poljedelstvo-vrtnarstvo.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva
– smer agronomija, vrtnarstva ali kmetijstva po ZPSI.
11. pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva
oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije – smer poljedelstvovrtnarstvo.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva – agronomije
in hortikulture ali agronomije – smer poljedelstvo-vrtnarstvo.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva
– smer agronomija, vrtnarstva ali kmetijstva po ZPSI.
12. pridelovanje drevnine
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva ali
gozdarstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva
– agronomije in hortikulture ali agronomije – smeri poljedelstvo-vrtnarstvo, sadjarstvo-vinogradništvo ali gozdarstva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva ali
gozdarstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva
– agronomije in hortikulture ali agronomije – smeri poljedelstvo-vrtnarstvo, sadjarstvo-vinogradništvo ali gozdarstva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva
– smer agronomija, gozdarstva, vrtnarstva ali kmetijstva po
ZPSI.
13. zemljemerstvo in priprava terena
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz gozdarstva,
geodezije ali krajinske arhitekture oziroma visoke strokovne
izobrazbe iz gozdarstva ali geodezije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz gozdarstva,
geodezije ali krajinske arhitekture oziroma visoke strokovne
izobrazbe iz gozdarstva ali geodezije.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gozdarstva, geodezije ali vrtnarstva.
14. gradiva in parkovna tehnika
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva,
krajinske arhitekture ali gradbeništva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali
agronomije – smer poljedelstvo-vrtnarstvo ali gradbeništva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva,
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krajinske arhitekture ali gradbeništva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali
agronomije – smer poljedelstvo-vrtnarstvo ali gradbeništva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva
– smer agronomija, gradbeništva, vrtnarstva ali kmetijstva
po ZPSI.
15. zasaditev in vzdrževanje zelenih površin
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva
ali krajinske arhitekture oziroma visoke strokovne izobrazbe
iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije
– smer poljedelstvo-vrtnarstvo.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva ali
krajinske arhitekture oziroma visoke strokovne izobrazbe iz
kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije – smer
poljedelstvo-vrtnarstvo.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva
– smer agronomija, vrtnarstva ali kmetijstva po ZPSI.
16. praktično izobraževanje
Predavatelj – organizator praktičnega izobraževanja
– je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva oziroma visoke strokovne
izobrazbe iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije – smer poljedelstvo-vrtnarstvo.
3. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je ustrezna tudi
izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih
za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata
znanosti z ustreznega področja.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-6/2004
Ljubljana, dne 10. marca 2004.
EVA 2004-3311-0017
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

1259.

Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago

Na podlagi drugega odstavka 10. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 97/03 – odl. US)
izdaja minister za okolje, prostor in energijo

PRAVILNIK
o zaščiti stavb pred vlago
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(področje urejanja)
(1) Ta pravilnik določa tehnične zahteve za stavbe, ki
morajo biti izpolnjene glede zaščite pred vlago.
(2) Ta pravilnik se uporablja za gradnjo novih stavb in
rekonstrukcije stavb, če so dane tehnične možnosti za njihovo izvedbo in upoštevani pogoji varstva kulturne dediščine v
skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine.
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(3) Če so za katero od vrst stavb posamezne zahteve
glede zaščite pred vlago določene z drugim predpisom,
veljajo zanje tiste zahteve tega pravilnika, ki niso urejene s
takim predpisom.
2. člen
(viri navlaževanja)
(1) Ta pravilnik ureja zaščito stavb pred vlago iz naslednjih virov:
– talna voda in vlaga (v nadaljnjem besedilu: talna
vlaga),
– atmosferske padavine (npr. dež, sneg, toča, taljenje
snega in ledu) in
– voda iz napeljav stavbe.
(2) Ta pravilnik ne ureja zaščite stavb pred vlago zaradi
kondenzacije pri prehodu vodne pare in zaščite stavb pred
poplavnimi vodami.
II. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ZAŠČITO STAVB PRED
VLAGO
1. Tehnične zahteve za ovoj stavbe
3. člen
(splošne zahteve)
Ovoj stavbe (npr. streha, zunanje stene, tla, stavbno
pohištvo v ovoju) mora biti projektiran, izveden in vzdrževan
(v nadaljnjem besedilu: grajen) tako, da stavbo ščiti pred:
– prodorom vlage v notranjost stavbe ali
– navlaževanjem materialov ali gradbenih konstrukcij,
ki bi jih vlaga lahko poškodovala, povzročila razvoj plesni
in gliv ali poslabšala njihove lastnosti do te mere, da bi bila
ogrožena zanesljivost stavbe.
4. člen
(streha)
Streha oziroma deli stavbe, ki opravljajo vlogo strehe,
morajo biti ob upoštevanju lokalnih podnebnih razmer (npr.
količina in vrsta padavin, smer in jakost vetra) grajeni tako, da
stavbo v skladu s prejšnjim členom ščitijo pred atmosferskimi
padavinami in njihovimi posrednimi vplivi (npr. zameti) ter
zagotavljajo odvajanje meteorne vode.
5. člen
(kritine)
(1) Zaščito pred vlago je pri strehi treba zagotoviti z
vodotesnimi kritinami ali kritinami oziroma sloji, ki odvajajo
vodo. Sestavni del take zaščite so tudi vsi drugi sloji, ki
sestavljajo streho, kleparski izdelki (npr. obrobe, priključki,
dilatacije, snegolovi) in sistem za odvajanje meteorne vode.
Strešna kritina mora biti izbrana in izvedena tako, da bo odporna proti lokalnim vremenskim vplivom.
(2) Za vodotesno kritino se šteje material, ki je neprepusten za vodo in izveden brez stikov ali z vodotesnimi stiki.
(3) Kritina, ki odvaja vodo, mora biti neprepustna za
meteorno vodo ali odporna proti njej in mora biti praviloma
izvedena z nezatesnjenimi prekrivajočimi se stiki ali preklopi in z naklonom, ki preprečuje zamakanje. Kadar sestava
strehe vključuje tudi sloj toplotne izolacije, mora biti neposredno pod kritino, ki odvaja vodo, vodoneprepusten sloj
(sekundarna kritina), ki usmerja meteorno vodo, kadar le-ta
prodre skozi kritino, proti sistemu za odvajanje meteorne
vode.
6. člen
(preboji in povezovalni elementi)
(1) Vsi preboji skozi streho oziroma strešno kritino morajo biti grajeni tako, da je na mestih preboja zagotovljena
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popolna zaščita pred prodiranjem meteorne vode v ali med
posamezne elemente ali plasti strehe ali v stavbo.
(2) Vsi zaključki, obrobe, zaščite in drugi elementi, ki
povezujejo kritino z drugimi deli stavbe, morajo biti grajeni
tako, da ne pride do zamakanja pod strešno kritino ali v
notranjost stavbe.
7. člen
(drsenje snega in ledu)
Streha mora biti grajena tako, da drsenje snega ali ledu
ne more poškodovati strešne kritine ali drugih delov strehe
ter sistema za odvajanje meteorne vode.
8. člen
(zunanje in notranje stene)
(1) Zunanje stene nad terenom in vsi njihovi deli morajo
biti ob upoštevanju lokalnih podnebnih razmer grajeni tako,
da stavbo v skladu s 3. členom tega pravilnika ščitijo pred
atmosferskimi padavinami in njihovimi posrednimi vplivi
(npr. odboj od tal, zameti) ter zagotavljajo odvajanje meteorne vode.
(2) Zunanje stene v stiku s terenom morajo biti grajene
tako, da stavbo v skladu s 3. členom tega pravilnika ščitijo
pred talno vlago.
(3) Zunanje in notranje stene morajo biti grajene tako,
da preprečujejo kapilarni dvig talne vlage v notranjost stavbe
oziroma da ne prenašajo vlage do delov stavbe, ki bi jih vlaga
lahko poškodovala.
(4) Vsi preboji skozi zunanje stene morajo biti grajeni
tako, da je na mestih preboja zagotovljena zaščita pred
prodiranjem meteorne vode oziroma talne vlage v stavbo
ali med posamezne elemente ali plasti stene, ki bi jih vlaga
lahko poškodovala.
9. člen
(fasada)
(1) Fasada oziroma njeni sloji, ki opravljajo funkcijo
zaščite pred vlago, morajo biti odporni proti lokalnim vremenskim vplivom.
(2) Zaključni sloj (osnovni omet z dekorativnim zaključnim ometom) kontaktne fasade zunanje stene mora izpolnjevati naslednje zahteve za relativno difuzijsko upornost vodni
pari (sd) po SIST EN ISO 7783-2 ali po evropski smernici
za tehnično soglasje ETAG 004 (ETAG 004 je dosegljiv na
spletni strani Ministrstva za gospodarstvo: http://www.mgrs.si/zakonodaja/harmonizacija/zakon_o_gradbenih_proizvodih.php):
– kontaktni fasadni sistemi s toplotno-izolacijskim slojem
na osnovi penjenih polimernih materialov: µ⋅d = sd < 2 m;
– kontaktni fasadni sistemi s toplotno-izolacijskim slojem na osnovi mineralne volne: µ⋅d = sd < 1 m.
(3) Kapilarna vpojnost vode zaključnega sloja (osnovni
omet z dekorativnim zaključnim ometom) kontaktne fasade mora biti manjša od 0,5 kg/m2 (v 24 urah) po evropski
smernici za tehnično soglasje ETAG 004 ali manjša od 0,1
kg/(m2 h0,5) po SIST EN 1062-3.
10. člen
(tla)
Tla v stiku s terenom morajo biti grajena tako, da stavbo
ščitijo pred prodorom talne vlage do zgornje površine poda
oziroma do katerega koli sloja, ki bi ga talna vlaga lahko poškodovala.
11. člen
(hidroizolacija zunanjih sten in tal v stiku s terenom)
Hidroizolacijo pred talno vlago zunanjih sten in tal v
stiku s terenom je treba izvesti po standardih SIST DIN
18195-1 do 10.
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12. člen
(stavbno pohištvo)
(1) Stavbno pohištvo, ki je izpostavljeno atmosferskim
padavinam, mora biti ob upoštevanju lokalnih podnebnih
razmer grajeno tako, da stavbo v skladu s 3. členom tega
pravilnika ščiti pred atmosferskimi padavinami.
(2) Stavbno pohištvo iz prejšnjega odstavka mora po
standardu SIST EN 12208 izpolnjevati naslednje zahteve
glede vodotesnosti:
– okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v pritličje
ali prvo nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 4A,
– okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v drugo
ali tretje nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 7A,
– okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v četrto
ali višje nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 9A.
(3) Vodotesnost stavbnega pohištva iz prejšnjega odstavka mora biti izmerjena po standardu SIST EN 1027.
2. Druge tehnične zahteve
13. člen
(notranje površine, izpostavljene vodi)
Notranje površine prostorov, ki so pri redni uporabi izpostavljene močenju z vodo, morajo biti iz materialov, odpornih
proti vodi. Če material teh površin prepušča vodo, je treba z
ustrezno vodoneprepustno plastjo preprečiti prodiranje vlage
do materialov ali delov gradbenih konstrukcij, ki bi jih vlaga
lahko poškodovala, oziroma do sosednjih prostorov.
14. člen
(odvajanje meteorne vode)
(1) S sistemom za odvajanje meteorne vode in z ureditvijo terena okoli stavbe je treba zagotoviti odvajanje meteorne vode od stavbe.
(2) Sistem odvajanja meteorne vode mora biti ob upoštevanju standarda SIST EN 12056-3 tak, da se atmosferske
padavine, ki se pričakujejo glede na lokalne podnebne razmere, odvajajo, ne da bi voda prodrla iz sistema za odvajanje
v stavbo.
15. člen
(preprečevanje zmrzovanja vode in kondenzacije)
(1) Deli sistema za odvajanje meteorne vode ter vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, ki so v fasadi ali v
zunanji steni, morajo biti grajeni tako, da v njih ne more priti
do zmrzovanja vode.
(2) Pri ceveh sistema za odvajanje meteorne vode ter
ceveh vodovodnih in drugih napeljav, ki potekajo v ogrevanih prostorih, njihovih tleh, stenah ali stropih in ki vsebujejo
hladne tekočine, je treba s tehničnim ukrepom preprečiti
kondenzacijo zračne vlage na njihovi zunanji površini.
16. člen
(drenaža)
Kadar to izhaja iz rezultatov geotehničnih preiskav, podnebnih značilnosti ali topografije konkretne lokacije stavbe, je
treba dodatno zaščito pred talno vlago zagotoviti z vertikalno
in horizontalno drenažo oziroma eno izmed njiju.
III. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
17. člen
(prikaz zaščite pred vlago)
Način zaščite stavbe pred vlago je treba opisati v tehničnem poročilu načrta arhitekture v projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja, izpolnjevanje zahtev tega pravilnika
pa mora izhajati iz tehničnega poročila in risb načrta arhitekture v projektu za izvedbo.
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18. člen
(snovni podatki o vgrajenih materialih)
(1) Pri izračunih, kjer so potrebni snovni podatki o vgrajenih materialih ali gradbenih proizvodih, je treba uporabiti
podatke iz listine o skladnosti, izdane skladno s predpisi o
dajanju gradbenih proizvodov v promet.
(2) Če podatkov iz prejšnjega odstavka v listini ni, je treba uporabiti podatke iz standardov SIST EN 12524 ali SIST
EN ISO 10456. Če tudi ta standarda teh podatkov ne vsebujeta, se uporabijo podatki iz tabele 2 v Prilogi 3 Pravilnika
o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni
list RS, št. 42/02 in 110/02 – ZGO-1).
IV. NADZORSTVO
19. člen
(nadzorstvo nad izvajanjem pravilnika)
Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega pravilnika izvajajo inšpektorji, pristojni za graditev.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(izdelava projektne dokumentacije)
(1) Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja in
projekti za izvedbo, za katerih izdelavo so bile pogodbe
sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se izdelajo po dosedanjih predpisih, pod pogojem, da so ti projekti dokončani
najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Projekti za izvedbo, ki temeljijo na projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, za katerega izdelavo je bila
pogodba sklenjena pred uveljavitvijo tega pravilnika, se lahko
izdelajo po dosedanjih predpisih, pod pogojem, da se pogodbe o izdelavi projektov za izvedbo sklenejo najpozneje v treh
mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
21. člen
(prenehanje uporabe in veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se za stavbe iz
prvega odstavka 1. člena tega pravilnika preneha uporabljati 17. točka 23. člena, 27., 28., 33., 34., 35., 36., 37., 39.,
43., 44., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 55. in 72. člen
Pravilnika o tehničnih normativih za projektiranje in izvajanje zaključnih del v gradbeništvu (Uradni list SFRJ, št.
21/90 in Uradni list RS, št. 14/99, 59/99 – ZTZPUS, 42/02
in 125/03).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati
drugi odstavek 22. člena v delu, ki se nanaša na vodotesnost
oken in vrat, ter šesti odstavek 22. člena Pravilnika o toplotni
zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št.
42/02 in 110/02 – ZGO-1).
22. člen
(začetek veljave)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-07-35/2003
Ljubljana, dne 11. marca 2004.
EVA 2003-2511-0219
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
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1260.

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

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

PRAVILNIK
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju
Banke Slovenije in je 208,08 SIT.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti
stanovanja (Uradni list RS, št. 18/04).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-9/2004
Ljubljana, dne 16. marca 2004.
EVA 2004-2511-0072
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

1261.

Soglasje k ustanovitvenemu aktu ustanove
Tavčarjev sklad na Loškem, ustanova

Ministrstvo za kulturo izdaja na podlagi 3. in 12. člena
zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95)

SOGLASJE
k ustanovitvenemu aktu ustanove Tavčarjev
sklad na Loškem, ustanova
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo izdaja soglasje k ustanovitvenemu aktu ustanove Tavčarjev sklad na
Loškem, ustanova, s katerim so ustanovitelji:
– Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka,
– Občina Žiri, Trg svobode 2, Žiri,
– Občina Gorenja vas-Poljane, Poljanska cesta 87,
Gorenja vas,
– Občina Železniki, Češnjica 48, Železniki,
– Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, Šolska ulica 6,
Škofja Loka,
ustanovili ustanovo z imenom Tavčarjev sklad na Loškem, ustanova, s sedežem v Škofji Loki, Šolska ulica 6,
o čemer je notarka Erika Braniselj, Kapucinski trg 8, Škofja
Loka izdala notarski zapis, opr. št. SV 662/2003 z dne 3. 12.
2003 in njegov popravek z dne 16. 2. 2004.
Št. 028-1/2004-03-25
Ljubljana, dne 25. februarja 2004.
Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo
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1262.

ODLOČBO
o priznanju naravne mineralne vode
Primula
1. Voda z blagovno znamko Primula, ki se izkorišča v
kraju Spinone al Lago (Bergamo) v Italiji in ima svoj izvor na
izviru Primula, se prizna kot naravna mineralna voda.
2. Naravna mineralna voda Primula iz Italije se vpiše v
evidenco priznanih označb naravnih mineralnih vod v Republiki Sloveniji.
Št. 324-02-35/2003
Ljubljana, dne 24. februarja 2004.
EVA 2004-2311-0190
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Odločba o priznanju naravne mineralne vode
Sorgente Linda

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije izdaja na podlagi vloge SPAR Slovenija, Letališka c. 26, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa vodja nabave živil
prokurist Luka Stritar, na podlagi 18. in 19. člena pravilnika
o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi (Uradni
list RS, št. 62/03) ter v zvezi z 19. členom uredbe o organih
v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03) v zadevi priznavanja označbe naravne mineralne vode

ODLOČBO
o priznanju naravne mineralne vode
Sorgente Linda
1. Voda z blagovno znamko Sorgente Linda, ki se izkorišča v kraju Salò (Brescia) v Italiji in ima svoj izvor na izviru
Linda, se prizna kot naravna mineralna voda.
2. Naravna mineralna voda Sorgente Linda iz Italije se
vpiše v evidenco priznanih označb naravnih mineralnih vod
v Republiki Sloveniji.
Št. 324-02-37/2003
Ljubljana, dne 9. februarja 2004.
EVA 2004-2311-0189
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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USTAVNO SODIŠČE

Odločba o priznanju naravne mineralne vode
Primula

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije izdaja na podlagi vloge ARKA import-export
d.o.o., Hmeljarska ulica 1, 3310 Žalec, ki jo zastopa direktor
Darjo Šaver, na podlagi 18. in 19. člena pravilnika o naravni
mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi (Uradni list RS,
št. 62/03) ter v zvezi z 19. členom uredbe o organih v sestavi
ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03) v zadevi priznavanja
označbe naravne mineralne vode

1263.

Št.

1264.

Odločba o ugotovitvi, da so bili odloki
posameznih lokalnih skupnost v delih, ki so
nalagali plačevanje nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za daljnovode ali
objekte, namenjene prenosu in distribuciji
električne energije, v neskladju z Zakonom
in razveljavitev odlokov posameznih lokalnih
skupnosti v delih, ki nalagajo plačevanje
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za daljnovode ali objekte, namenjene prenosu
ali distribuciji električne energije

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo družbe Elektro Slovenija,
d.o.o., Ljubljana, ki jo zastopa vršilec dolžnosti direktorja
mag. Vekoslav Korošec, na seji dne 11. marca 2004

o d l o č i l o:
1. V neskladju z Zakonom so bili:
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 72/98, 101/2000 in 97/01) Občine Dol pri
Ljubljani,
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Pesnica (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in
Koroške, št. 2/98),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško (Uradni
list RS, št. 108/01),
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Starše (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške, št. 22/97 in 24/98) in Odlok o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Starše (Medobčinski uradni
vestnik Štajerske in Koroške, št. 13/03),
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške, št. 14/96,
16/97, 6/98 in 30/01) Občine Rače – Fram,
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Primorske novice – Uradne objave, št. 46/97 in 1/98) Občine
Divača,
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 37/2000 in 18/02) Občine Podlehnik,
– Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Lovrenc na Pohorju (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške, št. 7/2000),
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 76/99 in 109/01) Občine Majšperk,
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Gorišnica (Uradni list RS, št. 101/2000, 116/2000,
101/01 in 108/02),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško (Uradni
list RS, št. 68/2000),
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Hoče – Slivnica (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške, št. 4/01, 13/01 in 30/01),
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 65/99),
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 93/99) Občine Cerkvenjak,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št.
91/01 in 33/03) Mestne občine Celje,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Medobčinski
uradni vestnik Štajerske in Koroške, št. 5/2000) Mestne
občine Maribor in
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– Pravilnik za določanje obsega tlorisnih površin posameznih objektov in omrežij (Medobčinski uradni vestnik
Štajerske in Koroške, št. 14/2000) Mestne občine Maribor
v delih, ki so nalagali plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za daljnovode ali objekte, namenjene
prenosu in distribuciji električne energije. Ta ugotovitev ima
učinek razveljavitve.
2. Razveljavijo se:
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Kidričevo (Uradni list RS, št. 116/03),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št.
68/03) Občine Dol pri Ljubljani,
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Krško (Uradni list RS, št. 131/03),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št.
133/03) Občine Cerkvenjak,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št.
108/03) Mestne občine Celje,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št.
120/03) Občine Majšperk in
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št.
66/03) Občine Divača
v delih, ki nalagajo plačevanje nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za daljnovode ali objekte, namenjene
prenosu in distribuciji električne energije.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnica je zavezanka za plačilo nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo) na
območjih, na katerih veljajo v izreku navedeni predpisi. V prvotni pobudi izpodbija te predpise na območjih lokalnih skupnosti
iz 1. točke izreka odločbe. Navaja, da pred uveljavitvijo izpodbijanih določb predpisov ni plačevala nadomestila od zemljišč,
na katerih ima električno omrežje. Občine naj bi to obveznost
predpisale po uveljavitvi Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 44/97 – v nadaljevanju: ZSZ97). Po izpodbijanih
predpisih naj bi plačevala nadomestilo od zemljišč, ki imajo
parcelne številke in so na njih objekti (npr. stikališča, transformatorji, relejne hišice). Hkrati naj bi plačevala nadomestilo
od zemljišč, ki nimajo parcelnih številk in so na njih daljnovodi
in kablovodi, za postavitev in napeljavo katerih si je pridobila
služnostno pravico od lastnikov zemljišč. Ti naj bi od njih plačevali dajatve, ker zemljišča uporabljajo, saj v prostorskih planih
niso opredeljena kot stavbna zemljišča. Zemljišča naj ne bi
izpolnjevala pogojev, ki jih za uvedbo nadomestila predpisujeta
Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in nasl.
– v nadaljevanju: ZSZ84) in 2. člen ZSZ97. Električno omrežje
naj bi bilo po 57. členu Energetskega zakona (Uradni list RS,
št. 79/99 – EZ) infrastruktura, ki stavbna zemljišča opremlja,
in šele na takšnih zemljiščih je, na podlagi 39. in 40. člena
ZSZ97, dovoljena gradnja. Zato naj to omrežje ne bi predstavljalo gradbenih objektov, za katere se plačuje nadomestilo.
Plačevanje nadomestila od teh zemljišč naj bi bilo nerazumno
in predstavlja kazen za povečano vrednost stavbnih zemljišč,
ki jo z nadomestilom zajema občina. Izpodbijani predpisi naj
bi arbitrarno določali tudi kriterije za odmero nadomestila tako,
da obravnavana zemljišča vrednotijo z večjim številom točk
kot druga zemljišča. Njene obveznosti naj bi bile zato višje,
čeprav izjemnih ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka
nima, saj kot javno podjetje izvaja gospodarsko javno službo.
Ker naj bi izpodbijane določbe odlokov urejale kriterije za odmero nadomestila v neskladju z ZSZ84, so v neskladju tudi z
2. in s 153. členom Ustave.
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2. Na poziv Ustavnega sodišča je pobudnica pojasnila,
da kljub 218. členu Zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZGO-1), ki na novo opredeljuje stavbna zemljišča, za katera se lahko plačuje nadomestilo, vztraja pri pobudi. Navaja, da pobudo razširja
še na spremembe izpodbijanih aktov ali nove odloke, ki so
jih sprejele občine: Majšperk, Cerkvenjak, Krško, Kidričevo,
Dol pri Ljubljani, Divača in Mestna občina Celje. Izpodbijane
določbe teh aktov naj bi sicer povzele besedilo 218. člena
ZGO-1, vendar so v njih kot zemljišča, za katera se plačuje
nadomestilo, opredelile še površine, na katerih so daljnovodi,
kar je v neskladju z 218. členom ZGO-1. Izpodbijane določbe
teh aktov naj bi bile zato v neskladju tudi same s seboj. Citirana določba ZGO-1 naj bi upravnim organom nalagala, da jo
začnejo neposredno uporabljati po šestih mesecih od njene
uveljavitve, vendar odločbe o odmeri nadomestila dokazujejo, da ti ne ravnajo po Zakonu. Pobudnica pojasnjuje, da
večina njenih odločb o odmeri nadomestila ni pravnomočnih
(celo iz leta 1998). Ustavnemu sodišču predlaga, naj izpodbijane določbe odlokov odpravi.
3. Odgovorile so: Občina Lovrenc na Pohorju, Občina
Krško, Občina Pesnica, Občina Starše, Občina Gorišnica,
Občina Hoče – Slivnica, Občina Majšperk, Občina Lenart,
Občina Cerkvenjak, Občina Rače – Fram, Občina Kidričevo
in Mestna občina Maribor. Občina Kidričevo meni, da izpodbijane določbe njenega odloka ne veljajo za javno infrastrukturo, zato se s pobudnico dogovarja, za katera zemljišča
bo plačevala nadomestilo. Druge nasprotne udeleženke v
odgovorih navajajo, da izpodbijane določbe odlokov temeljijo
na ZSZ84 in ZSZ97. Površine zemljišč, na katerih so daljnovodi, razumejo kot poslovne površine, namenjene poslovni
dejavnosti. Električno omrežje naj bi bilo javna infrastruktura,
ki ga predstavljajo objekti, za gradnjo katerih je treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Ti objekti naj ne bi imeli komunalne
opreme, ker je ne potrebujejo, vendar se nahajajo na območjih, na katerih je zagotovljena. Pobudnica naj bi bila
uporabnica teh zemljišč, saj ima na njih služnostno pravico.
V katastru daljnovodnih stebrov in v prostorskih planih naj bi
bili označeni koridorji in varstveni pasovi (z zemljiško parcelo
in s katastrsko občino), na katerih stojijo daljnovodni stebri,
čeprav te površine nasprotne udeleženke v celoti ne opredeljujejo kot stavbna zemljišča. Kot stavbna zemljišča naj bi
določile površine, na katerih stebri stojijo in ki so potrebne
za njihovo normalno rabo in vzdrževanje. Ta zemljišča naj bi
bila v prostorskih planih le redko opredeljena kot kmetijska
zemljišča. Mestna občina Maribor pojasnjuje, da je z izpodbijanim odlokom Župana pooblastila, da s pravilnikom določi
metodologijo za določanje površin posameznih objektov. Po
stališču nasprotnih udeleženk je parcela strnjeno zemljišče
znotraj katastrske občine, ki je v katastru označeno s parcelno številko (drugi odstavek 7. člena Zakona o evidentiranju
nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Uradni list
RS, št. 52/2000 – v nadaljevanju: ZENDMPE). Znotraj nje naj
bi se vodili podatki o vrstah rabe (94. člen ZENDMPE), zato
ni treba, da ima stavbno zemljišče svojo parcelno številko.
Na obravnavanih stavbnih zemljiščih naj ne bi bila mogoča
normalna raba, zato imajo njihovi lastniki škodo. Daljnovodi
naj bi vplivali tudi na okolje, na zdravje prebivalcev in na
možnosti prostorskega planiranja teh zemljišč. Ker naj bi bila
pobudnica izvajalka gospodarske javne službe, je obremenjena s primernim številom točk in zato plačuje nadomestilo,
ki vpliva le na ceno njenih storitev, saj tržne dejavnosti na
tem področju še ne veljajo v polni meri. Občine navajajo, da
na podlagi 142. člena Ustave in 52. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl. – ZLS) nadomestilo predstavlja izvirni vir njihovih prihodkov. Menijo, da brez
tega vira svojih nalog ne bi mogle izvajati v celoti.
4. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo pojasnjuje,
da nadomestilo predstavlja odmeno za komunalno urejeno
zemljišče, opremljeno vsaj z vodovodnim in električnim
omrežjem. Takšno zemljišče naj bi bilo namenjeno stavbam
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in ne gradbenim inženirskim objektom (cestam, električnemu
omrežju, plinovodom itd.). Ti objekti namreč zemljišča opremljajo, čeprav je za njihovo gradnjo treba pridobiti gradbeno
dovoljenje na podlagi ustreznih planskih in izvedbenih prostorskih aktov. Poslovne površine naj bi bile tiste površine v
zunanji ureditvi stavb, ki neposredno služijo stavbam oziroma
so funkcionalno povezane s prostori v stavbah. Ministrstvo
meni, da ZSZ84 lokalnih skupnosti ni pooblastil, da sprejmejo
predpise, ki določajo nove kriterije za odmero nadomestila,
kot je to z izpodbijanim pravilnikom storila Mestna občina
Maribor. Ministrstvo navaja, da pobudnica opravlja obvezni
gospodarski javni službi: prenos električne energije in upravljanje prenosnega električnega omrežja. Prenosno omrežje
naj bi zagotavljajo prenos električne energije od proizvajalca
do distribucijskega omrežja. Distribucijo električne energije
in upravljanje distribucijskega omrežja (to je omrežje od
prenosnega omrežja do končnega odjemalca) ter dobavo
električne energije odjemalcem in trg električne energije naj
bi zagotavljale druge družbe.
B)–I
Veljavna ureditev nadomestila
5. Po 5. točki prvega odstavka 179. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1) je prenehal veljati ZSZ97, razen prve alineje
56. člena v delu, ki se nanaša na nadomestilo. Na podlagi te
določbe ZSZ97 je v veljavi ureditev plačevanja nadomestila,
kot izhaja iz VI. poglavja ZSZ84. V tem poglavju ZSZ84 v
58. členu določa, da se za uporabo stavbnega zemljišča plačuje nadomestilo na območjih, ki so našteta v nadaljevanju,
in na drugih območjih, ki so opremljena vsaj z vodovodnim
in električnim omrežjem. Takšna območja v lokalni skupnosti
določi občina z odlokom o nadomestilu. Pojma zazidano in
nezazidano stavbno zemljišče, od katerega se plačuje nadomestilo na teh območjih, opredeljuje 60. člen ZSZ84. Pri tem
dopušča, da so takšne površine tudi poslovne površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so nepokrita
skladišča, parkirišča, delavnice na prostem in podobno. Po
61. členu ZSZ84 lokalne skupnosti pri določanju nadomestila
upoštevajo med drugim tudi opremljenost stavbnih zemljišč
s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnost
priključitve na te objekte in naprave.
6. člen 180 ZUreP-1 in 218. člen ZGO-1 sta začela
veljati 1. 1. 2003, in sta natančneje opredelila zazidana in
nezazidana stavbna zemljišča, za katera se lahko odmerja
nadomestilo. Po 180. členu ZUreP-1 se do posebne zakonske
ureditve plačuje nadomestilo za stavbna zemljišča, ki jih kot
taka določijo predpisi o graditvi objektov. Hkrati se po citirani
določbi ZUreP-1 šteje za stavbno zemljišče gradbena parcela
po predpisih o graditvi objektov. ZGO-1 v 218. členu določa,
da se prva alineja prvega odstavka 56. člena ZSZ uporablja
samo za tista zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, ki
so navedena v nadaljevanju. Kot takšna zazidana stavbna
zemljišča našteva v nadaljevanju tista zemljišča, na katerih so
gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture,
in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega
gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne
infrastrukture. Za nezazidana stavbna zemljišča, od katerih
se plačuje nadomestilo, med drugim šteje tista zemljišča, za
katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na
njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso
objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni
za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva,
kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Občine so bile dolžne odloke o nadomestilu uskladiti s
to določbo najpozneje v šestih mesecih po njeni uveljavitvi.
Če občina v tem roku odloka ni uskladila, se je po samem
Zakonu začelo odmerjati nadomestilo od tistih zazidanih
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in nezazidanih stavbnih zemljišč, ki jih določa 218. člen
ZGO-1.
7. Za dopustnost odmere nadomestila je v obravnavanem primeru pomembna še opredelitev pojma objekti
gospodarske javne infrastrukture. Opredeljujeta ga 20.
točka 2. člena ZUreP-1 in 1.6 točka 2. člena ZGO-1. Po 20.
točki 2. člena ZUreP-1 so gospodarska javna infrastruktura
omrežja, neposredno namenjena izvajanju gospodarskih
javnih služb s področja prometa, energetike, komunalnega
gospodarstva, upravljanja z vodami in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja, kakor tudi
druga omrežja in objekti v javni rabi. Po 1.6 točki 2. člena
ZGO-1 je objekt gospodarske javne infrastrukture tisti gradbeni inženirski objekt, ki tvori omrežje, ki služi določeni vrsti
gospodarske javne službe državnega ali lokalnega pomena
ali tvori omrežje, ki je v javno korist.
8. Po veljavni ureditvi nadomestila so bile torej lokalne
skupnosti dolžne v šestih mesecih, to je do 30. 6. 2003, uskladiti odloke o nadomestilu z 218. členom ZGO-1. Do takrat je
218. člen ZGO-1 dovolil, da so lokalne skupnosti odmerjale
nadomestilo še po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo te
določbe ZGO-1. Če lokalne skupnosti do 30. 6. 2003 odlokov
niso uskladile, se je na podlagi petega odstavka citirane določbe ZGO-1 začelo s 1. 7. 2003 nadomestilo odmerjati le od
tistih zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, ki jih predvideva ta določba ZGO-1. Dopustnost odmere nadomestila
od zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, torej od 1. 7.
2003 dalje, ureja 218. člen ZGO-1.
9. Zgoraj navedeno pomeni, da Ustavno sodišče presoja odloke o nadomestilu in spremembe odlokov, sprejete
do 30. 6. 2003, še po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo
218. člena ZGO-1 in to za čas do 30. 6. 2003. Po tem datumu
se ne uporabljajo glede na določbe 218. člena ZGO-1. Odloke in njihove spremembe, ki so jih lokalne skupnosti sprejele po 1. 7. 2003, Ustavno sodišče presoja glede na njihovo
skladnost z 218. členom ZGO-1.
B)–II
Presoja odlokov o nadomestilu, sprejetih do 30. 6. 2003
10. Pobudnica izpodbijanim določbam odlokov o nadomestilu, ki so jih lokalne skupnosti iz 1. točke izreka odločbe
sprejele do 30. 6. 2003 očita, da so bile v neskladju s VI. poglavjem ZSZ84, ker so predpisovale nadomestilo od zemljišč,
na katerih ima električno omrežje. Te določbe odlokov so bile
sprejete še na podlagi ureditve nadomestila, ki je veljala pred
1. 1. 2003. Izjemi predstavljata ureditvi nadomestila v Občini
Starše in Mestni občini Celje. Občina Starše je v zakonskem
roku za uskladitev odlokov iz 218. člena ZGO-1 sprejela nov
odlok o nadomestilu. Mestna občina Celje je v tem roku sprejela spremembe tega akta. Vendar je 218. člen ZGO-1 dovolil, da so lokalne skupnosti v tem zakonskem roku uporabljale
do takrat veljavne predpise, zato se njihova zakonitost do
30. 6. 2003 presoja glede na skladnost s temi predpisi. Po
tem datumu pa se neposredno uporabljajo določbe 218. člena ZGO-1. Zato pobudnica za pobudo v delu, ki se nanaša
na Občino Starše za čas po 30. 6. 2003, glede na navedeno
v 8. točki obrazložitve ne izkazuje pravnega interesa.
11. Pobudnica v okviru obvezne gospodarske javne
službe "upravljanje prenosnega omrežja" (43. člen Uredbe
o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje
prenosnega omrežja – Uradni list RS, št. 54/2000 in nasl.)
upravlja prenosno električno omrežje. Gre za omrežje, ki je
namenjeno izvajanju gospodarske javne službe s področja
energetike (20. člen EZ), zato po 20. točki 2. člena ZUreP-1
in 1.6 točki 2. člena ZGO-1 predstavlja objekt gospodarske
javne infrastrukture. Po 218. členu ZGO-1 se od 1. 7. 2003
dalje nadomestila ne sme odmerjati od zemljišč, na katerih
so objekti gospodarske javne infrastrukture. To pomeni, da
se od 1. 7. 2003 dalje izpodbijane določbe odlokov ne smejo
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več uporabljati. Če so ji upravni organi na njihovi podlagi še
po 1. 7. 2003 izdali odločbe o odmeri nadomestila za zemljišča, na katerih ima takšno omrežje, je to vprašanje pravilne
uporabe prava, ki se rešuje v okviru pravnih sredstev v postopku odmere ali v upravnem sporu. Pobudnica izkazuje
pravni interes za izpodbijanje navedenih odlokov za čas do
30. 6. 2003, ker so ji bile za ta čas na njihovi podlagi izdane
odločbe o odmeri nadomestila. Ustavno sodišče je pobudo
v tem delu sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega
odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
12. Izpodbijane določbe obravnavanih odlokov so
različno urejale obveznost plačila nadomestila od spornih
zemljišč. Vendar so z njimi vse lokalne skupnosti opredelile
kot zazidana stavbna zemljišča, od katerih se odmerja nadomestilo, tudi poslovne površine, na katerih so daljnovodi ali
objekti, namenjeni prenosu in distribuciji električne energije.
Določale so tudi velikosti zemljišč (v kvadratnih metrih), ki so
pripadale posameznim daljnovodom ali objektom oziroma
so bile potrebne za njihovo redno rabo in vzdrževanje, saj
se je od teh velikosti zemljišč odmerjalo nadomestilo. Izjemo
predstavlja Mestna občina Maribor, ki je v izpodbijanem odloku za določitev velikosti zemljišč pooblastila Župana, ki je
sprejel izpodbijane določbe Pravilnika za določanje obsega
tlorisnih površin posameznih objektov in omrežij (v nadaljevanju: Pravilnik).
13. Ustavno sodišče je že večkrat ocenilo, da so lokalne
skupnosti neutemeljeno opredelile nekatera zazidana stavbna
zemljišča kot poslovne površine, namenjene poslovni dejavnosti (tako npr. Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-117/01 z dne
21. 3. 2002, Uradni list RS, št. 32/02 in OdlUS XI, 47 in v odločbi št. U-I-31/00 z dne 10. 4. 2003, Uradni list RS, št. 40/03
in OdlUS XII, 32). Pri tem je Ustavno sodišče izhajalo iz narave
teh zazidanih stavbnih zemljišč. Tudi obravnavana zemljišča so
imela v času veljavnosti izpodbijanih odlokov posebno naravo,
ker so na njih objekti oziroma omrežje za prenos in distribucijo
električne energije. Že po 8. členu Zakona o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 33/81 in nasl. – ZEG) so tvorili
objekti, naprave in napeljave, namenjeni prenosu in distribuciji
električne energije, tehnično in tehnološko enoten elektrogospodarski sistem. Tudi 20. in 57. člen EZ enotno urejata objekte, naprave in omrežje za prenos in distribucijo električne
energije tako, da jim določata status infrastrukture, namenjene
izvajanju gospodarskih javnih služb s področja energetike. Zaradi pomena gradnje te infrastrukture je vedno veljala posebna
ureditev, ki je zagotavljala nemoteno opremljanje zemljišč z
njo. Nadomestilo predstavlja odmeno za uporabo zazidanega
stavbnega zemljišča, ki je komunalno opremljeno. Zemljišča,
na katerih je navedena energetska infrastruktura, imajo posebno naravo, ki jo terja njen pomen. Ta infrastruktura namreč zagotavlja dostopnost električne energije. Tudi ZSZ84 upošteva
opremljenost stavbnih zemljišč s to infrastrukturo, ko v 58. členu določa, da lahko lokalne skupnosti uvrstijo med območja,
na katerih se odmerja nadomestilo, le tista, ki so med drugim
opremljena vsaj z električnim omrežjem. Po 61. členu ZSZ84
lokalne skupnosti vrednotijo zemljišča na takšnih območjih tudi
glede na njihovo opremljenost z električnim omrežjem. Takšno
vrednotenje stavbnih zemljišč vpliva na višino odmerjenega
nadomestila tako, da uporabniki stavbnih zemljišč že v okviru
nadomestila plačajo njihovo opremljenost s to infrastrukturo.
Zato so izpodbijane določbe odlokov, ki uvrščajo zemljišča, na
katerih so daljnovodi ali objekti, namenjeni prenosu in distribuciji električne energije, med poslovne površine, namenjene
poslovni dejavnosti, v neskladju s 60. členom ZSZ84. Lokalne
skupnosti imajo po navedenem pravico do nadomestila le od
poslovnih površin stavb pobudnice, ki niso navedena energetska infrastruktura.
14. Pobudnica je predlagala odpravo izpodbijanih določb odlokov. Hkrati je pojasnila, da njene odločbe o odmeri
te dajatve, ki so izdane na njihovi podlagi, še niso pravno-
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močne. Ker ima torej odprte spore, se je Ustavno sodišče
odločilo dati ugotovitvi o nezakonitosti izpodbijanih določb
odlokov učinek razveljavitve. Izpodbijane določbe Pravilnika, s katerimi je Župan Mestne občine Maribor zavezancem
določil obseg tlorisnih površin za odmero nadomestila, so
temeljile na določbah odloka, ki so v neskladju z Zakonom,
zato je bilo treba ugotoviti tudi njihovo neskladnost. Ker je
Ustavno sodišče ugotovilo neskladnost določb teh predpisov
že zaradi zgoraj navedenih razlogov, ni ocenilo še drugih
očitkov pobudnice.
B)–III
Presoja odlokov o nadomestilu, sprejetih po 1. 7. 2003
15. Pobudnica odlokom, ki so jih po 1. 7. 2003 sprejele
lokalne skupnosti iz 2. točke izreka, očita, da so v neskladju
z 218. členom ZGO-1, ker predpisujejo odmero nadomestila
od zemljišč, na katerih ima daljnovode ali objekte, saj so ti gospodarska javna infrastruktura. Na podlagi izpodbijanih določb
odlokov je pobudnica zavezanka za plačilo nadomestila, zato
izkazuje pravni interes. Ustavno sodišče je pobudo tudi v tem
delu sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
16. Izpodbijani odloki sicer v določbah, ki jih pobudnica
ne izpodbija, povzemajo besedilo 218. člena ZGO-1. Vendar
izpodbijane določbe odlokov hkrati predpisujejo odmero nadomestila od poslovnih površin, med katere uvrščajo tudi tiste, na
katerih so daljnovodi ali objekti, namenjeni prenosu in distribuciji električne energije. Pri tem izpodbijane določbe posameznih odlokov objekte navajajo (npr. transformatorje) in hkrati
določajo površine zemljišč (v kvadratnih metrih), ki pripadajo
posameznim vrstam daljnovodov ali objektom, namenjenim
prenosu in distribuciji električne energije oziroma površine, ki
so potrebne za njihovo redno rabo in vzdrževanje.
17. Infrastrukturo za prenos in distribucijo električne
energije opredeljujeta 4. in 5. člen Uredbe o energetski
infrastrukturi (Uradni list RS, št. 62/03 in nasl. – v nadaljevanju: Uredba). Citirani določbi Uredbe uvrščata med takšno
infrastrukturo tudi daljnovode in objekte, ki jih navajajo izpodbijane določbe odlokov. Po 20. členu EZ je ta infrastruktura
namenjena izvajanju gospodarskih javnih služb s področja
energetike, zato po 20. točki 2. člena ZUreP-1 in 1.6 točki
2. člena ZGO-1 predstavlja objekt gospodarske javne infrastrukture. Ker se po 218. členu ZGO-1 od 1. 7. 2003 dalje
nadomestilo ne sme odmerjati od zemljišč, na katerih so
objekti gospodarske javne infrastrukture, so izpodbijane
določbe odlokov v delih, ki nalagajo plačilo nadomestila od
površine zemljišč, na katerih so daljnovodi ali objekti, namenjeni prenosu in distribuciji električne energije, v neskladju s
citirano določbo ZGO-1.
18. Pobudnica je predlagala odpravo izpodbijanih določb odlokov. Ker njene odločbe o odmeri te dajatve, ki so
izdane na njihovi podlagi, še niso pravnomočne, je Ustavno
sodišče izpodbijane določbe teh odlokov razveljavilo. Ker je
Ustavno sodišče določbe teh predpisov razveljavilo že zaradi
zgoraj navedene neskladnosti, ni ocenilo še drugih očitkov
pobudnice.
C)
19. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena in 47. 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. U-I-347/02-36
Ljubljana, dne 11. marca 2004.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.
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Odločba o ugotovitvi, da določbi 268. in 295.
člena Statuta Univerze v Mariboru nista v
neskladju z Zakonom o skupnosti študentov

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Študentske organizacije Univerze v Mariboru, Maribor, na seji dne 11. marca 2004

o d l o č i l o:
Del četrtega odstavka 268. člena, ki se glasi: "predstavnika študentov pa študentski svet univerze" in drugi odstavek
295. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št.
19/01), nista v neskladju z zakonom.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnica izpodbija določbe Statuta Univerze v
Mariboru (v nadaljevanju: Statut UM), ker meni, da so v
neskladju z drugim odstavkom 5. člena Zakona o skupnosti
študentov (Uradni list RS, št. 38/94 – v nadaljevanju: ZSkuS).
Pobudnica meni, da drugi odstavek 5. člena ZSkuS določa
študentsko organizacijo visokošolskega zavoda za "subjekt,
ki ima pravico, da imenuje oziroma izvoli predstavnike študentov, ki sodelujejo pri delovanju visokošolskega zavoda". S
tem, ko izpodbijani del četrtega odstavka 268. člena Statuta
UM določa, da izvoli predstavnika študentov v Upravni odbor Univerze Študentski svet, naj bi bil v nasprotju z drugim
odstavkom 5. člena ZSkuS. Enako naj bi veljalo tudi za drugi
odstavek 295. člena Statuta UM, ki določa, da vse prorektorje, tudi prorektorja za študentska vprašanja, izvoli Senat.
Pobudnica je predlagala odpravo izpodbijanih določb Statuta
UM. Do končne odločitve o stvari sami pa je predlagala tudi
začasno zadržanje izvrševanja četrtega odstavka 268. člena
Statuta UM.
2. Univerza v Mariboru zavrača vse navedbe pobudnice
kot neutemeljene. Navaja, da je javni zavod s pravicami in
obveznostmi, kot jih opredeljujejo Ustava, Zakon o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93 in nasl. – v nadaljevanju:
ZVis), Odlok o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni
list RS, št. 28/2000) in Statut Univerze v Mariboru. Sklicuje se
na ustavno in zakonsko zagotovljeno avtonomnost državne
univerze (58. člen Ustave in 6. člen ZVis). Eden od vidikov
avtonomnosti univerze je njena samostojnost pri urejanju
notranje organizacije in delovanja ter pri volitvah, imenovanjih in odpoklicu njenih organov (druga in osma alineja
drugega odstavka 6. člena ZVis). Zatrjuje, da je sodelovanje
študentov pri delu in upravljanju visokošolskih zavodov, ki ga
zagotavlja 67. člen ZVis, uredila skladno z določbami ZVis, ki
urejajo organe visokošolskih zavodov. Meni, da se v Statutu
UM lahko, na podlagi ZSkuS, opredeli samo sodelovanje študentske organizacije pri delu in upravljanju visokošolskega
zavoda, ki pa ne more imeti pravic, ki jih ima na podlagi ZVis
Študentski svet.
B)
3. Ustavno sodišče je pobudo 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.
4. ZVis določa organe visokošolskih zavodov, njihove
temeljne funkcije in sestavo ter deloma tudi način njihove
izvolitve oziroma imenovanja. ZVis določa za organe univerze rektorja, senat, upravni odbor in študentski svet (prvi
odstavek 20. člen), za organe članice Univerze pa dekana,
senat, akademski zbor in študentski svet (drugi odstavek
20. člena). Izhajajoč iz ustavnega načela (pravice) avtonomnosti Univerze in drugih visokih šol (58. člen Ustave) v
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6. členu ZVis med drugim določa, da Univerza uredi svojo
notranjo organizacijo in delovanje s statutom (druga alineja
drugega odstavka) ter da v skladu s statutom in drugimi
akti izvoli, imenuje oziroma odpokliče svoje organe (osma
alineja drugega odstavka).
5. ZVis določa v prvem odstavku 67. člena, da imajo
študenti pravico preko svojih predstavnikov sodelovati pri
delu in upravljanju visokošolskih zavodov v skladu s tem
zakonom (tj. v skladu z ZVis) in statutom. Drugi odstavek
navedenega člena ZVis pa določa, da so predstavniki študentskega sveta vabljeni na seje organov visokošolskega
zavoda.1 Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov
(prvi odstavek 26. člena ZVis). Kljub določbi drugega odstavka 67. člena ZVis, ki predvideva samo "vabljenje" predstavnikov študentskega sveta na seje organov visokošolskih
zavodov, je že ZVis predpisal, da so člani senatov visokošolskih zavodov tudi predstavniki študentskega sveta (peti
odstavek 21. člena), da pri delu akademskega zbora članice
Univerze sodelujejo tudi predstavniki študentov, za katere se
način njihovega sodelovanja določi s statutom (prvi odstavek
21.a člena), in da sestavljajo upravni odbor tudi predstavniki
študentov (tretji odstavek 22. člena).
6. Statut UM je v skladu z ZVis podrobneje določil
način uresničevanja pravice študentov, da sodelujejo pri
delu in upravljanju visokošolskih zavodov (soupravljanje
študentov). Gre predvsem za določbe, ki urejajo način
izvolitve študentskega sveta ter način sodelovanja in volitve oziroma imenovanja predstavnikov študentov v druge
organe visokošolskega zavoda. Tako vsebuje Statut UM
podrobnejše določbe o študentskih svetih članic Univerze
in svetih letnikov članic Univerze (členi 322 do 329) ter o
študentskem svetu Univerze (členi 282 do 286), zlasti ureja
njihovo sestavo, način izvolitve in pristojnosti. Na podlagi pooblastila iz 286. člena Statuta UM pa je Študentski
svet Univerze sprejel tudi Pravilnik o sestavi in delovanju
študentskih svetov, v katerem so urejene zlasti volitve študentskih svetov.
7. Iz določb ZVis in Statuta UM izhaja, da je študentski
svet visokošolskega zavoda tisti njegov organ, prek katerega se uresničuje soupravljanje študentov. Poleg tega, da
obravnava in sklepa o vprašanjih, pomembnih za študente,
je tudi pristojen, da izvoli oziroma odpokliče predstavnike
študentov v akademskem zboru (249. in 310. člen Statuta
UM), v senatu (250. in 311. člen Statuta UM) in upravnem
odboru Univerze (267. člen Statuta UM). Iz navedenega izhaja, da urejata ZVis in Statut UM soupravljanje študentov
celovito in da ZVis ne prepušča urejanja tega vprašanja
drugim zakonom.
8. Pobudnica navaja kot sporni določbi del četrtega odstavka 268. člena2 in drugi odstavek 295. člena Statuta UM
in sicer naj bi bili navedeni določbi v neskladju z drugim odstavkom 5. člena ZSkuS. Pobudnica meni, da je na podlagi
določbe drugega odstavka 5. člena ZSkuS izključno pristojna
za imenovanje predstavnikov študentske organizacije v organe Univerze, konkretno v upravni odbor Univerze. Določb,
ki urejajo volitve študentskega sveta, imenovanje v senat in
akademski zbor ne izpodbija.
9. Zato se zastavljata vprašanji, ali je z drugim odstavkom 5. člena ZSkuS določena študentska organizacija
visokošolskega zavoda kot izključno pristojna za izvolitev
predstavnikov študentov v organe visokošolskega zavoda
in kakšno je razmerje te določbe do določb ZVis, ki urejajo
soupravljanje študentov v visokošolskih zavodih.
10. Kot je že navedeno, zagotavlja pravico študentov
do soupravljanja ZVis (prvi odstavek 67. člena). ZVis in sta-

1
Visokošolski zavodi so univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole (2. člen Zvis).
2
Predstavnika študentov v upravnem odboru Univerze izvoli
študentski svet Univerze.
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tut (visokošolskega zavoda) urejata način uresničevanja te
pravice. Drugi odstavek 67. člena določa, da sodelujejo pri
delu organov visokošolskega zavoda predstavniki študentskega sveta. ZVis določa sestavo senata, v katerem so po
svoji funkciji člani tudi predstavniki študentskega sveta (peti
odstavek 21. člena). Predstavniki študentov so tudi člani
akademskega zbora, pri čemer pa ZVis pooblašča Statut,
da določi način njihovega sodelovanja (prvi odstavek 21.a
člena). Samo določba 22. člena ZVis, ki določa sestavo
upravnega odbora, izrecno ne ureja, kdo izvoli predstavnika
študentov v upravni odbor, niti ne vsebuje pooblastila, da to
določi statut. Na podlagi navedenih zakonskih določb je Statut podrobneje uredil način sodelovanja študentov v organih
Univerze Maribor. Izvolitev študentskih svetov pa je uredil
pravilnik o sestavi in delovanju študentskih svetov, ki ga je
sprejel Študentski svet Univerze.
11. Iz navedenega je mogoče skleniti, da je bil zakonodajalčev namen, da ureja način sodelovanja študentov
pri delu in upravljanju visokošolskih zavodov v celoti ZVis
in na njegovi podlagi statut visokošolskega zavoda, in da
ni bil njegov namen urejanje tega vprašanja prepuščati
drugim zakonom. Tak zakonodajalčev namen izhaja iz vsebine ZVis (prvi odstavek 67. člena, 21. in 21.a člen). Na to
kaže tudi določba drugega odstavka 67. člena Zakona, ki
zagotavlja avtonomnost študentov pri oblikovanju skupnosti študentov ter prepušča urejanje načina uresničevanja
te pravice drugim zakonom (to ureja ZSkuS). ZVis pa ne
prepušča urejanja uresničevanja pravice soupravljanja
drugim zakonom.
12. Namen zakonodajalca, kot je opredeljen v prejšnji
točki obrazložitve, potrjuje tudi zgodovinska razlaga ZVis.
Zakon je bil sprejet pred ZSkuS. Zato niti ni mogel računati,
da bi izvolitev predstavnikov študentov, ki naj sodelujejo pri
soupravljanju, prenesel na študentsko organizacijo, ki jo
ustanavlja šele ZSkuS (ta zakon je bil sprejet po sprejemu
ZVis, čeprav je o njem že tekla razprava pred sprejemom
ZVis). Zato je povsem logično, da je način soupravljanja
študentov uredil sam oziroma to urejanje prenesel na statute visokošolskih zavodov. Takšen način utemeljuje tudi
načelo avtonomnosti univerze. Tudi Zakon o spremembah
in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št.
99/99 – v nadaljevanju: ZViS-A), ki je bil sprejet po uveljavitvi
ZSkuS, ohranja takšno ureditev. Šele ZViS-A je omogočil, da
so člani senata visokošolskega zavoda po svoji funkciji tudi
predstavniki študentskega sveta (7. člen) in da sodelujejo v
akademskem zboru tudi predstavniki študentov, ki jih ti izvolijo na način, ki ga določi statut visokošolskega zavoda
(8. člen). To velja tudi za izvolitev predstavnika študentov v
upravni odbor Univerze, čeprav ZVis tega izrecno ne določa
(22. člen).
13. Prvi odstavek 67. člena ZViS in drugi odstavek
5. člena ZSkuS urejata vsebinsko isto vprašanje, tj. soupravljanje študentov. Nosilci pravice do soupravljanja
so študenti in ne študentska organizacija. Zato bi moral
ZSkuS, katerega temeljni namen je urejati položaj, delovanje in dejavnost samoupravne skupnosti študentov
Slovenije (1. člen; ureditev pravnega položaja – statusa
študentske organizacije), če bi želel predpisati, da je Študentska organizacija visokošolskega zavoda pristojna (volilno telo) za izvolitev predstavnikov študentov, ki sodelujejo
pri soupravljanju visokošolskega zavoda (da je študentska
organizacija volilno telo oziroma pristojna po svojih organih
imenovati predstavnike v organe visokošolskega zavoda),
in ne študenti neposredno, to izrecno določiti oziroma izrecno izključiti pravico študentov iz prvega odstavka 67. člena
ZViS. Razumevanje drugega odstavka 5. člena ZSkuS, kot
ga ponuja pobudnica, bi pomenilo, da študenti izvršujejo
pravico soupravljanja samo prek študentske organizacije.
Do takšnega sklepa pa bi bilo mogoče priti samo, če se
razlaga drugi odstavek 5. člena ZSkuS izolirano in brez
povezave z določbami ZViS. Ker pa predpisuje pravico
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soupravljanja študentov in tudi način njenega uresničevanja ZViS (in statut visokošolskega zavoda), je mogoče
drugi odstavek 5. člena ZSkuS razlagati samo v povezavi
z določbami ZViS, ki so za to vprašanje temeljne oziroma
specialne (lex specialis). V tej povezavi pa ta določba
omogoča študentski organizaciji sodelovanje pri volitvah
predstavnikov študentov na način, kot ga določata ZViS
in statut visokošolskega zavoda, ter ne izključuje pravice
študentov do soupravljanja, kot ga urejata ZVis in statut
visokošolskega zavoda.
14. Glede na navedeno zato ni mogoče pritrditi pobudnici, da bi predstavnika študentov v Upravni odbor Univerze
v Mariboru morala imenovati študentska organizacija v Mariboru, in da je zato četrti odstavek 268. člena Statut UM, ker
tega ne omogoča, v neskladju z drugim odstavkom 5. člena
ZSkuS. Iz enakih razlogov je neutemeljena trditev, da je v
nasprotju z drugim odstavkom 5. člena ZSkuS tudi drugi odstavek 295. člena Statuta UM. Tu gre dodati še to, da je po
ZVis organ visokošolskega zavoda rektor in da prorektorji
nimajo položaja organa. Prorektorje predvideva Statut UM
(prvi odstavek 295. člena). Ti pomagajo rektorju pri opravljanju nalog na področjih, ki jih določi rektor. Prorektor za študentska vprašanja torej pomaga rektorju na tem področju in
ni predstavnik študentov ter tudi ni treba, da bi bil imenovan
izmed študentov.
15. Glede na navedeno del četrtega odstavka 268. člena, ki se glasi "predstavnika študentov pa študentski svet
univerze", in drugi odstavek 295. člena Statuta UM nista v
neskladju z drugim odstavkom 5. člena ZSkuS.
C)
16. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. 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 s sedmimi glasovi proti dvema. Proti sta
glasovala sodnik Čebulj in sodnica Krisper Kramberger.
Št. U-I-84/01-12
Ljubljana, dne 11. marca 2004.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

1266.

Sklep, da se do končne odločitve Ustavnega
sodišča zadrži izvrševanje točke h 7. člena in
sedme alineje 12. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni
občini Koper

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
družbe Luka Koper, d.d., Koper, ki jo zastopa glavni direktor
Bruno Korelič, na seji dne 18. marca 2004

s k l e n i l o:
Izvrševanje točke h 7. člena in sedme alineje 12. člena
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 42/03) se do končne
odločitve Ustavnega sodišča zadrži.

Obrazložitev
1. Pobudnica kot zavezanka za plačilo nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo) izpodbija določbi 7. in 12. člena Odloka o nadomestilu
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za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper
(v nadaljevanju: Odlok). Navaja, da izpodbijani določbi
Odloka arbitrarno in brez razumnega razloga povečujeta
njeno obveznost iz tega naslova za več kot desetkrat. Pred
Odlokom naj bi od zemljišč, na katerih ima skladišča, ne
plačevala nadomestila po kriteriju izjemnih ugodnosti pri
pridobivanju dohodka. Takšne ugodnosti pri poslovanju naj
bi bile po 15. členu Zakona o ekonomskih conah (Uradni list
RS, št. 45/98 in nasl. – ZEC) odvisne od investicij ali novih
delovnih mest in ne od lokacije zemljišč. Druge zavezanke
naj bi plačevale občutno nižje nadomestilo od zemljišč v
neposredni bližini, na katerih imajo podobna skladišča, saj
so po kriterijih njihove lege in namembnosti ter izjemnih
ugodnosti pri pridobivanju dohodka obremenjene od stokrat
do štiriindvajsetkrat manj. Izpodbijani določbi Odloka naj bi
bili zato v neskladju z Dogovorom o usklajevanju meril za
določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča, in meril za določanje višine
tega nadomestila (Uradni list SRS, št. 17/80), z 61. členom
Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84
in nasl. – v nadaljevanju: ZSZ84) in z drugim odstavkom
14. člena Ustave. Iz 32. in 42. člena Pomorskega zakonika
(Uradni list RS, št. 26/01 in nasl. – v nadaljevanju: PZ) naj
bi izhajalo, da imajo valobrani, operativna obala in drugi
objekti v pristanišču status pristaniške infrastrukture, ki je
v splošni rabi. Redno vzdrževanje te infrastrukture naj bi
bilo po 44. členu PZ gospodarska javna služba. Na podlagi
218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
110/02 – ZGO-1) naj bi se od zemljišč, na katerih so njeni
objekti, ki so gospodarska javna infrastruktura, nadomestilo
ne plačevalo. Pobudnica predlaga, naj Ustavno sodišče začasno zadrži izvrševanje izpodbijanih določb Odloka, ker bi
povečanje njene obveznosti na skoraj tri milijarde SIT lahko
povzročilo škodljive posledice v njenem poslovanju, ki bi jih
bilo v primeru morebitne nezakonitosti izpodbijanih določb
Odloka težko popraviti.
2. Po določbi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) sme
Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa ali splošnega akta za izvrševanje
javnih pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko
nastale težko popravljive škodljive posledice. Ustavno sodišče je izvrševanje Odloka v delih, ki pobudnici nalagata
plačevanje nadomestila od površin, na katerih sta pomol in
pristaniški dok, ter se pri njegovi odmeri na območju ekonomske cone Koper upošteva kriterij izjemnih ugodnosti v zvezi
z možnostjo pridobivanja dohodka, zadržalo. Pobudnica namreč opravlja gospodarsko javno službo, s katero zagotavlja
redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture. Plačevanje nadomestila po izpodbijanih določbah Odloka naj bi med drugim ogrožalo tudi njeno sposobnost opravljanja te dejavnosti.
To lahko povzroči škodljive posledice, ki bi jih bilo v primeru
morebitne nezakonitosti izpodbijanih določb Odloka težko
popraviti. Začasni izpad prihodkov iz tega naslova pa Mestni
občini ne more povzročiti resnih motenj v delovanju, medtem ko bi jih morebitna kasnejša odprava izpodbijanih določb
predpisa lahko povzročila. Začasno zadržanje pomeni, da
se Odlok v zadržanem delu do končne odločitve Ustavnega
sodišča ne more izvrševati.
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
39. 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. V-I 15/04-4
Ljubljana, dne 18. marca 2004.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.
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SODNI SVET
1267.

Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi
kandidatur na prosto mesto podpredsednika
Okrožnega sodišča na Ptuju

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 83. seji dne 4. 3. 2004 sprejel naslednji

SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto mesto:
podpredsednika Okrožnega sodišča na Ptuju
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.
Predsednica
Maja Tratnik l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
1268.

Sprememba poslovnika Sveta za sistem plač v
javnem sektorju

Svet za sistem plač v javnem sektorju je na 3. seji dne
27. 2. 2004 sprejel

SPREMEMBO POSLOVNIKA
Sveta za sistem plač v javnem sektorju
V drugem odstavku 5. člena poslovnika Sveta za sistem
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 34/03) se besedilo
"šest mesecev" nadomesti z besedilom "eno leto".
Št. 16-015-205/2003/4
Ljubljana, dne 12. marca 2004.
Predsednik
Sveta za sistem plač
v javnem sektorju
Branimir Štrukelj l. r.

1269.

Spremembe in dopolnitve statuta Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije

Na podlagi 6. in 13. člena zakona o Kmetijsko gozdarski
zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99, 25/04) je Svet
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 24. 3.
2004 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
1. člen
V statutu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
(Uradni list RS, št. 64/00, 5/03, 89/03) se 5. člen spremeni
tako, da se glasi:
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»Zbornica opravlja naslednje naloge, ki se financirajo iz
zbranega zborničnega prispevka:
– obravnava problematiko kmetijstva, gozdarstva in
ribištva ter predlaga ukrepe za njihov skladen razvoj;
– opravlja za svoje člane splošno strokovno svetovanje
in splošno strokovno pomoč na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva;
– usklajuje skupne in posamične interese članov ter
zastopa interese članov in interese kmetijstva, gozdarstva
in ribištva pred državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in
nosilci javnih pooblastil;
– spodbuja, organizira in koordinira ukrepe za izboljšanje delovnih pogojev v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu;
– oblikuje stališča in predlaga ukrepe za izboljšanje socialnih razmer v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu;
– sodeluje z zbornicami in ostalimi sorodnimi kmetijskimi, gozdarskimi in ribiškimi organizacijami doma in v tujini;
– sodeluje z izobraževalnimi, raziskovalnimi in znanstvenimi ustanovami za razvoj kmetijstva, gozdarstva in
ribištva;
– organizira in se udeležuje sejmov in drugih prireditev
na področju kmetijske, gozdarske in ribiške dejavnosti;
– daje strokovna mnenja v postopkih sprejemanja predpisov in drugih dokumentov s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva;
– spremlja in opozarja na posledice učinkovanja predpisov državnega zbora, vlade, ministrstev, lokalnih skupnosti in predpisov Evropske unije na kmetijstvo, gozdarstvo in
ribištvo;
– obvešča člane o svojih aktivnostih;
– vodi evidenco članov in razvija informacijski sistem;
– podeljuje priznanja za uspešno delo.
Zbornica izvaja naloge javnih služb na področju kmetijstva in druge naloge na način in pod pogoji, ki jih določa
zakon.
Zbornica lahko opravlja tudi druge dejavnosti povezane
s kmetijstvom, gozdarstvom in ribištvom, iz katerih pridobiva
dohodek.«.
2. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zbornice je sestavljen iz predstavnikov prve in
druge volilne skupine.
Iz prve volilne skupine se iz vsake območne enote v
svet zbornice v svet zbornice voli en član na vsakih začetih
3.000 članov te območne enote.
Iz druge volilne skupine se iz vsake območne enote v
svet zbornice volita dva člana, od teh dveh je en predstavnik
zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb.
Konstitutivno sejo sveta zbornice po volitvah v roku
30 dni po opravljenih volitvah skliče predsednik zbornice, v
njegovi odsotnosti pa eden od podpredsednikov zbornice. Če
mandat organom zbornice poteče pred sklicem konstitutivne
seje, konstitutivno sejo skliče direktor.«.
3. člen
V 17. členu se osma in deveta alinea spremenita tako,
da se glasita:
»– sprejema letni program dela in finančni načrt;
– v soglasju z Vlado Republike Slovenije odloča o povišanju oziroma znižanju stopnje zborničnega prispevka in
ugotavlja pavšalni znesek, kar objavi v Uradnem listu Republike Slovenije;«.
4. člen
V 43. členu se v šesti alinei za besedo Litija doda besedilo »Šmartno pri Litiji«, v dvanajsti alinei pa se besedilo »Sveti
Andraž« spremeni v »Sveti Andraž v Slovenskih goricah«.
5. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sveti območnih enot imajo naslednje število članov:
– območne enote, ki imajo do šesttisoč članov zbornice,
imajo devet članov sveta (sedem članov iz prve volilne sku-
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pine, dva člana, od teh dveh enega predstavnika zadrug in
enega predstavnika drugih pravnih oseb, pa iz druge volilne
skupine),
– območne enote, ki imajo od šesttisočena do dvanajsttisoč članov zbornice, imajo enajst članov sveta (devet
članov iz prve volilne skupine, dva člana, od teh dveh enega
predstavnika zadrug in enega predstavnika drugih pravnih
oseb, pa iz druge volilne skupine),
– območne enote, ki imajo od dvanajsttisočena do
osemnajsttisoč članov zbornice, imajo trinajst članov sveta
(enajst članov iz prve volilne skupine, dva člana, od teh dveh
enega predstavnika zadrug in enega predstavnika drugih
pravnih oseb, pa iz druge volilne skupine),
– območne enote, ki imajo več kot osemnajst članov
zbornice, imajo petnajst članov sveta (trinajst članov iz prve
volilne skupine, dva člana, od teh dveh enega predstavnika
zadrug in enega predstavnika drugih pravnih oseb, pa iz
druge volilne skupine).«.
5.a člen
Drugi odstavek 54. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»V odbor izpostave se izvoli sedem članov, od teh pet
iz prve volilne skupine in dva iz druge volilne skupine, od teh
dveh je eden predstavnik zadrug, eden pa predstavnik drugih
pravnih oseb, ki so članice zbornice.«.
5.b člen
Naslov VI. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»VI. VOLITVE V SVET ZBORNICE, SVETE OBMOČNIH ENOT IN ODBORE IZPOSTAV OBMOČNIH ENOT
ZBORNICE«.
Črta se naslov »VII. poglavje«, ostala poglavja se
ustrezno preštevilčijo.
6. člen
V drugem odstavku 58. člena se doda nov stavek, ki
se glasi: »Volilno pravico pravne osebe – članice zbornice
uresničujejo v volilni enoti, v kateri imajo sedež«.
7. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če med trajanjem mandata sveta preneha mandat
članu sveta zbornice, ki je bil izvoljen na način iz petega odstavka 35. člena ZKGZ, ga nadomesti tisti kandidat, ki je na
volitvah prejel naslednje najvišje število glasov. Če takega
kandidata ni, se opravijo nadomestne volitve, razen v primeru, če je od dneva potrditve mandata člana, ki mu je prenehal
mandat, preteklo več kot tri leta.
Če med trajanjem mandata sveta preneha mandat
članu sveta zbornice, ki je bil izvoljen na način iz šestega
odstavka 35. člena ZKGZ, ga nadomesti naslednji kandidat
po vrstnem redu na isti listi kandidatov. Če takega kandidata
ni, se opravijo nadomestne volitve, razen v primeru, če je od
dneva potrditve mandata člana, ki mu je prenehal mandat,
preteklo več kot tri leta.«
8. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Volitve v prvi volilni skupini se opravijo po volilnih enotah. V vsaki volilni enoti se v svet zbornice voli enega člana
sveta na vsakih začetih tritisoč članov zbornice. Volilna enota
obsega območje območne enote.
Volitve se opravijo na podlagi list kandidatov, ki jih
predložijo posamezne skupine članov zbornice in organizacije kmetov volilni komisiji zbornice najkasneje 20. dan pred
dnem glasovanja.
Organizacija kmetov določi kandidate po postopku, določenem z njenimi pravili. Listo kandidatov lahko organizacija
kmetov vloži v volilni enoti, če njeno listo kandidatov podpre
najmanj deset članov zbornice, ki imajo volilno pravico in
sedež v volilni enoti.
Če je listo kandidatov določila organizacija kmetov, je
ime liste enako imenu organizacije kmetov. Če so listo kan-
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didatov določili člani zbornice s podpisovanjem, se šteje za
ime liste ime in priimek prvopodpisanega.
Listo kandidatov v volilni enoti, ki jo predlaga skupina
članov zbornice, mora v volilni enoti podpreti s podpisi najmanj 20 članov zbornice. Listi kandidatov je potrebno priložiti
tudi seznam članov zbornice, ki so podprli listo kandidatov.
Če se v volilni enoti voli enega ali dva člana sveta, se
glasuje o posameznih kandidatih. Volivec lahko glasuje za
toliko kandidatov, kolikor se jih voli v volilni enoti. Če se voli
en član sveta, je za člana sveta izvoljen kandidat, ki prejme
največ glasov, če se pa voli dva člana sveta, sta izvoljena
tista dva kandidata, ki prejmeta največ glasov.
Če se v volilni enoti voli tri ali več članov sveta, se
glasuje o listi kandidatov. Glasuje se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom liste, za katero se glasuje.
Glasovanje članov prve volilne skupine poteka na voliščih. V vsaki občini mora biti najmanj eno volišče.
Volilna komisija zbornice lahko odloči, da se opravi predčasno glasovanje oziroma glasovanje po pošti za člane zbornice, ki bodo na dan glasovanja odsotni iz kraja prebivališča.
Glasovanje se opravi z glasovnico, ki vsebuje:
– zaporedno številko in ime liste kandidatov,
– imena in priimke kandidatov,
– navodilo o načinu glasovanja.
Glasuje se o listi kandidatov. Glasuje se tako, da se
obkroži zaporedna številka pred imenom liste, za katero se
glasuje oziroma pred imenom posameznih kandidatov v
skladu s šestim odstavkom tega člena.
V primeru, ko se v volilni enoti mandate dodeljuje
listam kandidatov po zaporedju najvišjih količnikov, ki se
dobijo tako, da se število glasov vsake posamezne liste deli
z vsemi števili od ena do števila glasov vsake posamezne
liste (d'Hondtov sistem). Z liste kandidatov je izvoljenih toliko
kandidatov, kolikor mandatov dobi lista. Izvoljeni so kandidati
po vrstnem redu na listi kandidatov.«.
9. člen
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Volitve v drugi volilni skupini se opravijo po volilnem
telesu, v katero organi upravljanja zadrug oziroma drugih
pravnih oseb, ki so članice zbornice, izvolijo po enega predstavnika.
Volitve se opravijo s tajnim glasovanjem. Glasovnica
vsebuje:
– zaporedno številko kandidata,
– ime in priimek kandidata ter naziv pravne osebe, v kateri kandidat opravlja naloge člana uprave oziroma drugega
organa poslovanja,
– navodilo o načinu glasovanja.
Volitve v svet zbornice, svete območnih enot in odbore
izpostav iz druge volilne skupine se opravijo na podlagi seznama kandidatur, ki so jih za enega člana sveta zbornice, za
enega člana sveta posamezne območne enote oziroma za
enega člana odbora posamezne izpostave predlagale posamezne članice zbornice – zadruge, za enega člana sveta
zbornice, za enega člana sveta posamezne območne enote
oziroma za enega člana odbora posamezne izpostave kot
predstavnika drugih pravnih oseb pa predlagale druge pravne osebe. Kandidature je treba predložiti volilni komisiji
zbornice najkasneje 20. dan pred dnem glasovanja. Vsaka
članica lahko določi največ eno kandidaturo.
Izvoljeni predstavniki v volilno telo opravijo tajno glasovanje z glasovnico, ki jo prejmejo ob predložitvi potrdila o
izvolitvi za predstavnika članice volilnemu odboru, ki vodi
glasovanje na volišču.
Iz druge volilne skupine volijo v svet zbornice, svet
območne enote oziroma odbor izpostave območne enote
enega člana zadruge, prav tako enega člana pa druge pravne osebe. Glasovanje za predstavnika zadrug in glasovanje
za predstavnika drugih pravnih oseb v svetu zbornice, svetih
območnih enot in odborih izpostav se izvede in rezultat glasovanja ugotavlja ločeno.
Za člana sveta zbornice, člana sveta območne enote
oziroma člana odbora izpostave območne enote, ki je pred-
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stavnik zadrug, je izvoljen kandidat, ki je prejel največ glasov
predstavnikov zadrug.
Za člana sveta zbornice, člana sveta območne enote
oziroma člana odbora izpostave, ki je predstavnik drugih
pravnih oseb, je izvoljen kandidat, ki je prejel največ glasov
predstavnikov drugih pravnih oseb.
Če je dvoje ali več kandidatov pri glasovanju iz šestega
oziroma sedmega odstavka za člana sveta zbornice, za člana sveta območne enote oziroma za člana odbora izpostave
prejelo enako število glasov, odloči žreb.«.
10. člen
V 68. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Kadar se volitve iz prejšnjega odstavka opravljajo
sočasno z volitvami v svet zbornice, se opravi glasovanja v
drugi volilni skupini po istem volilnem telesu kot glasovanje
v svet zbornice.«.
11. člen
69. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zbornica je lastnica stvarnega in finančnega premoženja v skladu z zakonom.«.
12. člen
73. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanci plačujejo zbornični prispevek A, B ali C.
Višina zborničnega prispevka je:
– za zavezance za plačilo zborničnega prispevka A iz
23. člena ZKGZ 4% od osnove, vendar ne manj kot pavšalni
znesek 2000 SIT. Osnova za odmero je katastrski dohodek
kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljen v skladu s predpisi
o ugotavljanju katastrskega dohodka in predpisi o dohodnini in zmanjšan zaradi naravnih nesreč, požara ali drugih
izrednih dogodkov, ki jih ni bilo mogoče preprečiti oziroma za
oprostitve v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino,
– za zavezance za plačilo zborničnega prispevka B iz
24. člena ZKGZ 1,53% od dobička iz opravljanja dejavnosti,
ki se ne zmanjša za oprostitve, znižanja in olajšave, ki jih
določajo predpisi o dohodnini,
– za zavezance za plačilo zborničnega prispevka C iz
25. člena ZKGZ 0,20% od obračunane amortizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu.
Stopnja za odmero zborničnega prispevka za zavezance za plačilo zborničnega prispevka A, B in C se po sklepu
sveta zbornice glede na obseg nalog iz letnega programa
dela, ki se financirajo iz zborničnega prispevka lahko v soglasju z Vlado Republike Slovenije poviša ali zniža za največ
20%.«.
13. člen
74. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanci za plačilo zborničnega prispevka v višini
pavšalnega zneska so:
– osebe iz četrte alinee prvega odstavka 9. člena ZKGZ,
če ne izpolnjujejo katerega od pogojev iz prve do tretje alinee
prvega odstavka 9. člena ZKGZ;
– osebe iz tretjega odstavka 9. člena ZKGZ.
Pavšalni znesek znaša 2.000 tolarjev in se valorizira po
stopnji, kot se v skladu s predpisi o ugotavljanju katastrskega
dohodka valorizira katastrski dohodek, kar letno ugotovi svet
zbornice.«.
14. člen
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nastanek oziroma prenehanje obveznosti plačevanja
zborničnega prispevka nastopi, ko član izpolni oziroma preneha izpolnjevati enega izmed pogojev za članstvo, določenih v zakonu in je to razvidno iz uradnih podatkov na podlagi
4. člena ZKGZ.«.
15. člen
79. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanci za zbornični prispevek C, pri katerih odmerjeni zbornični prispevek presega 40.000 tolarjev, lahko plača-
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jo prispevek v dveh enakih obrokih, od katerih prvi zapade v
plačilo v 30 dneh, drugi pa v 60 dneh po izdaji odločbe.«.
16. člen
80. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zbornični prispevki se plačujejo na način in v roku,
ki ga določi svet zbornice s splošnim aktom najpozneje do
31. decembra tekočega leta za prihodnje leto. Splošni akt se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Upravni odbor zbornice lahko na podlagi vloge zavezanca, h kateri predloži dokazila o svojih dohodkih in premoženjskem stanju, dovoli odlog plačila zborničnega prispevka
oziroma dovoli plačilo v največ šestih mesečnih obrokih ali
določi, da se zavezancu dolg v celoti ali deloma odpiše, če
bi se z izterjavo lahko ogrozilo preživljanje zavezanca. Natančnejše kriterije za odlog plačila, plačila v obrokih ali odpis
plačila določi Upravni odbor zbornice najpozneje do 31. decembra tekočega leta za prihodnje leto.«.
17. člen
V 81. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Revizijo pravilnosti in smotrnosti poslovanja zbornice
in kmetijsko gozdarskih zavodov izvaja Računsko sodišče
Republike Slovenije v skladu z zakonom.«.
18. člen
V 86. členu se v prvem odstavku za besedo »posameznikom« doda »in organizacijam« tako, da se nov prvi
odstavek glasi:
»Zbornica svojim članom ali drugim posameznikom in
organizacijam, ki so pomembno prispevali k uveljavljanju in
razvoju zborničnega sistema podeljuje priznanja in nagrade.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
V svet zbornice se na volitvah v letu 2004 v skladu z določbo 13. člena zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99, 25/04) v posamezni volilni enoti
iz prve volilne skupine voli naslednje število članov sveta:
– 1. volilna (območna) enota Nova Gorica: pet članov,
– 2. volilna (območna) enota Koper: štiri člane,
– 3. volilna (območna) enota Kranj: štiri člane,
– 4. volilna (območna) enota Ljubljana: devet članov,
– 5. volilna (območna) enota Kočevje: dva člana,
– 6. volilna (območna) enota Postojna: tri člane,
– 7. volilna (območna) enota Novo mesto: pet članov,
– 8. volilna (območna) enota Brežice: štiri člane,
– 9. volilna (območna) enota Celje: sedem članov,
– 10. volilna (območna) enota Ptuj: sedem članov,
– 11. volilna (območna) enota Maribor: štiri člane,
– 12. volilna (območna) enota Slovenj Gradec: štiri
člane,
– 13. volilna (območna) enota Murska Sobota: devet
članov.
20. člen
V svete območnih enot zbornice se na volitvah v letu
2004 v skladu z določbo 45. člena statuta zbornice v posamezni volilni enoti (ki je hkrati tudi območna enota) izvoli
naslednje število članov:
– 1. volilna enota Nova Gorica: trinajst članov (enajst iz
prve, dva iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 2. volilna enota Koper: enajst članov (devet iz prve,
dva iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 3. volilna enota Kranj: enajst članov (devet iz prve,
dva iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 4. volilna enota Ljubljana: petnajst članov (trinajst iz
prve, dva iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
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– 5. volilna enota Kočevje: devet članov (sedem iz prve,
dva iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 6. volilna enota Postojna: enajst članov (devet iz prve,
dva iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 7. volilna enota Novo mesto: trinajst članov (enajst iz
prve, dva iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 8. volilna enota Brežice: enajst članov (devet iz prve,
dva iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 9. volilna enota Celje: 15 članov (trinajst iz prve, dva
iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug
in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 10. volilna enota Ptuj: petnajst članov (trinajst iz prve,
dva iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 11. volilna enota Maribor: enajst članov (devet iz prve,
dva iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 12. volilna enota Slovenj Gradec: enajst članov (devet
iz prve, dva iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 13. volilna enota Murska Sobota: petnajst članov (trinajst iz prve, dva iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb).«.
21. člen
Z uveljavitvijo določb prejšnjega člena teh sprememb in
dopolnitev se prenehajo uporabljati določbe pravilnika o postopkih za izvedbo volitev v svete območnih enot in odbore
izpostav območnih enot zbornice (Uradni list RS, št. 99/00).
22. člen
Spremembe statuta začnejo veljati, ko jih sprejme svet
zbornice.
Te spremembe statuta se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400300
Ljubljana, dne 24. marca 2004.
Peter Vrisk, univ. dipl. inž. kmet. l. r.
Predsednik Sveta KGZS

1270.

Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije, v svete
območnih enot in v odbore izpostav območnih
enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Na podlagi 30. člena zakona o Kmetijsko gozdarski
zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99, 25/04) je Upravni odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne
15. 3. 2004 sprejel

SKLEP
o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije, v svete območnih enot in
v odbore izpostav območnih enot Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije
I. Razpisujejo se volitve v svet Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije, v svete območnih enot in v odbore izpostav območnih enot zbornice.
II. Kot dan glasovanja v prvi volilni skupini se določi
9. maj 2004.
III. Kot dan glasovanja v drugi volilni skupini se določi
10. maj 2004.
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IV. Kot dan razpisa volitev s katerim pričnejo teči roki za
volilna opravila se šteje 27. marec 2004.
V. Za izvršitev tega sklepa skrbijo volilna komisija KGZS
in volilne komisije območnih enot.
VI. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400301
Ljubljana, dne 24. marca 2004.
Peter Vrisk, univ. dipl. inž. kmet. l. r.
Predsednik
Upravnega odbora
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

1271.

Sklep o imenovanju volilne komisije Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije

Na podlagi 23. in 60 člena statuta Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/01, 05/03, 89/03)
je Upravni odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na
seji dne 15. 3. 2004 sprejel

SKLEP
o imenovanju volilne komisije Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije
V volilno komisijo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije se imenujejo:
1. Predsednica: Milena Vrhovec, Vir pri Stični 113, 1295,
Ivančna Gorica.
Namestnik: Venčeslav Senekovič, Pernica 10, 2231
Pernica.
2. Članica: Anemarija Gerold, Zgornja Vižinga 12,, 2360
Radlje ob Dravi.
Namestnik: Jože Peršina, Gregorčičeva ulica 5, 8350
Dolenjske Toplice.
3. Član: Andrej Kramer, Zaloška Gorica 7a, 3301 Petrovče.
Namestnik: Vojan Škrk, Bogo 12, 6222 Štanjel.
4. Član: Janko Porenta, Sveti Duh 44, 4220 Škofja
Loka.
Namestnik: Valentin Križaj, Zgornja Senica 36, 1215
Medvode.
Sedež volilne komisije je na sedežu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v Ljubljani, Miklošičeva 4.
Št. 400302
Ljubljana, dne 24. marca 2004.
Peter Vrisk, univ. dipl. inž. kmet. l. r.
Predsednik
Upravnega odbora
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

1272.

Sprememba meril in postopkov za ocenjevanje
študijskih programov in visokošolskih
zavodov

Na podlagi 49. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 134/03-UPB1) je Svet za visoko šolstvo Republike
Slovenije na 12. seji 27. 2. 2004 sprejel

Št.
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SPREMEMBO MERIL
IN POSTOPKOV
za ocenjevanje študijskih programov in
visokošolskih zavodov
1. člen
V 7. točki prvega odstavka 5. člena Meril in postopkov
za ocenjevanje študijskih programov in visokošolskih zavodov (Uradni list RS, št. 111/02) se na koncu stavka pika
nadomesti z vejico in doda besedilo »še posebej usklajenost
z minimalnimi zahtevami za praktično izobraževanje, navedenimi v ustrezni direktivi, in sicer 93/16/EEC za zdravnike, 78/1027 EEC za veterinarje, 80/155/ EEC za babice,
77/453/EEC za medicinske sestre, 78/687/EEC za zobozdravnike in 85/432/EEC za farmacevte«.
2. člen
V 9. točki prvega odstavka 6. člena se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »še posebej
usklajenost z minimalnimi zahtevami za praktično izobraževanje, navedenimi v ustrezni direktivi, in sicer 93/16/EEC
za zdravnike, 78/1027 EEC za veterinarje, 80/155/EEC za
babice, 77/453/EEC za medicinske sestre, 78/687/EEC za
zobozdravnike in 85/432/EEC za farmacevte«.
3. člen
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 604-3-141/2002(2)
Ljubljana, dne 27. februarja 2004.
prof. dr. Andreja Kocijančič l. r.
Predsednica
Sveta za visoko šolstvo RS

1273.

Spremembe dodatka k pravilom kviz loterije
Dobim podarim

Na podlagi tretjega odstavka 10. točke koncesijske
pogodbe o dodeljeni koncesiji za prirejanje klasične igre na
srečo, kviz loterije Dobim podarim, št. pogodbe 471-28/97
z dne 29. 12. 1998 in dovoljenja, ki ga je izdalo Ministrstvo
za finance, Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo dne
12. 3. 2004 pod št. 471-212-6/04-9, delniška družba Športna
loterija in igre na srečo d.d., Ljubljana, Dunajska 22 objavlja

SPREMEMBE DODATKA
K PRAVILOM
kviz loterije Dobim podarim
V dodatku k pravilom kviz loterije Dobim podarim (UradnI list RS, št. 94/02), se 2. in 3. točka spremenita tako, da
se glasita:
»2. Zadnji dan prodaje kartic 9. serije igre Dobim podarim je 5. 1. 2005.
3. Zadnji dan za izplačilo dobitkov 9. serije kartic igre
Dobim podarim je 5. 4. 2005."
Št. 53/04
Ljubljana, dne 19. marca 2004.
Janez Bukovnik l. r.
Predsednik uprave
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OBČINE
ČRNOMELJ

ČRNA NA KOROŠKEM
1274.

1275.

Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Črna na Koroškem za leto
2004

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99,
59/99, 70/00 in 100/00), 32. in 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 105. člena statuta
Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99, 40/01
in 75/03) je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 10.
redni seji dne 1. 3. 2004 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Črna na Koroškem za leto 2004
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Črna na Koroškem za
leto 2004 se financiranje funkcij Občine Črna na Koroškem
ter njihovih nalog in drugih s predpisih določenih namenov
začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2003 in za iste programe kot v letu 2003.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2003.
4. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo svoje naloge
izvrševati v mejah sredstev, določenih s tem sklepom, pri
čemer morajo upoštevati zakonska določila, ki veljajo za izvrševanje proračuna.
5. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja bodo sestavni del proračuna občine za leto 2004 in se
morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.
6. člen
Župan Občine Črna je zadolžen za tekoče usklajevanje
potreb in možnosti oziroma za realizacijo določil tega sklepa
za dosego normalnega poslovanja porabnikov proračunskih
sredstev v času začasnega financiranja.

Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na
območju Občine Črnomelj

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96, 44/00, 78/03) in pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni
list RS, št. 97/03) ter 7. in 16. člena statuta Občine Črnomelj
(Uradni list RS, št. 87/99, 13/01, 65/02 in 35/03 – uradno
prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Črnomelj na
13. redni seji dne 23. 3. 2004 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov v vrtcih na območju
Občine Črnomelj

pine,
pine.
pine,
pine.

1. člen
Cene programov znašajo od 1. 4. 2004 dalje:
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj:
– 76.490 SIT mesečno za otroka prve starostne sku– 58.407 SIT mesečno za otroka druge starostne skuEnota vrtca pri OŠ Dragatuš:
– 73.730 SIT mesečno za otroka prve starostne sku– 63.855 SIT mesečno za otroka druge starostne sku-

Enota vrtca pri OŠ Stari trg ob Kolpi:
– 76.339 SIT mesečno za otroka za starostno kombiniran oddelek.
Enota vrtca pri OŠ Vinica:
– 85.840 SIT mesečno za otroka prve starostne skupine,
– 65.781 SIT mesečno za otroka druge starostne skupine.
2. člen
Da se za določanje plačil staršev, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Črnomelj in katerih otroci so
vključeni v vrtce na območju Občine Črnomelj, upošteva
cena programa za Vrtec Otona Župančiča Črnomelj.
3. člen
Prispevek staršev se od prvega dne odsotnosti otroka
zniža za strošek prehrane, korigiran z odstotkom, ki ga k ceni
programa prispeva plačnik.

7. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja do
sprejetja proračuna za leto 2004.

4. člen
Če starši izpišejo otroka sredi meseca, se prispevek
staršev za dneve, ko je otrok prijavljen v vrtcu, izračunajo po
formuli: prispevek staršev x število dni prisotnosti: številom
delovnih dni.

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 31. 3. 2004.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2004.

Št. 403-04-01/03
Črna na Koroškem, dne 1. marca 2004.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l. r.

Št. 640-01-30/2003
Črnomelj, dne 23. marca 2004.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.
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DIVAČA
1276.

Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Sežana za območje Občine
Divača za obdobje 1986–2000 in prostorskih
sestavin družbenega plana Občine Sežana za
območje Občine Divača za obdobje 1986–1990,
dopolnjena 2003, za območje Polja vetrnih
elektrarn Selivec in Polja vetrnih elektrarn
Vremščica, ter predloga Lokacijskega načrta
za Polje vetrnih elektrarn Selivec in Polja
vetrnih elektrarn Vremščica ter za povezovalni
110 kV daljnovod

Št.

I
Občina Divača odreja javno razgrnitev predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje
1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine
Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–1990,
dopolnjena 2003, za območje Polja vetrnih elektrarn Selivec
in Polja vetrnih elektrarn Vremščica (v nadaljnem besedilu:
predlog plana), ki ga je izdelalo podjetje Urbanistika d.o.o.
Koper, št. proj. U 18/2004, v februarju 2004; ter predloga
Lokacijskega načrta za Polje vetrnih elektrarn Selivec in Polja
vetrnih elektrarn Vremščica ter za povezovalni 110 kV daljnovod (v nadaljnjem besedilu: predlog lokacijskega načrta), ki
ga je izdelalo podjetje Urbanistika d.o.o. Koper, št. proj. U
19/2004, v februarju 2004.
II
Javna razgrnitev bo potekala v prostorih Občine Divača,
Kolodvorska 3a, Divača, v času od 8. 4. 2004 do vključno
7. 5. 2004, vsak delavnik od 7. do 15. ure, ob sredah do
17. ure, ob sobotah od 9. do 12. ure.
Javne obravnave bodo organizirane po krajevnih skupnostih Občine Divača s tem, da se javni obravnavi za krajevni
skupnosti Misliče in Barka združita. Javne obravnave bodo
organizirane po naslednjem vrstnem redu:
1. Krajevna skupnost Vreme, dne 19. 4. 2004, ob
18. uri, Famlje 3, Vremski Britof.
2. Krajevna skupnost Senožeče, dne 20. 4. 2004, ob
18. uri, Senožeče 75, Senožeče.
3. Krajevna skupnost Barka in Misliče, dne 21. 4. 2004,
ob 18. uri, v prostorih bivše osnovne šole, Barka 33.
4. Krajevna skupnost Divača, dne 22. 4. 2004, ob
18. uri, v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a,
Divača.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni predlog plana in predlog lokacijskega načrta dajo pripombe
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in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno na mestu
javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov do
konca javne razgrnitve ali ustno na javni obravnavi.
III
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
RS in v časopisu Primorske novice.
Št. 435/2004
Divača, dne 22. marca 2004.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – pop.) in 30. člena
statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99), župan Občine Divača sprejme

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga Sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Sežana za območje Občine
Divača za obdobje 1986–2000 in prostorskih
sestavin družbenega plana Občine Sežana za
območje Občine Divača za obdobje 1986–1990,
dopolnjena 2003, za območje Polja vetrnih
elektrarn Selivec in Polja vetrnih elektrarn
Vremščica, ter predloga Lokacijskega načrta
za Polje vetrnih elektrarn Selivec in Polja vetrnih
elektrarn Vremščica ter za povezovalni
110 kV daljnovod
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KRŠKO
1277.

Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2004

Na podlagi 29. 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 – odl. US RS, 39/96 – odl.
US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl.
US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02), zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 16. in 79. člena
statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno
besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško na 16. seji
dne 18. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Krško za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Krško za leto 2004 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(obseg in struktura proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A)

Bilanca prihodkov in odhodkov

v tisoč tolarjih
Proračun
2004
2
3
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
5.388.639
Tekoči prihodki (70+71)
3.902.736
Davčni prihodki (700+703+704+706)
2.459.669
700 Davki na dohodek in dobiček
1.485.843
703 Davki na premoženje
571.344
704 Domači davki na blago in storitve
402.482
706 Drugi davki
-

Konto
1
I.
70

Naziv konta
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72

73
74
II.
40

41

42
43
III.
IV.
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v tisoč tolarjih
Proračun
2004
2
3
Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714) 1.443.067
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
161.656
711 Takse in pristojbine
19.114
712 Denarne kazni
587
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
7.000
714 Drugi nedavčni prihodki
1.254.710
Kapitalski prihodki (720+721+722)
392.234
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 287.615
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
104.619
Prejete donacije
Transferni prihodki
1.093.669
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
1.093.669
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
5.485.405
Tekoči odhodki (400+401+402+404+409) 1.254.483
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
262.160
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
37.431
402 Izdatki za blago in storitve
855.272
403 Plačila domačih obresti
56.500
409 Sredstva, izločena v rezerve
43.120
Tekoči transferi (410+411+412+413)
1.894.046
410 Subvencije
128.321
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
913.955
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
213.064
413 Drugi domači transferi
638.706
Investicijski odhodki (420)
1.327.478
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.327.478
Investicijski transferi (430)
997.398
430 Investicijski transferi
997.398
Proračunski primanjkljaj (I. – II.)
- 96.766

Konto
1
71

Št.

Naziv konta

Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751)
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V.
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440+441)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.)
VII. Zadolževanje (500)
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
550 Odplačila domačega dolga
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)

7.054
7.054
34.806
34.806
– 27.752
177.000
177.000
97.015
97.015
– 44.533
79.985
131.572

Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so
razdeljena na oddelke in pododdelke v skladu z odredbo o
funkcionalni klasifikaciji, v okviru katerih so razporejene posamezne proračunske postavke, ki pa so določene v okviru
podskupin kontov in kontov, določenih 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 Krško.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(namenski prihodki proračuna)
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, 87/01 in 110/02
– ZGO),
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: samoprispevek ter drugi prihodki in
3. prihodki ustvarjeni z gospodarjenjem s poslovnimi
prostori.
4. člen
(dodatno pridobljena namenska sredstva)
Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska
sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se
sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno
pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega
člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v
proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa
in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
5. člen
(prerazporeditve o katerih odloča občinski svet)
Na predlog župana občinski svet odloča o prerazporeditvah pravic porabe med posameznimi področji proračunske
porabe. Področja proračunske porabe so določena s stroškovnim mestom in so dodatno opredeljena v obrazložitvi k
splošnemu delu proračuna.
Ob prerazporeditvah v skladu s prejšnjim odstavkom
tega člena skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega
področja ne sme presegati 10% prvotnega obsega posameznega področja proračunske porabe.
6. člen
(prerazporeditve o katerih odloča župan)
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.
Ob prerazporeditvah iz prvega odstavka tega člena
skupno povečanje ali zmanjšanje posamezne postavke ne
sme presegati 10% prvotnega obsega posamezne proračunske postavke.
O opravljenih prerazporeditvah župan tekoče poroča
odboru za finance in občinsko premoženje in nadzornemu
odboru.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega proračunskega uporabnika župan samostojno
spreminja vrednost posameznih projektov ali programov iz
sprejetega načrta razvojnih programov za tekoče leto največ
do 20% vrednosti projekta ali programa, če njegova skupna
vrednost ne presega 10,000.000 tolarjev. O spremembah
vrednostih projektov župan tekoče obvešča občinski svet.
O prerazporeditvah, ki presegajo vrednosti iz prejšnjega
odstavka, na predlog župana odloča občinski svet.
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8. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov
prihodnjih let)
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu
za investicijske odhodke in transfere razpiše javno naročilo
za celotno vrednost večletnega projekta, če je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice
porabe na postavki proračuna za tekoče leto. V razpisnih
pogojih se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na
način iz naslednjega odstavka.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2004
prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v
prihodnjih letih, če je izvedel javno naročilo v skladu s prvim
odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:
– za leto 2005 do višine 60% obsega pravic porabe,
zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna za leto 2004;
– za leto 2006 do višine 40% obsega pravic porabe,
zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna za leto 2004.
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, zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in
tekočih transferov proračuna za leto 2004.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami
in zakupnimi pogodbami.
9. člen
(proračunski skladi in proračunska rezerva)
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na
podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada (Uradni
list RS, št. 78/01).
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini
0,5% od realiziranih prihodkov proračuna.
Na predlog oddelka za javne finance in proračun župan
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1,500.000 tolarjev
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(pooblastilo županu za odpis dolga)
Župan lahko dolžniku do višine 250.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, vendar skupno
ne več kot 0,2% primerne porabe določene Občini Krško za
proračunsko leto.
Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem
letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
O odpisu dolga župan obvesti občinski svet.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(zadolževanje in poroštva)
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
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zadolži do višine 153 milijonov tolarjev. O najetju posojila
odloča župan.
Poroštva občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v letu
2004 niso predvidena.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti lahko župan
odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do
5% sprejetega proračuna.
12. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Za namene splošne proračunske rezervacije se v proračunu predvidijo sredstva v višini 17,500.000 tolarjev.
O porabi splošne proračunske rezervacije v skladu z
zakonom odloča župan.
6. FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
13. člen
(splošno o financiranju krajevnih skupnosti)
V proračunu se krajevnim skupnostim na podlagi dogovorjenih meril zagotavljajo dopolnilna sredstva za:
– financiranje tekoče porabe in
– investicije in investicijsko vzdrževanje.
Obseg sredstev po namenih porabe za posamezno
krajevno skupnost se določi s finančnim načrtom krajevne
skupnosti.
14. člen
(finančni načrti krajevnih skupnosti)
V 5 dneh po sprejetju proračuna za leto 2004 oddelek
za JFP obvesti krajevne skupnosti o višini zagotovljenih
sredstev.
Krajevne skupnosti pripravijo finančne načrte za leto
2004 v 30 dneh po sprejetju proračuna in jih dostavijo županu v 7 dneh po sprejetju. Župan finančne načrte krajevnih
skupnosti posreduje v potrditev občinskemu svetu. Potrjeni
finančni načrti krajevnih skupnosti so sestavni del proračuna
za leto 2004.
Če krajevna skupnost ne dostavi finančnega načrta v
roku iz prejšnjega odstavka, se zadržijo nakazila iz proračuna, dokler ni izpolnjena obveznost iz prejšnjega odstavka
tega člena.
15. člen
(način financiranja krajevnih skupnosti)
Sredstva za financiranje tekoče porabe se krajevnim
skupnostim zagotavljajo po dvanajstinah.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje se
krajevnim skupnostim zagotavljajo na podlagi zahtevka,
kateremu mora biti predložena kopija potrjenega računa o
opravljenih delih ali dobavljenem blagu, pogodba z izvajalcem ali dobaviteljem ter dokazilo, da so bila dela oddana v
skladu z zakonodajo o javnih naročilih. Zahtevek z zahtevanimi predlogami krajevna skupnost dostavi oddelku za javne
finance in proračun.
7. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Krško v letu
2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.
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17. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-4/2003-802
Krško, dne 18. marca 2004.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

LJUBLJANA
1278.

Sklep o objavi povišanja povprečne cene za
obračun storitev gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja
ostankov komunalnih odpadkov

Snaga Javno podjetje d. o. o., Povšetova 6, Ljubljana
na podlagi sklepa skupščine družbenikov družbe Holding
Ljubljana, d. o. o., z dne 4. 2. 2004 ter v skladu z navodilom
za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb
(Uradni list RS, št. 56/01) in uredbo o predhodni prijavi cen
komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 43/03) objavlja

SKLEP
o objavi povišanja povprečne cene za obračun
storitev gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov
komunalnih odpadkov
1. člen
Cena zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov v
Mestni občini Ljubljana, občini Brezovica, Občini DobrovaPolhov Gradec, Občini Dol pri Ljubljani, Občini Horjul, Občini
Ig, Občini Medvode (del), Občini Škofljica in Občini Velike
Lašče se poviša za 24,4% tako, da znaša:
Povprečna cena storitev gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: storitev javne službe),
ki jih na območjih navedenih lokalnih skupnosti izvaja Snaga
Javno podjetje d. o. o., 1.517,21 SIT/m3. Od tega je:
– povprečna cena ravnanja s komunalnimi odpadki
1.080,11 SIT/m3,
– povprečna cena odlaganja ostankov komunalnih odpadkov 437,10 SIT/m3.

Ravnanje
z odpadki

Odlaganje
ostankov
odpadkov

Osnovna cena
skupaj

80 l

86,41

35,20

121,61

120 l

129,61

52,70

182,31

240 l

259,23

105,20

364,43

360 l

388,84

158,30

547,14

500 l

540,06

220,00

760,06

550 l

594,06

241,90

835,96

660 l

712,87

289,00

1.001,87

700 l

756,08

307,90

1.063,98

770 l

831,68

338,70

1.170,38

900 l

972,10

396,00

1.368,10

1000 l

1.080,11

440,20

1.520,31

1100 l

1.188,12

484,20

1.672,32

Cenik za obračun storitev odlaganja ostankov za posamezne podskupine komunalnih odpadkov po klasifikacijskem
seznamu odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki, je:
SIT/kg
Klasifik. št.
VRSTA ODPADKA
odpadka
20 02 01
01

Odpadki iz vrtov in parkov, ki se ne
odlagajo

6,07

20 02 01
02

Lesni odpadki, ki se ne odlagajo

6,07

20 02 02

Zemlja in kamenje

6,07

20 02 03

Odpadki iz vrtov in parkov, vključno z
odpadki iz pokopališč

6,07

20 03 01

20 03 01

20 03 02

Mešani komunalni odpadki iz gospodinjstev:
- redni odvoz Snaga, d.o.o.

6,07

- odpadki, ki jih pripeljejo imetniki

6,07

Mešani komunalni odpadki iz dejavnosti industrije, obrti in storitvenih
dejavnosti
Odpadki iz živilskih trgov, odpadno
sadje in zelenjava:

16,80

- ki se ne odlagajo

15,00

- ki se odlagajo

16,80

Odpadki iz čiščenja cest, pometnine:

2. člen
Cenik za storitve javne službe za komunalne odpadke iz
gospodinjstev in za komunalne odpadke iz opravljanja dejavnosti, ki so po svoji naravi in sestavi podobni gospodinjskim
odpadkom, je za velikosti vrečke ali posode za enkratni prevzem naslednji:

20 03 03

20 03 06

Odpadki, ki nastajajo pri čiščenju
komunalnih odpadnih vod

SIT za eno praznjenje

20 03 07

Kosovni odpadki

Ravnanje
z odpadki

Odlaganje
ostankov
odpadkov

Osnovna cena
skupaj

50 l

75,32

50,10

125,42

100 l

143,20

93,10

236,30

Za vrečko

Za posodo

Cena

- razgradljivi
- nerazgradljivi

6,07
6,07
15,00
6,07

3. člen
V cenah iz cenikov za obračun storitev javne službe
niso upoštevani zakonsko predpisani davki in taksa.
4. člen
Nova povprečna cena 1.080,11 SIT/m3 za storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v lokalnih skupnostih iz 1. člena
tega sklepa se uporablja od 1. 4. 2004 dalje.
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Št. 1826
Ljubljana, dne 15. marca 2004.
Snaga Javno podjetje d. o. o.
Glavni direktor
Janko Kramžar, univ. dipl. ek. l. r.

MOZIRJE
1279.

Spremembe statuta Občine Mozirje

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in
51/02), in 18. člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo
Zgornje Savinjskih občin, št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list
RS, št. 61/02 in 64/03) je Občinski svet občine Mozirje na 11.
redni seji dne 17. 3. 2004 sprejel

SPREMEMBE STATUTA
Občine Mozirje
1. člen
V statutu Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornje savinjskih občin, št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02 in
64/03) se ob koncu prvega stavka drugega odstavka 47. člena črtata besedici »ter samoprispevkov«.
2. člen
Spremeni se besedilo 62. člena tako, da se
drugi odstavek 62. člena pravilno glasi:
»Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu
z določbami tega statuta in v skladu z zakonom o samoprispevku«;
tretji odstavek 62. člena pravilno glasi:
»Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če se je
za uvedbo samoprispevka izrekla večina glasovalnih upravičencev na določenem območju, ki so glasovali, pod pogojem,
da se jih je glasovanja udeležila večina«.
3. člen
Ta sprememba statuta začne veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02/05-01
Mozirje, dne 17. marca 2004.
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l. r.

1280.

Sklep o javni razpravi »Investicijskega
programa za adaptacijo in dograditev OŠ
Mozirje« v zvezi z uvedbo samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Mozirje

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 18. člena statuta
Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin, št.
4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02 in 64/03), je Občinski svet občine Mozirje na svoji 11. redni seji dne 17. 3.
2004 sprejel
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SKLEP
o javni razpravi »Investicijskega programa
za adaptacijo in dograditev OŠ Mozirje«
v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Mozirje
1. člen
Izvede se javna razprava o »Investicijskem programu
za adaptacijo in dograditev OŠ Mozirje«, v zvezi z uvedbo
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Mozirje, ki ga
je izdelal LIZ INŽENIRING d.d. Ljubljana, št. 351-03/02-01,
z dne 17. 3. 2004.
2. člen
Investicijski program iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih sejne sobe Občine Mozirje, vsak delovni dan
(od ponedeljka do petka), in sicer v času uradnih ur Občine
Mozirje, trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna
obravnava »Investicijskega programa za adaptacijo in dograditev OŠ Mozirje«, na sedežu Občine Mozirje in po ožjih
naseljih znotraj KS Mozirje, ki jih bo sklical župan Občine
Mozirje v 30-dnevnem roku po objavi tega sklepa v Uradnem
listu RS.
3. člen
Glasovalni upravičenci lahko podajo pisne pripombe,
mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo pisno
na Občino Mozirje, Savinjska cesta 7, p. 3330 Mozirje.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 062-02/05-01
Mozirje, dne 17. marca 2004.
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l. r.

1281.

Sklep o investicijskem programu za adaptacijo
in dograditev OŠ Mozirje

Na podlagi prvega odstavka 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 18. člena statuta
Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin, št.
4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02 in 64/03) je Občinski svet občine Mozirje na 11. redni seji dne 17. 3. 2004
sprejel naslednji

SKLEP
1
Sprejme se »Investicijski program za adaptacijo in
dograditev OŠ Mozirje«, v zvezi z uvedbo samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Mozirje, ki ga je izdelal LIZ
INŽENIRING d.d. Ljubljana, št. 351-03/02-01, dne 17. 3.
2004.
2
Investicijski program se posreduje v 30-dnevno javno
razpravo.
3
Investicijski program je sestavni del tega sklepa.

Stran
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Št. 062-02/05-01
Mozirje, dne 17. marca 2004.
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l. r.

1282.

Sklep o javni razpravi »Investicijskega
programa – ureditev trškega jedra v Mozirju«
v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Mozirje

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 18. člena statuta
Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin, št.
4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02 in 64/03) je Občinski svet občine Mozirje na 11. redni seji dne 17. 3. 2004
sprejel

Uradni list Republike Slovenije
4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02 in 64/03) je Občinski svet občine Mozirje na 11. redni seji dne 17. 3. 2004
sprejel naslednji

SKLEP
1
Sprejme se »Investicijski program – ureditev trškega
jedra v Mozirju« v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Mozirje, ki ga je izdelala Občina Mozirje
– Občinska uprava Mozirje, št. 351-2/04, z dne 10. 3. 2004.
2
Investicijski program se posreduje v 30-dnevno javno
razpravo.
3
Investicijski program je sestavni del tega sklepa.
Št. 062-02/05-01
Mozirje, dne 17. marca 2004.

SKLEP
o javni razpravi »Investicijskega programa
– ureditev trškega jedra v Mozirju«
v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Mozirje

Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l. r.

1. člen
Izvede se javna razprava o »Investicijskem programu
– ureditev trškega jedra v Mozirju« v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Mozirje, ki ga je
izdelala Občina Mozirje – Občinska uprava Mozirje, št. 3512/04, z dne 10. 3. 2004.
2. člen
Investicijski program iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih sejne sobe Občine Mozirje, vsak delovni dan
(od ponedeljka do petka), in sicer v času uradnih ur Občine
Mozirje, trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava »Investicijskega programa – ureditev trškega jedra v
Mozirju«, na sedežu Občine Mozirje in po ožjih naseljih znotraj KS Mozirje, ki jih bo sklical župan Občine Mozirje v 30dnevnem roku po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS.
3. člen
Glasovalni upravičenci lahko podajo pisne pripombe,
mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo pisno
na Občino Mozirje, Savinjska cesta 7, p. 3330 Mozirje.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 062-02/05-01
Mozirje, dne 17. marca 2004.
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l. r.

1283.

Sklep o investicijskem programu – ureditev
trškega jedra v Mozirju

Na podlagi prvega odstavka 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 18. člena statuta
Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin, št.

SLOVENJ GRADEC
1284.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o komunalnih taksah v Mestni občini Slovenj
Gradec

Na podlagi 1. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 29/65, 7/70, 7/72, 18/91 in 57/99), 7. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99
in 24/03) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na
17. seji dne 9. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o komunalnih taksah v Mestni občini Slovenj
Gradec
1. člen
V odloku o komunalnih taksah v Mestni občini Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 41/96) se v 11. členu doda nov,
drugi odstavek, ki se glasi:
Za izterjavo na podlagi pravnomočne in izvršljive odločbe o odmeri komunalne takse je pristojna Davčna služba Republike Slovenije. Izterjava se opravlja v skladu z zakonom o
davčni službi in zakonu o davčnem postopku.

do«,

2. člen
V prvem odstavku 15. člena se črta besedilo »od 10.000

v drugem odstavku 15. člena se črta besedilo »od 5.000
do« in
v tretjem odstavku 15. člena se črta besedilo »od 5.000
do ».
3. člen
V tarifi komunalnih taks kot sestavnem delu odloka o komunalnih taksah se v 4. točki 3. tarifne številke v tabelarnem
delu doda naslednje besedilo:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

I. vrsta objekta

Dejavnost

Št. točk
Obm. I

Št. točk
Obm. I

Prodajni
avtomati
Potujoče
prodajalne

Prodaja blaga na
drobno
Prodaja blaga na
drobno

6

4

2

1

4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Mestne občine
Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

SVETA ANA
1285.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Lenart za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana Občine Lenart za obdobje
1986–1990 za območje Občine Sveta Ana, v
letu 2002

Na podlagi 171. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 6. člena statuta Občine
Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99, 25/01) je Občinski svet
občine Sveta Ana na seji dne 26. 2. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Lenart
za obdobje 1986–2000 in družbenega plana
Občine Lenart za obdobje 1986–1990 za območje
Občine Sveta Ana, v letu 2002
1. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 42/87 in
24/88 in Uradni list RS, št. 20/90, 55/92, 60/93, 62/94, 56/97
in 71/98) in prostorske sestavine družbenega plana Občine
Lenart za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 42/87, 24/
88 in 3/90 ter Uradni list RS, št. 60/93, 62/94, 56/97 in 71/98)
se spremenijo in dopolnijo tako, da se integralno glasijo tako,
kot je navedeno v 2. členu tega odloka.
2. člen
1. SKUPNI INTERESI IN CILJI DOLGOROČNEGA
PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE
Osnovni cilji prostorskega razvoja na območju Občine
Sveta Ana so: ohranjanje in varovanje okolja, skrb za ekološko ravnovesje, uravnotežena namenska raba prostora, skladen prostorski razvoj, optimalno omrežje naselij in poselitve,
prostorske možnosti za razvojno usmerjenost posameznih
območij v občini in dobra infrastrukturna opremljenost.
V prihodnjem obdobju bo prostorski razvoj usmerjen
v kvalitetno dograjevanje obstoječega, poseben poudarek
bo tudi na varovanju dobrin splošnega pomena in krajinskih
vrednot. Pomemben cilj je vzdrževanje enakomerne poselitve in intenzivna izraba kmetijskih površin.
Razvoj je v preteklih desetletjih generiral mnoga neravnovesja v gospodarjenju s prostorom in z naravnimi viri,
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zato bo nadaljnje urejanje prostora mnogo bolj kot doslej
usmerjeno k sanaciji stanja in bo v vseh pogledih podrejeno
ugotovitvam glede obstoječih in pričakovanih vplivov človekovih dejavnosti na okolje.
Prostorski razvoj občine se bo odvijal usklajeno tako,
da se bodo pri načrtovanju posegov v prostor upoštevali tako
vidiki razvoja kot tudi vidiki varstva okolja v najširšem smislu.
Na ta način bo mogoče uresničevati trajnostni in uravnotežen
prostorski razvoj Izogibali se bomo razvojnim težnjam, ki bi
generirale neenakomerno izrabo naravnih ali ustvarjenih
danosti oziroma razvoj enih področij na nesprejemljiv račun
drugih področij.
2. USMERITVE ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI V PROSTORU
2.1. Usmerjanje poselitve
Pri razvoju poselitve bomo v največji meri upoštevali načelo izboljšanja kvalitete življenja v bivalnem okolju. Varovali
bomo dobrine splošnega pomena ter podpirali dejavnosti,
ki imajo majhne oziroma obvladljive negativne vplive na
okolje.
Usmerjanje poselitve bo temeljilo na konceptu zmerne
koncentracije prebivalcev v občinskem središču in ohranjanju
poseljenosti podeželja. Težili bomo k ohranjanju kvalitetnih
sestavin kulturne krajine, to pa je povezano z vzdrževanjem
enakomerne poselitve, z izrabo kmetijskih površin na primerni stopnji intenzivnosti in zahtevo po skladnosti prostorskega
razvoja z obstoječim poselitvenim in krajinskim vzorcem.
Ureditveno območje naselja Sveta Ana, ki je občinsko
središče in ureditveno območje naselja Lokavec bomo razvijali v smislu dvigovanja kvalitete bivalnega in delovnega
okolja. Prostorsko se bo širilo občinsko središče, in sicer s
povezovanjem že pozidanih bližnjih območij in z zapolnjevanjem tako dobljenih prostih površin.
Druge poseljene dele občine je potrebno predvsem
ustrezno povezati med seboj, večanje poselitvenih površin
pa vezati tudi na agrarne in gozdarske dejavnoti. Na ta način
bomo vzdrževali kvalitetna kmetijska zemljišča in ohranjali
kulturno krajino. Nove posege v prostor bomo načrtovali in
usmerjali tako, da bodo v največji možni meri ohranjena krajinska razmerja v prostoru in upoštevani zmogljivost okolja
in prirodna primernost. Predlagane rešitve za nove posege
v prostor ne bodo le tehnične oziroma ekonomske, temveč
bodo vključevale tudi elemente za kvalitativno izboljšanje
grajenih in prirodnih prostorskih struktur.
2.2. Usmeritve za razvoj infrastrukture
Osnovno vodilo za načrtovanje infrastrukture bo takšna
opremljenost območij in naselij, ki bo zadovoljevala potrebe
ljudi in lokalnih skupnosti. Infrastrukturne vode bomo združevali v koridorje z namenom, da bo vizualna degradacija
prostora čim manjša. Pri načrtovanju tras bomo poleg tehnoloških rešitev upoštevali še vidike varstva okolja in v okviru
tega zlasti varstva naravne dediščine, kmetijskih zemljišč in
gozdov.
Na področju prometa bomo aktivnosti usmerjali v izboljšanje propustnosti posameznih prometnih smeri ter v izboljšanje kvalitete prometnega omrežja. Predvsem odročnejše
kraje bomo na zadovoljiv način povezali z urbanimi centri in
zaposlitvenimi središči.
Na področju komunalne infrastrukture bomo zagotavljali
zadostne količine kakovostne pitne vode na celotnem območju občine ter varovanje izvirov pitne vode, ki lahko služijo
kot lokalna zajetja. Območja, kjer vodooskrba ni urejena in
naselja bodo prednostna pri širjenju vodovodnega omrežja.
Na celotnem območju občine bomo s sistemom lokalnih
kanalizacijskih vej in greznic zagotavljali izboljšanje bivalnega standarda in preprečevali polucije vodotokov in okolja.
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2.3. Usmeritve za varovanje in razvoj naravnih in z delom pridobljenih vrednot okolja
Naravne dobrine in krajinske vrednote prostora je potrebno varovati pred razvrednotenjem, že zgrajene danosti
pa vključiti v naravno okolje. Nove posege v prostor bomo
načrtovali in usmerjali tako, da ne bodo prizadeta ekološka in
krajinska razmerja v prostoru. Upoštevana bodo zmogljivost
okolja in prirodna primernost. Predlagane rešitve za nove
posege v prostor ne bodo le tehnično oziroma ekonomsko
naravnane, temveč bodo upoštevale okoljevarstvene vidike
in vključevale elemente za kvalitativno izboljšanje obstoječih
grajenih in prirodnih prostorskih struktur. Pri tem bo poseben
poudarek na ohranjanju biotske raznovrstnosti in preprečevanju degradacij površinskih vodotokov.
2.3.1. Usmeritve za rabo kmetijskih zemljišč
V največji meri bomo varovali kmetijska zemljišča, saj
je v obdelovanju kmetijskih zemljišč pomemben delež oblikovanja in vzdrževanja pejsažnih kvalitet in videza kulturne
krajine. Raba, izkoriščanje in urejanje kmetijskih zemljišč bo
trajnostno naravnano, to je takšno, da bodo trajno ohranjene
lastnosti teh zemljišč, ki so pomembne za njihove kmetijsko
pridelovalne, ekološke in krajinotvorne funkcije. V zvezi z navedenim bodo zlasti ohranjena in varovana najboljša kmetijska zemljišča, ki so najprimernejša za kmetijsko obdelavo.
Tudi druga kmetijska zemljišča so prvenstveno namenjena
kmetijski proizvodnji.
Kmetijska zemljišča na poplavnih območjih zaradi pogostih poplav in posledično vnašanja sredstev za intenzivno
kmetovanje v podtalje niso primerna za intenzivno kmetijsko
proizvodnjo.
Najboljša kmetijska zemljišča bomo za nekmetijsko rabo
namenjali le izjemoma, če ne bo mogoče uporabiti zemljišč,
ki so manj primerna za kmetijsko proizvodnjo in le tam, kjer
bo izkazan širši družbeni interes ter v primerih, ki jih navaja
zakonodaja s področja kmetijskih zemljišč.
Usposabljanje kmetijskih zemljišč se bo izvajalo tako
v ravninskih predelih kot tudi v hribovitem svetu občine in
v skladu s planom urejanja kmetijskih zemljišč. Z agrarnimi
ukrepi bo postopno zmanjšana razdrobljenost oziroma prostorska nepovezanost kmetijskih zemljišč, ki je ovira intenziviranju kmetijske proizvodnje.
Agromelioracije v hribovitih predelih občine bodo preko
izboljševanja pogojev za obdelavo služile tudi preprečevanju
zaraščanja kmetijskih zemljišč. Agrarne operacije se bodo
nanašale tudi na obnovo nasadov sadja in vinogradov na
absolutnih legah, kar bo vzpodbujeno z uporabo integrirane
in ekološke pridelave.
2.3.2. Usmeritve za rabo gozdnih zemljišč
Gozdovi združujejo vrsto pomembnih funkcij, kot so:
poleg lesnoproizvodne in splošno koristne funkcuje imajo
varovalno funkcijo – pred erozijo, pretiranim onesnaževanjem, so regenerator kulturne krajine in izravnalno območje
za večje negozdne površine.
Pri gospodarjenju z gozdovi bo pomembno uresničevanje naslednjih temeljnih razvojnih ciljev:
– sonaravno ter večnamensko gospodarjenje, usklajeno
z načeli varstva okolja in naravnih vrednot,
– trajno in optimalno delovanje gozdov kot ekosistema
in
– trajno uresničevanje vseh funkcij gozda (ekološke,
socialne, proizvodne) ne glede na lastništvo.
Strategija gospodarjenja z gozdovi bo vključevala tak
pristop k sečnji, ki bo usklajena z dejansko zmogljivostjo gozdov in bo usmerjena predvsem na hirajoče sestoje. Vitalnost
gozdov pa bomo izboljšali s pravilno in rastišču primerno izbiro drevesnih vrst ter intenzivno nego mladih sestojev.
Z gozdovi bomo gospodarili sonaravno in zagotavljali
skladno razmerje med različnimi funkcijami gozda. Skrbeli
bomo za obnovo gozdov, sanirali hirajoče gozdove in ohra-
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njali tiste enklave negozdnih površin, ki imajo velik ekološki
pomen. Raba, izkoriščanje in urejanje gozdov bo sonaravno
in takšno, da bodo gozdovi in njihove številne funkcije ohranjeni. Pri urejanju prostora in zlasti pri lociranju nove infrastrukture v prostor bo v čim večji meri preprečeno drobljenje
zaokroženih gozdnih območij. Med posameznimi gozdnimi
območji je potrebno poskrbeti za ekološke koridorje, ki so
pomembni za ohranitev ekoloških funkcij gozdov, na degradiranih gozdnih površinah pa za obnovo gozda.
Območij, poraslih z gozdnim drevjem, načelno ne bomo
namenjali za pozidavo.
2.3.3. Usmeritve za rabo in izkoriščanje vodnih virov
Raba in izkoriščanje vodnih virov bosta služili predvsem
oskrbi z vodo, pri čemer ne bodo okrnjene bistvene lastnosti
vodnih virov v prostoru in ne bo ogrožen njihov obstoj ter kakovost. Izvedeni bodo ukrepi za varstvo in zaščito obstoječih,
načrtovanih in potencialnih vodnih virov.
2.3.4. Usmeritve za vodnogospodarsko dejavnost
Vodnogospodarsko dejavnost bomo usmerjali v reševanje poplavnih območij in jo povezovali s kmetijskimi
ureditvami in oskrbo s pitno vodo. Upoštevana bo naravna
dinamika in sonaravno urejanje odtočnega režima z ohranjanjem naravne retencijske sposobnosti prostora. Tiste
rabe, ki bi lahko spremenile odtočni režim, bodo usmerjene
izven omenjenega prostora. Za dosego cilja obrambe pred
ekstremnim delovanjem voda (in preprečitve škode v naseljih ter na infrastrukturnih objektih) bo poskrbljeno, da bodo
ekstremne vode čim dlje zadrževane na mestu nastanka
in da bodo izvedeni preventivni hidrotehnični ukrepi. Degradirana in ogrožena obvodna območja bodo sanirana z
renaturacijami vodotokov in pripadajočih vplivnih območij, z
vzpostavitvijo nadomestnih habitatov in uvajanjem posebnih
režimov rabe tega prostora. Poplavna območja (poplavne
površine, inundacije, retencije, močvirja, naravne depresije) morajo biti namenjena predvsem občasnemu izlivanju
vode iz struge. Na ta način se vode dalj časa zadržijo v
porečju, kar posledično pomeni tudi manjšo ogroženost
naselij in javne infrastrukture zaradi škodljivega delovanja
voda, bogatenje podtalnice in razvoj obvodnih sistemov. V
okviru vodnogospodarskega planiranja bo poskrbljeno za
usklajevanje vodnogospodarskih in sočasnih poselitvenih,
prometnih, naravovarstvenih, gozdnogospodarskih, elektroenergetskih, krajinskih in kmetijskih rešitev v zvezi z urejanjem in zaščito prostora. V okviru omenjenega usklajevanja bo preprečena okrnitev bistvenih lastnosti vodotokov v
prostoru in zagotovljen njihov nadaljnji obstoj, predvsem pa
bodo preprečene spremembe vodnega režima na pretežno
naravno ohranjenih vodotokih.
2.3.5. Usmeritve za varovanje naravne in kulturne
dediščine
Naravne vrednote in nepremična kulturna dediščina
predstavljajo z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti, kulturne identitete in kvalitete bivalnega okolja zelo pomembno
prvino. Spričo tega bodo aktivno vključene v urejanje prostora, njihovo ohranjanje, celostno oziroma integralno varstvo,
primerna raba, izboljšanje stanja, vzdrževanje in predstavitev
pa bodo ena od usmeritev za druge dejavnosti v prostoru.
S sistemom varstva naravnih vrednot in nepremične
kulturne dediščine se zagotavljajo pogoji za ohranitev lastnosti teh sestavin prostora. Del tega sistema varstva so v
okviru občinskega prostorskega plana opredeljena primerna
namenska raba prostora in planske usmeritve, merila ter pogoji za poseganje v prostor. V sklop ukrepov varstva naravnih
vrednot in nepremične kulturne dediščine lokalnega pomena
sodi tudi zaščita le-teh z občinskimi odlokom. Zaščita z odloki predstavlja enega od kriterijev za združevanje in porabo
sredstev za sanacijo poškodovanih naravnih vrednot oziroma
dediščine.
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Pri prostorskem načrtovanju bodo med ostalim upoštevane tudi naslednje usmeritve in priporočila:
– usmerjati razvoj dejavnosti v prostoru tako, da bodo
le-te ustvarjale ali ohranjale kvalitetna razmerja v krajini in da
bodo prostorsko in časovno kontinuirane;
– ohranjati značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo; varovati in ustrezno upoštevati
vredne kamnine, geološke profile, naravno pogojene reliefne oblike tal in rastje, enako pa tudi površinske in podtalne
vode;
– varovati strnjena življenjska območja prostoživečih
živali in migracijske poti živali ter ohranjati biotope redkih in
ogroženih rastlinskih ter živalskih vrst;
– varovati ekosisteme z visoko stopnjo naravne ohranjenosti, z veliko pestrostjo habitatov oziroma vrst ter redke
ekosisteme ter preprečiti degradacijo ekosistemov nasploh;
– pri gradnji večjih utrjenih površin zagotoviti ukrepe
za zagotavljanje povečane infiltracije in/ali zadrževanja
padavin.
Izhajajoč iz zgoraj navedenega so globalni cilji dolgoročnega razvoja v prostoru občine naslednji:
– skrb za ekološko ravnovesje,
– izboljšanje in varovanje okolja,
– ohranjanje poseljenosti celotnega prostora občine,
– smotrno razmeščanje dejavnosti in skladen razvoj
vseh območij v občini,
– uravnotežena namenska raba prostora,
– prostorske možnosti za razvoj pomembnejših naselij
v občini,
– dobra infrastrukturna opremljenost celotnega poseljenega dela občine.
3. ZASNOVE RAZVOJA DEJAVNOSTI V PROSTORU
– ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI IN NAMENSKA RABA
PROSTORA
Zasnove razvoja in organizacije dejavnosti v prostoru
ter rabe prostora temeljijo na ciljih in usmeritvah urejanja
prostora v občini ter upoštevajo sedanjo rabo in prostorske
omejitve, primernost prostora za posamezne dejavnosti, potrebe poselitve in nanjo vezanih infrastrukturnih omrežij ter
potrebe po zmanjšanju obstoječih konfliktnih situacij med
različnimi dejavnostmi in rabami prostora.
Zasnova namenske rabe prostora je prikazana na karti
št. 2 »Zasnova namenske rabe prostora.«
3.1. Kmetijska zemljišča
Na območju Občine Sveta Ana je 1.684,74 hektarjev
najboljših kmetijskih zemljišč; to so zemljišča, ki so na podlagi njihovih naravnih lastnosti, lege, oblike in velikosti parcel
najprimernejša za kmetijsko obdelavo. Zaradi spreminjanja
namembnosti se bo skupna površina zmanjšala za 9,02 ha
in sicer za namene posamične stanovanjske gradnje, širitve
kmečkih gospodarstev, širitve ureditvenega območja naselja
Sveta Ana in največ zaradi razširitve obrtne cone v Žicah.
Druga kmetijska zemljišča, ki obsegajo 678,28 hektarjev, so manj primerna za kmetijsko obdelavo, imajo pa pomembno vlogo pri oblikovanju kulturne krajine in krajinskega
pejsaža pa tudi v izvajanju rekreacije na prostem in predstavljajo potencialni prostor za namene poselitve. S tem planom
se bo površina drugega kmetijskega zemljišča zmanjšala za
8,59 ha zaradi širitve ureditvenega območja naselja Sveta
Ana in stanovanjske ter druge gradnje izven njega.
Spreminjanje namembnosti drugega kmetijskega
zemljišča je mogoča le z upoštevanjem kriterijev za širjenje
poselitve.
Agromelioracije – obnove trajnih nasadov opredeljujemo na zemljiščih primernih leg za sadjarsko in vinogradniško
proizvodnjo in so razvidne iz kartografske dokumentacije k
planu. Opredeljene so na manjših kmetijskih površinah, kjer
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je možno usposobiti kmetijska zemljišča za boljšo proizvodnjo in lažjo obdelavo s planiranjem, krčenjem drevesne zarasti in grmičevja, sanacijo posameznih izvirov vode, apnenjem
in založnim gnojenjem.
Agromelioracije v obliki namakanja so predvidene zaradi
zagotavljanja nemotene preskrbe rastlin z vodo. Predvidena
je izgradnja manjših namakalnih sistemov, preskrba z vodo
pa bo možna iz za te namene izvedenih mikro akumulacij z
zajezitvijo ali izvedbo bazena. Območja namakanja oziroma
namakalne površine so načrtovane na naslednjih območjih:
1. Območje Šlebinger – Sveta Ana
Za namakanje so predvidene vrtnine na površini 1 ha
in potencialne površine v velikosti 4,50 ha, skupaj 5,50 ha,
kot je prikazano na karti PKN v merilu 1: 5 000 Šentilj 29. Vir
vode bo vodna nabira, ustvarjena z bazenom na močvirnem
travniku Ledinskega potoka.
2. Območje Jerebic – Lokavec
Za namakanje so predvidene vrtnine na obstoječi površini 0,90 ha in na predvideni površini 1,60 ha, za druge
poljščine so načrtovane še potencialne površine v velikosti
13,85 ha, skupaj 15,45 ha. Le-ta je prikazana na karti Šentilj
8. Vodni vir je obstoječ manjši bazen sredi njive.
3. Območje Padovnik – Zg. Ščavnica
Za namakanje je predviden intenzivni nasad jablan v velikosti 1,50 ha, ki bo razširjen za 1,20 oziroma na potencialni
površini v velikosti 2,80 ha, tako da bo skupna namakalna
površina 5,50 ha. Prikazana je na karti Šentilj 19. Vodni vir bo
akumulacijski bazen v gozdni dolini zahodno od nasada.
4. Območje Fluher – Zg. Ščavnica
Za namakanje je predviden obstoječ intenzivni nasad
jablan na površini 1,20 ha, prikazan na karti Šentilj 19. Vodni
vir bo akumulacija v gozdu pod nasadom.
5. Območje Breznik – Zg. Ščavnica
Za namakanje so predvidene poljščine in travinje na
površini 7 ha, ki so prikazane na karti Šentilj 19. Vodni vir
bo vodna nabira, nastala z ojezeritvijo površine velikosti
150 x 40 m.
Pred izdelavo projektne dokumentacije za zgoraj navedene agrarne operacije morajo biti ustrezno upoštevane
omejitve, ki jih za izvedbo agrarnih operacij postavljajo morebitni sočasni oziroma drugi uporabniki prostora, na katerem
so agrarne operacije predvidene, in sicer varstvo naravne
in kulturne dediščine, novogradnja in/ali rekonstrukcija cest,
regulacije vodotokov ipd. Agrarne operacije je potrebno zasnovati in izvesti celovito in sonaravno, ne pa zgolj v minimalnem tehničnem obsegu.
Zasnova agrarnih operacij je prikazana na karti
št. 3. »Zasnova agrarnih operacij, vodnogospodarskih ureditev in vodnih virov«.
Kmetijski prostor ni le proizvodni prostor za pridobivanje
hrane, temveč tudi naselitveni, rekreacijski in okoljevarstveni
prostor, ki poleg tega mnogo prispeva k videzu kulturne krajine. Kot takega ga je potrebno upoštevati pri vsakem posegu
v prostor in zlasti skrbeti za čim manjšo okrnjenje njegove
naravne prvobitnosti. Posamezna območja kmetijskega
prostora bodo namenjena sočasni rabi prostora s strani
dveh ali več dejavnosti, kot npr. še rekreacija in turizem, pri
čemer se te dejavnosti ne smejo izključevati oziroma ovirati
druga druge.
Kmetijska zemljišča so prikazana na karti št. 2 »Zasnova namenske rabe prostora.«
3.2. Gozdovi
Po planu je v Občini Sveta Ana skupno 1.161,49 hektarjev gozdnih površin. Vsa gozdna zemljišča imajo funkcijo
lesnoproizvodnega gozda, načrtovane pa so pogozditve
manjvrednih gozdnih zemljišč.
Posegi v gozd niso predvideni.
Površine, ki jih pokrivajo gozdovi, so prikazane na karti
št. 2 »Zasnova namenske rabe prostora.«

Stran

3410 /

Št.

29 / 26. 3. 2004

3.3. Vodni viri in vodnogospodarske ureditve
3.3.1. Vodni viri
Na območju občine so trije vodni izviri manjših kapacitet, in sicer v Lokavcu, Rožengruntu in Zg. Ročici. Vodna
izvira v Lokavcu in Rožengruntu sta zavarovana z odlokom
o varovanju pitne vode (Uradni list RS, št. 25/00), ki določa
varstvene pasove in ukrepe za zavarovanje podzemne vode
in črpališča pred onesnaženjem. Na območju vodnih virov
niso dovoljeni posegi, ki bi zmanjšali izdatnost ali ogrožali
neoporečnost vode, zato ima na teh območjih varstvo voda
prednost pred kmetijstvom, znotraj varstvenih pasov je za
vsak poseg potrebno pridobiti vodnogospodarsko soglasje
pristojnega upravnega organa.
Varovanje in zaščito obstoječih, predvidenih in potencialnih nevarovanih vodnih virov bomo še nadalje izvajali z
aktivnimi in pasivnimi ukrepi. Zagotoviti je potrebno najvišjo
stopnjo varovanja podtalnice vodnih rezervatov in vodotokov
pred onesnaženjem.
Zasnova vodnih virov je prikazana na karti št. 3. »Zasnova agrarnih operacij, vodnogospodarskih ureditev in
vodnih virov«.
3.3.2. Vodnogospodarske ureditve
Južni del območja občine se nahaja v poplavnem delu
potoka Velke. Omrežje vodotokov bomo urejali z regulacijami in drugimi vodnogospodarskimi ureditvami zaradi zaščite
pred visokimi vodami in poplavami, s čemer bomo dosegli
povečanje aktivnih kmetijskih zemljišč. Poplavna območja so
prikazana na površinah, ki zajemajo 20- in večletno povratno
dobo, gradnja objektov na teh območjih pa ni dovoljena.
Delno je reguliran potok Ledinek, ki je pritok potoka
Velka in obrobni jarek na jugu občine.
Severni del občine se nahaja na povirnem, naravnem
in delno sonaravno urejenem odseku potoka Ščavnica. Večji posegi na povodju Ščavnice niso predvideni. Izvajale se
bodo le manjše sonaravne ureditve erozijskih žarišč. Večji
poudarek pri upravljanju z vodami bo na ohranjanju naravne
retencijske sposobnosti prostora in zadrževanju voda.
Poplavna območja ob Ščavnici so prikazana na karti
št. 3. Na poplavnih območjih niso dovoljeni posegi, ki bi lahko
povečali poplavno ogroženost območja, še zlasti ni dopustno zasipavanje naravnih depresij in dvig obstoječe nivelete
raščenega terena. Gradnja večjih utrjenih (asfaltnih in tlakovanih) površin in strešin je možna le, če so predvideni ukrepi
za zmanjšanje hitrosti odtoka meteornih odpadnih voda.
Pri načrtovanju novih posegov v priobalnem pasu je potrebno upoštevati, da je pri vodotokih drugega reda 5 metrov
od meje vodnega zemljišča varovalni pas in ravnati v skladu
z zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02).
Pred izdelavo prostorskih izvedbenih aktov je potrebno
predhodno pripraviti strokovno podlago s področja upravljanja voda ter na podlagi ocene pričakovanih vplivov na vodni
režim predvideti ukrepe za zmanjšanje teh vplivov.
Zasnova vodnogospodarskih ureditev je prikazana na
karti št. 3 »Zasnova agrarnih operacij, vodnogospodarskih
ureditev in vodnih virov«.
3.4. Rudnine
Na območju občine ni nahajališč kovinskih ali nekovinskih mineralnih surovin. Ugotovljeno pa je nahajališče energetske mineralne surovine, zato je celotno območje občine
zajeto v raziskovalni prostor nafte in plina ter za geotermični
energetski vir. Zasnova raziskovalnega prostora nafte in plina
je prikazana na karti št. 5 »Zasnova energetskega, poštnega
in telekomunikacijskega omrežja in rudnin«.
3.5. Naravna in kulturna dediščina
Naravne vrednote in nepremična kulturna dediščina
obsegajo precejšen del območja občine in predstavljajo z
vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti, kulturne identitete
in kvalitete bivalnega okolja zelo pomembno prvino. Spri-
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čo tega bodo aktivno vključene v urejanje prostora, njihovo
ohranjanje, celostno oziroma integralno varstvo, primerna
raba, izboljšanje stanja, vzdrževanje in predstavitev pa bodo
ena od usmeritev za druge dejavnosti v prostoru.
3.5.1. Naravna dediščina
V okviru skrbi za ohranjanje narave bo na področjih
urejanja prostora in varstva okolja poleg ohranjanja biotske
raznovrstnosti rastlin in živali pozornost posvečena zlasti
naravnim vrednotam. Le-te so redki, dragoceni ali znameniti
naravni pojavi in drugi vredni deli žive ali nežive narave, naravna območja, ekosistemi, krajina ali oblikovana narava.
Na območjih naravne dediščine je pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov obvezno treba upoštevati smernice
republiškega dolgoročnega plana in naravovarstvene smernice, ki jih izdela pristojna javna strokovna služba za varstvo
narave. Za vse posege na območja naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij je potrebno predhodno pridobiti
naravovarstveno soglasje.
Na celotnem območju občine se pričakuje ugotovitev
obstoja geoloških in geomorfoloških naravnih vrednot, zato
so mogoče najdbe mineralov in fosilov. V dolini reke Ščavnice
je evidentirano območje pričakovanih naravnih vrednot tudi
s področja ekosistemov, habitatov ter rastlinskih in živalskih
vrst. Zgornji del Ščavniške doline, ki leži večinoma v Občini
Sveta Ana, je predlagan za zavarovanje kot krajinski park,
sama reka Ščavnica pa kot hidrološki naravni spomenik.
Na podlagi kategorizacije vodotokov po naravovarstvenem pomenu sodi reka Ščavnica večinoma v kategorijo naravno dobro ohranjenih vodotokov.
Območja naravne dediščine, ki so ogrožena zaradi
neprimerne rabe, nelegalne gradnje in posledic vseh vrst
onesnaževanja, bomo v prostorskih izvedbenih aktih obravnavali kot območja sanacij s podrobnejšimi ukrepi za
izboljšanje stanja.
Območje varstva narave je prikazano na karti št. 9 “Zasnova varstva narave”.
3.5.2. Kulturna dediščina
Kulturna dediščina na območju občine so območja in
kompleksi, grajeni ali drugače oblikovani objekti, ki se nanašajo na arheološko, profano stavbno, sakralno in memorialno
dediščino. Seznam območij in objektov kulturne dediščine je
opredeljen v Strokovni podlagi za varstvo kulturne dediščine,
ki jo je v aprilu 2001 izdelal regionalni Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor. Del kulturne dediščine
je že zavarovan z odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Lenart v letu 1992.
Na območju občine so lokacije arheološke dediščine na
jugu občine in v Ščavniški dolini ter severno od reke Ščavnice, ostanki v obliki gomil so se ohranili v Zgornji Ročici, Žicah
in Zgornji Ščavnici, pričevanja iz rimske dobe pa so v Rožengruntu in na dveh mestih v Zgornji Ščavnici. Arheološka
območja in spomeniki se varujejo rezervatno, kar pomeni, da
niso predmet sistematičnih izkopavanj. Le-te se izvajajo le
izjemoma v primeru posegov širšega družbenega oziroma državnega pomena. Ohranjenih je več primerov etnološke dediščine, kjer izstopajo stanovanjske hiše. Na območju občine
dopolnjujejo kulturno dediščino še številne kapelice in cerkev
Svete Ane v naselju Sveta Ana v Slovenskih goricah.
Namen varovanja območij kulturne dediščine, še posebej kulturnih in zgodovinskih spomenikov, je izboljšanje
stanja in ohranjanje spomenikov, njihovo redno vzdrževanje
in dostopnost. Pri izdelavi urbanistične dokumentacije je potrebno upoštevati podrobnejša varstvena merila in režime za
posamezen tip enote kulturne dediščine iz Strokovne podlage. Skladno z zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni
list RS, št. 7/99) je potrebno v postopkih sprejemanja prostorskih izvedbenih aktov pridobiti kulturnovarstveno mnenje.
S proračunskimi viri, sredstvi imetnikov spomenikov in
drugimi viri bomo postopno sanirali ter prezentirali najpomembnejšo kulturno dediščino.
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Vsa območja in objekti kulturne dediščine, zavarovani
in evidentirani, so prikazana na karti št. 8
»Zasnova varstva kulturne dediščine«.
3.6. Območja za rekreacijo v naravnem okolju in območja za turizem
Za potrebe rekreacije bomo urejali zelene površine
znotraj oziroma ob naseljih ter rekreacijo navezovali na
obstoječa območja s turistično funkcijo (izletniški, kmečki,
lovski, zimsko športni, obvodni turizem). Pri tem bodo posebej upoštevane dostopnost, naravne znamenitosti, kulturni in zgodovinski spomeniki ter krajinske kvalitete prostora.
Rekreacijska območja bomo urejali na način, ki ne bo rušil
naravnega ravnovesja v krajini.
3.7. Sanacija naravnih virov
Stopnja onesnaženosti naravnih virov, s katero se srečujemo tudi na območju Občine Sv. Ana, določa naslednje
skupne cilje:
– preprečevati nevarnosti in nova žarišča onesnaževanja ter pri različnih dejavnostih
zmanjšati tveganje za poškodbo okolja,
– ohranjati kakovost še neonesnaženih ali zmerno onesnaženih območij,
– ohraniti kvaliteto zraka,
– doseči možno stopnjo čistosti vode potoka Ščavnica
in zmanjšati nevarnost onesnaženja,
– varno in gospodarno ravnati z odpadki in sanirati odlagališča,
– zmanjšati hrup, onesnaženost tal in ionizirajoča sevanja.
Zmanjšanje nevarnosti za okolje bo zagotavljeno med
drugim tudi z ekološko varno proizvodnjo, transportom in
uporabo zaščitnih sredstev za potrebe kmetijstva, nadalje s
sanacijo ostankov zaščitnih sredstev in z zbiranjem, reciklažo
ter uničevanjem embalaže zaščitnih sredstev.
Za uresničitev navedenih ciljev bodo pomembne zakonska podpora, večja ekološka osveščenost, ustrezno
razmeščanje dejavnosti v prostoru, podprto s celovitimi
presojami vplivov posegov na okolje in upoštevanje načela
»povzročitelj plača«.
Onesnaženost voda in zmanjšanje neoporečnosti zalog
pitne vode v občini bomo preprečevali z ukrepi, kot so:
– gradnja kanalizacije in čistilne naprave,
– prehod na način kmetovanja, ki upošteva rabo ekološko primernejših gnojil in zaščitnih sredstev,
– zmanjšanje tveganja z ustrezno izvedbo gospodarskih
in drugih objektov ter transportnih poti,
– vzpostavitev katastra posebnih odpadkov in nevarnih
snovi.
Ravnanje z odpadki obsega sistema ločenega zbiranja
odpadkov (zlasti posebnih) na izvoru, ureditev rednega odvoza na celotnem območju občine in kompostiranje biološko
razgradljivih odpadkov. V okviru medobčinskega projekta
sodeluje občina pri nadaljevanju aktivnosti za določitev lokacije regijskega centra za ravnanje s komunalnimi odpadki
in njegovo izgradnjo.
Komunalni odpadki na območju občine se v okviru sistema za ravnanje odpadkov zbirajo, deponirajo in odvažajo ločeno glede na vrsto in materialni izvor odpadka. Odlagajo se na
odlagališču komunalnih odpadkov sedanje Občine Lenart.
Hrupnost bomo preprečevali in postopno zmanjševali z
upoštevanjem meril glede hrupnosti in protihrupnih ukrepov
v vseh fazah prostorskega planiranja in urbanističnega načrtovanja, pri prometnih ureditvah, pri projektiranju, izboru
gradbenih materialov in izvedbi objektov.
Za ugotavljanje in zmanjševanje onesnaženosti tal bo
potrebno vzpostaviti sistem meritev, preprečevati industrijske
emisije in izvajati nadzor nad rabo kemičnih snovi v kmetijstvu.
Na karti št. 9 je prikazana »Zasnova sanacij«.
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3.8. Poselitev
Zasnova poselitve teži k ohranjanju obstoječe poseljenosti ter usmerjanju gradnje predvsem v občinsko središče
in v ureditveno območje lokalnega središča. V teh naseljih
bomo zagotovili stavbna zemljišča, komunalno opremo in
oskrbne ter storitvene dejavnosti, ki bodo služile tudi širšemu zaledju.
Pri razvoju poselitve bo med drugim upoštevano načelo optimalne izrabe že zgrajenih kapacitet energetske in
komunalne infrastrukture.
Pri poseljevanju podeželja bomo ohranjali obstoječe
poselitvene značilnosti, ki jih pogojujejo prirodne razmere
in značilen sistem izrabe zemljišč: razvejane obcestne vasi
oziroma suburbana naselja v dolinskem svetu in zaselki ter
razpršeno razmeščene kmetije. Naselja, za katera niso opredeljena ureditvena območja in prostorsko predstavljajo zaselke ali gručasto razporejene zgradbe, bomo razvijali izključno
v povezavi z agrarno funkcijo, saj leže v povsem agrarnem
območju, kjer bi z uvajanjem kakršnekoli urbanizacije dosegli nezaželene posledice drobljenja posesti in konflikte med
obstoječimi tradicionalnimi strukturami in novimi urbanimi
tvorbami.
S prostorskimi ukrepi bomo prispevali, da bodo tudi
manjša naselja in območja s pretežno kmetijsko dejavnostjo
pridobila nove razvojne možnosti in kakovosti (infrastrukturna
opremljenost). Oblikovno bomo vsa naselja razvijali po urbanističnem konceptu, ki bo upošteval zasnovo naselbinskega
jedra in pokrajinske značilnosti.
Ohranjali bomo razpršeno poselitev, ki omogoča izrabo
prirodnih danosti za kmetijstvo, gozdarstvo in spremljajoče
dejavnosti, z novogradnjami pa ne bomo spreminjali značilnega pokrajinskega vzorca.
Prostor bomo urejali na način, ki bo ob upoštevanju razvojnih teženj in sprememb v osnovi ohranjal prvotno zasnovo
poselitve in izrabe tal. Pri tem bo izhodišče uvrščenost območja občine glede identitete prostora v t.i. slovenjegoriško
arhitekturno regijo, za katero so značilna razložena naselja.
Podrobno bodo načini urejanja in pogoji ter kriteriji za
poseganje v podeželski prostor opredeljeni v ustreznem
prostorskem izvedbenem aktu.
Urejanje prostora bo v veliki meri usmerjeno tudi v saniranje in preprečevanje nelegalne gradnje.
Načini urejanja prostora s prostorskimi izvedbenimi akti
so prikazani v karti št. 10 “Usmeritve za načine urejanja s
prostorskimi izvedbenimi akti”.
3.8.1. Funkcije naselij v omrežju naselij
Omrežje naselij v občini izhaja iz osnovnega koncepta
poselitve, ki predvideva policentrični razvoj urbanih središč
in približno enakomeren komunalni razvoj na celotnem območju občine.
Naselje Sveta Ana je po klasifikaciji glede na oskrbne
in storitvene dejavnosti opredeljeno kot središče občinskega
pomena. Svojo tovrstno vlogo bo okrepilo z izpopolnjevanjem
in širjenjem terciarnih in kvartarnih dejavnosti (trgovina, kultura, izobraževanje, uprava, zdravstvo...).
Status lokalnega središča ima naselje Lokavec. To
naselje ima zaradi svoje lege nekatere osnovne oskrbne in
storitvene dejavnosti.
V občinskem središču, kjer današnji obseg oskrbnih in
storitvenih dejavnosti še ne dosega potrebnega nivoja glede
na plansko funkcijo, bomo z ustrezno politiko opremljanja
stavbnih zemljišč ter drugimi lokacijskimi možnostmi spodbujali dopolnitev teh dejavnosti.
V ostalih naseljih ne bomo vzpodbujali razvoja oskrbnih, storitvenih in proizvodnih dejavnosti, ki bi presegale zgolj
lokalni nivo, in sicer z namenom, da se ohrani značilnost
podeželskih krajev.
Omrežje centralnih naselij, njihova vloga v tem omrežju
in velikost je prikazana na karti št. 1 »Zasnova poselitve in
funkcij naselij«. Podatek v tej karti o velikosti oziroma številu
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prebivalcev v posameznem naselju se nanaša na ureditveno
območje tega naselja in predstavlja ocenjeno modifikacijo
podatka o številu prebivalcev v naselju kot statistično-administrativni prostorski enoti.
3.8.2. Ureditvena območja naselij, razpršena poselitev
in razpršena gradnja
Ureditvena območja naselij so prostorske enote planskega značaja, kamor v skladu z zasnovo policentrične poselitve usmerjamo stanovanjsko in drugo gradnjo. Namen
prostorskega zaokroževanja naselij je v prvi vrsti omogočanje
optimalnih komunalnih in infrastrukturnih ureditev, ustvarjanje ustreznega oskrbnega sistema in ohranjanje najboljših
kmetijskih zemljišč.
Na območju Občine Sveta Ana imata določeno ureditveno območje naselja Sveta Ana in Lokavec.
Vsa zemljišča znotraj ureditvenih območij naselij in drugih ureditvenih območij so stavbna zemljišča, razen tistih,
ki po zakonu niso stavbna zemljišča kot so proste zelene
površine in vodne površine. Stavbna zemljišča na območju
naselij bomo urejali skladno z razvojem naselij za potrebe
gospodarstva, stanovanjske in druge gradnje.
Za širitev ureditvenih območij naselij bomo, kjer bo to
mogoče, uporabili manj pomembne kmetijske ali gozdne
površine in le izjemoma najboljša kmetijska zemljišča. Prvenstveno pa velja kriterij, da se za prostorski razvoj najprej
uporabijo še proste površine znotraj ureditvenih območij
naselij.
Širitev ureditvenega območja naselja je predvidena za
občinsko središče Sveta Ana, in sicer za 11,28 ha, in sicer
za namene stanovanjske in druge gradnje. Hkrati se iz ureditvenega območja naselja Sveta Ana izločajo površine, ki
zaradi neugodnih naravnih razmer niso zazidljive oziroma je
lega teh površin zaradi drugih razlogov neugodna, in sicer v
velikosti 4,85 ha.
Ureditvena območja naselij so prikazana na kartah
kartografske dokumentacije.
Za območja, ki imajo identitetni vzorec razpršene poselitve v obliki razpršenih in razloženih naselij, se ureditvena
območja ne določijo – ohrani se avtohtona oblika poselitve.
Izven ureditvenih območij naselij oziroma zunaj poselitvenih območij bo na drugih kmetijskih zemljiščih gradnja
novih objektov možna kot zaokrožitev oziroma razširitev obstoječih zaselkov, zunaj zaselkov bo gradnja novih objektov
možna v povezavi z obdelavo določenega obsega kmetijskih
zemljišč.
Gradnja na najboljših kmetijskih zemljiščih bo mogoča
le, če ni mogoče uporabiti zemljišč, manj primernih za kmetijsko pridelavo. Praviloma se zemljišča za gradnjo objektov na
najboljših kmetijskih zemljiščih določijo na osnovi variantnih
predlogov.
Na območjih obstoječe razpršene gradnje bo gradnja
možna le v saniranih zaselkih, nastalih s funkcionalnim in
morfološkim zgoščevanjem ter zaokrožanjem. Nova razpršena gradnja ni dovoljena, razen v povezavi z obdelavo
določenega obsega kmetijskih zemljišč za potrebe kmetijstva
in za potrebe dopolnilnih dejavnosti kmetij v skladu z določili
dolgoročnega plana države.
3.8.3. Stavbna zemljišča
Občinska politika na področju stavbnih zemljišč bo
usmerjena v zagotavljanje racionalne rabe zemljišč, v racionalno gradnjo in v preprečevanje stihijskega razvoja v
prostoru.
Stavbna zemljišča so zemljiške parcele, ki ležijo na
območju, ki je s prostorskim planom občine namenjeno za
graditev objektov in so na njih objekti že zgrajeni ali pa šele
bodo. Stavbna zemljišča so prikazana v kartografski dokumentaciji k planu v merilu 1: 5000 kot stavbna zemljišča
znotraj ureditvenih območij naselij in drugih ureditvenih območij za poselitev in stavbna zemljišča na območju razprše-
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ne gradnje oziroma poselitve. Znotraj navedenih ureditvenih
območij so vsa zemljišča opredeljena kot stavbna razen
zemljišč na območjih, ki se jim ohrani primarna namenska
raba, vendar jo je treba podrejati zahtevam poselitve, in pa
tistih zemljišč, ki niso stavbna zemljišča že po samem zakonu
(npr. vodna zemljišča).
Stavbno zemljišče po tem planu je v celoti ali v delu tudi
tista zemljiška parcela, ki v kartografski dokumentaciji sicer
ni prikazana kot stavbno zemljišče, vendar izpolnjuje vsaj
enega od naslednjih pogojev:
– zanjo je bila plačana odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda, odmerjena na
podlagi izdelane lokacijske dokumentacije;
– na njej stoji objekt, zgrajen pred letom 1967;
– za graditev objekta, voda ali naprave na njej so bila
izdana vsa predpisana dovoljenja.
Zemljišča, na katerih so zgrajeni objekti brez predpisanih dovoljenj, pravno niso stavbna zemljišča. Vsak
primer tovrstnega zemljišča je potrebno posebej obravnavati in zanj ugotoviti, ali je možna legalizacija objekta, ki
na njem stoji glede na kriterije za širjenje poselitve. Šele
na podlagi take proučitve je možno v prostorskem planu
določiti novo stavbno zemljišče in s tem omogočiti legalizacijo objekta.
Območje stavbnega zemljišča se lahko v prostoru natančneje določi, kolikor se pri izdelavi podrobne prostorske
dokumentacije ugotovi, da zaradi naravnih danosti ne ustreza. Pri tem se obseg stavbnega zemljišča, naveden v bilanci
površin, ne sme povečati, preoblikovano območje stavbnega
zemljišča pa mora biti delno v območju ali pa v neposredni
bližini stavbnega zemljišča, prikazanega v kartografski dokumentaciji k planu.
Na področju urejanja in opremljanja stavbnih zemljišč
bomo postopoma prehajali na realno vrednost stavbnih zemljišč. Finančni in drugi pogoji za oddajo stavbnega zemljišča
bodo zagotovili smotrno in racionalno uporabo stavbnih
zemljišč.
Površina stavbnih zemljišč znotraj ureditvenih območij naselij je 71,27 ha, na območjih razpršene gradnje pa
149,88 ha, skupaj 221,15 ha. Površina stavbnih zemljišč
se bo z določitvijo novih območij za gradnjo povečala za
22,46 ha.
3.9. Prometno omrežje
Osnovni cilj razvoja prometa v občini je izgrajevanje
optimalne strukture prometnega omrežja in čim boljša vključenost v državni prometni sistem ter povezanost le-tega
z mednarodnim prometnim sistemom. Razvoj prometa in
prometnega omrežja bo usmerjen v raznovrstnost in multifunkcionalnost.
3.9.1. Cestno omrežje
V občini je precej hribovitega sveta, kar vpliva na slabšo
prometno dostopnost nekaterih predelov občine. Tudi zato
bomo aktivnosti na področju cestnega prometa usmerjali
v izboljšanje propustnosti posameznih prometnih smeri in
izboljšanje kvalitete prometnega omrežja. Skrbeli bomo, da
bodo odročnejši kraji na zadovoljiv način povezani z urbanimi
in zaposlitvenimi središči.
Izdelali bomo plan razvoja in izgradnje občinskega
cestnega omrežja. Z urejanjem regionalnih in lokalnih
cest bomo prvenstveno zagotavljali kvalitetnejšo povezavo med središčem in drugimi naselji v skladu z zasnovo
poselitve.
Potrebno bo rekonstruirati in zgraditi na novo več odsekov gozdnih in drugih nekategoriziranih cest, ki služijo kot
dostopne ceste do stanovanjskih hiš in zlasti odročnejših
kmetij. Za gozdne ceste in dovozne poti bo poleg upravljalca
potrebno opredeliti tudi način njihovega vzdrževanja.
Zasnova cestnega omrežja je prikazana na karti št. 4 z
naslovom »Zasnova prometnega omrežja«.
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3.9.2. Omrežje kolesarskih povezav
Za potrebe kolesarskega prometa in kolesarske rekreacije bomo uredili lokalne poti za kolesarje in jih navezali
na predvideno omrežje kolesarskih povezav v sosednjih
občinah. V ta namen bomo sprovedli aktivnosti za izdelavo
dokumentacije, ki bo opredelila lego kolesarskih povezav,
prometno tehnične standarde za njihovo izvedbo in opredelila vključenost kolesarske infrastruktue v turistične in
rekreacijske dejavnosti ter prostorske ureditve na območju
občine.
Vzpostavljanje kolesarskih povezav bo praviloma zasnovano na načelu ločevanja kolesarskega prometa od prometa z motornimi vozili.
3.9.3. Omrežje zračnega prometa
Preko območja občine potekajo zračne poti, celotno
območje občine pa se nahaja v terminalni coni letališča
Maribor.
Pri načrtovanju posegov v prostor je treba upoštevati,
da se za ovire pod zračnimi potmi štejejo objekti in naprave
zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj
25 m, če se nahajajo znotraj varovanih pasov posameznih
cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.
Zato je potrebno pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju
takih objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost
zračnega prometa, predhodno pridobiti ustrezno soglasje
Ministrstva za promet, Uprave RS za civilno letalstvo.
3.10. Zveze
3.10.1. Telekomunikacijsko omrežje
Na tem področju bomo sledili sodobnim tehnično
tehnološkim in organizacijskim tokovom. Poštne in telekomunikacijske zmogljivosti bodo razširjene in modernizirane.
Preko območja občine poteka optični kabel iz Benedikta, na
katerega je vezana centrala LC Sveta Ana. V naselju Sveta
Ana in na območju v smeri Krivi vrh – Froleh in Rožengrunt
– Lokavec poteka primarno telekomunikacijsko omrežje.
Preostalo območje občine je pokrito s prostozračnim telekomunikacijskim omrežjem.
Telefoska centrala v naselju Sveta Ana ima analogne
telefonske priključke zasedene 80%, inštalirane ISDN telefonske priključke pa 33%.
Nadzemno kabelsko omrežje na območju občine bo
grajeno v omejenem obsegu, nadzemne telekomunikacijske
linije z golimi vodniki pa bodo v celoti opuščene in odstranjene. Razširjeno bo naročniško telefonsko omrežje in skladno
s tem povečana zmogljivost telefonskih central s ciljem zagotovitve ca. 30 telefonskih priključkov na 100 prebivalcev.
Kot determinanta prostorskega urejanja se s planom
varujejo obstoječi in predvideni telekomunikacijski koridorji.
Zasnova poštnega in telekomunikacijskega omrežja je
prikazana na karti št. 5 »Zasnova energetskega, poštnega in
telekomunikacijskega omrežja in rudnin«.
3.10.2. Poštno omrežje
V občinskem središču je načrtovan poštni center s poštno enoto. Zasnova poštnega omrežja je prikazana na karti
št. 5 »Zasnova energetskega, poštnega in telekomunikacijskega omrežja in rudnin«.
3.11. Energetsko omrežje
Energetska preskrba Občine Sveta Ana bo v prihodnje
temeljila na treh energetskih sistemih: elektroenergetskem,
plinskem in komplementarnem (premog, naftni derivati, ostalo). Te sisteme bomo obravnavali kot celoto in uravnotežili
njihov medsebojno pogojeni razvoj. Posebna pozornost bo
posvečena ekološkim vidikom uporabe tega ali onega energenta, racionalizaciji porabe energije in uvajanju alternativnih virov energije. Izgradnjo stanovanjskih, gospodarskih in
infrastrukturnih objektov bomo spremljali z hkratno izgradnjo
energetskega omrežja.
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3.11.1. Elektroenergetsko omrežje
Razvoj elektroenergetskega omrežja na območju občine bo usmerjen v dograjevanje in obnavljanje obstoječih
proizvodnih in distribucijskih kapacitet. Elektrogospodarska
podjetja bodo skrbela za večjo razvejanost električnega
omrežja in zagotavljanje enakih napetostnih razmer na celotnem območju občine.
Preko območja občine poteka objekt za prenos električne energije – daljnovod DV 1x110 kV Radenci – Sladki
vrh, drugi elektroenergetski objekti so transformatorske
postaje 20/0,4 kV ter 20 kV srednjenapetostno omrežje in
pripadajoče nizkonapetostno omrežje z javno razsvetljavo.
Srednjenapetostno omrežje je z električno energijo napajano
iz razdelilnih transformatorskih postaj v Radencih in Lenartu.
Srednjenapetostno in nizkonapetostno omrežje je nadzemne
in podzemne izvedbe, pri tem pa bo tudi v bodoče gradnja v
strnjenih urbanih območjih podzemne, izven naselij pa nadzemne izvedbe.
Elektrogospodarstvo bo postopno dograjevalo mrežo
transformatorskih postaj s šestnajstimi novimi transformatorskimi postajami, z 20 kV priključnimi daljnovodi oziroma
kablovodi novih transformatorskih postaj ter pripadajočim nizkonapetostnim omrežjem. Planiranje novih transformatorskih
postaj in pripadajočega omrežja bo odvisno od povečanja
obremenitev ter tam, kjer se bodo pojavile slabe napetostne
razmere pri odjemalcih, priključenih na obstoječe elektroenergetske vode in objekte. Pred izdelavo prostorskih izvedbenih aktov je potrebno pridobiti pogoje upravljalca
elektroenergetskega omrežja.
Elektroenergetsko omrežje je prikazano na karti št. 5
»Zasnova energetskega, poštnega in telekomunikacijskega
omrežja in rudnin«.
3.11.2. Plinovodno omrežje
Na območju občine ni plinovodnega omrežja, vendar
je možna izgradnja sistemov za individualno ogrevanje na
utekočinjeni naftni plin preko vgrajenega hišnega kontejnerja,
in sicer za posamično zgradbo ali skupino zgradb.
3.12. Oskrba z vodo in ravnanje z odplakami
3.12.1. Oskrba z vodo
Na področju vodooskrbe je osnovna usmeritev zagotavljanje zadostnih količin kakovostne pitne in tehnološke vode
na celotnem območju občine. Območja, kjer vodooskrba ni
urejena, bomo prednostno opremljali z novim vodovodnim
omrežjem.
Strategija razvoja oskrbe z vodo je zastavljena v naslednjih smereh:
– zmajšati izgube v vodovodnem sistemu,
– optimalno izkoristiti obstoječe vodne vire v občini,
– sodelovati pri izgradnji novih črpalnih in vodohrambenih kapacitet za napajanje sistema Mariborskega vodovoda
(t.j. sodelovati pri izvajanju programa optimalne izrabe vodooskrbnega sistema in programa zagotavljanja vodnih virov za
sistem Mariborskega vodovoda).
Urediti bo potrebno upravljanje z lokalnimi vodovodi, za
kar je potrebno predhodno ugotoviti njihovo stanje, urediti
tehnično in ostalo dokumentacijo, izdelati in izvesti sanacijske programe ter končno opredeliti ustreznega upravljalca.
Na območju občine potekajo vodovodi, ki oskrbujejo
večji del občine s pitno vodo iz vodooskrbnega sistema
Mariborskega vodovoda, na območju naselja Lokavec se
uporablja tudi pitna voda iz lokalnih in lastnih zajetij. Izgradnja novih cevovodov, distribucijskega omrežja, vodohranov,
prečrpalnic in razbremenilnikov bo potekala usklajeno s
stanovanjsko, infrastrukturno in gospodarsko gradnjo ter v
soodvisnosti od povečanja razpoložljivih črpalnih kapacitet.
Tudi v bodoče bomo prioritetno urejali lokalno vodooskrbo in vzdrževali ter obnavljali obstoječi vodovodni sistem.
Izvajali bomo ukrepe za zmanjšanje izgub vode iz
omrežja, nadalje za varčevanje s pitno vodo, za vzdrževanje
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hidrantne mreže za potrebe požarne varnosti in za modernizacijo vodovodnega sistema. Zagotovili bomo dodatne kapacitete rezervoarjev z izgradnjo vodohrama v Lokavcu.
Izgradnja vodovodnih objektov, vodov in naprav, ki niso
opredeljeni v tem planskem dokumentu, je predmet sektorskega plana za področje oskrbe z vodo.
Obstoječe in predvideno vodovodno omrežje je prikazano na karti št. 7 »Zasnova oskrbe z vodo«.
3.12.2. Ravnanje z odplakami
Osnovne naloge na tem področju bodo odvodnja in
čiščenje odpadnih voda zaradi zaščite okolja zlasti vodnih
virov in površinskih vodotokov in zagotovitev komunalnega
standarda ter sanitarno higienske varnosti občanov. Prioritetna bo izgradnja kanalizacije na že urbaniziranih območjih v
bližini obstoječih in bodočih vodnih virov.
Zastavljeni cilji tega komunalnega področja so:
– izgradnja kanalizacijskih omrežij primarnih zbiralnikov,
čiščenje odpadnih voda v čistilnih napravah,
– spremljanje izgradnje novih stanovanjskih, gospodarskih in infrastrukturnih objektov z izgradnjo kanalizacijskega
omrežja,
– odvodnja odpadnih voda industrijskih in drugih onesnaževalcev z javnim kanalizacijskim sistemom le pod pogojem, da le-ti izvedejo predčiščenje svojih odpadnih voda.
Zlasti za zaščito voda potoka Ščavnice in drugih potokov je potrebno urediti odvajanje in čiščenje odpadnih voda
na skupnih manjših čistilnih napravah.
Na območju občine kanalizacija še ni zgrajena. Pripravljena je idejna zasnova izgradnje javne kanalizacije, po kateri
je predvideno, da bo v naselju Sveta Ana čiščenje odpadnih
vod potekalo preko primarnega zbiralnika fekalne kanalizacije z zbirnim jaškom, ki bo povezal kanalizacijske vode in
novi kanalizacijski sistem speljal do čistilne naprave. Zaradi
izenačevanja komunalnega standarda vseh občanov je potrebno zgraditi povezan kanalizacijski sistem tudi za zaselke
s končno dispozicijo na biološki čistilni napravi.
Zlasti za zaščito voda reke Ščavnice in drugih potokov
je potrebno urediti odvajanje in čiščenje odpadnih voda na
skupnih manjših čistilnih napravah.
Na karti št. 6 »Zasnova kanalizacijskega omrežja« je
opredeljeno omrežje predvidenih primarnih zbiralnikov in
čistilnih naprav.
3.13. Zaščita in reševanje
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini
obsega varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine
in okolja. Naravne nesreče so poplava, potres, zemeljski plaz
in izrazite vremenske ter druge neprilike, druge nesreče, pa
velike nesreče v prometu, razne ekološke nesreče, vojna
ipd. Občina sodi med srednje ogrožene občine od naravnih
in drugih hudih nesreč. Naravne in druge nesreče, ki jih je tu
mogoče pričakovati, so zlasti: učinki hudournikov in neurij,
veliki požari, žled in snegolom, nesreče pri prevozu nevarnih
snovi, večje prometne nesreče, posledice potresa in vojnega
delovanja. Pri poseganju v prostor je potrebno poskrbeti, da
se omenjene nevarnosti in tveganja zanje ne bodo povečevala, temveč zmanjševala.
V občini je plazovom izpostavljeno celotno področje.
Zato je posege v prostor potrebno načrtovati tako, da bodo
hribine obremenjene le do dopustne mere in da bo zlasti
poskrbljeno za kvalitetno odvodnjavanje na novih objektih.
Aktivne plazove v občini bo potrebno sanirati. Na erozijsko
ogroženih območjih je raba zemljišč omejena, pri načrtovanju
novih posegov v prostor pa je predhodno treba izvesti nujne
protierozijske ukrepe. Z namenom brzdanja erozijskih moči
meteornih voda je prepovedano posegati v vrhnjo plast tal na
večjih sklenjenih površinah.
Zaradi preprečevanja škod spričo neurij, ki ogrožajo
predvsem ravninski del občine, je potrebno ohranjati gozdove v nižini in obrobne gozdove, ki so naravna pregrada za
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vetrove. Med preventivne ukrepe sodi gojenje protivetrnih
nasadov ob potokih v ravninskem predelu občine, gradnja
energetskih napeljav v kabelski izvedbi ipd.
Z vidika poplavne ogroženosti bo potrebno skrbeti za
dovolj veliko prepustnost strug in prepustov v njih. Za posege v poplavna območja je treba v fazi izdelave izvedbenega
akta pridobiti strokovne podlage glede poplavne ogroženosti,
kjer bodo proučene visokovodne razmere in podane rešitve
protipoplavne varnosti.
Pri vseh prostorskih in gradbenih aktih je potrebno
poseben poudarek nameniti ukrepom prometne varnosti in
preprečitvi ekoloških nesreč.
Območje občine leži na območju pričakovanih potresov
VI. do VII. stopnje po MSK dvanajststopenjski lestvici.
Občina bo v okviru varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v okvirih svoje pristojnosti in zadolžitev med drugim poskrbela tudi za vzpostavitev in vzdrževanje zaščitnih
objektov, objektov za opremo in usposabljanje, skladišč,
telekomunikacijskih in alarmnih naprav ipd. Skrbela bo za
zagotovljenost oskrbe s pitno vodo in električno energijo,
prometnih povezav, delujoče komunalne infrastrukture in
zaščite kulturne dediščine tudi v primeru nesreč oziroma v
bistveno spremenjenih razmerah. Na območju občine bodo
v okviru organizacijske naloge za izvedbo plana evidentirani
in zaščiteni tisti viri pitne vode, ki so pomembni za oskrbo v
spremenjenih razmerah.
4. OPREDELITVE ZA URESNIČEVANJE PROSTORSKIH
SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA
PLANA OBČINE
Na vseh področjih urejanja prostora bomo sprejemali
takšne ukrepe, ki bodo vodili k uresničevanju zastavljenih
ciljev glede urejanja prostora. Merila, načela in pogoje za
urejanje posameznih območij bomo natančneje določili v
prostorskih izvedbenih aktih.
4.1. Usmeritve glede načinov urejanja prostora s prostorskimi izvedbenimi akti (PIA)
Akti za urejanje prostora, prikazani v karti št. 10 »Usmeritve za načine urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti«,
bodo omogočali racionalno izrabo prostora in učinkovito
realizacijo investicijskih pobud. V njih bo podrobneje določeno, na kakšen način naj bodo izvedeni predvideni posegi
v prostor.
Ureditveno območje naselja Sveta Ana urejamo s
prostorskimi ureditvenimi pogoji, za območje središča naselja bomo sprejeli ureditveni načrt, za nenačeta območja
kompleksne graditve pa zazidalne načrte.
Ostala naselja urejamo s prostorskimi ureditvenimi pogoji (PUP). Pomembnejše posege na področju infrastrukture
bomo urejali z lokacijskimi načrti. Za zahtevnejše posege na
območjih, ki jih urejamo s prostorskimi ureditvenimi pogoji,
bomo pripravili ustrezne strokovne podlage. Kjer bo mogoče,
bo pri izdelavi novih prostorskih izvedbeni aktov upoštevana
že izdelana urbanistična dokumentacija iz preteklih let.
4.2. Merila za ugotavljanje odstopanj od sprejetih prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana, ki
narekujejo spremembo plana
V primerih, ko bo izvajanje nalog in ciljev iz dolgoročnega plana nemogoče ali neprimerno, bodo nastopile
okoliščine za spremembe in dopolnitve prostorskega plana
občine. Dolgoročni plan podaja obvezna izhodišča za pripravo sektorskih planov in razvojnih programov. Obvezna
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izhodišča dolgoročnega plana Republike Slovenije in obvezna izhodišča občine so navedena v poglavju 5. Prostorske
sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana bodo spremenjene v primerih, ko bomo na osnovi javno utemeljene
potrebe odstopali od sprejetih obveznih izhodišč. Vse druge
spremembe bodo utemeljene s programskimi zasnovami,
prostorskimi izvedbenimi akti in sektorskimi razvojnimi programi ter projekti.
4.3. Program dodatnih raziskav, analiz in študij
Za konkretizacijo planskih zasnov in uresničevanje
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
občine bomo izdelali naslednje strokovne podlage, raziskave
in analize:
– program nadomeščanja kmetijskih zemljišč, ki so zaradi širšega (javnega) interesa prenehala biti kmetijska,
– izdelava katastra onesnaževalcev zraka,
– izdelava katastra onesnaževalcev voda,
– izdelava katastra posebnih odpadkov in nevarnih
snovi, izdelava katastra drugih odpadkov,
– izdelava katastra nelegalnih odlagališč in gramoznic,
– izdelava katastra hrupa in sanacijskega programa
za hrup,
– izdelava strokovnih podlag za prostorske ureditvene
pogoje za urejanje podeželskega prostora – v izdelavi,
– izdelava strokovnih podlag za območja za turizem in
rekreacijo,
– izdelava strokovnih podlag za omrežje kolesarskih
povezav na območju občine Sv. Ana,
– proučitev potreb in prostorskih možnosti lociranja
bencinskih črpalk na območju občine,
– proučitev obstoječih vodnih virov in analiza razpoložljivih količin vode za namakanje na predvidenih lokacijah
namakalnih površin,
– natančnejša določitev ogroženih območij po zakonu
o vodah (Uradni list RS, št. 67/02) predvsem so to poplavna,
erozijska in plazljiva območja ter potrebni ukrepi za sanacijo
in zmanjšanje ogroženosti le-teh.
4.4. Naloge, ki jih Občina Sveta Ana izvaja skupaj z
drugimi občinami za skladnejši prostorski razvoj regije
Občina Sveta Ana bo skupaj s sosednjimi občinami izvajala naloge na naslednjih področjih:
– z Mestno občino Maribor: oskrba z vodo (regijsko
vodovodno omrežje),
– z Občino Lenart: cestno omrežje,
– z občinami v Podravski regiji: ravnanje z odpadki (regijski center za ravnanje z odpadki), oskrba z vodo (regijsko
vodovodno omrežje).
5. PROSTORSKE SESTAVINE DOLGOROČNEGA
PLANA REPUBLIKE SLOVENIJE, KI SO OBVEZNO
IZHODIŠČE ZA PRIPRAVO PROSTORSKIH SESTAVIN
DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA PLANA
OBČINE SVETA ANA, TER PROSTORSKE SESTAVINE
DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA PLANA
OBČINE SVETA ANA, KI SO OBVEZNO IZHODIŠČE
ZA PRIPRAVO SEKTORSKIH PLANOV IN RAZVOJNIH
PROGRAMOV
Obvezna izhodišča so povzeta po dolgoročnem planu
Republike Slovenije. Dodatno so opredeljena še obvezna
izhodišča prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Sveta Ana.
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Področje

Obvezno
izhodišče
prostorskih
sestavin
dolgoročnega
plana Republike
Slovenije

Kmetijska
zemljišča

zasnova najboljših
kmetijskih zemljišč

Vodni viri
Vodno
gospodarstvo

Rudnine

Varstvo
narave
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Obvezno
izhodišče
prostorskih
sestavin
dolgoročnega in
srednjeročnega
plana Občine
Sveta Ana

zasnova drugih
izvirov
načela in
usmeritve
za urejanje
in varovanje
vodnega sistema
raziskovalno
območje nafte
in plina in
geotermičnega
energetskega vira
smernice za
podrobnejše
načrtovanje
varstva naravnih
vrednot oziroma
naravne dediščine

zasnova drugih
rudnin (gramoz)
zasnova sanacije
gramoznic

Kulturna
dediščina

smernice za
podrobnejše
načrtovanje
varstva kulturne
dediščine

zasnova varstva
drugih kulturnih
spomenikov

Poselitev

načela in kriteriji
za usmerjanje
poselitve

središče
občinskega
pomena (Sveta
Ana)
ureditvena
območja naselij

Cestno
omrežje

zasnova omrežja zasnova omrežja
regionalnih cest:
lokalnih cest
R2 – 433
regionalna cesta
II. reda
Lenart-Trate-most
čez Muro
R3 – 730
regionalna cesta
III. reda
Žice-Sveta AnaZg. ŠčavnicaDražen vrh

Elektroenergetsko zasnova
omrežje
razmestitve
daljnovodnega
prenosnega
omrežja 110 kV
Radenci-Sl. Vrh

zasnova
razmestitve
daljnovodnega
prenosnega
omrežja 20 kV

6. KARTOGRAFSKI DEL PROSTORSKIH SESTAVIN
DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA PLANA
OBČINE
Kartografski del sestavljajo tematske karte, na katerih je
grafično predstavljena vsebina tekstualnega dela plana. Navedbe v tekstualnem delu in grafični prikazi se dopolnjujejo.
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A) Karte v merilu 1:25.000:
1. Zasnova poselitve in funkcij naselij,
2. Zasnova namenske rabe prostora,
3. Zasnova agrarnih operacij, vodnogospodarskih ureditev in vodnih virov,
4. Zasnova prometnega omrežja,
5. Zasnova energetskega, poštnega in telekomunikacijskega omrežja in rudnin,
6. Zasnova kanalizacijskega omrežja,
7. Zasnova oskrbe z vodo,
8. Zasnova varstva kulturne dediščine,
9. Zasnova ohranjanja narave,
10. Usmeritve za načine urejanja prostora s prostorskimi izvedbeni akti.
B) Kartografski del plana v merilu 1:5000 (kartografska
dokumentacija k planu)
Kartografska dokumentacija je predstavljena na preglednih katastrskih načrtih. Prikazuje opredelitve glede namenske rabe površin oziroma zemljišč, ki so pomembna za
dolgoročni razvoj, in sicer:
– območja najboljših kmetijskih zemljišč,
– območja kulturnih spomenikov,
– vsa druga območja, katerih namenska raba oziroma
poseben status je opredeljen v občinskih oziroma republiških
odlokih.
Poleg naštete vsebine kartografske dokumentacije k
planu so v njej prikazana še:
– zemljišča, ki spadajo med druga kmetijska zemljišča,
– lesnoproizvodni gozdovi,
– ureditvena območja naselij,
– stavbna zemljišča razpršene gradnje.

Uradni list Republike Slovenije
Parcelna številka

Katastrska
občina

Namen

261/15 del
261/14 del

Zg. Ščavnica
Zg. Ščavnica

obstoječ objekt, zgrajen pred letom 1967
stanovanjska gradnja
kot nadomestna gradnja za obstoječi objekt

101 del, 103 del, 104, Sveta Ana
106/1 del, 106/2,
192 del (cesta)

stanovanjska gradnja

14/1, 30/2,6 del

Zg. Ščavnica

gradnja objekta za
potrebe kmetijske
proizvodnje – hlev
(povečanje obstoječih
kapacitet)
gradnja športnih objektov za povečanje
ponudbe v dopolnilni
dejavnosti – kmečki
turizem

51/6

Kremberk

uskladitev s stanjem
v naravi: stanovanjski
objekt, zgrajen na
podlagi gradbenega
dovoljenja št. 3510291/99-04 z dne 19. 5.
1999.

425, 426 del, 434/1
Zg. Ročica
del, 434/2 del, 435/1,
435/2 del

gradnja nadomestne
stanovanjske in dveh
novih stanovanjskih
hiš

178

Rožengrunt

stanovanjska gradnja
na kmetiji

388/1 del, 388/2

Sp. Dražen vrh

gradnja stanovanjske
hiše za naslednika
kmetije

174 del

Rožengrunt

stanovanjska gradnja
na kmetiji z dopolnilno
dejavnostjo gostinstvo

320/3, 320/2 del,
327/11 del

Rožengrunt

gradnja svinjskega
hleva

512/2 del

Sp. Dražen vrh

garaža za kmetijsko
mehanizacijo

Namen

89/1, 89/6, 90/1
48/3 del

Kremberk
Kremberk

39, 41/1, 42/1,2 obe Krivi vrh
del, 387/1, 387/2 del, Zg. Ročica
388, 391/1,2
137/5, 138 del, 144
del, 145 del, 147/1
del, 147/2, 150/1,3,
150/2 del, 153/
1,2, 154/1,2, 156/
1,3,4,156/5, 157/2,
158, 159/1 del, 160/
1,4 obe del, 164/2,
384/2, 13, 14/1
363 del
Ledinek

stanovanjska gradnja
v ureditvenem območju naselja Sveta Ana

gradnja objekta za
potrebe kmetijske
proizvodnje
postavitev kapelice

1018 del

Zg. Ročica

stanovanjska gradnja

361

gradnja stanovanjsko
poslovnega objekta
– avtomehanične
delavnice
gradnja stanovanjske
hiše
za naslednico kmetije

3. člen
Sestavni del plana je sklep Vlade Republike Slovenije,
št. 350-00/2001-156 z dne 9. 12. 2003, sprejet na osnovi
strokovnega mnenja Ministrstva za okolje, prostor in energijo,
Urada RS za prostorsko planiranje, št. 352-11-17/01 z dne
2. 12. 2003 o usklajenosti predloga odloka o spremembah in
dopolnitvah planskih aktov Občine Lenart za območje Občine Sveta Ana z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin
planskih aktov Republike Slovenije.
4. člen
Spremembe v rabi zemljišč iz kmetijskega v stavbno
zemljišče se nanašajo na naslednje parcele:
Parcelna številka

85/2, 86/1,2 obe del

Katastrska
občina

Ledinek

Žice

gradnja stanovanjskega objekta

21 del, 22/1 del, 22/2 Žice
del

gradnja objekta za
potrebe kmetijske
proizvodnje

190 del

Žice

širitev obstoječega
avtomobilskega
servisa

497, 500/2

Žice

obrtna cona

334/1 del, 334/2 del
324/5 del, 324/2 del

Kremberk
Kremberk

stanovanjska in
poslovna gradnja
ureditev obcestnega prostora v javne
površine

1009

Zg. Ročica

stanovanjska gradnja

53/2,3, 58/1 del, 59/
2, 69/1 del, 69/4 del

Krivi vrh

športni park

169/1 del

Zg. Ščavnica

stanovanjska gradnja

Uradni list Republike Slovenije
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Parcelna številka

Katastrska
občina

Namen

52/1, 67, 68, 69/1,2,
71, 72, 73, 77, 78,
79/1,2,3, 80, 81, 82,
83/1, 85/1, 1026/2
del (cesta)

Zg. Ročica

zmanjšanje območja
za gradnjo zaradi neugodne lege in komunalne neopremljenosti
in vrnitev v primarno
rabo (drugo kmetijsko
zemljišče)

15/1, 16

Zg. Ročica

zmanjšanje območja
za gradnjo zaradi neugodne lege in komunalne neopremljenosti
in vrnitev v primarno
rabo (drugo kmetijsko
zemljišče)

38/1 del, 45, 46, 47,
48, 50/2,3 obe del,
51, 52/1, 188 del
(cesta)

Krivi vrh

zmanjšanje območja
za gradnjo zaradi
neugodnih naravnih
razmer

137/1 del

Zg. Ročica

stanovanjska gradnja

204

Kremberk

uskladitev s stanjem
v naravi: stanovanjski
objekt, zgrajen na
podlagi gradbenega
dovoljenja št. 351140/90-4 z dne 17. 7.
1990

65/2 del, 65/3 del

Žice

uskladitev s stanjem
v naravi: stanovanjski
objekt, zgrajen na
podlagi gradbenega
dovoljenja št. 35102243/94-2 z dne 7. 11.
1994

108/2

Krivi vrh

komunalni objekt
– čistilna naprava

74 del

Zg. Ščavnica

komunalni objekt
– vodohram

5. člen
Določbe prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Lenart, v delu, ki se nanašajo na območje Občine Sveta Ana
(Uradni list SRS, št. 37/89, Uradni list RS, št. 24/93, 57/96) in
prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini
Lenart, v delu, ki se nanašajo na območje Občine Sveta Ana
(Uradni list SRS, št. 2/89, Uradni list RS, št. 24/93) se smiselno uporabljajo tudi za spremembe in dopolnitve prostorskega
plana v letu 2002.
6. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Sveta Ana so na
vpogled v prostorih Občine Sveta Ana.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00304-03/2001
Sveta Ana, dne 26. februarja 2004.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.
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VRANSKO
1286.

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto
2004

Na podlagi 29. člena ZLS (Uradni list RS, št. 72/93 in
dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in
16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in
38/02) je Občinski svet občine Vransko na 9. redni seji dne
15. 3. 2004 sprejel v drugem branju

ODLOK
o proračunu Občine Vransko za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Vransko 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
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A)
Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2004
I.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
335.031
tekoči prihodki (70+71)
163.167
70
Davčni prihodki
124.103
700 Davki na dohodek in dobiček
89.874
703 Davki na premoženje
14.143
704 Domači davki na blago in storitve
20.086
71
Nedavčni prihodki
39.064
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
3.549
711 Takse in pristojbine
1.554
712 Nadomestilo za degradacijo
in uzurpacijo prostora
10
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
364
714 Drugi nedavčni prihodki
33.587
72
Kapitalski prihodki
2.997
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2.997
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
–
74
Transferni prihodki
168.867
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
168.867
II.
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
326.444
40
Tekoči odhodki
87.242
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
24.428
401 Prispevki delodajelcev za socialno varnost
3.067
402 Izdatki za blago in storitve
47.647
403 Plačila domačih obresti
9.600
409 Rezerve
2.500
41
Tekoči transferi
126.815
410 Subvencije
7.600
411 Transferi posemeznikom in gospodinjstvom 73.315
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
24.700
413 Drugi tekoči domači transferi
21.200
42
Investicijski odhodki
94.295
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
94.295
43
Investicijski transferi
18.092
430 Investicijski transferi
18.092
III.
Proračunski presežek (I.-II.)
8.587
B)
Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapit. deležev (750+751+752)

Proračun leta 2004
–
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Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2004
75
Prejeta vračila danih posojil
–
750 Prejeta vračila danih posojil
–
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
–
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
(440+441+442)
–
44
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
–
440 Dana posojila
–
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
–
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
–
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapit. deležev (IV.-V,)
–
C)
Račun financiranja
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2004
VII. Zadolževanje (500)
–
50
Zadolževanje
–
500 Domače zadolževanje
–
VIII. Odplačilo dolga (550)
8.587
55
Odplačilo dolga
8.587
550 Odplačilo domačega dolga
8.587
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–
X.
Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)
-8.587
XI. Neto financiranje (VI.+X.)
-8.587

Splošni del občinskega proračuna – prejemki in izdatki,
sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov, in posebni del, sestavljen po področjih proračunske porabe in po proračunskih postavkah – podkontih,
so priloga temu odloku.
3. člen
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki
stanovanjskega gospodarstva, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine
iz naslova zavarovanja le-tega, pristojbina za vzdrževanje
gozdnih cest, požarna taksa, taksa za obremenjevanje vode,
taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
ter druge predpisane namenske takse.
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 povečata obseg izdatkov finančnega
načrta uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem
obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih
oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata
obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkah/
podkontih, na katere se nanašajo in proračun.
4. člen
Predlagatelj finančnih načrtov neposrednega uporabnika lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva med
podkonti izdatkov v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna in po potrebi odpira nove podkonte.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah
pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunskega porabe v posebnem
delu proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom.
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6. člen
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih 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, ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu,
ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
7. člen
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki
bodo zahtevala plačilo v naslednjih letih, če je že odprta
postavka/podkonto v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadla v plačilo v prihodnjih letih za
investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
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
uporabnika.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih,
mora uporabnik vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino izterjave.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v
letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2004.
Št. 403-02/01-04
Vransko, dne 15. marca 2004.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za Park
tehnične kulture – poligon varne vožnje Čeplje

Na podlagi prvega odstavka 46. člena, prvega odstavka
77. člena, v povezavi s tretjim odstavkom 170. člena in prvim
odstavkom 171. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) ter na osnovi 7.
in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99
in 38/02), je Občinski svet občine Vransko na 9. redni seji dne
15. 3. 2004 sprejel
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ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu za Park
tehnične kulture – poligon varne vožnje Čeplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za lokacijski načrt)
S tem odlokom se ob upoštevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Vransko (Uradni list RS, št. 19/02) sprejme občinski lokacijski načrt za Park tehnične kulture – poligon varne vožnje Čeplje (v nadaljevanju: občinski lokacijski načrt).
2. člen
(vsebina lokacijskega načrta)
(1) Občinski lokacijski načrt iz 1. člena vsebuje besedilo
in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja urejanja,
na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov,
naprav, omrežij in ureditev ter okolje varstvene ukrepe, povezane z izgradnjo parka tehnične kulture.
(2) Tekstualni del obsega:
– odlok o občinskem lokacijskem načrtu,
– obrazložitev in utemeljitev občinskega lokacijskega
načrta,
– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov občine,
– opis funkcije in položaj območja,
– opis tehničnih rešitev,
– ureditev objektov in naprav komunalne in energetske
infrastrukture,
– opis prostorskih rešitev,
– opis oblikovalskih rešitev obravnavnega in kontaknega območja prostora,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi ter drugimi
nesrečami,
– seznam parcel prizadetih z ureditvami in podatki o
lastništvu,
– oceno stroškov za izvedbo občinskega lokacijskega
načrta,
– etape izvajanja občinskega lokacijskega načrta in
tolerance in
– pogoji in usmeritve organov in organizacij.
(3) Grafični del obsega:
– pregledna situacija M 1:5000,
– izrez iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine M 1:5000,
– situacija obstoječega stanja M 1:1500,
– obodno parcelacijo in načrt gradbenih parcel M 1:
1500,
– ureditvena-urbanistična krajinska situacija M 1:1500,
– situacija komunalne, energetske in teleprenosne infrastrukture M 1: 1500,
– geodetska kotirana situacija M 1:1500.
(4) Strokovne podlage o vplivih na okolje.
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(3) Deli zemljišč v obravnavanem območju z vsemi
spremljajočimi ureditvami:
K.o. Tešova: 796, 797/1, 797/2, 797/3, 798/3, 800/2,
806;
K.o. Prekopa: 471/1, 479, 481, 484, 486/2, 489, 490/1,
492, 494/1, 494/2, 796, 862, 1620/2, 1621/2.
(3) Zemljišča, ki so v občinskem lokacijskem načrtu
opredeljena zaradi izgradnje, nadomestne gradnje ali rekonstrukcije komunalne, energetske in teleprenosne infrastrukture:
– vodovod: 837/1, 841/1 in 497/21, 497/26, 497/27,
1602/1, 1621/2 (druga faza);
– elektrovod in teleprenosni vod: 494/2, 525/5, 1621/2,
2638, 2644 in 2645;
– kanalizacija: 173/1, 173/2, 482/2, 484, 1621/2;
III. FUNKCIJE OBMOČJA
4. člen
(funkcija območja)
Ureditveno območje iz 3. člena tega odloka obsega:
– območje poligona varne vožnje,
– območje hotela,
– območje avtokampa,
– območje cest in poti,
– območje ureditve kontaktnega prostora, vključno z
rekultivacijo zemljišč,
– območja ureditve obstoječih vodotokov in drugih vodnogospodarskih ureditev,
– območja za ureditev komunalnih, energetskih in teleprenosnih objektov in naprav,
– območja okolje varstvenih ukrepov,
– območje začasnih ureditev.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN KRAJINSKO
OBLIKOVANJE

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

5. člen
(lokacija predvidenih ureditev)
(1) Poligon varne vožnje leži na zahodni strani obravnavanega območja. Sestavljajo ga utrjene povozne površine z
vmesnimi zelenicami in objekti za inštruktorje, velikosti ca.
5ha, upravna zgradba s pomožnimi prostori, manipulacijskimi
površinami in parkiriščem.
(2) Območje hotela se nahaja na severnem delu ureditvenega območja, sestavljajo ga hotel, dovozne in parkirne
površine ter urejene zelene površine skupne velikosti ca.
1,30ha.
(3) Območje avtokampa leži na severovzhodnem delu
ureditvenega območja ter ga sestavljajo objekt za recepcijo
in trgovino, sanitarni objekt, prometne površine in površine
za kampiranje na skupni površini ca. 1ha.
(4) Ceste in poti potekajo preko celotnega ureditvenega
območja ter se navezujejo na obstoječo mrežo cest in poti.
(5) Območje vodnogospodarskih ureditev – na osrednjem delu obravnavanega območja se nahajata dva vodna
zadrževalnika skupne kapacitete ca. 1500m³.

3. člen
(ureditveno območje po parcelah)
(1) V območje urejanja z občinskim lokacijskim načrtom
so vključena zemljišča oziroma deli zemljišč z naslednjimi
parcelnimi številkami po naslednjih katastrskih občinah:
(2) Zemljišča v obravnavanem območju z vsemi spremljajočimi ureditvami:
K.o. Tešova: 793/1, 793/2, 793/3, 794/1, 794/2;
K.o. Prekopa: 117, 118, 457/1, 457/2, 457/3, 457/4, 457/
5, 458, 469/1, 469/2, 470, 472, 474, 475/1, 475/2, 476, 2631;

6. člen
(pogoji za urbanistično arhitektonsko ureditev objektov)
(1) Objekt v sklopu poligona varne vožnje je namenjen
upravnim, izobraževalnim in servisnim prostorom. Skupna
tlorisna površina objekta je ca. 22.5 X 15 m (upravni, izobraževalni del) in 15 X 15 m (servisni del) oziroma 900 m².
Objekt bo imel pritličje, nadstropje in podstrešje ali pritličje in
mansardo. Streha objekta bo dvokapnica s smerjo slemena
vzhod-zahod ali ravna. Konstrukcija objekta bo določena v
tehnični dokumentaciji. Objekt bo oblikovan sodobno z upo-
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rabo sodobnih materialov, obvezno pa v sozvočju z ostalimi
objekti na območju.
(2) Objekti na poligonu za inštruktorje so montažni kioski dimenzij ca. 5 X 2 m, namenjeni inštruktorjem in krmilnim
napravam, potrebnim za obratovanje naprav na poligonu.
(3) Hotel je namenjen gostinsko turistični ponudbi na
območju ter prenočitvenim kapacitetam. Okvirne tlorisne
dimenzije so 40 X 20 in 45 X 15 m (restavracija, kuhinja,
sobe za goste, pomožni prostori) ter 18 X 18 m in 15 X 15 m
(vstopni del, recepcija, skupni prostori…). Hotel bo imel pritličje, nadstropje in podstrešje, delno tudi dve nadstropji,
vstopni del je lahko pritličen. Streha bo dvokapnica s smerjo
slemena vzhod zahod ali ravna. Objekt bo oblikovan sodobno z uporabo sodobnih materialov, obvezno pa v sozvočju
z ostalimi objekti na območju.
(4) Objekta v sklopu avtokampa sta namenjena za
recepcijo in trgovino (objekt 6.1) in za sanitarni objekt (6.2).
Objekta bosta tlorisnih dimenzij ca. 12.50X8.50. Objekta
bosta pritlična, streha bo dvokapnica, smer slemena severozahod-jugovzhod ali ravna. Objekt bo oblikovan sodobno
z uporabo sodobnih materialov, obvezno pa v sozvočju z
ostalimi objekti na območju.
7. člen
(pogoji za ureditev prometnih površin)
(1) Poligon varne vožnje sestavljajo 4 vadbeni sklopi
(F1 – F4) in večnamenska površina. Vse površine bodo asfaltirane ali drugače utrjene, skladno s potrebami vadbenega
programa (različne vrste asfaltov…) V sklopu poligona varne
vožnje bo zgrajen interni vodovod (zaprti sistem) za vadbene
potrebe (polivanje stez).
(2) Dovozne ceste se navezujejo na obstoječe cestno
omrežje. Glavni dovoz je od avtocestne baze in se navezuje
na obstoječo cesto med naseljema Brode in Čeplje. Ta služi
tudi kot pomožni dovoz in v času gradnje. Širina predvidenih
cest je 6 m ali 5 m z obojestransko bankino širine 0.5m.
(3) Parkirne površine bodo zagotovljene na funkcionalnih zemljiščih predvidenih objektov in na urejenih parkiriščih. Na funkcionalnih površinah objektov bo zagotovljeno
parkiranje vseh zaposlenih in gostov v avtokampu. Na dveh
parkiriščih (pri hotelu in pri upravni zgradbi poligona varne
vožnje) je zagotovljenih cca 300 parkirnih mest.
V. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
8. člen
(komunalna, energetska in telekomunikacijska
infrastruktura)
Zaradi izgradnje parka tehnične kulture – poligona varne
vožnje je treba zgraditi, prestaviti, zamenjati oziroma zaščititi
komunalne, energetske in telekomunikacijske objekte, naprave in napeljave. Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov, naprav in napeljav mora
potekati v skladu s pogoji posameznih upravljavcev oziroma
v skladu s pogoji, ki bodo določeni v izvedbenih načrtih.
9. člen
(vodovod)
(1) Za potrebe parka tehnične kulture – poligona varne
vožnje bo zgrajen nov vodovodni priključek z navezavo na
obstoječi vodovod PEHD 90 v Čepljah.
(2) V primeru povečane porabe bo v drugi fazi zgrajen
nov primarni vodovod, ki poteka po trasi obstoječega glavnega voda za naselje Čeplje, z navezavo na transportni vodovod Vransko-Gomilsko PVC Ø 225mm.
(3) Predvideni vodovod mora biti dimenzioniran za potrebe predvidenih ureditev ter za požarno varnost, v drugi
fazi pa tudi za potrebe napajanja in požarno varnost naselja
Čeplje.
(4) Trase razvoda vodovoda za potrebe objektov na območju obravnave in razvoda hidrantnega omrežja potekajo
praviloma ob dovoznih cestah z odmikom ca. 2 do 3 m.
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(5) Za potrebe poligona varne vožnje bo zgrajen ločen
sistem vodovoda za tehnološke vode, namenjene močenju
povoznih površin. Voda bo pridobljena z lovljenjem meteorne
vode, spravljene v zadrževalniku. Voda bo namenjena tudi
kot požarna voda.
10. člen
(kanalizacija in odvodnjavanje)
(1) Za fekalne in druge odpadne vode iz objektov bo
zgrajena kanalizacija z navezavo na lokalne čistilne naprave, dimenzionirane skladno s predvidenimi obremenitvami.
Lokacija ČN je v sklopu funkcionalnih površin predvidenih
objektov. Iztok iz ČN bo po predvideni kanalizaciji v vodotok
Bolska, skladno s predpisi, ki urejajo področje emisij snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja.
V naslednjih fazah je možna tudi navezava na predvideno
lokalno čistilno napravo naselja Čeplje.
(2) Odvodnjavanje meteornih vod širšega območja bo v
ustrezno dimenzionirane zadrževalne bazene preko peskolovov in lovilcev olj ter dalje v površinske odvodnike.
(3) Odvodnjavanje zalednih vod bo po urejenih površinskih odvodnikih 1, 2 in 3 v Bolsko.
11. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Visokonapetostno omrežje:
– visokonapetostni kabel poteka od stičnega mesta na
daljnovodu DV 20kV Vransko do predvidenih transformatorskih postaj TP1 v dolžini ca. 350 m in TP2 v dolžini 415 m (od
TP1). Predviden je kabel XHE 49A 3 x 1 x 150 mm2, 20 kV,
položen v obbetonirano kabelsko kanalizacijo;
– pri križanju daljnovoda 20 kV Vransko z dovozno
cesto mora investitor, poleg pogojev upravljalca, upoštevati
varnostno višino, ki znaša min. 7 m, minimalno oddaljenost
stebra od roba glavne ceste, ki znaša 6 m ter minimalni kot
križanja z visokovodnim nasipom, ki znaša 30º. Kadar posebni ukrepi niso predvideni, je potrebno upoštevati splošne
varnostne ukrepe predvsem pa kontrolo varnostne višine pri
maksimalnem povesu vodnikov;
– križanje kabla s povoznimi površinami je potrebno
izvesti z obbetonirano kabelsko kanalizacijo alkaten cevi
Ø 110 mm. Višina nad zgornjim robom kanalizacije in niveleto ceste mora biti min. 0.8 m;
– križanje elektrovodov in ostalih komunalnih vodov bo
izvedeno skladno s pogoji upravljalca.
(2) Nizkonapetostno omrežje
– predvidena je izgradnja nizkonapetostnega omrežja
od predvidenih transformatorskih postaj do predvidenih objektov oziroma za potrebe javne razsvetljave;
– nizkonapetostni
kabli
bodo
tipa
PP00/A
4 x 150 + 2,5 mm2 v dolžini ca. 280 m in tipa PP00/A
4 x 70 + 2,5 mm2 v dolžini ca. 120 m;
– nizkonapetostni kablovodi bodo potekali po zelenicah,
utrjenih (povoznih) površinah, križali bodo ceste in ostale komunalne vode, zato bodo položeni v obbetonirano kabelsko
kanalizacijo;
– križanje elektrovodov s povoznimi površinami
ostalimi komunalnimi vodi bo izvedeno skladno s pogoji
upravljavca.
(3) Transformatorska postaja
– predvidena je izgradnja dveh transformatorskih postaj:
– TP1 na lokaciji parkirišča ob predvidenem hotelu in
– TP2 na lokaciji ob objektu poligona varne vožnje;
– predvidena je izgradnja montažnih transformatorskih
postaj tipa IMP-3EGS.
(4) Javna razsvetljava
Na obravnavanem območju se s sistemom javne razsvetljave ustrezno razsvetlijo dovozne ceste in poti, parkirišča in površine poligona varne vožnje:
– dovozne ceste in parkirišča na obravnavanem območju bodo osvetljena s 15 do 20 svetilkami;
– površine poligona varne vožnje bodo bo osvetljeno s
4 svetilkama višine 15–20m.
Napajališče razsvetljave bo iz predvidenega NN
omrežja.
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12. člen
(omrežje zvez)
(1) V fazi izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI
je treba detajlno obdelati križanja in približevanja neposredno prizadetih in ogroženih telefonskih kabelskih vodov
(medsebojni odmiki). Vsa križanja obdelati v skladu s pogoji
upravljavca Telekom Slovenija.
(2) Teleprenosno omrežje bo izvedeno iz obstoječega
teleprenosnega omrežja južno od avtocesten baze. TK kabli
bodo potekali po zelenicah, utrjenih (povoznih) površinah,
križali bodo ceste in ostale komunalne vode, zato bodo
ustrezno zaščiteni (TK kanalizacija), križanje s povoznimi
površinami ostalimi komunalnimi vodi bo izvedeno skladno
s pogoji upravljavca.
VI. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
POSEGOV V PROSTOR
13. člen
(ureditve na območjih kmetijskih zemljišč)
(1) Na območju, kjer predvideni posegi v prostor tangirajo kmetijske komplekse, je treba te rekonstruirati oziroma
prilagoditi novim razmeram tako, da je zagotovljeno njihovo
nadaljnje delovanje. Investitor je v času gradnje dolžan zagotavljati čim manjše poseganje na kmetijske površine ter
ravnati z rodovitno prstjo skladno z določili 22. člena tega
odloka.
(2) Dostop na kmetijska zemljišča je trebe zagotoviti v
času gradnje in v času obratovanja.
(3) Na območju, kjer so posegi predvideni neposredno
ob kmetijskih pridelovalnih površinah, je potrebno zagotoviti
stalno vlažnost odprtih gradbenih površin, tako da bo preprečeno prašenje kmetijskih kultur v okolici.
(4) Po končani gradnji bo investitor zagotovil izvedbo
kmetijsko prostorskih in ureditvenih operacij na prizadetih
kmetijskih zemljiščih, s katerimi bodo ponovno vzpostavljene
možnosti za kmetijsko rabo.
14. člen
(ureditve na območjih gozdnih zemljišč)
(1) Predvidene ureditve so načrtovane tako, da so
njihovi posegi na gozdna zemljišča čim manjši, ohranjene
površine gozdov pa čim večje. Pri izdelavi tehnične dokumentacije je potrebno upoštevati pogoje Zavoda za gozdove
Slovenije.
(2) Na območjih, kjer ureditve posegajo na gozdna zemljišča ali se jim približajo, je predvidena sanacija ali nova ureditev gozdnega roba. Gozdne robove je treba sanirati čimprej
(v prvi sadilni sezoni po posegu) z novo oblikovanim gozdnim
robom s predčasno premeno drevesnih vrst širine 6–8m.
(3) Drugi posegi zaradi ureditve gradbišča, gradbenih
poti in gradnje niso dovoljeni. Transportne poti za čas gradnje se v največji možni meri uredijo po že zgrajenih poteh
ali po trasah načrtovanih poti. Obstoječe gozdne poti je
treba ustrezno prestaviti in povezati z obstoječim prometnim
omrežjem.
(4) Predhodno je potrebno za posege pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije. Pred posekom drevja
na območju posegov mora pooblaščeni delavec Zavoda za
gozdove Slovenije označiti drevje za posek. Sečnjo lesa
lahko izvajajo le izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje predpisov
s področja o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
izvajalci del v gozdovih.
(5) Med gradnjo mora izvajalec upoštevati določila odloka, ki ureja varstvo pred požarom v naravnem okolju. Preprečiti je potrebno vsako nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje podrasti. Zemeljska dela naj se izvajajo v največji
meri v času mirovanja vegetacije. Odstranjen, uničen ali kako
drugače prizadet gozdni rob in na novo ustvarjene preseke
je potrebno pričeti sanirati že v času gradnje.
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15. člen
(vodnogospodarske ureditve)
(1) Predvidena je ureditve vodotokov: odvodnika 1, odvodnika 2 in odvodnika 3, izgradnja zadrževalnih bazenov
1 in 2 ter izvedba ostalih ukrepov za zmanjševanje povečanega oddtoka voda iz območja obravnave.
(2) Izgradnja objektov in naprav na obravnavanem območju nima večjega vpliva na odvodnika 1 in 3, zato je predvideno le čiščenje in po potrebi sanacija na določenih delih;
(3) Predvidena je prestavitev dela odvodnika 2 v dolžini
ca. 450m, ureditve struge na celotni dolžini ureditvenega območja, po potrebi pa do izliva v Bolsko, izgradnja škatlastega
propusta pod povoznimi površinami poligona varne vožnje
svetle odprtine min. 4 m² ter izgradnja mostu za servisno
cesto, ki je hkrati dovoz na parkirišče.
(4) predvidena je izgradnja dveh zadrževalnikov
(bazen 1 in bazen 2) skupne površine 1000 m², globine
ca. 1,50 m oziroma skupne kapacitete 1500 m³. Kapaciteta
bazena 1 je 60% ali več, kapaciteta bazena 2 pa 40% ali
manj skupne kapacitete zadrževalnikov. Zadrževalnika imata poleg vodnogospodarske tudi gospodarsko (tehnološka
voda) in varstveno (požarna voda) funkcijo.
16. člen
(varstvo voda)
(1) Posegi preureditev vodotokov morajo biti izvedeni
tako, da se bistveno ne spremeni narava vodotoka, to je pretok vode in njegova dinamika, kakovost vode, raznovrstnost
habitatov in biološka raznovrstnost. Ureditve odvodnikov
morajo biti izvedene sonaravno. Vse ureditve so v zemeljski
izvedbi. Stabilizacija strug se izvede z lesenimi, v območju
premostitvenih objektov pa s kamnitimi talnimi pragovi. V
območju objektov so struge ustrezno zavarovane s tlakom iz
lomljenca in vegetativnim zavarovanjem. Brežine so zatravljene in na zgornjih delih zasajene z avtohtonimi grmovnimi
in drevesnimi vrstami.
(2) Na celotnem območju se odvodnjavanje cestnega
telesa uredi tako, da se v struge naravnih vodotokov spušča le čista padavinska voda oziroma voda, ki po kvaliteti
ustreza predpisom, ki določajo, katere snovi se štejejo za
nevarne in škodljive snovi in v skladu s predpisi, ki urejajo
področje emisij snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
iz virov onesnaževanja. Na sistem odvodnjavanja ni priključen noben iztok sanitarno – fekalnih ali drugih onesnaženih
(tehnoloških) vod.
(3) Zbrane onesnažene meteorne vode, se pred izpustom v vodotok prečistijo na čistilnih objektih. Čistilni objekti so sestavljeni iz zadrževalnega bazena, usedalnika in
koalescentnega oljnega lovilca, ki zagotavlja čiščenje olj do
5 mg/l onesnažene vode. Predvidena je izgradnja najmanj
dveh objektov za zadrževanje in prečiščevanje voda iz prometnih površin, ki so v zemeljski izvedbi.
(4) Zadrževalni bazeni morajo biti zgrajeni vodotesno in
dimenzionirani tako, da bo zadrževalni čas omogočal učinkovito sedimentiranje trdih delcev. Mulj v usedalnikih in zajeto
olje v koalescentnih lovilcih olja je potrebno obravnavati kot
posebni odpadek. Potrebno je redno vzdrževanje zadrževalnih bazenov, kanalizacijskih cevovodov in ostalih objektov
odvodnjavanja.
(5) V primeru razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali
drugih snovi je potrebno razmere v podzemni vodi spremljati
po določilih pravilnika, ki določa monitoring onesnaženosti
podzemnih voda z nevarnimi snovmi. Preiskave izvede
ustrezna inštitucija pooblaščena s strani ministrstva pristojnega za prostor.
17. člen
(varovanje objektov in območij naravnih vrednot)
Na obravnavanem območju ni evidentiranih objektov in
območij naravnih vrednot. Zaradi zavarovanja flore in vegetacije, favne in biotopov mora investitor med gradnjo in v času
obratovanja zagotoviti naslednje ukrepe:
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– izvajanje zemeljskih del znotraj načrtovanih gabaritov
predvidenih posegov in uporaba obstoječih cest in poti za
transportne poti v času gradnje;
– v največji močni meri ohraniti sedanjo vegetacijo;
– ponovno vzpostavitev strukturno in vrstno pestrih
vegetacijskih sestojev z zasaditvijo avtohtonih vrst in za
rastišče značilne rastline vključno s travnimi vrstami, tako po
rastlinskih vrstah kot po obsegu;
– izvajanje gradbenih del prilagoditi življenjskim ciklom
živali;
– v času izvajanja zemeljskih del je potrebno zagotoviti geološki naravovarstveni nadzor na celotnem območju
gradnje. V primeru najdb geološke naravne dediščine, je o
tem potrebno obvestiti pristojno službo za varstvo narave, ki
določi način in izvedbo naravovarstvenega ukrepa;
– pravilno odstraniti, deponirati ter ponovno uporabiti
(za prekrivanje nasipov) zgornjo humusno plast, začasne
deponije materiala so možne izključno na zračni strani nasipa;
– pred začetkom del zagotoviti izdelavo fotografske in
video dokumentacije območja predvidenih posegov po navodilih naravovarstvene službe, med izvajanjem pripravljalnih del in med gradbenimi deli pa zagotoviti naravovarstveni
nadzor.
18. člen
(varovanje flore in vegetacije, favne in biotopov)
(1) Zaradi zavarovanje flore in vegetacije, favne in biotopov so poleg pogojev, opisanih v predhodnem poglavju
predvideni tudi naslednji ukrepi:
– gradbišče in način dela je potrebno organizirati tako,
da bo gradnja končana v najkrajšem možnem času, da bo zasedenost zemljišč čim manjša ter da bodo lokacije dostopnih
poti in ostalih manipulativnih prostorov ter skladišč materiala
in strojev oziroma drugih objektov smotrno izbrane,
– izvajati ukrepe za preprečitev nesreč izlitja nevarnih
snovi in preprečevanje onesnaženja vodotokov in podtalnice,
– vodotoke urejati izven drstitvene sezone, to je od
septembra do oktobra,
– urediti brežine na novo urejenih vodotokov (razgibano, nepravilnih oblik, neenakomerno dno z obveznim
plitvejšim delom) na način, ki bo čim bolj omogočal naraven
sistem vodotoka,
– v največji možni meri nadomestiti uničeno in poškodovano lesno zarast z istovrstno.
– vizualen vpliv posega je po končanih delih potrebno
omiliti z razgibanjem nasipnega mikroreliefa ter zasaditvijo
avtohtone lesne zarasti,
– v nadaljnjih fazah izdelave projektne dokumentacije
(PGD, PZI…) je potrebno izdelati krajinski in zasaditveni
načrt za celotno obravnavano območje.
(2) Med gradnjo mora potekati monitoring vplivov
gradbenih del na živi svet. Po končani gradnji je potreben
vsaj 3–letni monitoring, ki bo preveril uspešnost ukrepov za
omilitev vplivov na živi svet.
19. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
(1) V vidnem prostoru kulturne dediščine je potrebno
preoblikovanje reliefa, zasaditev in druge krajinske ureditve
kot tudi izgradnja objektov in ostalih naprav izvesti glede na
krajinske značilnosti širšega območja.
(2) Predvideno gradbišče, eventualne trajne ali začasne
deponije materiala, gradbiščne in obvozne poti ne smejo posegati v območja varstva kulturne dediščine.
(3) Pred začetkom del je potrebno zagotoviti dokumentiranje stanje kulturne dediščine in prostora na širšem območju posega (foto in video posnetek) po navodilih ZVKDS
OE Celje.
20. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi, ki
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urejajo hrup v naravnem in življenjskem okolju in predpisi, ki
urejajo hrup zaradi cestnega in železniškega prometa. Ukrepi
so določeni na podlagi napovedi prometa ob upoštevanju
konfiguracije terena in namenske rabe prostora. Osnovni
ukrep zmanjšanja emisije hrupa je uporaba absorpcijske
obrabne plasti vozišča, ki zmanjša emisije hrupa za 2 dB(A),
dodatno je za preobremenjena območja predvidena aktivna
in pasivna protihrupna zaščita.
(2) Osnovni ukrepi zmanjšanja emisije hrupa je:
– v času gradnje v neposredni bližini stanovanjskih
objektov se gradbena mehanizacija ne sme uporabljati sočasno;
– gradnja v bližini stanovanjskih objektov naj bo čim
hitreje zaključena;
– hrupnejše delo se v bližini stanovanjskih objektov
navzven zastre s premičnimi protihrupnimi panoji;
– na severnem delu poligona varne vožnje je predvidena izgradnja protihrupnega nasipa oziroma absorbcijske
protihrupne ograje.
(3) Ker predvidena gradnja predstavljala začasen poseg
v prostor, lahko izvajalec gradbenih del na osnovi zakona
o varstvu okolja v povezavi z določili uredbe, ki ureja hrup
v naravnem in življenjskem okolju za čas gradnje pridobi
dovoljenje za povečanje čezmerne obremenitve območja
s hrupom v dnevnem času. V takšnih primerih je obvezno
zadostno in primerno obveščanje prizadetega prebivalstva o
morebitnih povečanih obremenitvah s hrupom.
(4) V okviru monitoringa hrupa med gradnjo se določita
dve merilni mesti na dan izvajanja meritev hrupa, pri najbolj
izpostavljenih objektih glede na lokacijo gradbišča. Meritve
hrupa med gradnjo morajo biti časovno usklajene z intenzivnostjo gradbenih del. Monitoring mora vsebovati preverjanje
skladnosti emisijskih ravni hrupa z mejnimi vrednostmi, ki
veljajo za II. stopnjo varstva pred hrupom
21. člen
(varstvo zraka)
(1) Zaradi zmanjševanja onesnaževanje zraka s prašnimi emisijami in emisijami plinov gradbenih strojev med
gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za
varstvo zraka:
– zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri
gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih,
– servisiranje gradbenih strojev in naprav zaradi preprečitve nepotrebnih emisij dizelskih izpuhov,
– preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter
preprečevanje raznosa materiala z gradbišča, sprotno rekultivirati območja velikih posegov,
– predvideti zadostno močenje transportnih poti in odkritih površin ob sušnih in vetrovnih dnevih zaradi znižanja
prašenja, predvideti zadostno pranje dostopnih asfaltiranih
poti.
(2) Za spremljanje vplivov gradnje na zrak se bodo po
potrebi izvajale meritve prašnih usedlin in lebdečih delcev na
lokacijah, kjer se posegi približajo naselju.
22. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla se izvajajo tako, da bodo prizadete čim
manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine naj se uporabljajo infrastrukturne površine in površine,
na katerih so tla manj kvalitetna. Pri gradnji naj se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično
brezhibni ter materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi
neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin
je potrebno preprečiti emisije prahu in gradbenih materialov
ter odtekanje vod na kmetijske obdelovalne površine ter v
podtalnico. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se uporabljajo
določila 15. člena tega odloka. Potrebno je predvideti nujne
ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo
nevarne in škodljive snovi, zaradi možnih nezgod na tehnoloških površinah.
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(2) V sklopu izdelave projektne dokumentacije je treba
izdelati projekt o uporabi rodovitnega dela prsti. Prst se odstrani in deponira ter uporabi za humusiranje brežin nasipov
in vkopov, poškodovanih in manjvrednih tal, vlažnih zemljišča, obrežij potokov. S sanacijo je potrebno pričeti že med
gradnjo. Prst je potrebno odstraniti in premeščati na drugo
lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja z nevarnimi in
škodljivimi snovmi ter do mešanja z manj kvalitetnim materialom. Začasne deponije rodovitne prsti je potrebno izvesti
v kupih visokih do 1,20m tako, da se ohrani njena plodnost
in količina. Pri tem ne sme priti do mešanja živice in mrtvice,
do onesnaževanja in erozije. Med gradnjo je obvezno voditi
evidenco o mestih in količinah odstranjene prsti, o začasnih
deponijah ter o nadaljnji uporabi. Z viški rodovitne zemlje
razpolaga lokalna skupnost v skladu z veljavnimi občinskimi
odloki.
23. člen
(zaščita pred požarom in drugimi nesrečami)
(1) V LN so upoštevana določila in pogoji zakona, ki
ureja varstvo pred požarom in pravilnika, ki določa požarnovarstvene zahteve. Požarna varnost je zagotovljena:
– z upoštevnjem določbe uredbe, ki ureja varstvo pred
požarom v naravnem okolju z dovozi do predvidenih objektov
za interventne (gasilska) vozila po obstoječem in predvidenem omrežju cest v vseh letnih časih;
– z odmiki med predvidenimi objekti in napravami, ki
preprečujejo širjenje požara;
– s predvideno izgradnjo komunalnih naprav in napeljav, ki ne bo spreminjala požarne varnosti območja;
– z zagotavljanjem ustrezne količine vode za gašenje
požara, ki bo na razpolago iz javnega hidrantnega omrežja,
predvidenih vodnih zadrževalnikov (bazen 1 in bazen 2)
in vodotoka Bolska, ki je od objektov oddaljena od 200 do
500 m;
– s napravami za odkrivanje in javljanje požara ter z
napravami in sredstvi za začetno gašenje požara, s katerimi
bodo opremljeni vsi objekti in naprave.
(2) Na celotnem ureditvenem območju bodo označene
poti za evakuacijo v primeru požara ali druge nesreče. V primeru požara in drugih nesreč so zagotovljene površine za
varen umik ljudi in živali na utrjene površine ter na površine
v okolici.
(3) Za primere razlitja večjih količin goriv, olj ali drugih
za vodotoke škodljivih tekočin, suspenzij in drugih materialov,
je potrebno pred začetkom gradbenih del pripraviti načrt za
preprečevanje vdora teh snovi v vodotoke in podtalnico ter
za njihovo odstranitev.
(4) Za primere razlitja večjih količin goriv, olj ali drugih za
vodotoke škodljivih tekočin, suspenzij in drugih materialov, je
potrebno pred začetkom obratovanja povezovalne ceste pripraviti načrt za preprečevanje vdora teh snovi v vodotoke in
podtalnico ter za njihovo odstranitev. Poleg tega so ob cestah
in stezi načrtovane odbojne ograje, ki preprečujejo razlitje
nevarnih snovi izven območja povezovalne ceste oziroma
izven območja kontrolirane odvodne.
(4) Za zaščito pred poplavami in pred erozijo je predvidena niveleta predvidenih objektov nad koto poplavne vode
(Q100 + varnostna višina), ustrezno ureditev odvodne celotnega območja z izgradnja vodnih zadrževalnikov ter ustrezna zaščita in ureditev brežin in dna vodotokov.
24. člen
(odvzemi deponije viškov materiala)
Predvideni material, potreben za gradnjo, se pridobi iz
stranskega odvzema iz bližnjih kamnolomov Pirešica, Liboje.
Nenosilni material se uporablja za izgradnjo nasipov, modeliranje terena ter kot prekrivni material na prostih površinah.
25. člen
(druge ureditve)
Na območju je skladno s Prostorskimi ureditvenimi
pogoji Občine Vransko predvidena izgradnja dovoznih cest,

Št.

29 / 26. 3. 2004 /

Stran

3423

komunalne, energetske in teleprenosne infrastrukture, ki niso
v mejah ureditvenega območja občinskega lokacijskega načrta.
Ti posegi se izvedejo pod pogoji, ki niso v nasprotju z
določili prostorskega plana občine in Prostorskih ureditvenih
pogojev.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
26. člen
(etape izvajanja občinskega lokacijskega načrta)
(1) Park tehnične kulture s poligonom varne vožnje in
drugi posegi v prostor, povezani z izgradnjo, določeno s tem
odlokom bodo zgrajeni v eni ali več etapah.
(2) Posamezne etape gradnje morajo biti funkcionalno
zaključene celote. Etape gradnje se bodo določile skladno s
predvideno tehnologijo gradnje ter v skladu z okolje varstvenimi določili tega odloka.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
27. člen
(monitoring)
(1) Investitor mora zagotoviti celosten načrt monitoringa
za področja, ki jih določa Povzetek strokovne podlage o vplivih na okolje. Pri določitvi monitoringa naj se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih,
kjer je to mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti
z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj
kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja
(tla, površinske in podzemne vode, zrak, hrup, živali in rastline) je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora,
da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne
sestavine okolja. Točke spremljanja stanja je treba zasnovati tako, da omogočajo kontinuirano pridobivanje podatkov.
Monitoring je treba izvajati v skladu z veljavnimi predpisi in
usmeritvami Strokovne podlage o vplivih na okolje. Rezultati
monitoringa so javni, investitor je dolžan poskrbeti za dostopnost podatkov.
(2) Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi – Investitor mora
na osnovi podatkov, pridobljenih iz monitoringa zagotoviti:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne protihrupne ukrepe,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih
prostorskih sestavin,
– povečanje ali izgradnjo naprav,
– spremembo rabe prostora in druge ustrezne ukrepe.
28. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Organizacija gradbišča naj bo omejena na območje
posega. Za potrebe gradbišča naj se uporabljajo že obstoječe komunikacije in ureja čim manj novih dovoznih poti.
(2) Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih te
uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje
tudi:
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti,
– vse ceste, ki bi eventuelno služile obvozu ali transportu med gradnjo pred začetkom del ustrezno urediti, po
končani gradnji pa eventuelne poškodbe sanirati,
– infrastrukturne objekte, naprave ter ostale objekte
ustrezno zaščititi, po končani gradnji pa eventuelne poškodbe sanirati,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljena varnost in nemotena raba sosednjih objektov in
zemljišč, v skladu z veljavnimi prepisi odpraviti v najkrajšem
možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi graditve in obratovanja,
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– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov in
naprav preko vseh komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih in drugih naprav,
– z upravljavci komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih in drugih naprav uskladiti posege na območje naprav
in napeljav, ki so v njihovi pristojnosti,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi
oziroma v primeru nezgode,
– v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za
to usposobljenih delavcev.
29. člen
(razmejitve in primopredaja)
Investitor mora poskrbeti za primopredajo vseh odsekov cest, vodnogospodarskih ureditev, komunalnih vodov, in
drugih naprav, katerih ne bo prevzel v upravljanje in pripraviti
ustrezne razmejitve ter predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem.
30. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih so
obveznosti investitorja tudi:
– zgraditi dostope, ki v lokacijskem načrtu niso opredeljeni, bodo pa utemeljeni in zahtevani v postopku zaslišanja
prizadetih strank,
– v skladu s predpisi vzdrževati vse vodnogospodarske
in druge ureditve, zgrajene za potrebe predvidenih posegov,
– reševati odkupe zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi.
IX. TOLERANCE
31. člen
(1) Vse stacionaže in dimenzije predvidenih posegov,
ostalih ureditev in objektov ter njihova oblika, navedene v
tem občinskem lokacijskem načrtu in tem odloku, se morajo
natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev
dovoljenja za gradnjo.
(2) Pri realizaciji občinskega lokacijskega načrta so
dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem
lokacijskim načrtom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih
in drugih razmer ali zaradi spremembe programskih rešitev
poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega,
vodnogospodarskega, prometno – tehničnega, okoljevarstvenega ali ekonomskega vidika, s katerim pa se ne smejo
poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(3) Odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem občinskim lokacijskim načrtom ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in z njimi morajo soglašati organi in organizacije,
ki jih ta odstopanja zadevajo.
X. NADZOR
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34. člen
Občinski lokacijski načrt je na vpogled na Upravni enoti
Žalec in na Občini Vransko.
35. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35003/26/2004
Vransko, dne 15. marca 2004.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

ZAGORJE OB SAVI
1288.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) Občina Zagorje ob Savi izdaja

SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga
sprememb zazidalnega načrta za območje
»Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice«
v Zagorju
I
Javna razgrnitev predloga sprememb zazidalnega načrta za območje »Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice«
v Zagorju bo trajala 30 dni in sicer od 1. aprila do 1. maja
2004. Spremembe zazidalnega načrta za območje »Potoška
vas – šola in levi breg Kotredeščice« v Zagorju bodo javno
razgrnjene v avli upravne zgradbe občine Zagorje ob Savi
in na sedežu KS Franc Farčnik. V času javne razgrnitve bo
organizirana javna obravnava, ki bi v sredo dne 14. aprila
2004 ob 16. uri v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi.
II
Javnost se o javni razgrnitvi in javni obravnavi obvesti
z objavo v Uradnem listu RS, s plakati in z objavo na info
kanalu lokalne televizije ETV.
III
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 352-3/96
Zagorje ob Savi, dne 10. marca 2004.

32. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat Republike Slovenije
za okolje in prostor.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Do izvedbe navedenih posegov se v območju urejanja
ohranja sedanja raba prostora. Prepovedane so spremembe
namembnosti zemljišč in objektov v neposredni bližini predvidenih posegov.

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
predloga sprememb zazidalnega načrta za
območje »Potoška vas – šola in levi breg
Kotredeščice« v Zagorju

Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

1289.

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
predloga lokacijskega načrta za območje
»Ašičevega travnika« v Zagorju

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) Občina Zagorje ob Savi izdaja

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga
lokacijskega načrta za območje »Ašičevega
travnika« v Zagorju
I
Javna razgrnitev predloga lokacijskega načrta za območje
»Ašičevega travnika« v Zagorju bo trajala 30 dni in sicer od 1. aprila
do 1. maja 2004. Lokacijski načrt za območje »Ašičevega travnika«
v Zagorju bo javno razgrnjen v avli upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi in na sedežu KS Jože Marn. V času javne razgrnitve
bo organizirana javna obravnava, ki bi v sredo dne 14. aprila 2004
ob 16. uri v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi.
II
Javnost se o javni razgrnitvi in javni obravnavi obvesti z objavo v Uradnem listu RS, s plakati in z objavo na info kanalu lokalne
televizije ETV.
III
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 352-3/2003
Zagorje ob Savi, dne 10. marca 2004.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

MURSKA SOBOTA
1290.

Odlok o proračunu Mestne občine Murska
Sobota za leto 2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 79/93, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00 in 51/02), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00 in 79/01 in 30/02), določil zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 59/99, 61/99, 79/99 in 89/99)
in 101. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na 12. seji dne 25. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o proračunu Mestne občine Murska Sobota
za leto 2004
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Mestne občine Murska Sobota za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določa višina
proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Proračun mestne občine sestavljajo bilanca prihodkov in
odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja proračuna. V proračun so vključeni tudi prihodki in odhodki ožjih delov mestne občine (KS in MČ) in Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota.
Sestavni del proračuna so še načrt razvojnih programov za
obdobje 2004–2007, kadrovski načrt za leto 2004 in 2005, program
prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Murska Sobota za leto 2004 ter načrt nabav in gradenj za leto 2004.
2. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Prihodki proračuna Mestne občine Murska Sobota se za
leto 2004 določajo v višini 3.904,706.000 SIT in odhodki v višini
3.904,706.000 SIT, s čimer je proračun izravnan. V prihodke pro-
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računa je v celoti vključen presežek na računih iz preteklega leta v
znesku 28,983.000 SIT.
Prihodki in odhodki proračuna so razvidni iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa
v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto

I.
70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
720
722
73
730
74
740
II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
430
III.

Naziv

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
premoženja
PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih javno finančnih
institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenih
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferji posameznikom in gospodinjstvom
Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam
Drugi domači trasferji
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II-I)

v tisoč SIT
Proračun
2004

3,214.723
2,508.101
1,976.743
1,480.923
307.090
188.730
531.358
89.598
9.007
8.520
4.288
419.945
173.400
40.200
133.200
80
80
533.142
533.142
3,388.039
720.565
217.493
38.721
426.582
27.500
10.269
1,326.957
14.500
460.290
232.476
619.691
1,086.460
1,086.460
254.057
254.057
-173.316

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Konto

IV.
75
750
751
V.
440
441
VI.

Naziv

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
Prejeta vračila danih posojil
Prodaja kapitalskih deležev
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
Dana posojila
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-VI.)

Proračun
2004

11.000

11.000
11.000
12.767
8.167
4.600
-1.767

C) RAČUN FINANCIRANJA
Konto

VII.
50
500
VIII.
55
550

Naziv

ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
Domače zadolževanje
ODPLAČILO DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
Odplačilo domačega dolga

Proračun
2004

650.000
650.000
650.000
503.900
503.900
503.900

Stran
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-28.983
146.100
173.316

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in
posebni del sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih
prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih
programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Uporabniki sredstev proračuna mestne občine lahko uporabljajo sredstva proračuna le za namen in do višine, ki so opredeljeni
v tem proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
5. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok na
podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi
župan te obveznosti v proračun in določi način pokritja teh obveznosti s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov
sredstev oziroma ustreznih virov.
6. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor in služba
notranjega nadzora.
7. člen
Za izvajanje proračuna mestne občine je odgovoren župan.
8. člen
Župan mestne občine odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi postavkami v bilanci
prihodkov in odhodkov proračuna,
– o začasni uporabi tekočih likvidnostih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče
likvidnosti proračuna,
– o najetju kratkoročnega posojila za kritje odhodkov, če se
zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračun ne more
uravnovesiti, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, kar pa
mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati mestnemu
svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v mestnem
svetu.
Župan poroča mestnemu svetu o realizaciji proračuna za prvo
poletje konec julija 2004, o zaključnem računu proračuna za leto
2004 pa najkasneje do konca meseca marca 2005.
9. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov, davkov, terjatev in drugih
obveznosti, ki so prihodek proračuna odloča mestni svet.
Župan lahko dolžniku do višine 30.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave
v nesorazmerju z višino terjatve.
10. člen
V proračunsko rezervo se izločijo sredstva v višini največ
1,5% prejemkov proračuna. V letu 2004 se ne predvideva formiranje proračunske rezerve.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene v
skladu z zakonom o javnih financah in statutom mestne občine. O
uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan na predlog za
finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev
obvešča mestni svet s pisnimi poročili ob obravnavi zaključnega
računa.
11. člen
V proračunu mestne občine se zagotavljajo sredstva za
splošno proračunsko rezervacijo v višini 0,26% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljene v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni
bilo mogoče načrtovati. O uporabi splošne proračunske rezervacije

odloča župan in o tem pismeno obvešča mestni svet ob obravnavi
poročila porabe proračuna.
12. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnjo občinskih cest,
vodovodnega omrežja in komunalnih objektov se razpolagajo v
skladu s kriteriji, ki so določeni v odloku proračuna, ali pa jih v skladu s politiko investicij v določenem obdobju sprejme mestni svet.
13. člen
Krajevna skupnost na območju katere se gradi ali izvaja
preplastitev občinske ceste oziroma kolesarske steze in nima
uvedenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, mora
iz lastnih sredstev zagotoviti delež, ki ustreza najmanj 5% predračunske vrednosti investicije. Krajevna skupnost je upravičena
tudi do sofinanciranja izgradnje pločnikov ob občinskih cestah in
pomembnejših vaških cestah, kolikor zagotovi svoj delež sredstev
v višini najmanj 50% predračunske vrednosti investicije. Za preplastitev dotrajanih pomembnejših vaških asfaltiranih cest se sofinancira v višini najmanj 50% predračunske vrednosti investicije s
strani krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost oziroma mestna četrt je upravičena do
sofinanciranja izgradnje vaških cest oziroma mestnih ulic sekundarnega značaja, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti oziroma
mestnih četrti, kolikor sama zagotovi najmanj 50% sredstev od
predračunske vrednosti investicije.
Pri investicijah v primarno komunalno omrežje mora krajevna
skupnost oziroma mestna četrt, na območju katere se ta izgrajuje
zagotoviti lastno udeležbo v višini najmanj 50% od predračunske
vrednosti investicije oziroma največ 1790 EUR, v tolarski protivrednosti po gospodinjstvu. Za primarno vodovodno omrežje po deležu
krajevne skupnosti oziroma mestne četrti znaša 102 EUR, v tolarski
protivrednosti po posameznem priključku, za večje uporabnike pa
proporcionalno glede na povprečno uporabo posameznega individualnega priključka.
Mestni svet lahko udeležbo krajevne skupnosti oziroma mestne četrti v specifičnih primerih spremeni.
14. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska
dela in vzdrževana dela oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom
o javnih naročilih.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV
15. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki proračuna se v
letu 2004 se predvideva zadolžitev z najetjem dolgoročnega kredita
v višini 200,000.000 SIT.
Za izvedbo reprogramiranja treh dolgoročnih kreditov najetih
v letih 1998, 1999 in 2001 pa se predvideva najetje dolgoročnega
kredita v višini 450,000.000 SIT. Z najetjem tega kredita se odplačajo doslej neodplačane anuitete prej navedenih treh dolgoročnih
kreditov.
Mestna občina v letu 2004 ne predvideva za izpolnjevanje
obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij izdajo poroštev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
V obdobju začasnega financiranja proračuna mestne občine
za leto 2004 se uporablja ta odlok in sklep župana.
17. člen
Finančno-računovodska opravila za krajevne skupnosti in
mestne četrti se vodijo v okviru oddelka za proračun in finance
mestne občine.
18. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS,
uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 40302-0001/2004
Murska Sobota, dne 25. marca 2004.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
1291.

Poziv za zbiranje predlogov možnih
kandidatov za predsednika računskega
sodišča

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 8. člena
zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01) objavljam

poziv
za zbiranje predlogov možnih kandidatov
za predsednika računskega sodišča
Po obvestilu predsednika državnega zbora dne 24. marca 2004 je treba objaviti poziv za zbiranje predlogov možnih
kandidatov za predsednika računskega sodišča.
Predlog za možnega kandidata za predsednika računskega sodišča je treba poslati v 15 dneh po objavi tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kandidat za predsednika računskega sodišča mora
izpolnjevati pogoje iz drugega odstavka 6. člena zakona o
računskem sodišču. Prijava za možnega kandidata mora biti
obrazložena, priložena mora biti pisna izjava prijavljenega
možnega kandidata, da je pripravljen sprejeti kandidaturo.
Predloge je treba poslati Uradu predsednika Republike
Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.
Št. 001-23-4/03
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

VLADA
1292.

Uredba o načinu izvajanja nadzora zračnega
prostora

Na podlagi 21. člena Zakona 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 − ZDU1) in za izvrševanje druge alinee prvega odstavka 37. člena, 84. in 84.a člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št.
82/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odl. US, 87/01 – ZMatD, 47/02
in 67/02 – popr.) ter na podlagi 10. in 147. člena Zakona o
letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o načinu izvajanja nadzora zračnega prostora
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S to uredbo se urejajo naloge in postopki civilnih
in vojaških organov ter služb za nadzor zračnega prostora,
medsebojna izmenjava podatkov ter postopki in ukrepi v primeru kršitev zračnega prostora.
(2) Ta uredba se smiselno uporablja tudi za prestrezanje in spremljanje zrakoplovov v sili, ki zaprosijo za pomoč,
če predpisi o iskanju in reševanju zrakoplovov ne določajo
drugače.
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(3) Ta uredba ne spreminja pristojnosti posameznih
državnih organov, če so na podlagi zakona ali mednarodne
pogodbe dolžni sporočati podatke v zvezi z nalogami, ki jih
ureja ta uredba, drugim državam ali mednarodnim organizacijam.
2. člen
(1) Nadzor zračnega prostora izvajajo organi, službe in
enote, določene v skladu s predpisi o obrambi. Pri nadzoru
zračnega prostora sodelujejo tudi organi in službe, določene
s predpisi o letalstvu, ki izvajajo kontrolo zračnega prometa.
Kontrolo zračnega prometa vojaških zrakoplovov, ki sodelujejo pri izvajanju nalog po tej uredbi, izvaja tudi pristojna
vojaška enota v skladu s predpisi.
(2) Pri izvajanju posameznih nalog nadzora zračnega
prostora lahko sodelujejo v skladu s skupnimi načrti na
podlagi mednarodnih pogodb tudi vojaški sistemi, službe in
zrakoplovi zavezniških držav.
(3) Nadzor zračnega prostora in kontrola zračnega prometa se izvajata neprekinjeno.
3. člen
(1) Pri izvajanju te uredbe se upoštevajo naslednja
načela:
– prestrezanje zrakoplovov je skrajno sredstvo za preprečitev kršitev zračnega prostora;
– če je prestrezanje odrejeno in niso izpolnjeni drugi
pogoji, določeni s to uredbo, je prestrezanje omejeno na prepoznavanje zrakoplova in ugotovitev njegove identitete ter
dajanje navodil za pristanek na določenem letališču razen, če
je treba vrniti zrakoplov na načrtovano pot, ga usmeriti preko
meja zračnega prostora države, iz prepovedanega območja,
iz območja omejenega letenja ali nevarnega območja;
– če je mogoče vzpostaviti radijsko govorno zvezo, se
prestreženemu zrakoplovu dajejo navodila po tej zvezi;
– če mora prestreženi zrakoplov pristati na določenem
letališču, se izbere letališče, ki omogoča varen pristanek prestreženega zrakoplova;
– v zborniku letalskih informacij se objavljajo območja,
ki so prepovedana za letenje ali v katerih niso dovoljeni leti
brez posebne odobritve pristojnega organa, ter objavijo tudi
opozorila o možnosti prestrezanja, če zrakoplov vstopi v taka
območja.
(2) Pri izvajanju nadzora zračnega prostora v miru se
morajo pristojni vojaški organi in službe vzdržati uporabe
orožja proti zrakoplovom, ki kršijo zračni prostor. Orožje se
lahko uporabi le v primerih, v katerih zakon dopušča uporabo orožja vojaškim osebam in če pristojni vojaški organi
in službe ne morejo odvrniti na drugačen način neposredne
nevarnosti, ki jo povzroča zrakoplov, ki krši zračni prostor.
Proti zrakoplovu, ki krši zračni prostor in izvaja neposreden
napad, zaradi katerega je ogroženo življenje večjega števila
oseb, vojaški zrakoplov uporabi orožje, da tak napad prepreči, vendar le po predhodnem soglasju ministra, pristojnega
za obrambo, oziroma drugega ministra, ki ga s sklepom pooblasti Vlada Republike Slovenije.
II. IZVAJANJE NADZORA ZRAČNEGA PROSTORA
4. člen
Nadzor zračnega prostora države izvajajo pristojne
enote Slovenske vojske samostojno in kot del integriranega
sistema zračne obrambe zavezništva v skladu s skupnimi
načrti na podlagi mednarodnih pogodb. Pri tem sodelujejo s
kontrolo zračnega prometa.
5. člen
(1) Pristojna enota Slovenske vojske, ki izvaja nadzor
zračnega prostora, združuje in povezuje vojaške radarske in
druge sisteme za spremljanje razmer v zračnem prostoru,
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centre drugih enot Slovenske vojske, ter v skladu s skupnimi
načrti pristojne centre zavezniških držav, v centru za nadzor
zračnega prostora.
(2) Območni center za kontrolo zračnega prometa, ki
združuje in povezuje radarske in druge sisteme ter službe za
kontrolo zračnega prometa, posreduje podatke o načrtih leta,
najavah leta in druge določene podatke o zračnem prometu
centru za nadzor zračnega prostora neprekinjeno oziroma
takoj, ko zanje zve.
(3) Center za nadzor zračnega prostora v primeru, če
ugotovi, da je v zračnem prostoru neznan zrakoplov, da leti
v nasprotju s predpisi ali načrti in v primerih drugih kršitev
zračnega prostora (v nadaljnjem besedilu: kršitve zračnega
prostora), o tem nemudoma posreduje podatke območnemu centru za kontrolo zračnega prometa. Območni center
za kontrolo zračnega prometa preveri sprejete podatke in
sprejme potrebne ukrepe v skladu s predpisi, da bi zagotovil
varnost zračnega prometa. O tem nemudoma obvesti center
za nadzor zračnega prostora.
(4) Območni center za kontrolo zračnega prometa mora
v primeru, če ugotovi kršitev zračnega prostora, o tem obvestiti center za nadzor zračnega prostora ter o ukrepih, ki jih je
izvedel za zagotovitev varnosti zračnega prometa. Območni
center za kontrolo zračnega prometa mora preveriti tudi obvestila državnih organov, pristojnih za varovanje državne
meje oziroma carino, v zvezi s kršitvami zračnega prostora
in o ugotovitvah ter sprejetih ukrepih obveščati center za nadzor zračnega prostora.
(5) Območni center za kontrolo zračnega prometa mora
o kršitvah zračnega prostora, sprejetih ukrepih za zagotovitev
varnosti zračnega prometa ter izvršenih prisilnih pristankih na
določenih letališčih, obveščati tudi operativno komunikacijski
center Generalne policijske uprave, če se kršitev zračnega
prostora nanaša na varovanje državne meje in opravljanje
mejne kontrole, preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje
kaznivih dejanj ter prijemanje storilcev kaznivih dejanj, vzdrževanje javnega reda ter varovanje določenih oseb, organov,
objektov in okolišev.
(6) Posredovanje podatkov o neidentificiranih zrakoplovih, letenju v nasprotju s predpisi in načrti ter preverjanje,
ali gre za kršitev zračnega prostora med centrom za nadzor
zračnega prostora in območnim centrom za kontrolo zračnega prometa, ima prednost pred vsemi drugimi podatki razen
tistimi, ki se nanašajo na zrakoplove v sili oziroma reševanje
zrakoplovov.
(7) Minister, pristojen za letalstvo, in minister, pristojen
za obrambo, določita vrsto podatkov in postopek za njihovo izmenjavo in usklajevanje med območnim centrom za
kontrolo zračnega prometa in centrom za nadzor zračnega
prostora.
6. člen
(1) Center za nadzor zračnega prostora in območni
center za kontrolo zračnega prometa, ki v skladu s to uredbo
ugotavljata kršitve zračnega prostora ter odločata o ukrepih
in izvajanju ukrepov v primeru kršitve zračnega prostora,
morata vzdrževati neprekinjene zanesljive govorne in podatkovne zveze ter se med seboj obveščati o ugotovitvah,
poziciji zrakoplova, ki krši zračni prostor, ter podatkih o
njegovem letu, če je sprejeta odločitev o uporabi sile za
pristanek, pa tudi o izvajanju prestrezanja. Območni center
za kontrolo zračnega prometa mora vzdrževati neprekinjene
zveze s pristojnimi službami na letališčih, ki se lahko določijo
za pristanek zrakoplova, ki krši zračni prostor, oziroma zveze
s pristojnimi službami zračnega prometa.
(2) Vsi prenosi podatkov, ne glede na vrsto zvez med
centri in službami iz prejšnjega odstavka, morajo biti snemani in se hranijo najmanj 30 dni. Zapisi s podatki o izvajanju
ukrepov v primeru kršitev zračnega prostora se hranijo šest
mesecev. Minister, pristojen za letalstvo, in minister, pristojen
za obrambo, uredita v okviru svojih pristojnosti hranjenje in
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dostop do podatkov v zvezi z nadzorom zračnega prostora in
kontrolo zračnega prometa ter dovoljujeta vpogled v posneta
gradiva s temi podatki.
7. člen
V primeru kršitve zračnega prostora, ki ne predstavlja
nevarnosti za zrakoplove oziroma druge neposredne nevarnosti, območni center za kontrolo zračnega prometa:
– opozori zrakoplov preko pristojne službe zračnega
prometa na kršitev zračnega prostora in zahteva letenje v
skladu s predpisi;
– zahteva izvedbo inšpekcijskih oziroma upravno strokovnih postopkov po predpisih o letalstvu, o nadzoru državne
meje in carinskih predpisih.
8. člen
(1) V primeru, če območni center za kontrolo zračnega
prometa ne more identificirati zrakoplova oziroma vzpostaviti
z zrakoplovom zveze ali če se zrakoplov ne odzove na pozive
in ne sledi navodilom pristojne službe zračnega prometa, o
tem nemudoma obvesti center za nadzor zračnega prostora.
Območni center za kontrolo zračnega prometa nemudoma
obvesti center za nadzor zračnega prostora tudi o zahtevi
generalnega direktorja policije oziroma osebe, ki jo on pooblasti, ali generalnega direktorja carine oziroma osebe, ki jo on
pooblasti, za pristanek zrakoplova na najbližjem primernem
letališču zaradi javnega reda in varnosti.
(2) Območni center za kontrolo zračnega prometa mora
v primeru iz prejšnjega odstavka centru za nadzor zračnega
prostora posredovati tudi oceno, če kršitev zračnega prostora
predstavlja nevarnost za druge zrakoplove oziroma drugo neposredno nevarnost, ter predlagati, da se izvede prestrezanje
zrakoplova oziroma prisilni pristanek zrakoplova na določenem letališču. O predlogu, da se izvede prestrezanje oziroma
prisilni pristanek zrakoplova na določenem letališču, odloči
vodja izmene v območnem centru za kontrolo zračnega prometa, če so izpolnjeni pogoji, določeni s to uredbo.
(3) Center za nadzor zračnega prostora v primeru iz
prejšnjega odstavka ugotovi oziroma preveri, ali gre za
dejansko kršitev zračnega prostora, in na podlagi odločitve
vodje izmene v centru o kršitvi obvesti pristojni nadrejeni
center za nadzor zračnega prostora zavezništva, da izvede
prestrezanje oziroma prisilni pristanek v skladu s skupnimi
načrti integriranega sistema zračne obrambe zavezništva
oziroma v skladu z načrti izda ukaz pristojni enoti Slovenske
vojske, določeni za prestrezanje, da izvede prestrezanje
oziroma prisilni pristanek na določenem letališču.
(4) Na način, določen v prejšnjem odstavku, ravna
center za nadzor zračnega prostora tudi v primeru kršitve
zračnega prostora, ki jo povzroči zrakoplov, ki ni pod kontrolo
območnega centra za kontrolo zračnega prometa.
(5) Center za nadzor zračnega prostora o odločitvi iz
tretjega in prejšnjega odstavka obvesti operativni center
Slovenske vojske in območni center za kontrolo zračnega
prometa.
9. člen
(1) Poziv za prestrezanje oziroma prisilni pristanek
zrakoplova na določenem letališču, ki krši zračni prostor, se
izda, če zrakoplov s kršitvijo zračnega prostora predstavlja
nevarnost za druge zrakoplove oziroma drugo neposredno
nevarnost in ne sledi navodilom pristojne službe zračnega
prometa, da s kršitvijo preneha.
(2) Letališče, na katerem mora pristati zrakoplov iz
prejšnjega odstavka, se določi tako, da je omogočen varen
pristanek zrakoplova, na katerega se poziv za pristanek nanaša.
(3) Letališče iz prejšnjega odstavka se lahko izjemoma
določi tudi v drugi državi, če se nadzor zračnega prostora
izvaja v skladu s skupnimi načrti na podlagi mednarodnih
pogodb, kot del integriranega sistema zračne obrambe za-
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vezništva oziroma, če je tako dogovorjeno z mednarodnimi
pogodbami.
III. IZVAJANJE PRISTANKA NA DOLOČENEM LETALIŠČU
10. člen
(1) Za izvedbo postopka poziva k pristanku morajo biti
izpolnjeni naslednji pogoji:
– nedvomno mora biti ugotovljena kršitev zračnega
prostora ter druge posledice iz prvega odstavka prejšnjega
člena;
– določeno in pripravljeno mora biti ustrezno letališče
za pristanek zrakoplova;
– prometne okoliščine ter predpisani navigacijski postopki in navigacijske službe morajo omogočati izvedbo
postopka pristanka na določenem letališču;
– ni ugotovitev, ki bi kazale na to, da postopka poziva k
pristanku in pristanka ne bi bilo mogoče izvesti s sprejemljivo
stopnjo tveganja;
– prestrezanje zrakoplova, ki krši zračni prostor, je
mogoče izvesti.
(2) Izvedba prisilnega pristanka obsega poziv za pristanek na določenem letališču, prestrezanje in usmerjanje
na letališče, določeno za pristanek, ter pristanek.
(3) Prestrezanje obsega vizualni ali radarski nadzor,
identifikacijo neznanega zrakoplova ali zrakoplova, ki je
zašel, z uporabo drugega zrakoplova ter spremljanje ali
vodenje neidentificiranega zrakoplova s pomočjo drugega
zrakoplova.
11. člen
(1) Izvajanje poziva k pristanku na določenem letališču,
na podlagi odločitve centra za nadzor zračnega prostora v
skladu s tretjim odstavkom 8. člena te uredbe, izvedejo s
prestrezanjem vojaški zrakoplovi zavezniških držav v skladu
s skupnimi načrti na podlagi mednarodnih pogodb oziroma
zrakoplovi Slovenske vojske.
(2) Če pri izvajanju nadzora zračnega prostora in izvajanju ukrepov iz prejšnjega odstavka sodelujejo vojaški
zrakoplovi zavezniških držav, vstopajo v zračni prostor Republike Slovenije praviloma po predhodni najavi leta pristojni
službi za kontrolo zračnega prometa razen, če to razmere
onemogočajo, in z aktivno oborožitvijo, če izvršitev naloge in
razmere to zahtevajo.
(3) Šteje se, da je v primeru vstopa vojaškega zrakoplova iz prejšnjega odstavka v zračni prostor Republike Slovenije dano predhodno dovoljenje Vlade Republike Slovenije
v skladu s predpisi in da je izvršena predhodna najava leta
Ministrstvu za zunanje zadeve.
(4) Vojaški zrakoplovi zavezniških držav se obravnavajo v času izvajanja nalog v zračnem prostoru Republike
Slovenije in na območju Republike Slovenije kot zrakoplovi
Slovenske vojske, če z mednarodno pogodbo ni drugače
določeno.
12. člen
(1) Za izvajanje nalog zračnega nadzora v skladu s to
uredbo, se lahko določi del zračnega prostora ali določeno
območje za patruljiranje oziroma zbiranje vojaških zrakoplovov, v skladu s predpisi o letalstvu.
(2) Vojaški zrakoplovi iz prejšnjega člena in prejšnjega
odstavka opravljajo naloge v zračnem prostoru Republike
Slovenije, določene s to uredbo, v skladu s predpisi o letalstvu, predpisi o obrambi ter mednarodnimi pogodbami. Vojaški zrakoplov pri prestrezanju v skladu s to uredbo izjemoma
lahko leti na ustrezni višini tudi z nadzvočno hitrostjo, če je
le tako mogoče preprečiti kršitev zračnega prostora, ki predstavlja neposredno nevarnost, in šteje se, da je v tem primeru
dano tudi predhodno dovoljenje Vlade Republike Slovenije
za letenje z nadzvočno hitrostjo.
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13. člen
(1) Izvajanje postopka prisilnega pristanka zrakoplova,
ki krši zračni prostor, spremljata neprekinjeno center za
nadzor zračnega prostora in območni center za kontrolo
zračnega prometa. Med seboj se obveščata o vseh dejstvih,
pomembnih za izvedbo postopka prisilnega pristanka. Center za nadzor zračnega prostora vzdržuje zveze z vojaškimi
zrakoplovi, ki izvajajo postopek prisilnega pristanka, območni
center za kontrolo zračnega prometa pa zveze s pristojnimi
službami na letališču, na katerem se izvaja pristanek. Pristojne službe zračnega prometa po potrebi vodijo tudi letenje
vojaških zrakoplovov med izvajanjem postopka prisilnega
pristanka.
(2) Če se med izvajanjem postopka za prisilni pristanek
zrakoplova ugotovi, da ne gre za kršitev zračnega prostora,
se postopek nemudoma prekine. Prekinitev se izvede na način, ki ne ogroža udeležencev v zračnem prometu. O tem se
obvesti pristojne organe.
(3) Izvajanje postopka za prisilni pristanek zrakoplova
se prekine na način iz prejšnjega odstavka tudi v primeru, če
pride do prekinitve zvez med centrom za nadzor zračnega
prostora, območnim centrom za kontrolo zračnega prometa
in pristojnimi službami zračnega prometa ter vojaškimi zrakoplovi, ki izvajajo prestrezanje.
(4) Zrakoplov, ki je pristal po izvedbi postopka prisilnega
pristanka, mora biti na letališču pristanka parkiran na ločeni
poziciji tako, da ne moti drugega prometa ali ogroža ljudi in
premoženja. Pristojne službe državnih organov morajo začeti
postopke, določene za kršitve zračnega prostora s predpisi
o letalstvu, o nadzoru državne meje, carinskimi in drugimi
predpisi.
(5) Center za nadzor zračnega prostora o izvedbi postopka prisilnega pristanka zrakoplova zaradi kršitve zračnega prostora obvešča operativni center Slovenske vojske
in območni center za kontrolo zračnega prometa.
14. člen
(1) Če predpisi o pravilih letenja ne določajo drugače,
se pri prestrezanju zrakoplova uporabljajo fraze, vizualni signali – zrak in drugi signali, določeni v prilogi 1, ki je sestavni
del te uredbe.
(2) Opozorilni strel s svetlečimi izstrelki vojaški zrakoplov, ki izvaja prestrezanje, lahko sproži samo v primeru,
če zrakoplov, ki krši zračni prostor, predstavlja neposredno
nevarnost in se ne odziva na signale iz prejšnjega odstavka
ter nadaljuje s kršitvijo zračnega prostora. Opozorilni strel
se sproži tako, da ga posadka zrakoplova, ki krši zračni
prostor, opazi, vendar pri tem varnost letenja zrakoplova ni
ogrožena.
(3) Opozorilni strel iz prejšnjega odstavka vojaški zrakoplov, ki izvaja prestrezanje, lahko sproži le po predhodnem
soglasju vodje izmene v operativnem centru Slovenske
vojske.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(1) Ministrstvi, pristojni za promet in za obrambo, Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo, Prometni inšpektorat Republike Slovenije, Generalštab Slovenske vojske,
vsak v mejah svoje pristojnosti določijo interna operativna
navodila za:
– prepoznavanje in identifikacijo civilnih zrakoplovov;
– komuniciranje zrak-zemlja in javljanje položaja zrakoplovov;
– usklajevanje med enotami (centri) služb zračnega
prometa;
– prenos sporočil med službami zračnega prometa;
– komuniciranje med letalskimi informacijskimi območji;
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– usklajevanje med enotami in organi, ki opravljajo naloge nadzora zračnega prostora, in enotami in organi služb
zračnega prometa;
– ukrepanje enot služb zračnega prometa v zvezi z neidentificiranimi zrakoplovi;
– identifikacijo z radarjem – ugotovitev radarske identitete;
– identifikacijo z radarjem – prenos radarske identitete;
– identifikacijo z radarjem – uporaba kod sekundarnega
radarskega odzivnika;
– identifikacijo z radarjem – postopki za uporabo radarskega odzivnika;
– identifikacijo z radarjem – postopki v sili;
– identifikacijo z radarjem – postopki pri okvari radijskih
komunikacij;
– identifikacijo z radarjem – dejanja nezakonitega vmešavanja med letom;
– identifikacijo z vizualnimi sredstvi;
– izpolnjevanje načrtov leta;
– navigacijsko pomoč enot služb zračnega prometa;
– navigacijsko pomoč vojaških enot.
(2) Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo in
Generalštab Slovenske vojske morata izdelati interna navodila za prestrezanje:
– izvajanje predpisanih in planiranih varnostnih ukrepov;
– izvajanje ustreznih manevrov prestreznika pri vizualni
identifikaciji;
– izvajanje ustreznih manevrov prestreznika pri navigacijskem vodenju, vključno s pritegnitvijo pozornosti z
vizualnimi sredstvi in vodenjem prestreženega letala;
– zagotavljanje informacij za pristajanje;
– izvajanje ustreznih manevrov prestrezanega zrakoplova;
– komuniciranje zrak-zemlja;
– ustrezne postopke za nadzor prestrezanja – radijske
komunikacije;
– ustrezne postopke enot služb zračnega prometa pri
prestrezanju.
(3) Generalna policijska uprava izdela interno navodilo v
zvezi s postopki za izvajanje predpisanih in načrtovanih varnostnih ukrepov ter izmenjavo informacij s pristojnimi organi
in službami, za izvajanje nalog, določenih s to uredbo. Navodila morajo biti usklajena z Upravo Republike Slovenije za
civilno letalstvo.
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(4) Pri pripravi navodil iz tega člena se mora upoštevati
priloge h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu ter
priročnike Mednarodne organizacije civilnega letalstva, zlasti
pa priročnik o prestrezanju civilnih zrakoplovov (ICAO, Doc
9433) ter priročnik o varnostnih ukrepih, ki se nanašajo na
vojaške aktivnosti, potencialno nevarne za operacije civilnih
zrakoplovov (ICAO, Doc 9554).
16. člen
Usposabljanje za izvajanje nalog zračnega nadzora, določenih s to uredbo, pri katerem sodelujejo vojaške enote ali
sredstva, se izvaja po predpisih, ki urejajo vaje v obrambnem
sistemu. Pri usposabljanju za izvajanje prestrezanja zrakoplovov, se ne sme uporabljati civilnih zrakoplovov.
17. člen
Izvajanje te uredbe nadzorujejo Ministrstvo za promet,
Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo in Prometni
inšpektorat Republike Slovenije ter Inšpektorat Republike
Slovenije za obrambo.
18. člen
Naloge navigacijskih služb zračnega prometa, pomembne za izvajanje te uredbe, v skladu z Zakonom o
zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni
list RS, št. 101/03) opravlja pristojno javno podjetje od dneva
začetka opravljanja dejavnosti.
19. člen
Nadzor zračnega prostora v skladu s skupnimi načrti z
zavezniškimi državami po tej uredbi, se začne izvajati z dnem
vstopa Republike Slovenije v organizacijo Severnoatlantske
pogodbe.
20. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 345-31/2004-1
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EVA 2004-1911-0003
Vlada Republike Slovenije
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
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Priloga 1
a) Fraze, ki se uporabljajo pri prestrezanju zrakoplovov:
fraze, ki jih uporablja prestreznik
fraza
CALL
SIGN

izgovarjava1
(angleko)
KOL SA-IN

FOLLOW

FOL-LO

DESCEND

DEE-SEND

YOU
LAND

YOU
LAAND

PROCEED

PRO-SEED

pomen
Kaken je tvoj pozivni
znak?
(v anglekem jeziku:
What is your call
sign ?)
Sledi mi
(v anglekem jeziku:
Follow me)
Spusti se za pristanek
(v anglekem jeziku:
Descend for landing)
Pristani na tem letali�u
(v anglekem jeziku:
Land at this
aerodrome)
Lahko nadaljuje
(v anglekem jeziku:
You may proceed)

fraze, ki jih uporablja prestrezani zrakoplov
izgovarjava1
(angleko)
CALL SIGN KOL SA-IN
(pozivni
(pozivni
znak)2
znak)
fraza

WILCO

VILL-KO

CAN NOT4

KANN NOT

REPEAT4

REE-PEET

AM LOST

AM LOSST

MAYDAY

MAYDAY

HIJACK3

HI-JACK

LAND
(ime kraja)

LAAND
(ime kraja)

DESCEND

DEE-SEND

pomen
Moj pozivni znak je
(navesti pozivni znak)
(v anglekem jeziku:
My call sign is (call
sign))
Razumem
Bom izpolnil
(v anglekem jeziku:
Understood
Will comply)
Ne morem
(v anglekem jeziku:
Unable to comply)
Ponovi navodilo
(v anglekem jeziku:
Repeat your
instruction)
Sem izgubljen
(v anglekem jeziku:
Position unknown)
Sem v nevarnosti
(v anglekem jeziku: I
am in distress)
Sem ugrabljen
(v anglekem jeziku: I
have been hijacked)
Zahtevam pristanek v
(ime kraja)
(v anglekem jeziku: I
request to land at
(place name))
Zahtevam spust
(v anglekem jeziku: I
require descent)

1. V drugem stolpcu so pod�rtani zlogi, ki so naglaeni.
2. Zahtevani pozivni znak je tisti znak, ki se uporablja v radiotelefonski komunikaciji z enotami slub zra�nega
prometa in ki ustreza identifikaciji zrakoplova v na�rtu leta.
3. Okoli�ine v�asih ne dovoljujejo in tudi ni zaeleno, da bi pilot uporabil frazo "HIJACK" (Ugrabitelji na
krovu).
4. V tem kontekstu se uporabljata frazi CAN NOT in REPEAT namesto obi�ajnih fraz UNABLE (nezmoen)
in SAY AGAIN (povej e enkrat), saj je tako omogo�eno laje razumevanje.

5 Vsako frazo je treba sporo�iti dvakrat.
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b) Vizualni signali zrak - zrak, ki se uporabljajo pri prestrezanju zrakoplovov:
Serija Signali PRESTREZNIKA
1

PODNEVI ali PONO�I  ziblje
zrakoplov (maha s krili) in utripa z
navigacijskimi lu�mi v nerednih
intervalih (in s pristajalnimi lu�mi pri
helikopterju) s poloaja rahlo nad
prestrezanim zrakoplovom in pred njim
ter obi�ajno na njegovi levi strani (ali na
desni strani, �e je prestrezani zrakoplov
helikopter); po tem, ko prestrezani
zrakoplov potrdi signale, prestreznik
izvede po�asen zavoj na istem nivoju,
obi�ajno v levo (�e gre za helikopter, pa
v desno) v smeri zaelenega kurza

Pomen

Odzivi
PRESTREZANEGA
zrakoplova
Prestrezam te. PODNEVI ali PONO�I 
maha s krili (ziblje
Sledi mi.
zrakoplov) in utripa z
navigacijskimi lu�mi v
nerednih intervalih ter sledi
prestrezniku.

Pomen
Razumem.
Bom izpolnil
navodila.

Opomba: - dodatna
dejanja, ki jih mora izvajati
prestrezani zrakoplov, so
predpisana v Aneksu 2, v
poglavju 3, to�ki 3.8.

Opomba 1.  Zaradi meteorolokih
razmer ali terena je lahko prestreznik
prisiljen zamenjati poloaje in smer
zavoja, navedene zgoraj v Seriji 1.
Opomba 2.  �e prestrezani zrakoplov
ne more dohajati prestreznika, naj
prestreznik ve�krat preleti isto pot in
ziblje krila, vsaki� ko prehiti prestrezani
zrakoplov
2

PODNEVI ali PONO�I  Oster odmik Lahko
stran od prestrezanega zrakoplova z
nadaljuje.
zavojem v vzpenjanju 90 stopinj ali ve�,
ne da bi prestreznik pre�kal linijo leta
drugega zrakoplova.

PODNEVI ali PONO�I 
maha s krili (ziblje
zrakoplov)

Razumem.
Bom izpolnil
navodila.

3

PODNEVI ali PONO�I  Spu�a
Pristani na
pristajalni mehanizem (�e je vgrajen),
tem letali�u.
ima stalno prigane pristajalne lu�i in
leti nad vzletno-pristajalno stezo ali, �e
je prestrezani zrakoplov helikopter, nad
heliportom. Pri helikopterjih izvede
helikopter prestreznik prilet za pristanek
in za�ne lebdeti blizu obmo�ja za
pristajanje.

PODNEVI ali PONO�I 
Spusti pristajalni
mehanizem (�e je vgrajen),
ima stalno prigane
pristajalne lu�i in, �e po
preletu vzletno-pristajalne
steze ali heliporta oceni, da
bi bilo pristajanje varno,
za�ne s pristajanjem.

Razumem.
Bom izpolnil
navodila.

Opomba:
Pod serijo se razume zaporedna tevilka in vrsta signala.
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c) Signali prestrezanega zrakoplova in odzivi prestreznika, ki se uporabljajo pri prestrezanju
zrakoplovov:
Serija

Signali PRESTREZANEGA
zrakoplova

Pomen

4

PODNEVI ali PONO�I  Dviguje
pristajalni mehanizem (�e je vgrajen),
utripa s pristajalnimi lu�mi pri preletu
vzletno-pristajalne steze ali obmo�ja za
pristajanje helikopterjev na viini, ve�ji
od 300 m (1000 �evljev), vendar manji
od 600 m (2000 �evljev) (�e gre za
helikopter, pa na viini nad 50 m (170
�evljev), vendar ne nad 100 m (330
�evljev)) nad nivojem letali�a; nato
kroi nad vzletno-pristajalno stezo ali
nad obmo�jem za pristajanje
helikopterjev. �e zrakoplov ne more
utripati s pristajalnimi lu�mi, naj utripa s
katerimi koli drugimi lu�mi.

Letali�e, ki
ste ga
dolo�ili, ne
ustreza.

5

PODNEVI ali PONO�I  v rednih
razmakih priiga in ugaa vse
razpololjive lu�i, vendar tako, da je
druga�e od utripanja z lu�mi.
PODNEVI ali PONO�I  v nepravilnih
�asovnih razmakih utripa z vsemi
razpololjivimi lu�mi.

Ne morem
izpolniti
navodil.

6

1293.

Sem v
nevarnosti
oziroma v
sili.

Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih
organizacijskih enot carinske službe v
Republiki Sloveniji in njihovem delovnem
področju

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99, 52/02 –ZDU-1 in 110/02
– ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi
izpostav, kot notranjih organizacijskih enot
carinske službe v Republiki Sloveniji in njihovem
delovnem področju
1. člen
V 1. točki 1. člena Uredbe o določitvi izpostav, kot
notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki
Sloveniji in njihovem delovnem področju (Uradni list RS, št.
124/00, 8/01, 41/01, 25/02, 134/03 in 18/04) se doda četrta
alinea, ki se glasi:
»– Izpostava Bistrica ob Sotli.«.
V 5. točki se črtata osma in trinajsta alinea.
V 8. točki se črta zadnja alinea.
Za 9. točko se doda nova točka, ki se glasi:
»10. Na območju Carinskega urada Brežice:
– Izpostava ŽP Dobova,
– Izpostava Obrežje.«.

Odzivi PRESTREZNIKA

Pomen

Razumem.
PODNEVI ali PONO�I 
Sledi mi.
�e je zaeleno, da
prestrezani zrakoplov sledi
prestrezniku do
alternativnega letali�a,
prestreznik dvigne
pristajalni mehanizem (�e je
vgrajen), in uporabi signale
za prestreznik iz Serije 1.
Razumem.
�e je sprejeta odlo�itev, da Lahko
nadaljuje pot.
izpustijo prestrezani
zrakoplov, prestreznik
uporabi signale iz Serije 2,
ki so predpisani za
prestreznik.
PODNEVI ali PONO�I 
Razumem.
uporabi signale Serije 2,
predpisane za prestreznike.
PODNEVI ali PONO�I 
uporabi signale Serije 2,
predpisane za prestreznike.

Razumem.

2. člen
V 4. členu se pod točko d) besedilo »ŽP Dobova« ter
podtočko e) v šesti alinei besedilo »ŽP Rogatec« nadomestita z »Bistrica ob Sotli«.
3. člen
V 6. členu se črta triindvajseta alinea.
4. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. aprila 2004.
Št. 024-15/2000-7
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EVA 2004-1611-0087
Vlada Republike Slovenije
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister

1294.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o določitvi carinskih uradov v Republiki
Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni
pristojnosti

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99, 52/02 – ZDU-1 in 110/02
– ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi
carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem
sedežu in krajevni pristojnosti
1. člen
V 1. členu Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti (Uradni
list RS, št. 111/00) se v zadnji vrstici za številkami 8/96 doda
besedilo: »ter 39/03«.
2. člen
V 1. točki 2. člena se za besedo »Žalec« doda besedilo:
»ter za omočje mejnega prehoda Orešje«.
V 5. točki se črtajo besede: »Brežice«, »Krško« in
»Sevnica«.
V 9. točki se pika nadomesti s podpičjem ter za njo doda
nova 10. točka, ki se glasi:
»10. Carinski urad Brežice, s sedežem na Obrežju, za
območje upravnih enot Brežice, Krško in Sevnica, razen za
območje mejnega prehoda Orešje.«.
3. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. aprila 2004.
Št. 024-14/2004-1
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EVA 2004-1611-0086
Vlada Republike Slovenije
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister

1295.

Uradni list Republike Slovenije
poslovnem prostoru kot so: gostinski lokal, hotel, turistična
naselja, trgovine, restavracije in podobno in so namenjeni
javni rabi, plačujejo v primeru ene poslovne enote, v kateri
so taki sprejemniki, mesečni pavšalni prispevek v višini 7.463
SIT. V primeru več takih poslovnih enot pa za vsako prispevek, zmanjšan za 30%;
b) če ima poslovna enota iz prejšnje točke samo radijske sprejemnike, znaša pavšalni prispevek 2.796 SIT;
c) hoteli in druga turistična podjetja plačujejo za vsakih
prvih 10 TV sprejemnikov v hotelskih sobah pavšalni mesečni prispevek v znesku 11.197 SIT, za vsak nadaljnji TV
sprejemnik pa 555 SIT. Če hotelsko podjetje v posameznem
mesecu ne doseže 60% prodajnega nočitvenega učinka oziroma obratuje sezonsko, je upravičeno do olajšave v višini
50% mesečnega zneska prispevka;
3. cene iz prve in druge točke so najvišje drobnoprodajne cene.
2. člen
Plačila prispevka so oproščene skupine zavezancev
v skladu s 15.a členom Zakona o Radioteleviziji Slovenija
(Uradni list RS, št. 18/94, 29/94, 73/94 – odl. US, 88/99,
90/99, 102/99, 113/00 – odl. US, 35/01 in 79/01).
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
spremembi višine prispevka za RTV programe (Uradni list
RS, št. 51/03).
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati 1. 4. 2004.
Št. 384-03/2001-9
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EVA 2004-3511-0008
Vlada Republike Slovenije

Sklep o spremembi prispevka za programe
Radiotelevizije Slovenija

dr. Dušan Mramor l. r.
Minister

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 18/94, 29/94, 73/94
– odl. US, 88/99, 90/99, 102/99, 113/00 – odl. US, 35/01 in
79/01) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembi višine prispevka za programe
Radiotelevizije Slovenija
1. člen
Mesečni prispevek za programe Radiotelevizije Slovenija, ki ga plačujejo imetniki radijskih in TV sprejemnikov v
pavšalnem znesku, se spremeni in znaša:
1. za zasebno rabo radijskih in TV sprejemnikov:
a) zavezanci – fizične osebe plačujejo mesečni prispevek za vse svoje TV in radijske sprejemnike, ki jih uporabljajo
osebno oziroma skupaj s člani svoje družine v pavšalnem
znesku 2.637 SIT;
b) če ima zavezanec za zasebno rabo le radijski sprejemnik oziroma sprejemnike, plačuje mesečni prispevek v
višini 779 SIT.
Po ceni, ki velja za fizične osebe pod a) in b) plačujejo
prispevek tudi pravne osebe in posamezniki, ki opravljajo samostojno dejavnost, vendar za vsak TV in radijski sprejemnik,
če je sprejemnik namenjen izključno osebni rabi zaposlenih
ali posameznika, ki opravlja samostojno dejavnost;
2. za javno rabo radijskih in TV sprejemnikov:
a) pravne osebe in posamezniki, ki opravljajo samostojno dejavnost, in ki imajo TV in radijske sprejemnike v svojem

MINISTRSTVA
1296.

Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga
državnega lokacijskega načrta za hitro cesto
na odseku Koper–Izola (Nasutje trajnih viškov
izkopanega materiala Šared)

Na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1) sprejme minister za okolje, prostor in energijo

SKLEP
o ponovni javni razgrnitvi predloga državnega
lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku
Koper–Izola (Nasutje trajnih viškov izkopanega
materiala Šared)
I
Minister za okolje, prostor in energijo odreja javno razgrnitev:
1. predloga državnega lokacijskega načrta za hitro
cesto na odseku Koper–Izola, dopolnjenega z območjem
nasutja trajnih viškov izkopanega materiala Šared (izdelal
Urbi d.o.o., Ljubljana, marec 2004; v nadaljnjem besedilu:
dopolnitev državnega lokacijskega načrta),

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. povzetka za javnost,
3. obrazložitve in utemeljitve predloga državnega lokacijskega načrta,
4. Poročila o vplivih na okolje za nasutje trajnih viškov
materiala Šared (Epi Spektrum d.o.o., Maribor, februar
2004),
5. Idejnega projekta nasutja viškov materiala Šared (PA
– Nizke gradnje d.o.o., Ljubljana, št. proj. 9-9/99., november
2003, dopolnitve februar 2004).
II
Gradivo iz prejšnje točke se javno razgrne na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu za prostorski razvoj,
Dunajska 21, Ljubljana in v prostorih Občine Izola v času
uradnih ur od 1. aprila 2004 do 8. aprila 2004.
Javna obravnava bo potekala 6. aprila 2004 ob 18. uri
v prostorih Krajevne skupnosti Jagodje – Dobrava, Jagodje
24a (dvorana v gostišču Jasna).
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organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge
se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih
javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov
ali se jih posreduje na elektronski naslov: info.upr@gov.si
z navedbo »DLN za hitro cesto na odseku Koper – Izola,
nasutje trajnih viškov izkopanega materiala Šared« pod
rubriko »Zadeva«.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletni strani Ministrstva za okolje, prostor in energijo,
Urada za prostorski razvoj (www.gov.si/upp) in v glasilu Primorske novice.
Št. 352-21-37/00
Ljubljana, dne 19. marca 2004.
EVA 2004-2511-0071

III
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeno gradivo dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani

mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR

1244. Razpis volitev članov sodnega sveta

3325

PREDSEDNIK REPUBLIKE

1245. Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike
Slovenije v Evropski parlament
1291. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov
za predsednika računskega sodišča

3325
3427

VLADA

1246. Uredba o ureditvi trga z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki
1247. Uredba o koncesijah za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnih teles vodotokov Kamniška Bistrica-Homška Mlinščica,
Kamniška Bistrica-Mlinščica Kalcit, Volovljek,
Grojzdek in Cerknica
1248. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla
1292. Uredba o načinu izvajanja nadzora zračnega
prostora
1293. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih
enot carinske službe v Republiki Sloveniji in
njihovem delovnem področju
1294. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji,
njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
1249. Odlok o programu priprave lokacijskega načrta
za vplivno območje plazu Podmark v Občini
Šempeter–Vrtojba
1250. Sklep o uskladitvi preživnin in uskladitvi višine
nadomestila preživnin
1251. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska kinoteka
1295. Sklep o spremembi prispevka za programe
Radiotelevizije Slovenija

3325

3343
3345
3427

3433
3433
3348
3351
3351
3434

MINISTRSTVA

1252. Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji

3352

1253. Pravilnik o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil
1254. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1255. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih
programov vzgoje in izobraževanja
1256. Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih
stroškov dijaškim domovom
1257. Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih
stroškov srednjim šolam, ki izvajajo gimnazijske
programe ter programe za pridobitev poklicne in
srednje strokovne izobrazbe
1258. Pravilnik o izobrazbi predavateljev in drugih
strokovnih delavcev v programu za pridobitev
višje strokovne izobrazbe VRTNARSTVO
1259. Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago
1260. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1296. Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na
odseku Koper–Izola (Nasutje trajnih viškov izkopanega materiala Šared)
1261. Soglasje k ustanovitvenemu aktu ustanove
Tavčarjev sklad na Loškem, ustanova
1262. Odločba o priznanju naravne mineralne vode
Primula
1263. Odločba o priznanju naravne mineralne vode
Sorgente Linda

3355
3368
3376
3382

3382
3384
3386
3388

3434
3388
3389
3389

USTAVNO SODIŠČE

1264. Odločba o ugotovitvi, da so bili odloki posameznih lokalnih skupnost v delih, ki so nalagali
plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za daljnovode ali objekte, namenjene
prenosu in distribuciji električne energije, v neskladju z Zakonom in razveljavitev odlokov posameznih lokalnih skupnosti v delih, ki nalagajo
plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za daljnovode ali objekte, namenjene
prenosu ali distribuciji električne energije

3389
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1265. Odločba o ugotovitvi, da določbi 268. in 295.
člena Statuta Univerze v Mariboru nista v neskladju z Zakonom o skupnosti študentov
1266. Sklep, da se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje točke h 7. člena in sedme
alineje 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper
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LJUBLJANA

3393

3394

SODNI SVET

1267. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi
kandidatur na prosto mesto podpredsednika
Okrožnega sodišča na Ptuju

3395

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

1268. Sprememba poslovnika Sveta za sistem plač v
javnem sektorju
1269. Spremembe in dopolnitve statuta Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije
1270. Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, v svete območnih enot
in v odbore izpostav območnih enot Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije
1271. Sklep o imenovanju volilne komisije Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije
1272. Sprememba meril in postopkov za ocenjevanje
študijskih programov in visokošolskih zavodov
1273. Spremembe dodatka k pravilom kviz loterije
Dobim podarim

3395
3395

3398
3399
3399

1290. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2004

3400

ČRNOMELJ

3400

DIVAČA

KRŠKO

1277. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2004

3405
3405

3406
3406

3425

3406

SVETA ANA

1285. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Lenart za
obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990 za območje
Občine Sveta Ana, v letu 2002

3407

VRANSKO

1286. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto
2004
1287. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za Park
tehnične kulture – poligon varne vožnje Čeplje

1276. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in do-

polnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Sežana za območje Občine Divača za
obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Sežana za območje Občine
Divača za obdobje 1986–1990, dopolnjena 2003,
za območje Polja vetrnih elektrarn Selivec in Polja
vetrnih elektrarn Vremščica, ter predloga Lokacijskega načrta za Polje vetrnih elektrarn Selivec in
Polja vetrnih elektrarn Vremščica ter za povezovalni 110 kV daljnovod

3405

SLOVENJ GRADEC

1284. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o komunalnih taksah v Mestni občini Slovenj
Gradec

3399

ČRNA NA KOROŠKEM

1275. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj

MOZIRJE

1279. Spremembe statuta Občine Mozirje
1280. Sklep o javni razpravi »Investicijskega programa za adaptacijo in dograditev OŠ Mozirje«
v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Mozirje
1281. Sklep o investicijskem programu za adaptacijo
in dograditev OŠ Mozirje
1282. Sklep o javni razpravi »Investicijskega programa – ureditev trškega jedra v Mozirju«v zvezi
z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Mozirje
1283. Sklep o investicijskem programu – ureditev
trškega jedra v Mozirju

3404

MURSKA SOBOTA

OBČINE
1274. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2004

1278. Sklep o objavi povišanja povprečne cene za
obračun storitev gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja
ostankov komunalnih odpadkov

3417
3418

ZAGORJE OB SAVI

1288. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga sprememb zazidalnega načrta za območje
»Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice«
v Zagorju
1289. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga lokacijskega načrta za območje »Ašičevega
travnika« v Zagorju
3401
3401

25.

3424
3424

MEDNARODNE POGODBE

Zapisnik o popravku pogodbe o pristopu
(MPPEU)

3561
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