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Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni
republiki Nemčiji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 in 66/00)
in prvega odstavka 17. člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 45/01 in 78/03) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni
republiki Nemčiji
Odpoklicujem Iva Vajgla, izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni republiki
Nemčiji.
Št. 001-19-8/04-1
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dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Ukaz o imenovanju izrednega in
pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Ukrajini

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije in 17. člena Zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdajam
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Uredba o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega
značaja na področju javne železniške
infrastrukture

Na podlagi 3. točke drugega odstavka 23. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/
02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) v povezavi s 26. členom
Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna
naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98,
86/98 in 43/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o enotni metodologiji za izdelavo programov
za javna naročila investicijskega značaja
na področju javne železniške infrastrukture
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(področje in namen uredbe)
(1) S to uredbo se ureja izdelava investicijske dokumentacije za vse investicije s področja javne železniške
infrastrukture, ki so predmet javnih naročil po predpisih, ki
urejajo javna naročila in javne finance.
(2) Ta uredba določa enotno metodologijo priprave in
ocenjevanja investicij s področja javne železniške infrastrukture, ki obsega:
– vrsto in obvezno vsebino investicijske dokumentacije,
– opredelitev postopkov in udeležencev pri pripravi
investicijske dokumentacije ter ocenjevanju investicij,
– osnove za vrednotenje in ocenjevanje investicij,
– merila za ugotavljanje učinkovitosti investicij, ki so
podlaga za odločanje o investicijah.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. »analiza občutljivosti« je analiza učinkov in tveganj,
ki so posledica spreminjanja ključnih stroškov in koristi investicije;
2. »analiza stroškov in koristi« je način ekonomskega
vrednotenja, pri katerem se v denarju izrazijo stroški in koristi, upoštevajo pa se tudi stroški in koristi, ki se jih ne da
izraziti v denarju;
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3. »analiza stroškovne učinkovitosti« je primerjava stroškov različnih tehnologij izdelave ali zagotavljanja enakih ali
podobnih končnih izdelkov ali storitev, pri čemer ni nujno, da
je njihova vrednost izražena v denarju;
4. »celovit projekt« sestavlja več investicijskih projektov, od katerih vsak predstavlja tehnično-tehnološko in
ekonomsko zaokroženo celoto, kot na primer naložba v
gradnjo železniške proge na celotnem poteku trase med
dvema pomembnejšima središčema (koridor), modernizacija
železniške proge, vgradnja signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav, itd.;
5. »diskontiranje« je postopek za pretvarjanje bodočih
denarnih vrednosti v primerljivo sedanjo vrednost s pomočjo
diskontne stopnje;
6. »diskontna stopnja« je letna odstotna mera, po kateri
se sedanja vrednost denarne ali kake druge obračunske enote nacionalnega gospodarstva v naslednjih letih zmanjšuje
s časom;
7. »ekonomska analiza« je skupni naziv za ovrednotenja, pri katerih se upoštevajo vsi ekonomski stroški in
koristi;
8. »ekonomska doba investicije« je privzeto obdobje,
za katerega ugotavljamo učinke investicije. Obsega obdobje
od pričetka realizacije investicije, poskusnega in rednega
obratovanja s predpisano standardno kvaliteto;
9. »grajeno javno dobro« so zemljišča, namenjena takšni splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa
zakon oziroma predpis, izdan na podlagi zakona in na njih
zgrajeni objekti, če so namenjeni splošni rabi;
10. »interna stopnja donosnosti« je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost projekta enaka nič;
11. »investicije« so naložbe v povečanje in ohranjanje
premoženja države in drugih vlagateljev. Investicije so aktivnosti pri rabi resursov, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti;
12. »investicijska dokumentacija« je opredeljena in navedena v metodologiji in predstavlja osnovo za odločanje v
investicijskem ciklusu;
13. »investicijska vzdrževalna dela« pomenijo izvedbo
popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v
konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza, inštalacije,
napeljave, tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo
oziroma izvedejo druge njihove izboljšave;
14. »Investicijski projekt« je skupek vseh aktivnosti v
okviru neke investicije, pri katerem se uporabljajo omejeni
resursi z namenom pridobivanja koristi;
15. »investitor ali soinvestitor« je pravna oseba, ki je
opredeljena v investicijski dokumentaciji. Investitor je lahko
hkrati tudi naročnik;
16. »javna železniška infrastruktura« so objekti in naprave, potrebni za nemoteno odvijanje javnega železniškega
prometa, ter pripadajoča zemljišča, ki funkcionalno služijo
njihovi namenski rabi; sestavni deli javne železniške infrastrukture so opredeljeni v 10. členu Zakona o železniškem
prometu (Uradni list RS, št. 83/03 – prečiščeno besedilo);
17. »kategorija proge« pomeni delitev prog na glavne
in regionalne proge;
18. »minimalna varianta« je varianta, ki vključuje stroške za ohranjanje zmogljivosti na obstoječem nivoju v ekonomski dobi investicijskega projekta;
19. »modernizacija« je izvedba del na obstoječi javni
železniški infrastrukturi, s katerimi se dopolni – dogradi ali poveča njena zmogljivost ali zmogljivost posameznih sklopov.
Dela se izvedejo z upoštevanjem novejših in zahtevnejših
tehničnih specifikacij in standardov;
20. »negotovost« je verjetnost, da bo v procesu investiranja, poskusni in redni proizvodnji, prišlo do spremembe
izhodiščnih pogojev ter posledično do spremembe rezultata;
če je možno to verjetnost številčno izraziti, jo imenujemo
stopnja tveganja;
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21. »neto sedanja vrednost« je razlika med diskontiranim tokom vseh koristi in diskontiranim tokom vseh stroškov
investicije;
22. »novogradnja« je prva graditev proge, tira, objekta,
ki je povezana s pridobitvijo zemljišča, ustrezne projektne
dokumentacije in s pridobitvijo gradbenega dovoljenja;
23. »obnova« je ohranjanje obratovalne sposobnosti
javne železniške infrastrukture oziroma njenih delov na predpisani tehnični ravni in s tem zagotavljanje ustrezne varnosti,
urejenosti in zanesljivosti obratovanja;
24. »odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta« je oseba, ki jo v ta namen imenuje naročnik;
25. »ovrednotenje« je postopek določitve ciljev, raziskave različnih variant ter primerjave stroškov in koristi pred
odločitvijo o nameravani investiciji;
26. »objekt gospodarske javne infrastrukture« je 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;
27. »projektna dokumentacija« je sistematično urejen
sestav načrtov oziroma tehničnih opisov in poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske,
funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane
gradnje in obsega idejno zasnovo, idejni projekt, projekt za
pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis in projekt
za izvedbo. Predstavlja podlago za izdelavo investicijske dokumentacije;
28. »rekonstrukcija objekta« je spreminjanje tehničnih
značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma
izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost,
zunanji izgled in namembnost objekta, spreminjajo pa se
njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave;
29. »relativna neto sedanja vrednost« je razmerje med
neto sedanjo vrednostjo projekta in diskontiranimi investicijskimi stroški;
30. »stalne cene« so enotni imenovalec vseh vrednostnih izrazov. To so cene, ki veljajo v času izdelave investicijske dokumentacije. Stalne cene lahko vključujejo tudi
pričakovane strukturne spremembe, ki se preverjajo v analizi
občutljivosti;
31. »tehnična dokumentacija« je sistematično urejen
sestav listin, slikovnega gradiva, načrtov in besedil oziroma
drugih sestavin kot so jamstva, spričevala, potrdila, seznami,
sheme, navodila in podobne sestavine, ki določajo pravila
za uporabo oziroma obratovanje in vzdrževanje objekta in
obsega projekt izvedenih del, projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta in projekt za vpis v uradne evidence;
32. »tekoče cene« so cene, kakršne pričakujemo v času
realizacije investicije; pri analizi delno realiziranih investicij so
tekoče cene dejansko realizirane cene za realizacijo investicije na osnovi situacij oziroma obračunov del;
33. »upravljavec investicije« je pravna oseba, ki upravlja izvedeno investicijo po predaji v uporabo in skrbi za zagotavljanje predvidenih učinkov;
34. »upravljavec javne železniške infrastrukture« je oseba javnega prava, ki je odgovorna za pripravo, organizacijo in
vodenje gradnje ter vzdrževanja javne železniške infrastrukture, vodenje prometa na njej in za gospodarjenje z njo;
35. »varianta brez investicije« je varianta, ki ne vključuje nobenih investicijskih izdatkov za ohranjanje obstoječih
kapacitet;
36. »vzdrževalna dela v javno korist« so dela, ki se izvajajo zaradi izboljšanja prometno – tehnoloških in varnostnih
lastnosti proge ali gradijo pomožni objekti na javni železniški
infrastrukturi ali pomožni objekti za opravljanje javnih gospodarskih služb na področju železniškega prometa in s katerimi
se ne posega v prostor zunaj progovnega pasu oziroma v
prostor zunaj zemljišč, namenjenih za gradnjo javne železniške infrastrukture.
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3. člen
(področje uporabe)
(1) Ta uredba se uporablja v postopku izdelave investicijske dokumentacije in pri sprejemanju odločitev o:
– investicijskih vzdrževalnih delih na javni železniški
infrastrukturi,
– investicijah v obnovo, modernizacijo in novogradnjo
javne železniške infrastrukture,
– investicijah v tisto železniško infrastrukturo, ki se priključuje javnemu železniškemu omrežju,
– investicijah v železniško infrastrukturo, ki so sofinancirane s sredstvi države,
– prodaji ali opustitvi uporabe javne železniške infrastrukture.
(2) Ta uredba se uporablja pri izdelavi investicijske dokumentacije v celotnem investicijskem ciklusu, to je od faze
načrtovanja, faze izvedbe do faze obratovanja investicije.
4. člen
(inflacijska stopnja)
Pri izračunih tekočih cen se upoštevajo inflacijske stopnje, predvidene v proračunskem memorandumu Republike
Slovenije.
5. člen
(diskontna stopnja)
Za potrebe vrednotenja se uporablja splošna diskontna
stopnja, ki je predpisana z uredbo, ki določa enotno metodologijo za izdelavo programov za javna naročila investicijskega
značaja.
6. člen
(vrste investicij)
Investicije v javno železniško infrastrukturo so z gradbeno-tehničnega vidika in glede na vrsto upravnega postopka,
ki ga zahteva posamezna investicija, opredeljene kot:
1. investicijska vzdrževalna dela;
2. obnova:
– remont zgornjega ustroja,
– obnova spodnjega ustroja,
– obnova vozne mreže,
– obnova signalno-varnostnih in telekomunikacijskih
naprav,
– obnova objektov nizkih in visokih gradenj;
3. modernizacija:
– rekonstrukcija progovnih odsekov in postaj,
– vgradnja sodobnih sistemov signalno-varnostnih naprav,
– vgradnja sodobnih sistemov telekomunikacijskih naprav,
– elektrifikacija prog,
– uvedba centralnega vodenja prometa,
– izvedba daljinskega vodenja vozne mreže,
– izvedba avtomatskega zavarovanja železniško-cestnih nivojskih prehodov,
– izvedba poslovnih in tehničnih informacijskih sistemov;
4. novogradnja:
– gradnja novih prog (glavne, regionalne, hitre proge),
– gradnja drugega tira k enotirni progi,
– gradnja obvoznih prog,
– gradnja objektov nizkih in visokih gradenj.
II. VRSTA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE
7. člen
(investicijska dokumentacija)
Glede na fazo, v kateri se investicija nahaja, je dolžan
investitor oziroma upravljavec za investicije v javno želez-
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niško infrastrukturo zagotoviti naslednje vrste investicijske
dokumentacije:
– dokument identifikacije investicijskega projekta
(DIP),
– predinvesticijsko zasnovo (PIZ),
– investicijski program ali novelacijo investicijskega
programa (IP),
– študijo izvedbe nameravane investicije (ŠI),
– poročilo o izvajanju investicijskega projekta (PII),
– poročilo o spremljanju učinkov investicije (PSUI).
8. člen
(priprava dokumentacije)
(1) Investitor v fazi načrtovanja oziroma pred odločitvijo
o investiciji zagotovi naslednje dokumente, ki predstavljajo
strokovno osnovo za odločitev o investiciji in odločitev o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije:
– dokument identifikacije investicijskega projekta,
– predinvesticijsko zasnovo,
– investicijski program.
(2) Vrsta dokumentov, ki jih je investitor dolžan zagotoviti v tej fazi, je odvisna od vrednosti investicije, izračunane
po stalnih cenah v času priprave investicijske dokumentacije
z vključenim davkom na dodano vrednost, in sicer:
– za investicije, katerih vrednost znaša med 50.000.000
in 100.000.000 tolarjev, je obvezna izdelava dokumenta
identifikacije investicijskega projekta, ki ima lahko značaj
investicijskega programa. Ta dokument je treba izdelati tudi
v primerih, ko je investicijska vrednost nižja kot 50.000.000
tolarjev, je pa investicija tehnološko zahtevna, v primerih, ko
obstaja več variant za doseganje določenih ciljev ali kadar
ima investicija v svoji ekonomski dobi pomembne finančne
posledice,
– za investicije, katerih vrednost znaša nad 100.000.000
tolarjev, je treba izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program,
– za investicije, katerih vrednost znaša nad 500.000.000
tolarjev, je treba izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijsko zasnovo in investicijski
program.
(3) Študija izvedbe nameravane investicije predstavlja
pripravo na izvedbo in mora biti izdelana do začetka postopka javnega razpisa za izvedbo gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del.
(4) V fazi izvedbe investicije se izdeluje poročilo o izvajanju investicije. Poročilo se izdela najmanj enkrat letno in je
namenjeno pravočasnemu ugotavljanju odstopanj od planirane izvedbe investicije. Predstavlja tudi osnovo za odločitev o
morebitni izdelavi novelacije investicijskega programa.
(5) V fazi obratovanja investicije se izdeluje poročilo o
spremljanju učinkov investicije, ki prikaže dejanske učinke
investicije v primerjavi s predvidenimi v investicijskem programu.
III. OBVEZNA VSEBINA INVESTICIJSKE
DOKUMENTACIJE ZA PODROČJE JAVNE ŽELEZNIŠKE
INFRASTRUKTURE
9. člen
(vsebina investicijske dokumentacije)
(1) Investicijska dokumentacija mora vsebovati vse potrebne podatke, na osnovi katerih je možno oceniti finančne,
ekonomske, tehnične, tehnološke, ekološke, prostorske, razvojne in varnostne posledice odločitve o investiciji.
(2) Investicijska dokumentacija mora biti izdelana strokovno in usklajena s projektno in tehnično dokumentacijo v
posameznih fazah investicijskega procesa. Dokumentacija,
na osnovi katere je izdelana posamezna vrsta investicijske
dokumentacije, mora biti verificirana s strani naročnika.
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10. člen
(dokument identifikacije investicijskega projekta za
investicije v javno železniško infrastrukturo – DIP)
(1) Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje podatke, ki so potrebni za določitev investicijske namere
in njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala
investicija izpolnjevati. Dokument identifikacije investicijskega projekta lahko vsebuje tehnične ali tehnološke elemente
rešitev in je osnova za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije ali nadaljevanju investicije.
(2) Dokument identifikacije za investicije v javno železniško infrastrukturo vsebuje najmanj naslednje podatke:
– opredelitev investitorja ter določitev strokovnih delavcev oziroma služb, odgovornih za nadzor in pravočasno
izdelavo ustrezne investicijske ter projektno – tehnične in
druge dokumentacije,
– analizo sedanjega stanja z opisom problematike in
razlogov za investicijsko namero (opis sedanjega stanja in
problematike z vidika vrste investicijskega projekta – proga,
objekt, oprema),
– opredelitev ciljev investicije,
– predlagane variantne rešitve (najmanj minimalna
varianta oziroma varianta »brez« investicije in varianta »z«
investicijo) z opredelitvijo vrste ukrepa, tehničnimi opisi variant, predvidenim upravnim postopkom za izvedbo investicijskega projekta, zahtevano investicijsko, projektno in drugo
dokumentacijo s terminskim planom,
– določitev vrednosti investicije po stalnih in tekočih
cenah,
– opredelitev osnovnih elementov, ki določajo investicijo
(predhodna idejna zasnova ali študija, lokacija, varstvo okolja, terminski plan izvedbe, kadrovsko-organizacijska shema
s prostorsko opredelitvijo),
– predvidene vire financiranja.
(3) V primeru, ko investicijski program glede na vrednost ocenjene investicije (investicije manjših vrednosti) ni obvezen, lahko dokument identifikacije investicijskega projekta
pridobi značaj investicijskega programa, tako da se obvezni
vsebini doda še:
– analizo stroškov in koristi posamezne variante in
– izbor optimalne variante.
(4) Na osnovi dokumenta identifikacije investicijskega
projekta za investicije v javno železniško infrastrukturo se
ugotovi smiselnost in možnost izdelave predinvesticijske zasnove in/ali investicijskega programa za investicije v javno
železniško infrastrukturo.
11. člen
(predinvesticijska zasnova za investicije v javno železniško
infrastrukturo – PIZ)
(1) V predinvesticijski zasnovi za investicije v javno
železniško infrastrukturo so obravnavane vse variante, za
katere je verjetno, da bi na ekonomsko, finančno, terminsko
in tehnično sprejemljiv način izpolnile cilje iz dokumenta
identifikacije investicijskega projekta. Prikazana mora biti najmanj minimalna varianta oziroma varianta »brez« investicije
in varianta »z« investicijo. Pri tem se upoštevajo tehnične,
finančne, zakonske in druge omejitve in ugotovijo posledice
posameznih variant ter utemelji predlog optimalne variante.
(2) Predinvesticijska zasnova povzame rezultate predhodnih del in analiz, med katere sodijo študije in raziskave
povpraševanja, ekonomske analize, prometne študije, ki
utemeljujejo vrsto, potrebnost, smotrnost in koristnost investicije ter usklajenost s predvideno strategijo razvoja; prometno tehnološke raziskave in študije ter tehnološki načrt z
izborom in pregledom potrebne opreme; idejne zasnove in
druge rešitve; geološke, geomehanske, seizmološke, vodnogospodarske, ekološke in druge raziskave; podatki o možnih
lokacijah investicijskega projekta ter analiza vplivov na okolje
in drugih vplivov s predvidenimi ukrepi.
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(3) Predinvesticijska zasnova obravnava posamezne
variante na primerljivih podlagah, tako da je možno čimbolj
zanesljivo izbrati in utemeljiti optimalno varianto.
(4) Predinvesticijska zasnova za investicije v javno železniško infrastrukturo vsebuje najmanj naslednje podatke:
– povzetek dokumenta identifikacije investicijskega
projekta za investicije v javno železniško infrastrukturo z določitvijo investitorja ter ciljev,
– analizo sedanjega stanja z vidika vrste investicijskega
posega (geografski in funkcionalni pomen področja, tehnično
– eksploatacijske karakteristike – proge, objekta, opreme,
obseg transportnega dela, prometno – tehnološki del, analiza varnosti železniškega prometa, organizacija vzdrževanja
železniške infrastrukture) z opisom problematike, prikaz potreb po predmetnem investicijskem projektu ter usklajenost
investicijskega projekta s strateškim dokumentom razvoja
slovenske železniške infrastrukture in z mednarodnimi sporazumi s področja transporta, katerih podpisnica je Republika
Slovenija, z zakonom o železniškem prometu, z zakonom
o varnosti v železniškem prometu in drugo zakonodajo, ki
ureja to področje,
– analizo variant gradbeno – tehničnih in tehnoloških
rešitev z oceno investicijskih stroškov najmanj na osnovi
idejnih zasnov oziroma programskih rešitev,
– analizo možnih lokacij variant z vplivom na okolje,
analizo možnih lokacij z vidika zagotavljanja skladnega
regionalnega razvoja,
– analizo zaposlenih po posameznih variantah,
– okvirni strateški in operativni plan realizacije investicijskega projekta,
– okvirno finančno konstrukcijo posameznih variant z
dinamiko investiranja,
– izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna
stopnja donosnosti, relativna neto sedanja vrednost) posameznih variant v ekonomski dobi investicije ter opis koristi,
ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem; za predinvesticijske
zasnove večjih predračunskih vrednosti je potrebno poleg
finančnih in ekonomskih meril upoštevati tudi razvojna merila,
tehnično poenotenost – interoperabilnost, prometno varnost
in okoljska merila,
– analizo občutljivosti vsake od variant,
– opis meril in kriterijev za oceno variant,
– primerjavo variant s predlogom in utemeljitvijo izbora
variante.
12. člen
(investicijski program za investicije v javno železniško
infrastrukturo – IP)
(1) Investicijski program s svojim tehnično-tehnološkim
in ekonomskim delom predstavlja strokovno osnovo za odločitev o izvedbi investicije. Podrobno razčlenjuje posamezne
vidike investicijskega projekta, upoštevaje vse značilnosti in
posebnosti prometnega in infrastrukturnega dela železniškega sistema. Investicijski program je podrobno razdelana
optimalna varianta, ki temelji na projektni dokumentaciji višje
stopnje – najmanj na idejnem projektu ter na prostorsko izvedbenem aktu z lokacijsko informacijo, na tehnološkem projektu s specifikacijo opreme in na geoloških, geomehanskih,
seizmoloških, vodnogospodarskih, prometnih, ekoloških in
drugih raziskavah.
(2) Investicijski program mora vsebovati najmanj:
– uvodno pojasnilo z opredelitvijo namena in cilja investicijskega projekta,
– povzetek investicijskega programa,
– osnovne podatke o investitorju in uporabniku investicijskega projekta,
– mesto investicije v razvojno – planskih dokumentih,
– analize sedanjega stanja javne železniške infrastrukture z vidika vrste investicijskega posega (tehnično
– eksploatacijske značilnosti javne železniške infrastrukture
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– proga in progovne naprave, objekti nizkih gradenj, objekti
visokih gradenj, postajne zmogljivosti, oprema) z opisom
problematike,
– analizo obsega transportnega dela z napovedjo,
– prometno – tehnološko analizo (proga, postaje, službena mesta, glavne karakteristike organizacije prometa,
kapacitetna analiza),
– analizo varnosti železniškega prometa,
– analizo vzdrževanja javne železniške infrastrukture
(obstoječega vzdrževanja oziroma obsega vzdrževanja v pogojih »brez« investicije, bodočo organiziranost vzdrževanja
oziroma vzdrževanja v pogojih »z« investicijo),
– izbor variante (opis variant, opredelitev kriterijev za
vrednotenje variant, primerjava variant),
– opredelitev projekta,
– gradbeno – tehnični del (opis investicijskega projekta
z navedbo nivoja izdelane projektne dokumentacije),
– analizo zaposlenih za minimalno varianto oziroma
varianto »brez« investicije ter varianto »z« investicijo,
– analizo lokacije (opredelitev investicijskega projekta
z vidika makro in mikro lokacije ter z upravno teritorialnega
vidika),
– analizo vplivov investicijskega projekta na okolje s
prikazom ukrepov za ublažitev negativnih vplivov z oceno
stroškov,
– organizacijo vodenja projekta z opredelitvijo odgovornega vodje projekta, prikaz dinamike projektnih aktivnosti in
dinamike fizičnega izvajanja del, opis prometnega režima v
času izvajanja investicijskega projekta,
– investicijsko vrednost projekta z navedbo osnov in
izhodišč za izračun,
– vire financiranja investicijskega projekta po stalnih in
tekočih cenah (v primeru financiranja s posojili tudi izračun
stroškov financiranja in odplačil posojil),
– vrednotenje investicijskega projekta (izračun upravičenosti investicijskega projekta v ekonomski dobi, izračun
finančnih in ekonomskih kazalcev po dinamični metodi – neto
sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, relativna neto
sedanja vrednost), analizo občutljivosti investicijskega projekta ter kvalitativno analizo učinkov,
– predstavitev in razlago rezultatov.
13. člen
(novelacija investicijskega programa – NIP)
(1) Novelacijo investicijskega programa se izdela:
– če se spremenijo ključne predpostavke iz investicijskega programa (na primer sprememba tehnologije, terminskega plana izvedbe, virov financiranja, sprememb na tržišču
itd.) v takem obsegu, da se bodo najmanj za 20% spremenili
stroški ali koristi investicije, računani po stalnih cenah iz investicijskega programa,
– če se ugotovijo odstopanja, ki so v mejah odstopanj
iz analize občutljivosti, odstopanja, ki so posledica pomanjkljivosti pri projektiranju, in odstopanja, na katera projektanti
niso mogli vplivati.
(2) Potrebnost izdelave novelacije investicijskega programa se preveri pred pričetkom izvajanja investicije in ob
poročilih o izvajanju investicije ter v primeru, ko je od veljavnega investicijskega programa do odločitve o investiciji
preteklo več kot eno leto.
14. člen
(študija izvedbe nameravane investicije – ŠI)
(1) Študija izvedbe nameravane investicije je popis
vseh potrebnih aktivnosti za izvedbo investicije, vključno z
aktivnostmi za zagon obratovanja. Lahko je tudi sestavni del
investicijskega programa.
(2) Študija izvedbe nameravane investicije vsebuje:
– organizacijsko rešitve vodenja projekta (podatki o investitorju, opredelitev modela vodenja projekta, odgovorne
osebe za pripravo in izvedbo projekta),
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– postopek izbora izvajalcev del in dobaviteljev opreme (seznam zakonodaje, ki se upošteva pri oddaji javnega
naročila, postopek oddaje javnih naročil),
– terminski plan vseh aktivnosti za realizacijo projekta
(strateški plan aktivnosti, operativni plan izvedbe),
– pregled dokumentacije (vrste investicijske, projektne,
tehnične in druge dokumentacije, pregled potrebne in že izdelane dokumentacije),
– opredelitev načina in pristojnosti vzdrževanja investicijskega projekta po vzpostavitvi obratovanja,
– analizo vpliva investicije na spremembo tehničnih
predpisov o obratovanju in vzdrževanju javne železniške
infrastrukture,
– način zaključnega prevzema in vzpostavitve obratovanja.
(3) Študija izvedbe je prilagojena posebnostim investicijskega projekta in mora biti pripravljena najkasneje do
začetka postopka javnega razpisa v skladu z zakonom o
javnih naročilih.
15. člen
(poročilo o izvajanju investicijskega projekta – PII)
(1) Poročilo o izvajanju investicijskega projekta je namenjeno pravočasnemu ugotavljanju odstopanj od planirane
izvedbe ter ukrepom za njihovo odpravo. V fazi izvedbe investicije se izdeluje poročilo o izvajanju investicije (najmanj
enkrat letno ali ob najmanj 20% odstopanjih od IP).
(2) Poročilo o izvajanju investicijskega projekta vsebuje
najmanj:
– primerjavo poteka realizacije projekta v odnosu na
opredelitve v investicijskem programu (predstavitev investicijskega projekta, pregled stanja na projektu, ugotovitev
odstopanj in analiza vzrokov, vrednostni prikaz odstopanj
po posameznih sklopih, predvideni ukrepi za realizacijo
investicije),
– opredelitev nove investicijske vrednosti (pregled
sklenjenih pogodb in aneksov, določitev nove investicijske
vrednosti projekta v stalnih cenah, opredelitev nove finančne
dinamike izvajanja projekta, izračun investicijske vrednosti
po tekočih cenah),
– primerjavo realizacije investicije po časovnih presekih
po stalnih in tekočih cenah,
– primerjavo dejanske porabe finančnih sredstev s predvideno v investicijskem programu (nadziranje porabe proračuna investicijskega projekta), prikaz virov financiranja,
– opis vzrokov in posledic morebitnih odstopanj in ukrepov za njihovo odpravo.
(3) Poročilo o izvajanju investicijskega projekta predstavlja strokovno osnovo za odločitev o morebitni izdelavi
novelacije investicijskega programa.
16. člen
(poročilo o spremljanju učinkov za investicije v javno
železniško infrastrukturo – PSUI)
(1) Namen poročila je ugotavljanje dejanskih učinkov
investicije v primerjavi z učinki opredeljenimi v investicijskem
programu.
(2) Poročilo o spremljanju učinkov za investicije v javno
železniško infrastrukturo vsebuje najmanj:
– izvedbeno – tehnični del (tehnični opis izvedene investicije, opis izvedenih del na osnovi projekta izvedenih del,
dodatne zahteve na projektu v času obratovanja),
– doseganje načrtovanega obsega transportnega
dela,
– rezultate nadzorovanja vpliva investicije na okolje (prikaz in opis rezultatov prvih meritev po predpisih o varstvu
okolja, opredelitev dodatnih ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje),
– vrednost investicije,
– vire financiranja,
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– izračun upravičenosti investicije (post project evaluation),
– primerjavo rezultatov investicije z izhodiščnim stanjem.
IV. POSTOPKI IN UDELEŽENCI PRI PRIPRAVI
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN OCENJEVANJU
INVESTICIJ
17. člen
(postopek in udeleženci pri izdelavi dokumenta identifikacije
investicijskega projekta, predinvesticijske zasnove in
investicijskega programa ter pri njihovi oceni)
(1) Izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega
projekta, predinvesticijske zasnove in investicijskega programa mora zagotoviti naročnik.
(2) Naročnik, ki po zakonu o javnih naročilih ni hkrati
tudi investitor, mora najprej verificirati investicijsko dokumentacijo, na osnovi katere investitor potrdi izvedbo investicije.
(3) Za pregled in izdelavo ocene investicijske dokumentacije, ki predstavlja strokovno osnovo za odločitev o
investiciji oziroma odločitev o nadaljnji izdelavi investicijske
dokumentacije, se imenuje strokovna komisija pri ministrstvu, pristojnemu za promet (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija). Ta na osnovi investicijske dokumentacije,
verificirane s strani naročnika, pripravi strokovno oceno v
skladu s 18. členom te uredbe. Do nje se mora investitor
opredeliti tako, da s pisnim sklepom ministra, pristojnega
za promet:
– odobri nadaljnjo izdelavo investicijske dokumentacije
oziroma odobri izvedbo investicije,
– zavrne predloženo investicijsko dokumentacijo z obrazložitvijo razlogov.
18. člen
(ocenjevanje upravičenosti investicij)
(1) Strokovno oceno o skladnosti investicijske dokumentacije z metodologijo in o upravičenosti investicije z
vidika veljavnih meril učinkovitosti poda strokovna komisija.
(2) Strokovna ocena upravičenosti je obvezna za dokument identifikacije investicijskega projekta, kadar ta predstavlja osnovo za odločitev o investiciji, za predinvesticijsko
zasnovo in za investicijski program.
(3) V strokovno ocenjevanje ne morejo biti vključene
osebe, ki so sodelovale pri pripravi investicijske dokumentacije.
19. člen
(postopek in udeleženci študije izvedbe investicije)
Izdelavo študije izvedbe investicije zagotovi naročnik
hkrati z izdelavo investicijskega programa oziroma najkasneje do začetka postopka javnega razpisa v skladu z zakonom
o javnih naročilih.
20. člen
(postopek in udeleženci izdelave poročila o izvajanju)
(1) Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta,
ki ga imenuje naročnik, pripravi poročilo o izvajanju investicije
najmanj enkrat letno.
(2) Poročilo je dolžan pripraviti tudi ob izdaji uporabnega dovoljenja in kadar pride pri izvajanju investicije do
sprememb ključnih predpostavk iz investicijskega programa
po vsebini in v takem obsegu, da se spremenijo stroški ali
koristi investicije najmanj za 20%. V tem primeru mora pripraviti tudi predlog za novelacijo investicijskega programa.
O potrebni izdelavi novelacije odloči odgovorna oseba
naročnika.
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21. člen
(postopek in udeleženci izdelave poročila o spremljanju
učinkov izvedene investicije)
(1) Poročilo o spremljanju učinkov izvedene investicije v
javno železniško infrastrukturo pripravi upravljavec investicije
v obratovanju. Prvo poročilo se izdela najkasneje dve leti po
začetku normalnega obratovanja.
(2) Upravljavec pošlje poročilo investitorju, ki ga prouči
ter na njegovi podlagi pripravi predlog za morebitne korektivne ukrepe.
(3) Kolikor rezultati v poročilu odstopajo od predpostavk
v investicijskem programu, je treba po izvedbi korektivnih
ukrepov ponovno izdelati poročilo o spremljanju učinkov.
V. OSNOVE ZA VREDNOTENJE IN OCENJEVANJE
22. člen
(vrednotenje in ocenjevanje)
Glede na vrsto investicijske dokumentacije je treba smiselno uporabiti naslednji osnovni postopek vrednotenja:
1. določitev ciljev:
– cilji se določijo na osnovi evidentiranja potreb in možnosti ter načinov njihovega uresničevanja,
– cilji morajo biti usklajeni s strateškimi in operativnimi
dokumenti ter predpisi, ki določajo razvoj javne železniške
infrastrukture,
– cilji morajo biti merljivi in opredeljeni tako, da je možno
ugotavljati in preverjati njihovo uresničevanje,
– cilji morajo biti definirani tako, da je možno identificirati
ekonomične variante za njihovo realizacijo;
2. priprava predlogov variant za doseganje ciljev:
– za oceno izvedljivosti ciljev investicije je obvezna izdelava najmanj primerjave minimalne variante (ali variante
»brez« investicije) z varianto »z« investicijo. Variante se med
seboj razlikujejo glede na različne možne tehnične rešitve,
lokacije, investicijske stroške, vire in načine financiranja, roke
izvedbe in druge pomembnejše elemente investicije,
– variante obsegajo investicijo v celoti ter posamezne
ekonomsko – tehnične celote, ki so podlaga za projekt za
razpis ter razpisno dokumentacijo za oddajo del,
– v posameznih primerih se upoštevajo variante, ki so
posledica vsebinskih razlik pri oddaji del ali načinov financiranja (fazna gradnja, koncesije, gradnja na ključ itd.);
3. opredelitev vrednostnega in fizičnega obsega stroškov in koristi vsake od variant:
a) v vrednotenje so vključeni vsi stroški in koristi, ki jih
investicija povzroča v celotnem investicijskem ciklusu,
b) ocenjevanje količin temelji na predpisani projektni
dokumentaciji ter na tehnoloških načrtih, standardih in normativih dejavnosti, prostorskih izvedbenih aktih z lokacijsko
informacijo itd.,
c) stroški in koristi, ki jih upoštevamo pri ovrednotenju,
so:
– naložbe v zemljišča, javno železniško infrastrukturo
(objekti in naprave ter oprema) ter ostali investicijski stroški
(stroški dokumentacije, stroški nadzora, stroški financiranja
itd.) ter investicijsko vzdrževanje v ekonomski dobi investicije,
– stroški obratovanja v ekonomski dobi investicije oziroma v opazovanem obdobju od 20 do 30 let,
– koristi, ki jih lahko izrazimo v denarju, in nedenarne
koristi (posredne in neposredne),
d) stroški in koristi se ugotavljajo po dinamični metodi
za celotno ekonomsko dobo investicije,
e) izhodiščni podatki morajo biti usklajeni s podatki,
s katerimi razpolagajo ali jih objavljajo institucije z javnimi
pooblastili,
f) vsi denarno prikazani stroški in koristi so izraženi na primerljivih osnovah (stalne cene, diskontiranje, eskontiranje),
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g) vsaka varianta vsebuje izračun finančno-tržnih, ekonomskih in drugih kazalcev učinkovitosti investicij ter opis
meril, ki jih ni možno izraziti v denarju,
h) pri ocenjevanju programov za javna naročila investicijskega značaja se uporablja splošna diskontna mera, ki
upošteva stanje in tendence dolgoročne obrestne mere in
tveganja v okolju splošnega gospodarskega (ne)ravnotežja;
4. ugotavljanje občutljivosti variant: investicijska dokumentacija, ki se izdeluje v fazi načrtovanja investicije, vsebuje analizo občutljivosti investicije, tako da:
– opredeli kritične parametre investicijskega projekta, pri katerih so projekcije nezanesljive, po vrstnem redu
vplivanja na končni rezultat investicije oziroma po stopnjah
tveganja,
– izkaže ugotovitve o možnih vplivih na končni rezultat
oziroma o možnih odmikih od projekcij;
5. izbor optimalne variante in predstavitev rezultatov:
– vsako od variant je potrebno presojati tudi z vidika
omejitvenih dejavnikov (finančnih, zakonskih, regionalnih,
okolje-varstvenih, institucionalnih itd.),
– v predstavitvi rezultatov morajo biti navedeni cilji, obravnavane variante, primerjava variant, optimalna varianta,
način ocenjevanja izvedbe in obratovanja investicije.
VI. MERILA ZA UGOTAVLJANJE UČINKOVITOSTI
INVESTICIJ
23. člen
(merila)
(1) Cilji, ki so opredeljeni v strateških dokumentih razvoja železniške infrastrukture, so osnova za oblikovanje
meril, s katerimi se ocenjujejo investicije v javno železniško
infrastrukturo. Naslednja merila za ocenjevanje investicij v
železniško infrastrukturo, ki vsebinsko ustrezajo zahtevanim
merilom, kot jih v 24. in 25. členu opredeljuje Uredba o enotni
metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, so:
– finančna merila,
– ekonomska merila,
– razvojna merila,
– tehnična poenotenost (interoperabilnost),
– prometna varnost,
– okoljska merila.
(2) Finančna merila ugotavljajo upravičenost projekta
s stališča investitorja oziroma pokažejo finančno zmožnost
projekta, da pri predvidenih prihodkih v ekonomski dobi sam
pokriva vse odhodke, vključno z vračanjem kreditov skupaj z
obrestmi, kolikor so bili ti najeti za izvedbo investicije. Izračunajo se iz finančnega toka, ki zajema vse vhodne in izhodne
elemente v fazi priprave, izvedbe in obratovanja investicije.
Kot relevantni kazalci finančne učinkovitosti se izračunata
finančna interna stopnja donosnosti (ISDf), finančna neto
sedanja vrednost (NSVf) in finančna relativna neto sedanja
vrednost (RNSVf).
(3) Ekonomska oziroma družbeno-ekonomska merila
pri izračunu vključujejo tudi učinke, ki jih projekt prinaša ne
le upravljavcu infrastrukture, temveč tudi drugim ekonomskim
subjektom. Tako ekonomska merila poleg neposrednih koristi
vključujejo tudi posredne koristi, kot so prihranek pri času
potovanja, povečanje varnosti, vpliv na okolje in druge koristi za uporabnike prevoza in družbo kot celoto. Ekonomsko
upravičenost investicije izkazujejo kazalci ekonomska interna
stopnja donosnosti (ISDe), ekonomska neto sedanja vrednost (NSVe) in ekonomska relativna neto sedanja vrednost
(RNSVe).
(4) Razvojna merila dodatno poudarjajo razvojne elemente oziroma prispevke, ki jih ima določena investicija v
širšem in ožjem prostoru. Izkazujejo se z vključenostjo v
razvojne dokumente in vplivom na regionalni razvoj, ki se
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odraža predvsem v zmanjšanju razlik pri razvoju regije in
med regijami.
(5) V okviru tehnične poenotenosti (interoperabilnosti)
so dodatno poudarjene gradbeno tehnične karakteristike železniške infrastrukture za tiste naložbene projekte, s katerimi
se zagotavlja skladnost slovenskega z evropskim železniškim
omrežjem. Tehnično poenotenje železniškega omrežja se nanaša na vse predpise ter tehnične in obratovalne pogoje,
ki morajo biti izpolnjeni, da se zagotovi varnost in urejenost
prometa za predpisan nivo obratovanja in se lahko nanaša
na sosednje ali notranje železniško omrežje. Elementi infrastrukture, kot so največja dovoljena progovna hitrost, osna
obremenitev, svetli profil, signalno-varnostne naprave in telekomunikacijske naprave, morajo pri obnovi oziroma gradnji
novih prog dosegati vrednosti, ki so predpisani za tehnično
poenotenje evropskega železniškega omrežja.
(6) Pogoje za varen, urejen in neoviran javni železniški
promet, ki se opravlja po enotnem tehnično – tehnološkem
procesu določa Zakon o varnosti v železniškem prometu
(Uradni list RS, št. 85/00, 110/02 – ZGO-1 in 45/04). Stopnjo
varnosti odražajo oziroma nanjo direktno vplivajo predvsem
naslednji kazalci:
– zmanjšanje števila izrednih dogodkov na opravljeno
enoto prometnega dela,
– zmanjšanje števila izrednih dogodkov na km proge,
– zmanjšanje števila izrednih dogodkov na nivojskih
križanjih,
– odprava oziroma zmanjšanje vpliva človeškega faktorja.
(7) Presoja vplivov na okolje je eden ključnih elementov, po katerih se ocenjujejo investicije v javno železniško
infrastrukturo. Oceno posledic, ki bi jih imela realizacija
predlaganega investicijskega projekta oziroma posameznih
variant na okolje, se izdela v obliki poročila o vplivih na okolje.
Samo metodologijo za izdelavo poročila o vplivih na okolje
določa Navodilo o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih
na okolje (Uradni list RS, št. 70/96). Rezultati poročila podajo
primernost investicije z vidika vplivov na okolje.
24. člen
(uporaba meril)
(1) Posamezna merila se smiselno uporabljajo glede
na vrsto investicije in kategorijo proge, kjer se bo investicija
izvajala. Vsako osnovno merilo oziroma element osnovnega
merila ima določen razpon vrednosti, ki ga lahko zavzame
posamezni investicijski projekt pri konkretnem ocenjevanju.
(2) Opredelitev osnovnih meril in njihovih elementov za
ocenjevanje investicij v javno železniško infrastrukturo ter
njihov razpon je podan v prilogah št. 1 in 2, ki sta sestavni
del te uredbe, in predstavlja usmeritev strokovni komisiji pri
ocenjevanju.
(3) Na predlog strokovne komisije minister, pristojen za
promet, s sklepom določi posameznemu razponu ustrezen
ponder, praviloma za obdobje štirih let.
(4) Na osnovi vseh učinkov, ki se vrednotijo po različnih
merilih, se opredeli funkcija učinkovitosti oziroma koristnosti
posameznega investicijskega projekta, ki kaže, ali so vlaganja upravičena.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
25. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki za pripravo in ocenjevanje investicijske dokumentacije ki so v teku, se dokončajo skladno s predpisi, ki
so v veljavi ob začetku postopka.
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26. člen
(veljavnost)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-19/2004-1
Ljubljana, dne 29. julija 2004.
EVA 2003-2411-0069

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

Priloga 1:

Elementi posameznih osnovnih meril in njihov razpon za investicije na glavnih progah

OSNOVNA MERILA IN NJIHOVI ELEMENTI

X

VREDNOST PONDERJA
X
X

X

1. FINAN�NA MERILA

Interna stopnja donosa – ISDf

ISDf > 15%

8% < ISDf < 15%

2% < ISDf < 8%

ISDf < 2%

Relativna neto sedanja vrednost – NSVf

RNSVf > 0,5

0,2 < RNSVf < 0,5

0,2 < RNSVf < 0

RNSVf < 0

Interna stopnja donosa – ISDe

ISDe > 20%

10% < ISDe < 20%

2% < ISDe < 10%

ISDe < 2%

Relativna neto sedanja vrednost - RNSVe

RNSVe > 0,7

0,3 < RNSVe < 0,7

0,3 < RNSVe < 0

RNSVe < 0

Prva prioriteta

Druga prioriteta

Ostalo

Ni opredeljen

Vpliv na regionalni razvoj
4. TEHNI�NA POENOTENOST
(INTEROPERABILNOST)

Zelo pomemben

Pomemben

Manj pomemben

Nepomemben

Hitrost

141 – 160 km/h

121 – 140 km/h

100 – 120 km/h

-

22,5 ton/os

-

-

-

GC

GB
Izboljšuje stopnjo
tehni�ne
opremljenosti
Izboljšuje stopnjo
tehni�ne
opremljenosti

-

Ohranja stopnjo
tehni�ne
opremljenosti
Ohranja stopnjo
tehni�ne
opremljenosti

> 10%

5% - 10%

< 5%

Ni zmanjšanja

> 10%

5% - 10%

< 5%

Ni zmanjšanja

> 10%
Pove�uje stopnjo
varnosti

5% - 10%

< 5%

-

-

Ni zmanjšanja
Ohranja stopnjo
varnosti

Zelo primeren

Primeren

Manj primeren

2. EKONOMSKA MERILA

3. RAZVOJNA MERILA
Vklju�enost v strateške dokumente
(nacionalne in EU)

Osna obremenitev

Svetli profil

Signalno-varnostne naprave

Zagotavlja
interoperabilnost

Telekomunikacijske naprave

Zagotavlja
interoperabilnost

5. PROMETNA VARNOST
Zmanjšanje števila izrednih dogodkov
na opravljeno enoto prometnega dela
Zmanjšanje števila izrednih dogodkov
na 1 km proge
Zmanjšanje števila izrednih dogodkov na
nivojskih križanjih
Odprava oz. zmanjšanje vpliva �loveškega
faktorja

-

-

6. OKOLJSKA MERILA

Ocena vpliva na okolje

Neprimeren
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Elementi posameznih osnovnih meril in njihov razpon za investicije na regionalnih progah

OSNOVNA MERILA IN NJIHOVI ELEMENTI

X

VREDNOST PONDERJA
X
X

X

1. FINAN�NA MERILA

Interna stopnja donosa – ISDf

ISDf > 14%

7% < ISDf < 14%

1% < ISDf < 7%

ISDf < 1%

Relativna neto sedanja vrednost – NSVf

RNSVf > 0,4

0,1 < RNSVf < 0,4

0,1 < RNSVf < 0

RNSVf < 0

Interna stopnja donosa – ISDe

ISDe > 17%

8% < ISDe < 17%

1% < ISDe < 8%

ISDe < 1%

Relativna neto sedanja vrednost - RNSVe

RNSVe > 0,6

0,2 < RNSVe < 0,6

0,2 < RNSVe < 0

RNSVe < 0

Prva prioriteta

Druga prioriteta

Zelo pomemben

Pomemben

Manj pomemben

Nepomemben

Hitrost1

> 100 km/h

80 – 100 km/h

< 80 km/h

-

Osna obremenitev

22,5 ton/os

20,0 ton/os

-

-

GB

Izboljšuje stopnjo
tehni�ne
opremljenosti
Izboljšuje stopnjo
tehni�ne
opremljenosti

-

Ohranja stopnjo
tehni�ne
opremljenosti
Ohranja stopnjo
tehni�ne
opremljenosti

> 10%

5% - 10%

< 5%

Ni zmanjšanja

> 10%

5% - 10%

< 5%

Ni zmanjšanja

> 10%
Pove�uje stopnjo
varnosti

5% - 10%

< 5%

-

-

Ni zmanjšanja
Ohranja stopnjo
varnosti

Zelo primeren

Primeren

Manj primeren

2. EKONOMSKA MERILA

3. RAZVOJNA MERILA

Vklju�enost v strateške dokumente

Vpliv na regionalni razvoj
4. TEHNI�NA POENOTENOST
(INTEROPERABILNOST)

Svetli profil

Signalno-varnostne naprave

Zagotavlja notranjo
interoperabilnost

Telekomunikacijske naprave

Zagotavlja notranjo
interoperabilnost

5. PROMETNA VARNOST
Zmanjšanje števila izrednih dogodkov
na opravljeno enoto prometnega dela
Zmanjšanje števila izrednih dogodkov
na 1 km proge
Zmanjšanje števila izrednih dogodkov na
nivojskih križanjih
Odprava oz. zmanjšanje vpliva �loveškega
faktorja

Ni opredeljen

-

-

6. OKOLJSKA MERILA

Ocena vpliva na okolje

1

Hitrost izhaja iz srednjero�nega in dolgoro�nega prostorskega plana Republike Slovenije

Neprimeren
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Uredba o pogojih in omejitvah gradnje na
območju Loga pod Mangartom, ogroženem
zaradi pojava drobirskih tokov

Na podlagi drugega odstavka 85. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 10/
04-Odl. US, 41/04-ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o pogojih in omejitvah gradnje na območju
Loga pod Mangartom, ogroženem zaradi pojava
drobirskih tokov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa za območje Loga pod Mangartom, ki
je ogroženo zaradi pojava drobirskih tokov, meje ogroženega
območja, razvrstitev zemljišč na njem v razrede glede na
stopnjo ogroženosti, pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in gradnje na teh zemljiščih.
2. člen
(1) Na območju Loga pod Mangartom, ogroženem zaradi pojava drobirskih tokov (v nadaljnjem besedilu: ogroženo
območje), so zemljišča razvrščena v tri razrede glede na
stopnjo ogroženosti:
– zemljišča na območju velike ogroženosti,
– zemljišča na območju srednje ogroženosti in
– zemljišča na območju majhne ogroženosti.
(2) Meje notranjih območij ogroženega območja iz
prejšnjega odstavka so izražene z lomnimi točkami v državnem koordinatnem sistemu.
(3) Lomne točke zunanje meje območja velike ogroženosti ter parcele, ki jih ta meja seka ali po meji katerih ta
zunanja meja poteka, so določene v prilogi 1, ki je sestavni
del te uredbe.
(4) Lomne točke zunanje meje območja srednje ogroženosti ter parcele, ki jih ta meja seka ali po meji katerih ta
zunanja meja poteka, so določene v prilogi 2, ki je sestavni
del te uredbe.
(5) Lomne točke zunanje meje območja majhne ogroženosti ter parcele, ki jih ta meja seka ali po meji katerih ta
zunanja meja poteka, so določene v prilogi 3, ki je sestavni
del te uredbe.
(6) Meje notranjih območij ogroženega območja iz prvega odstavka tega člena so izrisane na karti v prilogi 4, ki je
sestavni del te uredbe.
3. člen
V tej uredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. gradnja je izvedba gradbenih del po predpisih, ki
urejajo graditev objektov. Gradnja obsega gradnjo novega
objekta, rekonstrukcijo objekta, nadomestno gradnjo in odstranitev objekta,
2. obstoječi objekt je objekt, ki je bil zgrajen ali se je
uporabljal na dan uveljavitve te uredbe, in objekt, za katerega
je bilo pred uveljavitvijo te uredbe pridobljeno gradbeno dovoljenje ali je bil za njihovo gradnjo odrejen program priprave
lokacijskega načrta.
II. PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA GRADNJO
4. člen
(1) Na ogroženem območju je prepovedano graditi vse
vrste objektov razen tistih, za katere je gradnja na posameznem notranjem območju ogroženega območja v tabeli 1 priloge 5, ki je sestavni del te uredbe, označena s »+«.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je na posameznem notranjem območju ogroženega območja gradnja
objekta dovoljena, če je v tabeli 1 priloge 5 te uredbe ozna-
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čena s »pd« in je za njo k projektnim rešitvam iz projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja izdano vodno soglasje.
(3) Če gre za projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta iz prejšnjega odstavka na območju,
ki se ureja z lokacijskim načrtom, preverja njene vplive na
vodni režim vodnega telesa ministrstvo, pristojno za vode (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v postopku izdaje mnenja
k lokacijskemu načrtu.
5. člen
(1) Gradnja enostavnega objekta, za katero v skladu
s predpisi, ki ureja vrste zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov in pogoje za gradnjo teh objektov, ni treba
pridobiti gradbenega dovoljenja, je prepovedana, če je ta za
posamezno notranje območje ogroženega območja v tabeli
2 priloge 5 te uredbe označena z »-«.
(2) Gradnja enostavnega objekta iz prejšnjega odstavka je na posameznem notranjem območju ogroženega
območja dovoljena, če je v tabeli 2 priloge 5 te uredbe
označena s »+«.
6. člen
(1) Za gradnjo stavbe izda ministrstvo vodno soglasje iz
4. člena te uredbe, če je:
– stavba tlorisno locirana tako, da deluje na drobirski
tok kot cepilni klin, in je postavljena na nasutem terenu in je
v zatišju glede na smer delovanja drobirskega toka ter ima
povišan vhod in je na strani delovanja drobirskega toka brez
odprtin v kletni etaži,
– stena stavbe, ki je obrnjena v smeri delovanja drobirskega toka, konstrukcijsko oblikovana in dimenzionirana na
udarno delovanje posameznih komponent drobirskega toka
in na njegov zajezni tlak in
– za notranjo razporeditev prostorov v stavbi upoštevana smer delovanja drobirskega toka.
(2) Za rekonstrukcijo obstoječe stavbe izda ministrstvo
vodno soglasje iz 4. člena te uredbe, če projektne rešitve
vključujejo izvedbo gradbenih varstvenih ukrepov za zmanjšanje ogroženosti obstoječe stavbe zaradi delovanja drobirskega toka v skladu s pogoji iz prejšnjega odstavka.
(3) Če gre za projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo stavbe iz prvega odstavka te uredbe ali za
rekonstrukcijo obstoječe stavbe iz prejšnjega odstavka na
območju, ki se ureja z lokacijskim načrtom, se v njem podrobneje določijo tudi pogoji gradnje iz prejšnjih odstavkov
tega člena.
III. PRILAGODITEV OBSTOJEČIH OBJEKTOV
7. člen
(1) Lastnik obstoječe stanovanjske ali nestanovanjske
stavbe iz tabele 1 priloge 5 te uredbe, mora zagotoviti njeno
odstranitev, če je stavba na območju velike ogroženosti.
(2) Lastnik obstoječega enostavnega objekta na območju velike ogroženosti mora zagotoviti njegovo odstranitev, če je gradnja tega enostavnega objekta v tabeli 2 priloge
5 te uredbe označena z »-«.
IV. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-16/2004-1
Ljubljana, dne 29. julija 2004.
EVA 2004-2511-0222
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

NE

DA
DA
NE
DA
DA
DA
DA
NE
DA
NE

DA
DA
DA
DA
DA
NE
NE
DA
DA
DA
DA
NE

698/1

158
159
698/1
163
164
170
169
712/11
227/1
227/3

233
232/2
232/1
231
230
733/2
295
296
294
292/5
293/1
289/2

2206

Meja
obmo�ja
poteka po
zun.meji
parcele

Parcelna
številka

Ime/šifra
katastrske
ob�ine

141489.05
141478.71
141447.16
141432.82
141425.80
141419.08
141396.80
141392.98
141388.64
141387.34

141380.84
141385.53
141384.63
141383.88
141382.52
141376.69
141374.98
141351.04
141337.94
141331.87
141320.22
141301.75

392944.70
392954.58
392971.19
392972.33
392983.74
392989.00
393015.48
393020.49
393028.15
393030.97

393069.74
393075.09
393078.67
393081.68
393087.13
393108.17
393120.37
393174.02
393181.08
393189.82
393203.95
393212.01

392902.41 141563.65

393070.93
393078.67
393081.68
393087.13
393108.17
393120.37
393145.53
393181.08
393189.82
393203.95
393215.68
393226.09

392938.59 141526.81
392944.70 141489.05

Zemljiško katastrska to�ka
(X,Y)

392938.80 141512.31

Zemljiško katastrska
to�ka (X,Y)

393282.50 141324.96
* 393317.56 141339.38

393250.47 141313.63
393290.05 141332.96

393262.70 141321.63
393304.51 141349.85

393176.29 141353.72 * 393174.02 141351.04
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* 393238.95 141305.31

393168.98 141361.32

* 393046.93 141390.86 * 393044.80 141390.39 * 393030.97 141387.34
393057.36 141382.22 * 393060.99 141380.25 * 393066.14 141377.01
393069.74
141380.84
*

* 392983.55 141429.04 * 392982.20 141426.66 * 392983.74 141425.80
* 392989.00 141419.08
* 393016.32 141398.01 * 393015.48 141396.80

* 392976.28 141451.19 * 392971.19 141447.16

392934.36 141545.97
392938.72 141495.30

Zemljiško katastrska to�ka
(X,Y)

Št.

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

141460.74
141432.82
141432.87
141420.61
141413.85

393028.15 141388.64

392970.98
392972.33
392976.75
392987.18
392995.40

* 393046.79 141392.42

*
*
*
*
*

392931.29 141558.77
392937.53 141504.69

Zemljiško katastrska to�ka
(X,Y)

393052.68 141380.88
393066.75
141381.30
*
141386.56 * 393075.09 141385.53
141384.63
141383.88
141382.52
141376.69
141374.98
141370.75 393152.75 141369.55
141337.94
141331.87
141320.22
141311.06 * 393212.01 141301.75
141301.39 * 393238.07 141310.11
393278.05 141322.30
393305.89 141351.66

141478.71
141471.02
141442.52
141430.95
141423.09
141417.63
141392.98
141389.56
141389.48
141382.66

392930.64 141589.55

Zemljiško katastrska to�ka
(X,Y)

392954.58
392962.02
392974.86
392975.66
392988.57
392991.07
393020.49
393026.16
* 393029.67
393041.12

*
*
*
*
*
*
*

Zemljiško katastrska to�ka
(X,Y)

Meja obmo�ja poteka po to�kah znotraj parcele

* linija med to�kama poteka po meji
parcele

K UREDBI O POGOJIH IN OMEJITVAH GRADNJE NA OBMO�JU LOGA POD MANGARTOM, OGROŽENEM
ZARADI POJAVA DROBIRSKIH TOKOV

OBMO�JE velike ogroženosti

PRILOGA 1:
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NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
NE
NE

NE

NE
NE
DA
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE

NE

NE

717/3
357/2
363/10
361
360
359
358
355
357/3
350/1

348/9

347/5
347/3
347/2
348/7
348/9
348/6
375/1
376/1
375/1
708/18
708/16
721
379/1

708/24

708/14

708/40

141339.38
141328.73
141333.06
141321.77
141316.86
141312.33
141306.50
141302.44
141253.48
141223.67

*
*
*
*
*
*
*
*

392564.20 140542.05

141070.20
141057.76
141034.64
141004.19
140971.62
140965.62
140940.50
140914.60
140913.83
140922.72
140940.59
140928.95
140869.82
140865.55
140828.54
140798.20
140763.75
140730.27
140682.96
140614.86
140549.16
140511.34
140450.02
140405.91

393353.57 141253.48

141023.30
140995.95
140969.66
140970.50
140940.09

393081.37
393046.43
* 393034.65
392973.25
392905.13
392835.08
392753.75
* 392688.59
392618.13
* 392564.20
392540.73
392505.34
392456.41

393106.49 140941.39

393168.75 140974.51

393260.52 141019.82

393302.50 141181.46

393096.27 140940.95

393165.20 140970.84

393301.39 141167.46

140912.05 393075.14 140892.94 393064.69 140880.05
140871.29 * 393043.30 140870.66 * 393039.76 140868.21
140854.55 * 393033.84 140853.88 393017.16 140842.32
140821.43 392955.79 140817.98 392939.12 140810.98
140787.24 392883.23 140773.35 392855.65 140766.02
140759.90 392812.96 140750.90 392792.50 140740.01
140713.16 392742.56 140703.07
140664.16 392665.32 140643.98 392639.97 140624.30
140604.22 392607.97 140594.84 * 392574.06 140563.84
140542.05
140489.12 392531.95 140471.12 392524.16 140459.11
140439.02 392498.11 140434.47 392484.54 140422.91
140391.68 392450.27 140380.95 392445.49 140362.38

393116.28 140932.50

393265.99
393219.55
393192.59
393176.09
393154.51

393302.03 141118.16

393307.84 141183.91

393319.50 141201.41 * 393315.64 141206.39

393352.09 141265.17

87 / 6. 8. 2004

392742.56 140703.07 *

393094.96 140940.59

141152.88
141118.16
141080.47 *
141073.42 *
141070.20
141057.76
141019.82
140995.95
140969.66 *
140970.84
140940.09
140914.60
140913.83

141269.62
141223.67
141209.24
141206.01
141184.13
141152.88
141130.13
141080.47

Št.

393304.35
393302.03
393300.68
393304.00
393302.46
393299.88
393260.52
393219.55
393192.59
393165.20
393154.51
393147.96
393138.61

141328.73
141333.06
141321.77
141316.86
141312.33
141306.50
141302.44
141298.21
141230.41
141219.69

393355.21
393330.61
393321.85
* 393310.01
393316.46 141191.79 393310.51
393304.35
393304.73 141151.02 393304.95
393296.23 141094.43 393300.68
393304.00 141073.42
393304.54 141072.27 * 393302.46
393302.46 141060.64 393299.88
393291.12 141047.98 393279.34
393243.31 141008.86 393227.97
393217.74 140994.19 393194.99
393183.12 140964.19 393180.32
393161.86 140967.39 393154.52
393153.86 140920.49 393147.96
393147.18 140913.83 393138.61
393136.51 140913.83 393126.95
393094.96
393087.15 140938.50 393082.70
393053.13
* 393038.24
392993.71
392919.55
392848.04
392777.54
392735.94 140698.69 * 392716.67
392628.52
* 392567.68
392557.30 140526.01 392550.73
392515.79
392468.54

393333.08
393339.16
393347.85
393351.58
393354.80
393359.28
393362.49
393365.82
393336.16
393327.41

10624 /

393310.01 141206.01 *

393317.56
393333.08
393339.16
393347.85
393351.58
393354.80
393359.28
393362.49
393353.57
393330.61
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NE

NE
NE
NE
DA
DA
NE
NE
DA
DA
DA
DA
NE

NE
DA
NE

DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
NE
DA
DA
DA
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE

717/3

712/6
703/33
588/2
586
587
723/1
578/2
576/2
576/1
576/2
712/7
585/1

584/3
583/2
581/4

581/2
400/1
407
408
394
389
54
719
50/1
51
45
44
43
42/2
41/1
41/2
38/3
37/7

392361.09 140252.45 * 392337.34 140236.59 * 392310.44
* 392224.45
392245.41 140248.53 392251.82 140268.51
392251.82 140268.51 392257.40 140271.90 392269.18
392293.17 140290.18 392306.20 140296.57 392310.04
392310.04 140303.73 * 392309.45 140304.17 * 392315.33
392315.33 140309.19 * 392306.26 140326.79 * 392312.88
392312.88 140328.27 * 392312.17 140337.20 * 392313.86
392330.40 140363.95 392334.73 140365.92 392338.08
392354.58 140349.01 * 392358.58 140354.80 * 392359.88
392366.77 140347.36 * 392368.31 140345.97 * 392365.41
392360.73 140336.10 * 392358.35 140333.70
392358.35 140333.70 * 392363.39 140329.09
392363.39 140329.09 * 392365.32 140331.25 392365.85
392405.07
392406.98 140410.41 * 392415.73 140425.49 392426.05
392431.92 140446.33 * 392428.35 140447.17 * 392434.72
392434.72 140458.36 * 392438.03 140464.60 * 392441.97
392478.71
392495.25 140538.80 * 392499.64 140548.11 * 392503.64
392504.70 140556.30 * 392519.46 140575.13 * 392531.27
392538.98 140593.76 * 392550.03 140605.95
392550.03 140605.95 * 392548.89 140606.58 * 392549.08
392558.53 140612.04 * 392562.08 140612.76 * 392571.18
392571.18 140618.01 * 392568.89 140618.26 * 392578.52
392586.11 140630.75 * 392579.27 140638.46 392598.77
392598.77 140670.94 392594.71 140687.88
392594.71 140687.88 * 392592.27 140699.05
392592.27 140699.05 * 392589.81 140709.48
392589.81 140709.48 * 392587.50 140717.94
392587.50 140717.94 * 392582.75 140735.88 * 392584.09
392594.51 140744.91 392613.47 140758.91
392613.47 140758.91 392636.80 140776.14
392636.80 140776.14 392670.90 140801.33
392670.90 140801.33 392688.95 140814.66
392688.95 140814.66 392723.27 140840.02
392723.27 140840.02 392740.74 140852.92
392330.40 140363.95

392325.67 140361.80

392451.20 140472.52

392444.10 140471.56

392467.07 140485.29

392393.91 140390.87

392414.09 140308.41
392361.09 140252.45

* 392592.80 140746.98 * 392594.51 140744.91

* 392586.11 140630.75

* 392552.34 140612.94 * 392558.53 140612.04

* 392493.63 140539.33 * 392495.25 140538.80
* 392504.70 140556.30
* 392535.40 140592.02 * 392536.85 140592.73 * 392538.98 140593.76

392431.92 140446.33

392384.11 140367.73

392436.64 140441.39

* 392406.98 140410.41

392372.53 140337.66

* 392338.27 140361.23 * 392354.58 140349.01
* 392366.77 140347.36
* 392360.73 140336.10

392293.17 140290.18

392218.38 140232.82

392425.87 140319.97
392371.51 140258.94

392282.79 140285.09

* 392245.41 140248.53

392213.52 140228.77

392441.16 140334.16
392381.74 140268.63

Št.

140737.48

140609.77
140618.01
140624.59
140670.94

140330.70
140411.79
140431.09
140458.36
140472.63
140505.77
140556.59
140588.68

140278.52
140303.73
140309.19
140328.27
140349.38
140363.56
140354.22
140340.84

140228.32
140235.55

392443.49 140342.49
392394.93 140286.11
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NE
DA
NE
NE
NE
NE
NE
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA
NE
NE

DA
DA
DA
DA
NE
NE
NE

DA
NE

NE
NE
NE

37/2
36/2
35/1
34/5
34/4
34/1
28/4
28/1
27/2
27/1
25/7
25/1
20/3
20/2
18/1
17/1
16
78/1
82/1
87/3
89/9
89/3

109
112
113
114
712/10
155/12
153

152
701/6

701/2
715/2
698/1

141313.83
141315.05
141316.45
141317.18
141322.48
141325.73
141340.79

393034.84
393025.48
393014.67
393008.58
392999.21
392993.61
392984.80

392754.09 140862.78

393025.44
393019.27
393008.58
392998.86
392997.56
392988.75
392980.77

392882.36 141546.64

392945.35
392914.23
392898.63
392865.66

141398.42
141436.07
141473.45
141499.64

392984.66 141363.42

393087.55 141183.26 393057.58 141199.85
393033.09 141302.84 * 393034.84 141313.83

141340.09 392984.80 141340.79
141361.79 392982.82 141363.02
141368.05
141374.70
141397.10 * 392945.83 141397.98
141411.31 392919.76 141421.95
141457.08 392902.92 141463.83
141487.16 392870.37 141493.30

* 392863.40 141527.87

392985.27
392980.57
392980.46
* 392975.22
* 392948.30
392924.06
392904.77
392883.88

393090.24 141121.98
393099.97 141160.24
393046.32 141223.17

* 393065.61 141080.08 * 393070.55 141086.10 * 393078.59 141096.06

* 392762.24 140868.80
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392863.55 141509.26 * 392863.52
392882.36 141546.64 392896.95
392896.95 141558.63 392902.41

140874.49
140878.69
140884.30
140893.55
140897.99
140910.44
140919.69
140928.34
140937.77
140947.00
140967.27
140979.66 * 392934.98 140996.26
141014.84
141031.84
141045.77
141059.20 393037.39 141072.05
141083.39 393058.84 141086.50
141100.92 * 393086.31 141109.02
141110.69 393086.11 141113.06
141140.90 393101.47 141157.47
393056.73 141201.62
141314.38 * 393025.48 141315.05
141315.44 * 393014.67 141316.45
141317.18
141318.21 * 392999.21 141322.48
141323.52 392993.61 141325.73
141328.43 392984.86 141333.55
141346.65 392978.52 141352.99
392984.25 141365.06
141370.24 * 392975.15 141372.19
141375.24 * 392954.59 141393.59
392933.07 141405.38
392907.68 141449.98
392892.28 141481.84
392863.55 141509.26
141510.82 * 392863.27 141525.09
141558.63
141563.65

Št.

*
*
*
*

392769.95
392775.62
392783.23
392795.75
392804.94
* 392820.49
392831.13
392842.83
392855.59
392868.10
392895.55
392910.94
392959.93
392982.95
393001.80
393019.98
393052.74
* 393073.88
* 393083.89
393099.01

* 392749.33 140868.64 * 392757.12 140875.02

10626 /

392980.46 141368.05 * 392975.10
392975.22 141374.70 * 392973.75

140852.92
140862.78
140868.80
140874.49
140878.69
140884.30
140893.55
140897.99
140910.44
140919.69
140928.34
140937.77
140947.00
140967.27
140996.26
141014.84
141031.84
141045.77
141072.05
141096.06
141109.02
141121.98

392740.74
392754.09
392762.24
392769.95
392775.62
392783.23
392795.75
392804.94
392820.49
392831.13
392842.83
392855.59
392868.10
392895.55
392934.98
392959.93
392982.95
393001.80
393037.39
393078.59
393086.31
393090.24

Stran
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NE

NE
NE
NE
NE
DA
DA
NE
DA
NE
DA
NE

NE
NE
NE
NE

DA
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
DA

698/1

175
177/1
179/1
180/1
180/3
174
220
224
712/11
733/1
733/2

295
292/1
289/4
289/6

289/3
289/2
288
289/2
717/3
357/2
363/10
361
360

2206

Meja
obmo�ja
poteka po
zun.meji
parcele

Parcelna
številka

Ime/šifra
katastrske
ob�ine

141475.86
141467.19
141462.24
141456.27
141437.46
141429.63
141421.48
141408.79
141399.89
141394.59
141390.84

141375.06
141387.06
141390.42
141394.73

141361.15
141350.80
141359.41
141352.55
141339.38
141328.73
141333.06
141321.77
141316.86

392969.11
392987.73
393003.59
393014.73
393019.29
393029.43
393041.78
393058.03
393067.54
393078.49
393084.55

393167.75
393196.43
393211.74
393228.92

393245.21
393258.73
393298.54
393305.04
393317.56
393333.08
393339.16
393347.85
393351.58

392902.41 141563.65

*
*
*
*

141390.84
141387.56
141377.31
141372.94
141390.42
141394.73
141394.57
141361.15
141350.80
141338.50
141382.63
141339.38

392960.63 141514.01

Zemljiško katastrska
to�ka (X,Y)

393292.41 141349.80
393305.04 141352.55

393298.54 141359.41

* 393244.44 141393.34 * 393248.66 141385.48 * 393252.37 141377.40

* 393112.77 141384.77 * 393130.86 141381.23 * 393142.04 141378.98
393158.36 141377.37 393167.75 141375.06
393186.08 141379.13 393193.62 141386.39 393196.43 141387.06

* 393041.78 141421.48
393058.03 141408.79
* 393067.76 141400.95 * 393067.54 141399.89

* 393027.64 141440.73 * 393019.29 141437.46 *

141448.12
141429.63
141425.44
141409.63
141406.18

Zemljiško katastrska to�ka
(X,Y)

392953.08 141546.57 392958.46 141525.32
* 392968.75 141476.84 * 392969.11 141475.86
392983.41 141468.34 392987.73 141467.19

Zemljiško katastrska to�ka
(X,Y)

141559.38
141485.73
141467.56
141462.24

Zemljiško katastrska to�ka
(X,Y)

392948.72
* 392966.31
392972.41 141471.88 392974.18
393000.73 141463.71 393003.59
393014.73 141456.27
393024.86 141450.48 393026.38
393030.35 141436.10 * 393029.43
393035.96 141427.64 * 393043.16
393044.60 141419.05 393056.98
393064.27 141407.47 * 393069.07
393078.49 141394.59
393078.26 141391.98 * 393084.55
393097.52 141387.97 * 393099.35
* 393150.37
393173.70 141372.40 393180.70
393204.93 141389.08 393211.74
393221.34 141392.31 393228.92
393234.00 141396.34 393243.91
* 393245.21
393257.00 141352.13 * 393258.73
393271.14 141335.81 393279.75
393302.37 141365.41 393310.98
393305.89 141351.66 393317.56
393333.08 141328.73
393339.16 141333.06
393347.85 141321.77
393351.58 141316.86
393354.80 141312.33

392930.64 141589.55

Zemljiško katastrska to�ka
(X,Y)

Št.

*

*

*
*

*

*
*

Zemljiško katastrska to�ka
(X,Y)

Meja obmo�ja poteka po to�kah znotraj parcele

* linija med to�kama poteka po meji
parcele

K UREDBI O POGOJIH IN OMEJITVAH GRADNJE NA OBMO�JU LOGA POD MANGARTOM, OGROŽENEM
ZARADI POJAVA DROBIRSKIH TOKOV

OBMO�JE srednje ogroženosti

PRILOGA 2:

Uradni list Republike Slovenije

87 / 6. 8. 2004 /
Stran

10627

NE
DA
NE

DA
NE
NE
NE
DA
NE
NE
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE

NE
NE

NE
DA

NE
NE
NE
NE
NE

363/1
355
354/1

355
352/1
353
352/1
351/1
350/3
348/10
348/9
374
348/6
375/1
376/1
708/16
721
379/1
708/24
379/1
708/24

708/14

388
708/40

717/3
712/31

712/6
712/30
703/33
588/2
589/1

393354.80 141312.33 393367.66 141303.18 393385.95
393376.00 141285.26 * 393377.85 141282.91 * 393371.88
393369.93 141270.99 * 393371.64 141268.72 393371.19
393386.32
393385.12 141222.83 * 393385.80 141221.91 * 393384.07
393384.07 141220.57 393381.15 141214.33 393380.05
393380.05 141199.57 393389.64 141188.13 393390.38
393390.38 141178.90 393391.12 141169.68 393399.24
393392.32 141140.48 * 393382.48 141131.84
393382.48 141131.84 * 393385.19 141126.84 393365.87
393365.87 141095.34 393355.49 141078.42
393355.49 141078.42 * 393357.17 141072.45 * 393352.78
393352.78 141074.00 393332.60 141041.09 393310.56
393310.56 141028.26 393291.17 141016.96 393272.03
393267.47 141003.76 393238.99 140982.08 393230.53
393230.53 140976.33 393214.34 140965.31 393202.14
393181.80 140934.06 393173.16 140924.16 393163.00
393155.70 140901.44 393154.91 140899.30 393148.80
393148.80 140898.89 393096.66 140895.29
393096.66 140895.29 393091.52 140894.65 393080.49
393051.20 140860.85 393033.79 140846.32 393022.70
393022.70 140839.17 393009.56 140830.71 392993.68
392877.40
* 392793.78
392744.64 140698.59 392741.03 140695.73 392717.61
* 392656.37
392612.02 140590.88 392599.71 140581.38 392584.37
392568.89 140540.34 392561.13 140522.52 392550.63
392503.25
392455.34
392436.65
392381.74
392343.64 140240.79 * 392337.34 140236.59 * 392310.44
392210.36 140228.65 * 392204.00 140225.33 * 392197.57
* 392203.84
392203.84 140228.38 392213.47 140246.34 392219.89
392219.89 140254.25 392225.04 140260.60
392225.04 140260.60 392227.01 140261.79 392244.70
392289.82 140295.55 392299.88 140302.84 392303.00
392303.00 140307.52 392304.18 140309.30 392306.34
140816.45
140757.27
140730.70
140658.06
140625.24
140549.70
140482.16
140418.94
140368.63
140310.59
140258.94
140228.77
140209.97 *

392261.38 140281.32

392978.88
392846.18
392786.25
392690.96
392649.24
392572.97
392541.21
392488.98
392450.49
392421.04
392371.51
392213.52
* 392190.62

393076.45 140888.46

393185.87 140943.46
393155.70 140901.44

393267.47 141003.76

140803.27
140745.42
140714.30
140640.58
140608.83
140540.34
140462.26
140403.34
140354.45
140298.76
140246.56
140228.65
140223.05 *

392279.96 140291.81

392944.69
392817.91
392764.45
392668.09
392632.02
392568.89
392532.05
392473.91
392449.03
392406.77
392354.55
392210.36
392199.29

393056.67 140865.42

393181.80 140934.06

140446.12
140390.42
140337.77
140286.11
140240.79

140774.75
140740.48
140698.59
140635.05
140590.88

392289.82 140295.55

392202.90 140227.32

392516.98
392459.91
392447.15
392394.93
392343.64

392898.13
392802.89
392744.64
392660.98
392612.02

393051.20 140860.85

393392.23 141234.63
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140272.45
140307.52
140326.52

140890.88
140839.17
140822.10
140766.95
140736.08
140679.85
140631.58
140566.85
140502.08
140432.39
140382.89
140325.66
140268.63
140228.32
140216.31
140228.38
140254.25

393389.64 141243.11

393376.00 141285.26

Št.

141074.00
141028.26
141007.23
140976.33
140957.44
140921.11
140898.89

141291.81
141270.99
141249.02
141222.83

393394.45 141141.95 * 393392.32 141140.48

393378.57
* 393369.93
393377.46
393385.12

10628 /

141095.34

141305.47
141273.93
141258.98
141225.40
141220.57
141199.57
141178.90
141149.76
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DA
NE
NE

NE
NE
DA
NE
NE

DA
NE
NE

DA

NE
DA
NE
DA
DA
DA
DA
DA

DA
DA
DA
DA
NE
DA
NE
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA

587
703/33
723/1

578/2
578/1
578/3
578/1
571/2

575/2
571/2
566

569/3

720/1
476
480/2
460
458/3
457/2
458/3
497/2

454
445/2
455/1
444
437/2
432/8
432/5
431/7
719
1/9
1/11
2/6
2/4
2/7
2/3

392306.34 140326.52 * 392306.34 140326.63 * 392306.26 140326.79
392306.34 140326.80 392306.61 140341.59 392304.45 140351.00
392299.79 140371.09 392299.61 140373.34 392301.76 140377.37
392325.71 140368.23
392328.46 140368.96 392332.71 140370.11 392337.28 140373.60
392337.28 140373.60 392338.38 140373.59
392338.38 140373.59 * 392356.52 140367.83
392356.52 140367.83 392358.29 140374.14 392355.40 140380.81
392355.00 140387.62 392354.59 140394.80 392354.86 140403.14
392378.28 140431.39
392384.61 140433.96 * 392384.15 140434.70 * 392391.05 140436.58
392391.05 140436.58 392395.50 140438.38 392402.77 140447.27
392402.59 140452.96 392402.50 140455.60 392402.23 140468.79
* 392383.59 140494.80
392383.59 140494.80 * 392380.07 140502.45 * 392378.21 140506.49
* 392407.20 140538.31
392407.20 140538.31 392414.26 140559.15
392414.26 140559.15 * 392422.20 140566.92
392422.20 140566.92 392427.80 140579.09 392434.85 140598.17
392445.73 140611.35 * 392447.60 140614.59 * 392449.27 140617.53
392449.27 140617.53 * 392453.07 140621.38
392453.07 140621.38 * 392451.09 140622.10 * 392460.05 140632.85
392460.05 140632.85 * 392457.16 140637.52 * 392458.96 140639.71
392458.96 140639.71 * 392456.63 140646.84 * 392455.72 140649.63
* 392461.83 140642.87
392461.83 140642.87 * 392464.10 140645.49
392464.10 140645.49 * 392465.25 140647.04
392465.25 140647.04 * 392468.61 140650.74
392468.61 140650.74 * 392471.33 140657.45 * 392473.25 140657.02
392473.25 140657.02 * 392481.80 140670.98 * 392496.40 140693.73
392533.64 140748.17 * 392531.74 140749.72 * 392529.46 140751.58
392541.73 140760.20 392559.06 140785.97 * 392560.26 140784.67
392560.26 140784.67 * 392563.36 140791.15 * 392569.90 140798.62
392569.90 140798.62 392572.93 140806.18
392572.93 140806.18 392574.55 140804.84 * 392581.29 140807.91
392587.60 140825.55 392589.51 140828.09 392605.45 140851.52
392608.24 140854.11 392625.10 140869.75 392645.51 140880.39
392652.10 140882.58 392656.22 140884.54
392656.22 140884.54 392663.00 140888.73
392663.00 140888.73 * 392668.07 140894.82 * 392671.61 140891.86

140326.80
140363.11
140377.37
140368.96

392394.43 140480.90

392365.89 140420.36

392299.79 140371.09
392313.60 140374.41

392381.50 140492.22

392369.93 140426.01

392320.33 140368.49

392533.64 140748.17

392587.60 140825.55

* 392579.74 140815.18
392608.24 140854.11
392652.10 140882.58

Št.

392499.24 140697.02
* 392541.73 140760.20

*

* 392459.58 140652.77 * 392459.93 140651.26 * 392460.32 140649.63

392445.25 140611.56 * 392445.73 140611.35

* 392389.39 140518.53 * 392396.73 140527.27 * 392402.23 140533.44

392402.59 140452.96
392399.27 140476.05

392355.00 140387.62
392358.36 140409.33
392384.61 140433.96

* 392306.34
392300.41
392308.76
392328.46
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NE
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA
NE
DA
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA

NE

NE

NE
NE
NE

2/7
3/1
712/10
4/3
5
4/3
7/7
7/3
7/8
14/4
14/2
14/8
14/6
712/10
17/1
78/1
82/4
83/14
81/1
85/1
85/2
86/3
90
712/10
144/8
144/7
144/1
155/1
155/9

156/1

701/6

701/2
715/2
698/1

140891.86
140893.31
140902.98
140925.53
140945.94
140996.41
141001.53
141020.28
141056.05
141052.79
141049.91
141055.78
141066.42
141064.98
141073.66
141085.91
141096.09
141133.45
141143.59
141160.35
141178.98
141187.42
141197.93
141207.24
141224.97
141232.16
141253.51
141275.97
141303.72

392674.68 140893.31
* 392677.89 140890.21
* 392705.09 140925.53
392709.55 140936.17
392727.39 140996.41
392728.91 141001.53
392734.46 141020.28
392742.21 141046.43
392778.08 141059.80
392826.45 141049.91
392836.94 141048.09
392866.13 141057.70
* 392894.86 141064.98
392909.93 141073.66
* 392916.50 141085.91
* 392918.69 141089.25
* 392995.12 141109.54
* 392985.89 141136.95
392979.35 141156.37
* 392972.34 141163.74
* 392968.06 141182.40
* 392978.77 141197.93
* 392985.49 141207.24
392995.44 141223.73
* 392972.59 141232.16
392959.77 141237.45
* 392963.43 141254.95
392963.59 141280.34
* 392962.61 141303.83
141074.20
141129.52
141143.59
141160.35
141167.87
141187.42

393007.87 141092.49 * 393013.45 141096.09

392893.49 141066.71 * 392893.64 141066.42

392956.61
392943.59
392903.77
392863.13
392845.17

392966.48
* 392964.81
392964.39
* 392959.49

141351.39
141390.06
141452.75
141488.53
141509.68

392951.73
392926.92
392897.04
392856.12
392863.40

141360.80
141403.51
141465.66
141494.37
141527.87

392882.36 141546.64

392950.27 141377.55
392924.47 141406.45
392888.16 141474.00

141253.51
141273.80 * 392964.89 141275.97
141297.56 392965.30 141303.72
141334.10 * 392958.63 141342.48 * 392962.22 141342.64

* 392965.86 141168.52 * 392972.28 141178.98

* 392944.44 141083.48
* 392990.83 141133.45

* 392869.58 141058.84
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141250.09
141257.33
141288.42
141324.59
141342.73
141346.43
141382.97
141432.57
141481.27
141506.02

392988.55 141224.97

* 392935.59
392988.39
392983.65
392976.46
* 392966.50
* 392971.18

392859.68 141055.78
* 392867.08 141056.63

392689.89 140902.98

392757.16 141056.05
* 392800.53 141050.71 * 392808.59 141055.23 * 392809.93 141052.79

* 392687.89 140900.94

Št.

392755.81 141055.81
392797.97 141055.29

392712.44 140945.94

* 392686.31 140898.93

10630 /

392964.94
* 392964.21
392964.39
* 392960.47
* 392964.27
392964.27 141342.73 * 392961.82 141345.63 * 392959.81
392949.80
392924.47 141406.45 392920.20 141411.59 392912.12
392873.89
392856.12 141494.37 392851.82 141497.95 392844.82
392882.36 141546.64 392896.95 141558.63
392896.95 141558.63 392902.41 141563.65

392671.61
392674.68
392689.89
392705.09
392712.44
392727.39
392728.91
392734.46
392757.16
392809.93
392826.45
392859.68
392893.64
392894.86
392909.93
392916.50
393013.45
392990.83
392983.65
392976.46
392972.28
392971.18
392978.77
392985.49
392988.55
392972.59
392966.48
392964.89
392965.30
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NE

NE

DA
DA
NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
DA
NE

NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE

698/1

177/1

179/1
180/1
180/2
219
220
223
225
226
216/1
712/11
242/1
242/2
733/2

295
292/1
289/4
289/6
288
289/2

288
289/2
717/3

2206

Meja obale
poteka po
zun.meji
parcele

Parcelna
številka

Ime/šifra
katastrske
ob�ine

*

141385.31
141392.78
141393.37
141397.74
141401.02
141377.95

393177.50
393195.42
393210.54
393227.58
393241.13
393256.74

*
*
*

*
*
*
*
*
*

393185.14
393206.51
393221.11
393232.50
393243.54
393257.77

393000.07
393011.70
393021.30
393033.35
393054.00
393071.64
393091.38
393089.79
393091.91
393093.25
393113.62
393112.77
393130.86
141386.38
141392.78
141394.91
141399.90
141401.32
141370.59

141496.80
141484.70
141483.15
141475.09
141429.15
141420.74
141414.33
141403.19
141403.05
141399.13
141392.96
141384.77
141381.23
393043.78 141443.32

393049.48 141431.22

393052.61 141428.67

393305.04 141352.55

393256.36 141380.68
393281.53 141360.82

393256.74 141377.95
393290.35 141366.09

87 / 6. 8. 2004 /

393310.98 141382.63

393256.36 141388.87
393268.73 141362.21

* 393150.37 141377.31 * 393158.36 141377.37 * 393163.02 141380.32
393172.32 141384.59 393177.50 141385.31
393195.42 141392.78

393107.47 141393.31

141378.98
141379.97
141392.78
141393.37
141397.74
141401.02
141397.77
141364.26
141367.81
141383.17

392963.87 141571.61

Zemljiško katastrska
to�ka (X,Y)

* 392972.36 141561.70 * 392968.85 141553.98 * 392975.32 141553.66
392996.63 141517.16 392997.88 141511.66 * 392994.55 141510.77

* 393091.67 141399.25
393102.39 141398.45
* 393113.27 141389.67
* 393142.04
393165.56
393194.40
393210.54
393227.58
393241.13
393251.02
393263.04
393292.64
393308.52

Zemljiško katastrska to�ka
(X,Y)

* 392945.27 141593.60 * 392960.78 141589.13

* 393089.90 141405.08

141594.35
141571.22
141563.41
141535.31
141508.17
141482.74
141484.99
141472.47
141461.64
141424.42

Zemljiško katastrska to�ka
(X,Y)

* 393091.12 141412.68

*

*
*

*

392942.26
392964.20
392965.03
392989.15
392995.57
393006.36
393012.50
393026.26
393041.14
393061.97

Zemljiško katastrska to�ka
(X,Y)

Št.

393292.64 141367.81 393296.90 141371.02
393305.89 141351.66 * 393317.56 141339.38
393317.56 141339.38 393333.08 141328.73

141508.17
141482.74
141484.99
141472.47
141428.67
141424.42
141420.74
141405.08
141403.19
141399.25
141393.31
141389.67
141384.77

392968.29 141566.34 *

392964.20 141571.22

392995.57
393006.36
393012.50
393026.26
393052.61
393061.97
393071.64
393089.90
393089.79
393091.67
393107.47
393113.27
393112.77

392930.64 141589.55

Zemljiško katastrska to�ka
(X,Y)

392902.41 141563.65

Zemljiško katastrska to�ka
(X,Y)

Meja obale poteka po to�kah znotraj parcele

* linija med to�kama poteka po meji
parcele

K UREDBI O POGOJIH IN OMEJITVAH GRADNJE NA OBMO�JU LOGA POD MANGARTOM, OGROŽENEM
ZARADI POJAVA DROBIRSKIH TOKOV

OBMO�JE majhne ogroženosti

PRILOGA 3:
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10631

DA
DA
DA
DA
NE
DA
NE

DA
NE
NE
NE
DA
NE
NE
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE
NE

NE
NE
NE

NE
NE
NE

NE

357/2
363/10
361
360
363/1
355
354/1

355
352/1
353
352/1
351/1
350/3
348/10
348/9
374
348/6
375/1
376/1
708/16
721
379/1
708/24

379/1
708/24

386
708/14
387

708/14
388
708/40

717/3

393038.63
392970.98

393052.64 140857.67
393008.74 140825.67

392337.34 140236.59 * 392310.44 140228.32

392628.56
392595.09
392557.85
392512.98
392456.37
392429.30
392351.68
392213.52

140595.82
140568.77
140506.23
140432.56
140369.57
140314.76
140240.38
140228.77

141291.81
141270.99
141249.02
141222.83

140883.28
140857.67
140825.67
140783.27
140733.91

392617,17
392581.91
392548.59
392495.89
392455.66
392409.36
392331.99
392210.36

140585.41
140551.34
140483.46
140416.91
140352.48
140299.45
140229.03 *
140228.65

392698.35 140655.61
* 392674.05 140639.88
392647.92 140615.53

393082.43
393052.64
393008.74
392921.48
392801.96

393185.87 140943.46
393155.70 140901.44

393267.47 141003.76

393394.45 141141.95

393378.57
* 393369.93
393377.46
393385.12

392574.17
392541.47
392477.73
392449.96
392388.36
392337.34

140538.43
140466.73
140400.18
140338.25
140275.25
140236.59

392688.18 140649.94

392901.54 140771.88
392780.25 140722.52

393078.16 140881.50

393181.80 140934.06

393392.32 141140.48

393389.64 141243.11

393376.00 141285.26

392529.36
392463.13
392442.84
392369.84

140449.29
140381.67
140329.35
140255.32

392878.75 140761.91
392765.65 140710.42

393070.32 140876.16

393392.23 141234.63
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392644.23 140611.84
392613.96 140582.65
392570.16 140531.76

140872.96
140862.63
140826.34
140796.80
140744.59
140698.22
140668.07
140640.88
140623.58

141074.00
141028.26
141007.23
140976.33
140957.44
140921.11
140896.83

141095.34

141305.47
141273.93
141258.98
141225.40
141220.57
141199.57
141178.90
141149.76

Št.

392647.92 140615.53
392617,17 140585.41
392574.17 140538.43

141333.06
141321.77
141316.86
141312.33
141303.18 393385.95
141282.91 * 393371.88
141268.72 393371.19
393386.32
141221.91 * 393384.07
141214.33 393380.05
141188.13 393390.38
141169.68 393399.24
141131.84
141126.84 393365.87
141078.42
141072.45 * 393352.78
141041.09 393310.56
141016.96 393272.03
140982.08 393230.53
140965.31 393202.14
140924.16 393163.00
140899.30 393149.68
140868.27
140866.55 393084.57
393058.21
140845.20 393010.14
140807.83 392948.19
392832.59
392750.93
140680.88 392712.23
140647.79 * 392679.69
140637.11 392655.98

10632 /

392750.93 140698.22 392730.04
392688.18 140649.94 * 392686.07
392674.05 140639.88 392670.57

* 393385.80
393381.15
393389.64
393391.12
* 393382.48
* 393385.19
393355.49
* 393357.17
393332.60
393291.17
393238.99
393214.34
393173.16
393154.91
393089.25
393085.63

141222.83
141220.57
141199.57
141178.90
141140.48
141131.84
141095.34
141078.42
141074.00
141028.26
141003.76
140976.33
140934.06
140901.44
140896.83
140868.27

393385.12
393384.07
393380.05
393390.38
393392.32
393382.48
393365.87
393355.49
393352.78
393310.56
393267.47
393230.53
393181.80
393155.70
393149.68
393089.25

393339.16
393347.85
393351.58
393354.80
393367.66
* 393377.85
* 393371.64

*
*
*
*

141328.73
141333.06
141321.77
141316.86
141312.33
141285.26
141270.99

393333.08
393339.16
393347.85
393351.58
393354.80
393376.00
393369.93
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DA

NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

DA
DA
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE
NE
DA
DA
DA
NE
DA
NE
NE

712/31

712/6
712/30
703/33

588/2
589/1
703/33
723/1
578/2
578/1
571/2

566
567
569/2
570/1
570/2
549
547
549
550
551
552
553/2
555/1
556
720/1

491/1
490
491/4
491/5
492/3
497/1
500/1
513/1
512/1

140627.16
140630.48
140646.95
140655.42
140657.57
140679.78
140725.65
140737.09
140748.99

392353.32
392377.71
392398.34
392409.61
392410.99
392413.38
392412.73
392416.88
392429.16

392292.93
392300.41
392302.19
392291.15
392318.21
392342.42
392347.29

*
*
*
*
*
*

140216.31
140228.38
140226.49
140254.20
140265.29
140291.98
140305.15
140328.99
140353.55
140392.70
140381.31
140380.96
140394.61
140410.89
140439.33
140463.06
140479.44

140458.27 *
140472.22 *
140496.55
140495.98 392365.95 140503.30
140514.34 392360.46 140514.76
140514.30 * 392359.25 140515.19
140518.60 392346.36 140522.16
140537.83
140540.09
140541.74 392357.82 140541.98
140546.48
140549.21 392371.97 140554.05
140557.40 392372.00 140564.52
140577.69 392369.10 140579.13
140585.16 392357.40 140596.91
392353.32 140627.16
140627.16 392377.71 140630.48
140632.85 392395.50 140642.46
140649.20 * 392400.96 140651.09
140657.57
140661.83 * 392403.76 140661.90
140685.16 392404.15 140687.58
140728.88 * 392416.88 140737.09
140742.98 392411.98 140743.45
140754.13

140300.52
140313.69
140341.45
140381.67
140390.92
140377.76
140392.85 *
*

392197.57
392203.84
392191.09
392211.76
392225.63
392276.91
392297.56
392302.54
392298.98
392300.76
392329.96
392347.77
392345.14
392353.91
392368.77
392362.47
392371.84

392345.30 140609.72

392370.68 140571.52

392344.58 140529.28

392365.32 140504.94

392338.18 140622.88

392339.60 140627.16

392429.16 140748.99
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392423.73 140747.73

* 392403.97 140662.30 * 392413.38 140679.78
392404.86 140708.22 392405.69 140718.45 * 392412.73 140725.65

392398.34 140646.95
* 392409.61 140655.42

*
392346.59 140534.10

140274.54 392244.86 140278.10 392258.39 140283.44
140298.04
140310.07
140333.60
140374.20 392291.09 140380.46
140393.77 392315.66 140391.77
140380.62
140391.98
140404.20 * 392352.39 140408.95 * 392353.42 140410.99
140410.73 * 392364.92 140426.09 392365.57 140428.65
140452.14 392368.28 140454.38

* 392374.54 140483.61

392235.60
392288.27
392299.20
392302.41
392290.79
392309.66
392332.40
392348.57
* 392349.98
* 392354.73
392368.42

392199.48 140240.38

* 392190.62 140209.97 * 392199.29 140223.05 * 392202.90 140227.32

Št.

392370.22
392383.04
392397.21
392410.99
392403.88
392404.27
392409.33
392411.80
392451.15

392360.43
392367.16
392368.73
392368.24
392361.68
* 392359.85
392349.57
392348.14
392353.50
392357.40
392365.32
392369.86
392373.43
392369.51
392367.37

140454.38
140463.06
140483.61
140496.55
140504.94
140514.76
140515.19
140534.10
140537.83
140540.09
140541.98
140546.48
140554.05
140571.52
140579.13

392368.28
392362.47
392374.54
392368.73
392365.32
392360.46
392359.25
392346.59
392348.14
392353.50
392357.82
392365.32
392371.97
392370.68
392369.10

*
*
*
*

140298.04
140310.07
140333.60
140380.46
140391.77
140380.62
140391.98 *

392288.27
392299.20
392302.41
392291.09
392315.66
392332.40
392348.57

392210.36 140228.65 * 392204.00 140225.33 *
*
392203.84 140228.38 392202.43 140228.32
392199.48 140240.38 392203.55 140247.14
392211.76 140254.20 392216.37 140258.17

Uradni list Republike Slovenije
Stran

10633

NE
DA

NE
NE
DA
NE
NE
NE
NE

NE
DA
DA
NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE

NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE

NE
NE

NE

512/3
432/5

432/4
432/1
432/2
431/2
431/4
719
74/1

718
2/6
2/4
2/7
2/5
4/2
4/3

7/7
7/8
10/7
14/1
10/7
134/2
130

143

155/1
155/10
155/1
155/8
155/1
156/1

701/6

701/2
715/2

698/1

392848.91
392882.36
392896.95

392917.08

392897.28 141454.70
392848.91 141480.00
392863.40 141527.87

392882.36 141546.64

392888.73 141466.98

392925.22 141391.67 * 392927.98 141393.15 * 392917.65 141409.04

392945.62 141345.87

392750.52 141078.34

392682.08 141042.88

392548.20 140880.95
392583.97 140918.55

141170.64 * 392914.59 141180.75
141204.20 392931.32 141213.09
141231.96
141257.76 392954.65 141257.76

392870.55 141117.93

392742.55 141075.77

392679.59 141034.70

141164.03 392906.34
141195.30 392929.54
141230.92 * 392938.01
141241.57 392954.65

392952.07 141288.30

392903.14
392922.60
392936.64
392937.91

* 392900.59 141449.83
392860.61 141476.41
392845.17 141509.68

*
*

140998.60
141024.02
141054.17
141070.82

392868.07 141117.05
392907.96 141135.70

392670.64
392679.95
392691.69
392727.66

392631.24 140958.97

392545.51 140881.19
392580.05 140908.95
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392954.66
392954.45
392952.07
392951.60
392945.62
392942.95

392938.01

392691.69
392750.52
392791.56
392870.55
392907.96
392910.38
392914.59

140919.27 392588.25 140925.21
140925.21 * 392590.44 140933.43
140933.43 * 392591.59 140937.65 * 392595.74 140936.05
140936.05 392600.18 140941.27 392617.63 140950.70
140958.97 392648.07 140969.21 392649.58 140970.79
140970.79 392661.25 140983.09 392669.09 140996.97
140998.60 392676.03 141004.27 392680.66 141013.52
392689.91 141052.66
141054.17 392699.35 141060.67 392711.81 141065.30
141078.34 392784.57 141089.29 392791.56 141091.09
141091.09 392812.16 141096.41 392841.71 141107.27
141117.93 392891.21 141125.23 392902.96 141131.29
141135.70 392910.44 141137.88 392910.38 141139.27
141139.27 392910.08 141146.77 392906.16 141154.60
141180.75 392912.88 141181.63 392914.23 141183.55
392935.95 141223.41
141231.96 * 392937.51 141233.73 * 392937.05 141234.84
392954.66 141258.28
141258.28 * 392953.34 141258.41 392954.45 141265.28
141265.28 392952.16 141273.06 392952.51 141286.41
141288.30 392950.20 141296.38 392951.60 141302.71
141302.71 392953.94 141313.25 392952.87 141331.22
141345.87 392944.68 141347.77 392942.95 141353.15
141353.15 392937.56 141369.84 392925.27 141391.55
* 392917.08 141409.92
141409.92 392907.83 141431.59 392901.50 141445.45
392875.74 141474.27
141480.00 392847.25 141480.51 392835.86 141503.28
141546.64 392896.95 141558.63
141558.63 392902.41 141563.65

392535.54 140893.29
392575.07 140895.78

392520.30 140892.47

392506.13 140871.12

392461.05 140771.67
* 392464.71 140791.76 * 392466.15 140792.44 * 392474.16 140799.00
* 392472.09 140815.53

Št.

392529.49 140902.90
392570.44 140886.52
392584.43 140919.27

392489.61 140860.55
392509.32 140873.49
392519.88 140889.73

392459.34 140761.25
392456.41 140787.84
392480.09 140805.50

10634 /

392584.43
392588.25
392590.44
392595.74
392631.24
392649.58
392670.64

392451.15 140754.13 * 392451.33 140754.28
392461.05 140771.67 * 392458.40 140782.41 *
*
392472.09 140815.53 392478.38 140833.49
392478.38 140833.49 392481.78 140847.73
392506.13 140871.12 * 392507.07 140877.10 *
392509.32 140873.49 392519.16 140881.55
392520.30 140892.47 392521.80 140902.25
392521.80 140902.25 392522.01 140903.61
392548.20 140880.95 392557.62 140880.12
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PRILOGA 4: K UREDBI O POGOJIH IN OMEJITVAH GRADNJE NA OBMO�JU
LOGA POD MANGARTOM, OGROŽENEM ZARADI POJAVA DROBIRSKIH TOKOV

Karta ogroženih obmo�ij
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PRILOGA 5: K UREDBI O POGOJIH IN OMEJITVAH GRADNJE NA OBMO�JU
LOGA POD MANGARTOM, OGROŽENEM ZARADI POJAVA DROBIRSKIH TOKOV

Tabela 1
CC.Si **
111
112
113

I
1
2
3

STANOVANJSKE STAVBE
Enostanovanjske stavbe
Ve�stanovanske stavbe
Stanovanjske stavbe za posebne namene

OO I
-

OO II
pd
pd
-

OO III*
+
+
pd

CC.Si
121
122
12301
12303
12304
1241

II
1
2
3
4
5
6

OO I
-

OO II
pd
pd
pd
pd

OO III
pd
pd
pd
pd
+

-

-

pd

1242
1251
1252
1261
1262
1263
1264
1265
12711
12712
12713
12714
12721
12722
12730
12740

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

NESTANOVANJSKE STAVBE
Gostinske stavbe
Upravne in pisarniške stavbe
Trgovske stavbe
Bencinski servisi
Stavbe za druge storitvene dejavnosti
Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z
njimi povezane stavbe
Garažne stavbe
Industrijske stavbe
Rezervoarji, silosi, skladiš�a
Stavbe za kulturo in razvedrilo
Muzeji in knjižnice
Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo
Stavbe za zdravstvo
Športne dvorane
Stavbe za rastlinsko pridelavo
Stavbe za rejo živali
Stavbe za spravilo pridelka
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
Stavbe za opravljanje verskih obredov
Pokopališke stavbe in spremljajo�i objekti
Kulturni spomeniki
Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrš�ene drugje

+
-

pd
pd
+
+
pd
pd
+
-

pd
pd
pd
pd
pd
pd
pd
pd
+
+
+
+
+
+
+
+

CC.Si
21110
21120

III OBJEKTI TRANSPORTNE INFRASTRUKTURE
1 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste
2 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
razen parkiriš�
3 Parkiriš�a
4 Mostovi in vijadukti
5 Pregrade in jezovi

OO I
pd

OO II
pd

OO III
pd

pd

+

+

pd
pd
pd

pd
pd
pd

+
pd
pd

21120
21410
21520
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CC.Si
22122
22130
22221
22231
22232
22240
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IV CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ENERGETSKI
VODI
3 Objekti za �rpanje, filtriranje in zajem vode
4 Prenosna komunikacijska omrežja
5 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo
6 Cevovodi za odpadno vodo
7 �istilne naprave
8 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska
omrežja

CC.Si
24110
24122
24201
24202

V
1
2
3
4

24203
24204
24205

5
6
7

DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
Športna igriš�a
Drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti �as
Vojaški objekti
Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih
obmo�jih
Odlagališ�a odpadkov in objekti za predelavo nevarnih odpadkov
Pokopališ�a
Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrš�eni drugje
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OO I

OO II

OO III

pd
pd
pd
pd

+
pd
+
pd
pd

+
+
+
+
+

pd

pd

+

OO I
pd
pd
-

OO II
pd
pd
-

OO III
+
+
+

pd

pd

pd

-

pd

+
pd

OO I

OO II

OO III

+
-

+
+

+
+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

Tabela 2

1

2

3

4
5

6

GRADNJA ENOSTAVNIH OBJEKTOV
Pomožni objekti za lastne potrebe:
Bazen, drvarnica, nadstrešek, lopa, uta
Garaža, steklenjak, rezervoar do 5 m3
Pomožni infrastrukturni objekti:
Pomožni cestni objekti razen odvodnjavanja cest in cestninske
postaje,
Pomožni železniški objekti razen odvodnjavanja železniških tirov,
pomožni ži�niški ojekti,
Pomožni energetski objekti razen transformatorskih postaj,
Pomožni telekomunikacijski objekti,
Pomožni komunalni objekti razen malih tipskih �istilnih naprav in
Zbiralnic lo�enih frakcij komunalnih odpadkov
Odvodnjavanje cest, cestninska postaja, odvodnjavanje železniških
tirov, transformatorska postaja, tipska mala �istilna naprava,
zbiralnica lo�enih frakcij komunalnih odpadkov, pomožni letališki
objekti in pomožni objekti na mejnih prehodih
Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt
�ebelnjak, gozdna pot, gozdna cesta, gozdna u�na pot, gozdna
vlaka, gozdna ži�nica, poljska pot
Kaš�a, kozolec, kme�ka lopa, skedenj, gnojiš�e, gnojna jama do 150
m3, rastlinjak, ribnik, silos
Za�asni objekti, namenjeni sezonski turisti�ni ponudbi, prireditvi in
skladiš�enju
Vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem:
Igriš�e za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, planinska
pot, smu�iš�e, sprehajalna pot, trim steza in vzletiš�e
Pomol in streliš�e
Vadbeni objekti, namenjeni obrambnim vajam in vajam za zaš�ito,
reševanje in pomo�
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7
8

Spominsko obeležje
Urbana oprema:
Nadkrita �akalnica, javna kolesarnica javna telefonska govorilnica,
objekt za oglaševanje, transparent, skulptura in prostorska instalacija,
ve�namenski kiosk, montažna sanitarna enota In vodnjak
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+

+

+

-

+

+

* Pomen
* Pomenoznak:
oznak:
OO
obmo�jevelike
velikeogroženosti,
ogroženosti,
OO
I –I –območje
srednje ogroženosti,
ogroženosti,
OO
obmo�jesrednje
OO
II II– –območje
OO
III
–
obmo�je
majhne
ogroženost.
OO III – območje majhne ogroženost.
**
Nazivi
vrst
objektov,
ki
so
navedeni vv prvem
nazivi
objektov
v skladu
z enotno
** Nazivi vrst objektov, ki so navedeni
prvemstolpcu
stolpcutabele
tabele1,1,soso
nazivi
objektov
v skladu
z enotno klasiklasifikacijo vrst objektov (v nadaljnjem besedilu: CC.Si), sprejeto z uredbo Vlade, Uradni list RS, št.
fikacijo vrst objektov (v nadaljnjem besedilu: CC.Si), sprejeto z uredbo vlade (Uradni list RS, št. 33/03).
33/03.

3885.

Uredba o koncesiji za graditev 4-sedežnice
Kaštivnik na Kopah

Na podlagi 26. člena Zakona o žičniških napravah za
prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o koncesiji za graditev 4-sedežnice Kaštivnik na
Kopah
1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega se
podeli koncesija za graditev 4-sedežnice Kaštivnik na zemljiških parcelah št. 873, 875/2, 1370/2, 868/1, 863/1, 863/4, vse
k.o. Primož na Pohorju, in 1418/2, k.o. Gradišče, z zmogljivostjo 2.400 oseb/h (v nadaljnjem besedilu: koncesija).
(2) Žičniška naprava iz prejšnjega odstavka tega člena
je dostavna žičniška naprava za vstop v GTC Kope in se
navezuje na smučarski progi Kaštivnik in Partizanka, od
katerih je Partizanka opremljena z napravami za dodatno
zasneževanje.
2. člen
(1) Vloga za pridobitev koncesije obsega:
– navedbo organa, ki se mu pošilja vloga,
– zadevo,
– zahtevek oziroma predlog,
– navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
– firmo oziroma ime vlagatelja, prebivališče oziroma
sedež vložnika oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca,
– navedbo predvidene lokacije žičniške naprave,
– navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in
njene zmogljivosti,
– namen uporabe in način obratovanja žičniške naprave,

– podatke o obstoječi ali predvideni turistični opremljenosti območja, na katerem se načrtuje postavitev naprave in
gostoti poselitve območja, ki omogoča zadostno izrabo njene
zmogljivosti naprave,
– podatke o dostopnosti do načrtovane žičniške naprave in podatke o ustreznem številu parkirnih mest,
– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih
rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno
z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (npr. naprave za
zasneževanje in podobno),
– investicijski načrt za gradnjo,
– druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti utemeljenost načrtovane graditve žičniške naprave.
(2) Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije iz prejšnjega odstavka tega člena v roku 15 dni od
uveljavitve te uredbe.

sti,

3. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavno-

– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijskega postopka,
– da je finančno in poslovno sposoben,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne
tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
4. člen
Koncesionar lahko na podlagi podeljene koncesije pridobi gradbeno dovoljenje za žičniško napravo in po pridobitvi
dovoljenja za obratovanje z njo obratuje.
5. člen
(1) Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o
žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03;
v nadaljnjem besedilu: zakon) se koncesija podeli brez javnega razpisa.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi vloge upravičenca iz prvega odstavka 29. člena zakona
(neposredna podelitev) z upravno odločbo.
6. člen
(1) Koncesija se podeli za dobo 40 let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka tega člena začne teči z
dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, vendar največ za polovico časa, za katerega je bila
sklenjena koncesijska pogodba.
(4) Kocesionar mora predlog za podaljšanje iz prejšnjega odstavka tega člena vložiti najmanj 6 mesecev pred
iztekom roka, za katerega je bila pridobljena koncesija.
(5) Koncesija se podaljša s sklenitvijo nove koncesijske
pogodbe.
7. člen
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki se
podeljuje s to uredbo.
8. člen
(1) Medsebojna razmerja med koncendentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta
minister, pristojen za žičnice.
9. člen
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo
samo s soglasjem ministra, pristojnega za žičnice.
10. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije.
(2) Koncesija se odvzame, če v dveh letih po pridobitvi
gradbenega dovoljenja žičniška naprava ne začne obratovati.
11. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem koncesijske pogodbe,
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja.
12. člen
Koncesijska pogodba se razdre, če koncesionar, kljub
izdani odločbi inšpektorja za žičniške naprave, ne odpravi
pomanjkljivosti, ki ogrožajo varnost obratovanja.
13. člen
V primeru, da koncesijsko razmerje preneha, mora
koncesionar žičniško napravo razgraditi in na zemljišču
vzpostaviti prvotno stanje.
14. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 348-04/2004-1
Ljubljana, dne 29. julija 2004.
EVA 2004-2411-0084
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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Uredba o koncesiji za graditev vklopljive 6sedežnice Počivalo v Cerknem

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o koncesiji za graditev vklopljive 6-sedežnice
Počivalo v Cerknem
1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega se
podeli koncesija za graditev vklopljive 6-sedežnice Počivalo
na zemljiških parcelah št. 341/9, 341/10, 763/1, 342/24, 342/
23, 344/3, 346/2, 346/7, 346/10, 346/11, 346/9, 798/1 in 797,
vse k.o. Gorenji Novaki, z zmogljivostjo 1200 (1800) oseb/h
(v nadaljnjem besedilu: koncesija).
(2) Žičniška naprava iz prejšnjega odstavka tega člena
je dostavna žičniška naprava za vstop v SC Cerkno in se
navezuje na smučarsko progo Počivalo, ki je opremljena z
napravami za dodatno zasneževanje.
2. člen
(1) Vloga za pridobitev koncesije obsega:
– navedbo organa, ki se mu pošilja vloga,
– zadevo,
– zahtevek oziroma predlog,
– navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
– firmo oziroma ime vlagatelja, prebivališče oziroma
sedež vložnika oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca,
– navedbo predvidene lokacije žičniške naprave,
– navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in
njene zmogljivost,
– namen uporabe in način obratovanja žičniške naprave,
– podatke o obstoječi ali predvideni turistični opremljenosti območja, na katerem se načrtuje postavitev naprave in
gostoti poselitve območja, ki omogoča zadostno izrabo njene
zmogljivosti naprave,
– podatke o dostopnosti do načrtovane žičniške naprave in podatke o ustreznem številu parkirnih mest,
– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih
rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno
z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (npr. naprave za
zasneževanje in podobno),
– investicijski načrt za gradnjo,
– druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti utemeljenost načrtovane graditve žičniške naprave.
(2) Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije iz prejšnjega odstavka tega člena v roku 15 dni od
uveljavitve te uredbe.

sti,

3. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavno-

– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijskega postopka,
– da je finančno in poslovno sposoben,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne
tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
4. člen
Koncesionar lahko na podlagi podeljene koncesije pridobi gradbeno dovoljenje za žičniško napravo in po pridobitvi
dovoljenja za obratovanje z njo obratuje.
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5. člen
(1) Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o
žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/
03; v nadaljnjem besedilu: zakon) se koncesija podeli brez
javnega razpisa.
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi vloge upravičenca iz prvega odstavka 29. člena zakona
(neposredna podelitev) z upravno odločbo.
6. člen
(1) Koncesija se podeli za dobo 40 let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka tega člena začne teči z
dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, vendar največ za polovico časa, za katerega je bila
sklenjena koncesijska pogodba.
(4) Kocesionar mora predlog za podaljšanje iz prejšnjega odstavka tega člena vložiti najmanj 6 mesecev pred
iztekom roka, za katerega je bila pridobljena koncesija.
(5) Koncesija se podaljša s sklenitvijo nove koncesijske
pogodbe.
7. člen
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki se
podeljuje s to uredbo.
8. člen
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncendenta
minister, pristojen za žičnice.
9. člen
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo
samo s soglasjem ministra, pristojnega za žičnice.
10. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije.
(2) Koncesija se odvzame, če v dveh letih po pridobitvi
gradbenega dovoljenja žičniška naprava ne začne obratovati.
11. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem koncesijske pogodbe,
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja.
12. člen
Koncesijska pogodba se razdre, če koncesionar, kljub
izdani odločbi inšpektorja za žičniške naprave, ne odpravi
pomanjkljivosti, ki ogrožajo varnost obratovanja.
13. člen
V primeru, da koncesijsko razmerje preneha, mora
koncesionar žičniško napravo razgraditi in na zemljišču
vzpostaviti prvotno stanje.
14. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 348-04/2004-2
Ljubljana, 29. julija 2004.
EVA 2004-2411-0083
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega
zemljišča reke Savinje na območju Občine
Laško

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena in četrtega odstavka 21. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02,
110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 10/04 – odl. US in 41/04
– Zvo-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča
reke Savinje na območju Občine Laško
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča
na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Savinji na območju
Občine Laško.
2. člen
Zunanja meja priobalnega zemljišča na desnem bregu
reke Savinje, določena s to uredbo, poteka po zemljiščih
parc. št. 570/1, 34/1, 33, 32, 19, 17 in 15/1 vse k.o. Debro
in sega 7 m od zunanje meje vodnih zemljišč reke Savinje,
parc. št. 900/5, k.o. Debro ter parc. št. 570/1, 570/2, 570/3,
155/6 in 155/7 k.o. Laško, določene z naslednjimi točkami
državnega koordinatnega sistema:
točka
X
Y

1
112984,69
518342,30

2
113103,80
518336,02

3
113224,39
518331,81

4
113352,83
518327,55

točka

5

6

7

X
Y

113481,62
518347,74

113600,75
518383,98

113651,59
518398,40

Ne glede na priobalno zemljišče, določeno v prejšnjem
odstavku, se v povezavi z gradnjo vodne infrastrukture – desne brežine Savinje, v skladu z Odlokom o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišče Laško
(KR 1-del) dovoli gradnja podzemnega dela hotelskega objekta na zemljiščih parc. št. 59/1 in 59/4 tudi na priobalnem
zemljišču pod predvideno sprehajalno potjo, vendar le do
kote 223,50.
3. člen
Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu
reke Savinje poteka po zemljiščih parc. št. 1316/1, 1314/1,
1313/1 in 1311 vse k.o. Rifengozd in parc. št. 544/2, 26, 27,
29, 30, 31, 32 ter 34 vse k.o. Laško in sega 10 m od meje
vodnega zemljišča reke Savinje, parc. št. 900/5 k.o. Debro
in parc. št. 570/1, k.o. Laško in je določena z naslednjimi
točkami državnega koordinatnega sistema:
točka

1

2

X

112778,93

112887,15 112988,83 113105,90

113226,81

Y

518418,36

518407,03 518403,77 518403,89

518399,92

točka
X
Y

6
113342,15
518407,38

3

7
113455,40
518425,44

4

8
113573,92
518454,10

5

9
113619,02
518470,01

4. člen
Na priobalnih zemljiščih iz 2. in 3. člena te uredbe se
zagotovi splošna raba vodnega dobra.
5. člen
Podatke o zunanji meji vodnega zemljišča na levem in
desnem bregu reke Savinje in o zunanji meji priobalnega
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zemljišča iz 2. in 3. člena te uredbe se vnese v zemljiški
kataster, oziroma v evidenco pravnih režimov po predpisih
o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih
enot.

Št.

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

3888.

Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev strukturne
politike v Republiki Sloveniji

Na podlagi 28. člena Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.
130/03) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi Uredbe o izvajanju postopkov
pri porabi sredstev strukturne politike
v Republiki Sloveniji
1. člen
V Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/04 in
48/04) se v 13. členu doda osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Pri izvajanju ukrepov 3. prednostne naloge EPD
končni upravičenec po objavljenem javnem razpisu pripravi
in posreduje predlog za odprtje projekta EPD Ministrstvu za
finance in Organu upravljanja, razen za ukrep 3.1., kjer predlog za odprtje projektov EPD posreduje Ministrstvu za finance in Organu upravljanja po pripravljenem predlogu liste izbranih projektov. O predlogu za odprtje projektov EPD končni
upravičenec obvesti posredniško telo. Končni upravičenec
imenuje komisije za odpiranje in ocenitev prispelih vlog za
vsak ukrep 3. prednostne naloge EPD. Komisije obravnavajo
vloge in jih ocenijo na podlagi meril iz javnega razpisa ter
razpisne dokumentacije. Strokovna komisija razvrsti projekte
glede na oceno ter pripravi predlog liste izbranih projektov z
razdelitvijo sredstev. Končni upravičenec potrdi predlog liste
izbranih projektov s finančnimi podatki o posamičnih projektih
in z njim seznani Programski svet za Usmerjevalni oddelek
Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega
sklada in Finančni instrument za usmerjanje ribištva. Na
podlagi potrjene liste izbranih projektov končni upravičenec
izda prejemniku sredstev odločbo in z njim sklene pogodbo.
V skladu s to pogodbo, projektno dokumentacijo, to uredbo
in ostalimi pravnimi akti končni prejemnik izvede projekt. Če
projekt ni izbran, končni upravičenec izda odločbo o zavrnitvi
projekta.«.
2. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 430-01/2004-3
Ljubljana, dne 29. julija 2004.
EVA 2004-1611-0156
Vlada Republike Slovenije

6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-28/2003-2
Ljubljana, dne 22. julija 2004.
EVA 2004-2511-0199

87 / 6. 8. 2004 /

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

3889.

Uredba o dopolnitvah Uredbe o izvedbi
ukrepov kmetijske politike za leto 2004

Na podlagi 5., 6. in 7. člena v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1,
58/02-ZRM-1 in 45/04-ZdZPKG) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov
kmetijske politike za leto 2004
1. člen
V Uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto
2004 (Uradni list RS, št. 24/04 in 55/04) se na koncu prvega
odstavka 15. člena doda besedilo, ki se glasi:
»Pri zahtevkih za pomoč na površino, oddanih v času
od 16. maja 2004 do 31. maja 2004, se zaradi zamude ne
zniža znesek pomoči za vsak delovni dan zamude. Pri zahtevkih za pomoč na površino, oddanih v času od 1. junija
2004 do 9. junija 2004, se zniža znesek pomoči za vsak delovni dan zamude za 1% zneska, do katerega bi bil nosilec
kmetijskega gospodarstva upravičen, če bi bila vloga oddana
pravočasno.«.
2. člen
Za drugim odstavkom 36. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Določba prejšnjega odstavka velja za vse ukrepe
kmetijske politike, navedene v točki A drugega odstavka
1. člena te uredbe, razen če za posamezen ukrep ni predpisano drugače.«.
3. člen
Za drugim odstavkom 37. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbi prejšnjih odstavkov znižanja
in izključitve, določene v prejšnjih odstavkih, ne veljajo za
ukrepe kmetijske politike, navedene v točkah b in c točke A
drugega odstavka 1. člena te uredbe.«.
4. člen
Na koncu prvega odstavka 51. člena se pika nadomesti
v vejico in doda besedilo, ki se glasi: »razen, če za posamezen ukrep kmetijske politike ni predpisano drugače.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-23/2001-8
Ljubljana, dne 29. julija 2004.
EVA 2004-2311-0315
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o uvedbi kvot za mleko in mlečne proizvode za
kvotno leto 2004/2005

Na podlagi 5. člena v povezavi z 20. členom Zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02ZMR-1 in 45/04-ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uvedbi
kvot za mleko in mlečne proizvode za kvotno
leto 2004/2005
1. člen
V Uredbi o uvedbi kvot za mleko in mlečne proizvode za
kvotno leto 2004/2005 (Uradni list RS, št. 22/04) se v 1. členu
beseda »prenos« nadomesti z besedo »pretvorba«.
2. člen
V peti alinei 2. člena se besedilo »plačila dajatve« nadomesti z besedilom »izvedbe sistema mlečnih kvot«.
V deveti alinei se črta besedilo »brez plačila dajatve«.
Črta se enajsta alinea.
V trinajsti alinei se beseda »povprečna« nadomesti z
besedo »ponderirana«.
3. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nacionalna rezerva se nameni za odpravo napak
pri prvi dodelitvi kvot.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Nacionalna rezerva se nameni za reševanje neskladnosti pri proizvajalcih, katerih dodeljena kvota ne odraža
dejanskega stanja proizvodnje oziroma tistih proizvajalcev, ki
so v preteklih letih investirali v mlečno proizvodnjo in bodo
dejansko raven proizvodnje dosegli šele v prihodnjem obdobju.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če se proizvajalcu individualna kvota za neposredno prodajo pretvori v oddajo, ostane referenčna vsebnost
mlečne maščobe kvote za oddajo nespremenjena, če ima
proizvajalec podatke o ponderirani vsebnosti mlečne maščobe za tekoče dvanajstmesečno obdobje na podlagi mesečnih
poročil odkupovalca. Če podatkov o ponderirani vsebnosti
mlečne maščobe ni, je referenčna vsebnost mlečne maščobe
kvote, ki je predmet pretvorbe, 3,8%, oziroma se upošteva
podatek, ki ga proizvajalec izkaže na podlagi veljavnih analiz, ki jih izda določen preskusni laboratorij. Nova referenčna
vsebnost mlečne maščobe je izračunana ponderirana vsebnost mlečne maščobe.«.
5. člen
Drugi, tretji in četrti odstavek 10. člena se spremenijo
tako, da se glasijo:
»(2) Podlaga za dodelitev individualne kvote za oddajo z
referenčno vsebnostjo maščobe je količina oddanega mleka
odkupovalcu s ponderirano vsebnostjo maščobe v obdobju
od 1. aprila 2003 do 31. marca 2004. Pri tem se upoštevajo
podatki, ki so jih morali odkupovalci poročati agenciji, kot je
določeno v uredbi, ki ureja ureditev trga z mlekom in mlečnimi izdelki.
(3) Če skupna količina oddanega mleka v obdobju iz
prejšnjega odstavka presega višino nacionalne kvote za
oddajo, upoštevajoč nacionalno rezervo, agencija vsem proizvajalcem dodeli sorazmerno zmanjšane individualne kvote
za oddajo. Prav tako agencija dodeli vsem proizvajalcem
sorazmerno zmanjšano ponderirano vsebnost maščobe, če
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ponderirana vsebnost maščobe na nacionalnem nivoju presega višino nacionalne maščobe.
(4) Individualna kvota za oddajo se dodeli v kilogramih
mleka in se zaokroži na cela števila, referenčna vsebnost
maščobe pa v gramih na kilogram, na dve decimalki natančno.«.
Peti do osmi odstavek se črtajo.
6. člen
V 11. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Evidence na kmetijskih gospodarstvih morajo obsegati dokumente, ki evidentirajo vsako posamično oddajo
mleka.«.
7. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odkupovalec, ki želi pridobiti status odkupovalca,
ga lahko pridobi na podlagi registracije pri agenciji, in mora:
– imeti poslovne prostore v Republiki Sloveniji in biti za
opravljanje dejavnosti odkupa vpisan v sodni register ali poslovni register ali evidenco dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
ki se vodijo v Republiki Sloveniji;
– priložiti izjavo, da bo izpolnjeval obveznostih odkupovalcev po tej uredbi.«.
8. člen
V točki b) prvega odstavka 13. člena se besedi »kvotnega mleka« nadomestita z besedama »kvotnega leta«.
Drugi stavek šestega odstavka se črta.
9. člen
Prvi stavek prvega odstavka 14. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Če odkupovalec ne izpolnjuje več pogojev iz prve
alinee prvega odstavka 12. člena, mu agencija z odločbo
odvzame registracijo.«.
10. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Individualna kvota za neposredno prodajo je kvota,
ki jo agencija z odločbo dodeli proizvajalcu do 31. avgusta
2004.
(2) Podlaga za dodelitev individualne kvote za neposredno prodajo je količina neposredno prodanega mleka
oziroma mlečnih proizvodov v obdobju od 1. aprila 2003 do
31. marca 2004. Pri tem se upoštevajo podatki, ki so jih morali proizvajalci poročati agenciji, kot je določeno v uredbi, ki
ureja ureditev trga z mlekom in mlečnimi izdelki.
(3) Če skupna količina neposredno prodanega mleka
oziroma mlečnih proizvodov v obdobju iz prejšnjega odstavka presega višino nacionalne kvote za neposredno prodajo,
upoštevajoč nacionalno rezervo, agencija vsem proizvajalcem dodeli sorazmerno zmanjšane individualne kvote za
neposredno prodajo.
(4) Kvota za neposredno prodajo se dodeli v kilogramih
mleka in se zaokroži na cela števila.«.
11. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(pretvorba kvot)
(1) Z vlogo iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe,
lahko proizvajalec zahteva, da se mu za nedoločen čas individualno kvoto pretvori tako, da se v korist kvote za oddajo
zmanjša kvota za neposredno prodajo ali obratno. O pretvorbi individualne kvote odloča agencija z odločbo.
(2) Agencija mora v roku 8 dni po izdaji odločbe o pretvorbi kvote obvestiti tudi zadevnega odkupovalca.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

87 / 6. 8. 2004 /

(3) Proizvajalec posreduje vlogo iz prvega odstavka
tega člena na agencijo po prvi dodelitvi kvot in sicer najpozneje do 24. decembra 2004.«.
12. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(Strokovni svet za spremljanje in izvajanje sistema mlečnih
kvot v Sloveniji)
(1) Za spremljanje izvajanja sistema mlečnih kvot,
podajanje mnenj k javnemu razpisu za dodelitev kvot iz
nacionalne rezerve in oblikovanje predlogov k morebitnim
spremembam in dopolnitvam sistema mlečnih kvot imenuje
minister Strokovni svet za spremljanje in izvajanje sistema
mlečnih kvot v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: strokovni
svet).
(2) V strokovni svet iz prejšnjega odstavka se imenuje:
a) po en predstavnik
– Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije;
– Zadružne zveze Slovenije;
– Sindikata kmetov Slovenije;
– Zveze slovenske podeželske mladine;
– Govedorejske zadruge;
– Gospodarsko interesnega združenja mlekarstva;
– Zveze kmetic Slovenije;
b) pet predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in dva predstavnika organov v sestavi
ministrstva.
(3) Minister izmed predstavnikov iz prejšnjega odstavka imenuje vodjo strokovnega sveta in njegovega namestnika.«.
13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-11/2001-6
Ljubljana, dne 29. julija 2004.
EVA 2004-2311-0321
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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Priloga 1
Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeelja

Za ARSKTRP:

MK 109

Dunajska 160, 1000 Ljubljana

PRETVORBA INDIVIDUALNE KVOTE
ZA NEDOLO�EN �AS
1

Proizvajalec mleka nosilec kmetijskega gospodarstva:

2

Naslov ali sede:

3

Potna tevilka in pota:

4

Telefon, e-pota:

5

Mati�na t.:

ime / firma

7

6

KMG-MID:

8

Dav�na t.:

1 0 0

enota v sestavi

mati�na t.

EMO:

1. ZAHTEVA ZA PRETVORBO
Zahtevam pretvorbo individualne kvote ker elim:

9

pove�ati individualno kvoto za oddajo s so�asnim zmanjanjem individualne kvote za
neposredno prodajo.

10

11

pove�ati individualno kvoto za neposredno prodajo s so�asnim zmanjanjem
individualne kvote za oddajo.

kg.

obseg individualne kvote v pretvorbi je

2. ODKUPOVALEC, KI GA MORA ARSKTRP OBVESTITI O PRETVORBI
13 EMO:

12 Mati�na t.:
enota v sestavi

mati�na t.

14 Dav�ana t.:

15 Ime ali firma:

16 Naslov ali sede:

17 Potna tevilka in pota:

18 Datum:

.

.

2

0

19 Podpis (ig):
Obr. 109 MK-PRE
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
»PRETVORBA INDIVIDUALNE KVOTE za nedolo�en �as«
V rubrike, ozna�ene z naslednjimi tevilkami, vpiite podatke kot sledi:
1

Vpiite ime in priimek (velja za fizi�ne osebe oz. samostojne podjetnike  posameznike) ali firmo
(velja za pravne osebe) nosilca kmetijskega gospodarstva.

2

Vpiite naslov (ulico, hino tevilko in dodatek k hini tevilki, naselje) stalnega bivali�a ali
sedea nosilca kmetijskega gospodarstva.

3

Vpiite potno tevilko in ime pote stalnega bivali�a ali sedea nosilca kmetijskega gospodarstva.

4

Vpiite telefonsko tevilko in/ali naslov elektronske pote nosilca kmetijskega gospodarstva.

5

Vpiite mati�no tevilko in enoto v sestavi nosilca kmetijskega gospodarstva (velja za pravne osebe).

6

Vpiite KMG-MID tevilko nosilca kmetijskega gospodarstva.

7

Vpiite EMO nosilca kmetijskega gospodarstva
(velja za fizi�ne osebe oz. samostojne podjetnike  posameznike).

8

Vpiite dav�no tevilko nosilca kmetijskega gospodarstva.

9

Ozna�ite v primeru, �e pretvarjate del/celotno individualno kvoto za neposredno prodajo v kvoto za oddajo.

10 Ozna�ite v primeru, �e pretvarjate del/celotno individualno kvoto za oddajo v kvoto za neposredno prodajo.
11 Vpiite koli�ino individualne kvote v kg, ki jo elite pretvoriti.
12

Vpiite mati�no tevilko in enoto v sestavi glavnega odkupovalca, ki vam vodi administrativne postopke
za mle�ne kvote (izpolnite, �e je odkupovalec pravna oseba).

13

Vpiite EMO glavnega odkupovalca, ki vam vodi administrativne postopke za mle�ne kvote
(izpolnite, �e je odkupovalec fizi�na oseba).

14 Vpiite dav�no tevilko glavnega odkupovalca. tevilko vam je dolan povedati odkupovalec.
15 Vpiite ime ali firmo glavnega odkupovalca.
16 Vpiite naslov ali sede (ulico, hino tevilko in dodatek k hini tevilki, naselje) glavnega odkupovalca.
17 Vpiite potno tevilko in napiite ime pote glavnega odkupovalca.
18 Vpiite datum izpolnitve obrazca.
19 Podpiite obrazec. Pravne osebe in samostojni podjetniki  posamezniki obrazec tudi igosajte.

Rok za oddajo obrazca je 24. 12. 2004. Izpolnjen obrazec poljite na naslov: Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeelja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana s pripisom: Obrazec MK 109.
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Uredba o izvajanju sistema potrjevanja
procesa Kimberley v mednarodni trgovini s
surovimi diamanti

Na podlagi 2. člena Zakona o omejevalnih ukrepih
(Uradni list RS, št. 35/01 in 59/02) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o izvajanju sistema potrjevanja procesa
Kimberley v mednarodni trgovini s surovimi
diamanti
I. UVODNA DOLOČBA

Uradni list Republike Slovenije
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
(1) Globe, določene s to uredbo, se do začetka uporabe
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o
prekršku izrekajo kot denarne kazni.
(2) Določbi tretjega odstavka 2. člena in tretjega odstavka 3. člena te uredbe se začneta uporabljati z dnem začetka
uporabe Zakona o prekrških.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 334-12/2003-5
Ljubljana, dne 29. julija 2004.
EVA 2004-2111-0085

1. člen
Ta uredba določa prekrške za kršitve določb Uredbe
Sveta (ES) št. 2368/2002 z dne 20. decembra 2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley v mednarodni
trgovini s surovimi diamanti (UL L 358/28 z dne 31. 12. 2002,
str. 28) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Uredba
2368/2002).

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

3892.
II. KAZENSKE DOLOČBE
2. člen
(1) Z globo od 1,000.000 do 10,000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki:
– uvaža surove diamante, za katerih uvoz niso izpolnjeni pogoji iz člena 3 Uredbe 2368/2002,
– ne predloži posod s surovimi diamanti in ustreznih
potrdil v preveritev pristojnemu organu Evropskih skupnosti
v skladu s členom 4 Uredbe 2368/2002,
– izvaža surove diamante, za katerih izvoz niso izpolnjeni pogoji iz člena 11 Uredbe 2368/2002.
(2) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe.
(3) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna
oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 30.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje
fizična oseba, ki stori prekrške iz prvega odstavka tega
člena.
3. člen
(1) Z globo od 500.000 do 3,000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
– ne hrani kopij potrdil v skladu s členom 12(4) Uredbe
2368/2002;
– ne vrne potrdila pristojnemu organu Evropskih skupnosti v skladu s členom 12(5) Uredbe 2368/2002.
(2) Z globo od 50.000 do 300.000 tolarjev se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe.
(3) Z globo od 50.000 do 300.000 tolarjev se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna
oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 20.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje
fizična oseba, ki stori prekrške iz prvega odstavka tega
člena.

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev
dom, kulturni in kongresni center

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

SKLEP
o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom,
kulturni in kongresni center
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom Vlada Republike Slovenije ustanovi
javni zavod Cankarjev dom, kulturni in kongresni center (v
nadaljnjem besedilu: zavod), ureja njegov status, razmerja
med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede
organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj). Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada republike Slovenije.
Soustanovitelj zavoda je Iskra, d.d.
2. člen
Zavod je osrednji slovenski kulturni center, ustanovljen
za izvajanje kulturnega in umetniškega programa ter kongresne dejavnosti.
3. člen
Zavod je bil ustanovljen z aktom o ustanovitvi delovne
organizacije Kulturni dom Ivan Cankar z dne 16. 3. 1978. S
sklepom o preimenovanju Kulturnega doma Ivan Cankar, ki
ga je dne 14. 11. 1980 sprejel odbor udeležencev družbenega dogovora o izgradji in financiranju Kulturnega doma Ivan
Cankar, je bil zavod preimenovan v Cankarjev dom, kulturni
in kongresni center, Ljubljana. Na podlagi pogodb o prenosu ustanoviteljskih pravic in obveznosti so Mestna občina
Ljubljana, Nova ljubljanska banka, d.d., Maximarket, d.d.,
Radiotelevizija Slovenija, Gospodarska zbornica Slovenije
in Telekom Slovenije, d.d., prenesli ustanoviteljske pravice
in obveznosti na Republiko Slovenijo.
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Zavod je pravni naslednik Cankarjevega doma, kulturnega in kongresnega centra, ki je vpisan v sodni register
Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vložno številko 061/
10149200.
4. člen
Ime zavoda je: Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center.
V mednarodnem poslovanju zavod uporablja ime: Cankarjev dom, Cultural and Congress Centre.
Skrajšano ime zavoda je: Cankarjev dom.
Sedež zavoda je: Prešernova cesta 10, Ljubljana.
Zavod je pravna oseba.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
Glede na namen zaradi katerega je ustavljen, zavod
opravlja kot javno službo naslednje dejavnosti:
– načrtovanje, organizacija in izvedba kulturno-umetniških prireditev, festivalov in sejmov,
– produkcija in soprodukcija gledaliških, glasbenih,
plesnih, opernih, multimedialnih in drugih kulturnih in kulturno-vzgojnih prireditev,
– razstavljanje likovnih in drugih umetniških del in produkcija razstav s področja umetnosti,
– proizvodnja, izposoja, javno predvajanje in distribucija
filmov, video in avdio kaset in drugih nosilcev zvoka in slike,
– založništvo publikacij, značilnih zapisov in videozapisov,
– knjižnična, kulturno-vzgojna in izobraževalna dejavnost za področje kulture, umetnosti in humanistike,
– posredovanje kulturnih prireditev po Sloveniji in tujini.
Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki se ne opravljajo
kot javna služba, in sicer:
– organizacija in izvedba kongresnih, družbenopolitičnih, protokolarnih, gospodarskih, izobraževalnih, sejemskih,
festivalskih, družabnih in drugih prireditev, ki ne sodijo v program javne službe,
– organiziranje in izvajanje avkcij,
– posredovanje kongresnih in drugih prireditev, ki ne sodijo v program javne službe, po Sloveniji in tujini ter vse vrste
posredniških poslov med naročniki, organizatorji in izvajalci,
– storitve s področje kongresnega turizma,
– oddajanje dvoran in drugih prostorov, tehnične opreme, osebja in opravljanje storitev za izvedbo vseh vrst prireditev,
– oblikovalska in grafična dela,
– svetovanje in nudenje pogodbenih storitev s področja
dejavnosti zavoda po Sloveniji in v tujini,
– svetovanje in strokovna pomoč pri opremljanju objektov s tehničnimi sistemi in pri njihovi montaži in uporabi,
– tehnično-organizacijske storitve, montaža in izposoja
tehnične in druge opreme, vključno z montažo in servisiranjem konferenčne avdio in video opreme,
– prodaja likovnih del, izdelkov domače in umetne
obrti,
– prodaja informativno-oglaševalskega gradiva, knjig,
nosilcev zvoka in videokaset, spominikov ipd. s tematiko ali
logotipi s področja umetnosti, naravne in kulturne dediščine,
turizma itd.,
– gostinske storitve za potrebe obiskovalcev, izvajalcev
in zaposlenih.
Zavod enkrat letno organizira dan odprtih vrat za zainteresirano javnost in brezplačno predstavi delo zavoda.
6. člen
Naloge iz 5. člena so v skladu z uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti razvrščene kot
sledi:

Št.

22.110
22.120
22.130
22.140
22.150
22.220
22.230
22.240
22.250
22.310
22.320
22.330
52.471
52.486
52.488
52.620
52.630
55.301
55.302
55.303
55.400
55.510
55.520
63.300
70.200
71.100
71.330
71.340
71.402
71.403
72.210
72.220
72.300
72.400
73.201
73.202
74.120
74.130
74.140
74.204
74.400
74.500
74.600
74.810
74.851
74.852
74.853
74.871
74.873
80.421
80.422
91.330
92.110
92.120
92.130
92.310
92.320
92.330
92.340

87 / 6. 8. 2004 /

Stran

10647

Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in periodike
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
Drugo založništvo
Drugo tiskarstvo
Knjigoveštvo
Priprava za tisk
Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
Razmnoževanje zvočnih zapisov
Razmnoževanje video zapisov
Razmnoževanje računalniških zapisov
Dejavnost knjigarn
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d. n.
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
Dejavnost restavracij in gostiln
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij
Dejavnost slaščičarn, kavarn
Točenje pijač
Dejavnost menz
Priprava in dostava hrane (catering)
Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
Dajanje avtomobilov v najem
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem
Dajanje drugih strojev in opreme v najem
Dejavnost videotek
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe
Razvoj in založba programskih paketov
Oskrba z računalniškimi programi
in svetovanje
Obdelava podatkov
Omrežne podatkovne storitve
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju družboslovja
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju humanistike
Računovodske in knjigovodske dejavnosti,
razen revizijske dejavnosti in davčnega
svetovanja
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Podjetniško in poslovno svetovanje
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
Oglaševanje
Dejavnost posredovanja in zaposlovanja
delovne sile
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
Fotografska dejavnost
Prevajanje
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
Druga splošna tajniška opravila
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
Druge poslovne dejavnosti, d. n.
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje, d. n.
Dejavnost drugih članskih organizacij
Snemanje filmov in video filmov
Distribucija filmov in videofilmov
Kinematografska dejavnost
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
Druge razvedrilne dejavnosti
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Dejavnost knjižnic
Dejavnost muzejev
Prirejanje klasičnih iger na srečo.

7. člen
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnosti le s soglasjem ustanovitelja.
III. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– generalni direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje zavoda v skladu
z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja
zavoda.
9. člen
Zavod ima za vodenje posameznih makroorganizacijskih enot oziroma področij dejavnosti pomočnike generalnega direktorja, ki uporabljajo naziv direktor, in sicer:
– direktor kulturno-umetniškega programa,
– direktor kongresno-komercialnega programa,
– direktor tehničnega sektorja,
– direktor poslovnega sektorja.
Kulturno-umetniški program lahko neposredno vodi
generalni direktor, ki usklajuje in koordinira delo umetniških
vodij za posamezna programska področja. V tem primeru sta
funkciji generalnega direktorja in direktorja kulturno-umetniškega programa združeni.
1. Generalni direktor
10. člen
Generalni direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost dela zavoda.
Mandat generalnega direktorja traja pet let, po izteku te
dobe je lahko ponovno imenovan.
11. člen
Generalnega direktorja imenuje minister, pristojen za
kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister) na podlagi javnega
razpisa ter po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta. Poleg javnega razpisa lahko minister povabi posamezne
kandidate tudi neposredno.
Če svet oziroma strokovni svet ne poda mnenja iz
prejšnjega odstavka v roku 30 dni od dneva, ko je bil zanj
zaprošen, se šteje, da je mnenje pozitivno.
Na podlagi akta o imenovanju sklene pogodbo o zaposlitvi z generalnim direktorjem predsednik sveta zavoda po
predhodnem soglasju ministra. Delovno razmerje z generalnim direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja
mandata.
12. člen
Za generalnega direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih ali
vodstvenih delovnih mestih,
– ima izkušnje s področja kulturnega managementa,
– pozna dejavnosti s področja dela zavoda,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– obvlada najmanj en svetovni jezik na višji ravni.
Ob prijavi na razpis kot tudi v primeru neposrednega povabila iz prvega odstavka prejšnjega člena je dolžan kandidat
predložiti tudi strategijo zavoda za mandatno obdobje.
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13. člen
Generalni direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če nastane kateri od razlogov,
določenih v predpisih, ki veljajo za javne zavode.
Glede postopka za razrešitev generalnega direktorja se
smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek njegovega imenovanja.
14. člen
Naloge generalnega direktorja so:
– načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema splošne akte, za katere je tako določeno
s predpisi ali pravili in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in drugih
organov,
– imenuje pomočnike generalnega direktorja – direktorje sektorjev,
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
– skrbi za trženje storitev in določa cene storitev,
– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– določa podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v
skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti
delavcev,
– odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo
prek polnega delovnega časa,
– določa plače, odloča o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
– imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo
določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje
pristojnosti,
– opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakon in drugi
predpisi, ta sklep in splošni akti zavoda.
K aktom iz druge, tretje, pete, šeste, sedme in enajste
alinee ter k imenovanju iz trinajste alinee prejšnjega odstavka
daje soglasje svet.
15. člen
Generalni direktor zastopa in predstavlja zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru
potrjenega finančnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah, za katere je potreben sklep
sveta zavoda,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, za kar je potrebno soglasje ustanovitelja.
Generalni direktor mora pri vodenju poslov ravnati z
javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
16. člen
Generalni direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem sklepom, prenese oprav-
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ljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi
pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in
sistemizaciji delovnih mest.
Direktorji
17. člen
Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje sektorja
ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda za
področje dejavnosti, ki ga vodi, generalnemu direktorju.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko
ponovno imenovan.
18. člen
Direktorja imenuje in razrešuje generalni direktor na
podlagi javnega razpisa. Javni razpis objavi zavod.
Na podlagi sklepa o imenovanju sklene pogodbo o
zaposlitvi z direktorjem generalni direktor zavoda. Delovno
razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas
trajanja mandata.
19. člen
Pogoje za direktorje določa akt o sistemizaciji delovnih
mest.
Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat za direktorja
predložiti predlog razvoja in dela sektorja za mandatno obdobje.
20. člen
Direktor zastopa in predstavlja zavod v mejah poslov
in za sklepanje pogodb na področju dejavnosti, ki jo vodi
skladno s pooblastilom iz 16. člena.
Direktor načrtuje, organizira in vodi delo organizacijske
enote oziroma področja dejavnosti, ki ga vodi. Naloge direktorja določa akt o sistemizaciji delovnih mest.
21. člen
Direktor je lahko razrešen predčasno:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, zaradi katerih po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po
samem zakonu,
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih
aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov generalnega direktorja in sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči
zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja
svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše
motnje pri opravljanju dejavnosti in
– iz drugih razlogov, zaradi katerih je lahko razrešen
generalni direktor.
Pred sprejemom sklepa o razrešitvi na podlagi razlogov
iz prejšnjega odstavka mora generalni direktor seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se v
roku 15 dni o njih izjavi.
2. Svet zavoda
22. člen
Svet zavoda sestavlja devet članov, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih
zadev imenuje ustanovitelj, in sicer:
– pet članov na predlog Ministrstva za kulturo,
– preostale člane predlagajo, in sicer vsak po enega:
Mestna občina Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija, Iskra,
d.d., in Gospodarska zbornica Slovenije.
Mandat članov sveta zavoda traja pet let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.
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23. člen
Svet ima naslednje naloge:
– nadzoruje zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja,
– ocenjuje delo generalnega direktorja,
– daje soglasje k strateškem načrtu, programu dela,
finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji
dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in zavodski kolektivni pogodbi ter nadzoruje njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih storitev,
– potrjuje letno poročilo zavoda,
– daje predhodno mnenje k imenovanju generalnega
direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z generalnim direktorjem,
– oblikuje stalne ali občasne komisije ali druga delovna
telesa za posamezna vprašanja iz svoje pristojnosti,
– izvaja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem
sklepom in splošnimi akti zavoda.
24. člen
Oblikovanje in delo sveta podrobneje ureja poslovnik, ki
ga sprejme svet zavoda.
3. Strokovni svet
25. člen
Strokovni svet sestavlja sedem članov, in sicer:
– trije člani, predstavniki zaposlenih, od katerih dva člana izvolijo delavci med zaposlenimi v kulturno-umetniškem
programu, enega pa izmed zaposlenih v kongresno-komercialnem sektorju;
– preostale člane predlagajo, in sicer vsak po enega:
Radiotelevizija Slovenija, Slovenska filharmonija, SNG
Opera in balet Ljubljana, Asociacija nevladnih organizacij in
samostojnih ustvarjalcev s področja kulture in umetnosti.
Mandat članom strokovnega sveta traja pet let in so
lahko po preteku mandata ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
26. člen
Strokovni svet ima naslednje naloge:
– spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko
ustanovitelja,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa
dela glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela
zavoda in daje generalnemu direktorju mnenja, predloge in
pobude za razreševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in
razrešitvi generalnega direktorja zavoda,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem
zavoda.
27. člen
Oblikovanje in delo strokovnega sveta podrobneje ureja
poslovnik, ki ga sprejme strokovni svet.
Volitve predstavnikov delavcev se uredijo v aktu, ki ga
sprejme pristojni organ zaposlenih v skladu s predpisi, ki
urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju.
4. Skupne določbe za svet zavoda in strokovni svet
28. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda oziroma strokovnega sveta skliče generalni direktor najpozneje v 30 dneh
po imenovanju oziroma izvolitvi predstavnikov delavcev in
prejemu predlogov.
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Članom sveta zavoda in strokovnega sveta začne teči
mandat z dnem konstituiranja.
Na prvi konstitutivni seji člani sveta zavoda oziroma
strokovnega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
29. člen
Svet zavoda oziroma strokovni svet sklepa veljavno, če
je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet zavoda oziroma strokovni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Glasovanje o sprejemu
odločitev je javno, razen če se člani sveta zavoda oziroma
strokovnega sveta odločijo, da o posameznem predlogu
glasujejo tajno.
30. člen
Član sveta zavoda oziroma strokovnega sveta je lahko
razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan
oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se neupravičeno ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi ali če ne
opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– predstavniku delavcev v strokovnem svetu preneha
delovno razmerje v zavodu,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih utemeljenih razlogov ne more več opravljati funkcije v svetu zavoda.
31. člen
Člana sveta zavoda razreši ustanovitelj na predlog
sveta zavoda ali ministra.
32. člen
Mandat predstavnika delavca v strokovnem svetu preneha na podlagi odpoklica, ki ga podrobneje urejajo predpisi,
ki določajo sodelovanje delavcev pri upravljanju.
Mandat članu strokovnega sveta iz druge alinee 25. člena preneha na podlagi odpoklica s strani njegovega predlagatelja. Predlog za odpoklic lahko podata strokovni svet
ali minister.
33. člen
Glede postopka razrešitve se smiselno uporabljajo določbe o postopku za imenovanje oziroma izvolitev.
34. člen
V primeru predčasnega prenehanja mandata člana se
za čas do izteka mandata sveta zavoda oziroma strokovnega
sveta imenuje oziroma izvoli novega člana.
Nadomestno imenovanje oziroma volitve se ne opravijo, če je prenehal mandat manj kot polovici članov in je do
izteka mandata sveta oziroma strokovnega sveta manj kot
šest mesecev.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
35. člen
Zavod upravlja z naslednjim premoženjem:
– nepremičninami parc. št. 36/1, 30/2 in 36/26, vpisanimi v vlož. št. 27, k.o. Gradišče predmestje I, Ljubljana,
– v naravi: poslovna stavba, park in dvorišče.
Razen z telefonsko centralo III. podzemni etaži in s
snemalno opremo v prostoru za snemanja za Gallusovo
dvorano.
Premoženje iz prvega odstavka je last Republike
Slovenije v 96,53% idealnem deležu in Iskre, d.d., v 3,47%
idealnem deležu.

pisi.

36. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz državnega proračuna,
– iz sredstev soustanovitelja,
– iz proračuna lokalnih skupnosti,
– s prodajo vstopnic,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili, sponzorstvi,
– iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi pred-

37. člen
Presežke prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog generalnega direktorja
po predhodnem mnenju sveta.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča
ustanovitelj na predlog generalnega direktorja zavoda po
predhodnem mnenju sveta.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
38. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi,
s katerimi lahko razpolaga.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA
39. člen
Za obveznosti zavoda odgovarjata ustanovitelj in soustanovitelj vsak do višine sredstev, ki jih v tekočem letu
zagotavljata za delovanje zavoda.
Ustanovitelj in soustanovitelj ne odgovarjata za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod
opravlja za druge naročnike.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Svet zavoda in strokovni svet zavoda se konstituirata
najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega sklepa. Do
takrat opravljajo njihove naloge dosedanji organi zavoda.
Z dnem uveljavitve tega sklepa nadaljuje z delom dosedanji generalni direktor do izteka mandata, za katerega je
bil imenovan.
41. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
statut z dne 10. 9. 1991, razen določb, ki urejajo volitve
predstavnikov delavcev v svet zavoda. Te določbe se smiselno uporabljajo za prve volitve predstavnikov delavcev v
strokovni svet.
42. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati akt o ustanovitvi delovne organizacije Kulturni dom Ivan Cankar, ki ga
je na podlagi 349. in 357. člena Zakona o združenem delu
(Uradni list SFRJ, št. 53/76) in 11. člena Družbenega dogovora o izgradnji in financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar na
Trgu revolucije v Ljubljani (Uradni list SRS, št. 2/78) sprejela
skupščina mesta Ljubljane dne 16. 3. 1978.

Uradni list Republike Slovenije
43. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 641-04/2004-3
Ljubljana, dne 29. julija 2004.
EVA 2004-3511-0014

Št.

MINISTRSTVA
3893.

Pravilnik o spremembah pravilnika o
zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih
pridelkov oziroma živil

Na podlagi četrtega odstavka 39. člena, drugega
odstavka 41. člena, tretjega odstavka 42. člena, četrtega
odstavka 45. člena, tretjega odstavka 46. člena, četrtega
odstavka 47. člena in drugega odstavka 51. člena zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02
– ZMR-1, 45/04 – ZdZPKG) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o zaščitnem znaku za
označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil
1. člen
V pravilniku o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 58/01 in
28/04) se v 2. členu besedilo »pri Uradu Republike Slovenije
za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil (v
nadaljnjem besedilu: urad)« nadomesti z besedilom »pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«.

Stran

10651

6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-41/01/2
Ljubljana, dne 12. julija 2004.
EVA 2004-2311-0277

Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

3894.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o kakovosti čaja

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02
– ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o kakovosti čaja
1. člen
V pravilniku o kakovosti čaja (Uradni list RS, št. 48/03)
se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za izdelke,
ki se proizvajajo oziroma dajejo v promet v drugih državah
članicah Evropske unije, če so skladni z njihovo nacionalno
zakonodajo.«.
2. člen
V 5. členu se v sedmi alinei pika nadomesti s podpičjem
in doda nova osma alinea, ki se glasi:
»– instant čaj.«.

2. člen
V 6. členu se besedilo »so vpisani v register pri uradu«
nadomesti z besedilom »so vpisani v evidenco pri ministrstvu«.

3. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:

3. člen
V 7. členu se besedilo »so vpisani v register pri uradu«
nadomesti z besedilom »so vpisani v evidenco pri ministrstvu«.

15.a člen
Instant čaji so izdelki pripravljeni iz ekstraktov pravega,
zeliščnega ali sadnega čaja in so lahko aromatizirani in dekofeinizirani. So v trdnem stanju, dehidrirani in topni v vodi tako,
da z njihovim raztapljanjem v vodi dobimo čajni napitek.«.

4. člen
V 8. členu se besedilo »so vpisani v register pri uradu«
nadomesti z besedilom »so vpisani v evidenco pri ministrstvu«.
5. člen
V prvem odstavku 20. člena se besedilo »Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano« nadomesti z besedo
»ministrstvo«.
Tretja alinea drugega odstavka se spremeni tako, da
se glasi:
»– dokazilo, določeno v predpisih iz 2., 3., 4., 5., 6., 7.
ali 8. člena tega pravilnika, da vlagatelj izpolnjuje v navedenih predpisih določene pogoje.«.
V tretjem odstavku se besedilo »Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano« nadomesti z besedo »ministrstvo«.

»Instant čaj

4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-2/2002/4
Ljubljana, dne 12. julija 2004.
EVA 2004-2311-0309
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
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Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika
o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o
obrtnem registru

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena, drugega odstavka 14. člena in tretjega odstavka 19. člena Obrtnega zakona
(Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo v soglasju z Obrtno zbornico
Slovenije

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi pravilnika o postopku
izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru
1. člen
V Pravilniku o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o
obrtnem registru (Uradni list RS, št. 51/04 in 79/04 – popr.)
se v drugem odstavku 19. člena črta zadnji stavek.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če iz obvestila upravljalca poslovnega registra
niso razvidni vsi podatki potrebni za izdajo sklepa, Obrtna
zbornica Slovenije pozove stranko, da ji predloži manjkajoča
dokazila.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-31/2004
Ljubljana, dne 27. julija 2004.
EVA 2004-2111-0092
dr. Matej Lahovnik l. r.
Minister
za gospodarstvo
Soglašam!
Obrtna zbornica Slovenije
Predsednik
Miroslav Klun l. r.

3896.

Pravilnik o obrestovanju prostih denarnih
sredstev na podračunih, vlog in likvidnostnih
posojil v sistemu enotnega zakladniškega
računa

Na podlagi 68. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o obrestovanju prostih denarnih sredstev
na podračunih, vlog in likvidnostnih posojil
v sistemu enotnega zakladniškega računa
1. člen
Ta pravilnik ureja način izračunavanja obresti vlog in likvidnostnih posojil v sistemu enotnega zakladniškega računa
države (v nadaljnjem besedilu: EZR države) in način določitve obrestne mere za prosta denarna sredstva na podračunih,
vključenih v sistem EZR države.
2. člen
(1) Obrestna mera za sredstva na podračunih, vključenih v sistem EZR države, se določi brez zaokroževanja, na
dve decimalni mesti.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Obrestne mere za vloge in likvidnostna posojila v
sistemu EZR države se zaokrožijo na dve decimalni mesti.
3. člen
(1) Obrestne mere za vloge in likvidnostna posojila v
sistemu EZR države so odvisne od dejavnikov denarnega
trga, ki vplivajo na oblikovanje obrestnih mer depozitov in
likvidnostnih kreditov sistema EZR države.
(2) Pri določanju obrestne mere za vlogo na določen dan
se upošteva pričakovana povprečna obrestna mera, ki bi jo
Ministrstvo za finance – Zakladnica enotnega zakladniškega
računa države (v nadaljnjem besedilu: zakladnica) doseglo pri
licitaciji depozitov sistema EZR države (v nadaljnjem besedilu:
pričakovana obrestna mera za depozite) ob upoštevanju popravka obrestne mere (v nadaljnjem besedilu: popravek) in
stroškov upravljanja (v nadaljnjem besedilu: strošek).
(3) Pri določanju obrestne mere za likvidnostno posojilo
na določen dan se upošteva pričakovana povprečna obrestna mera, ki bi jo zakladnica dosegla pri licitaciji likvidnostnih
kreditov sistema EZR države (v nadaljnjem besedilu: pričakovana obrestna mera za likvidnostne kredite) ob upoštevanju
popravka in stroškov.
4. člen
(1) Pričakovana obrestna mera za depozit se izračuna
po naslednji enačbi:

–
…pričakovana obrestna mera za depozit,
–
…regresijska koeficienta, ki jih na podlagi analize izračunava zakladnica,
–
…slovenska medbančna obrestna mera, ki
jo objavlja Združenje bank Slovenije, prilagojena za ustrezno
ročnost depozita, objavljena na dan izračuna.
(2) Pričakovana obrestna mera za likvidnostni kredit se
izračuna po naslednji enačbi:

–
…pričakovana obrestna mera za likvidnostni
kredit,
– …pričakovana obrestna mera za depozit za ustrezno
ročnost likvidnostnega kredita,
–
…povprečni razmik med dejanskimi obrestnimi merami likvidnostnih kreditov zakladnice in ocenjenimi
obrestnimi merami depozitov primerljive ročnosti, ki ga na
podlagi analize izračunava zakladnica.
(3) Pri izračunu pričakovane obrestne mere za depozit
na odpoklic oziroma likvidnostni kredit na odpoklic se pri
ročnosti upošteva povprečje med prvo in skrajno možnostjo
zapadlosti.
(4) Pričakovana obrestna mera za depozit in likvidnostni
kredit se zaokroži na tri decimalna mesta.
5. člen
(1) Popravek je razlika med pričakovano obrestno mero
za depozit oziroma likvidnostni kredit ter dejansko doseženo
povprečno obrestno mero na licitaciji depozita oziroma likvidnostnega kredita. Dejanska dosežena povprečna obrestna
mera na licitaciji depozita oziroma likvidnostnega kredita se
izračuna na tri decimalna mesta.
(2) Pri izračunu popravka se upoštevajo vse licitacije
depozitov in likvidnostnih kreditov na določen dan, pri čemer
se upošteva njihovo povprečje.
(3) V primeru, da na posamezen dan ni licitacije depozitov oziroma likvidnostnih kreditov, velja zadnji izračunan
popravek.
(4) Popravek se zaokroži na tri decimalna mesta.
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6. člen
(1) Obrestne mere za vloge in likvidnostna posojila se
izračunavajo za standardne ročnosti, in sicer:
– 1D za vloge in likvidnostna posojila od 1 do 6 dni,
– 1T za vloge in likvidnostna posojila od 7 do 13 dni,
– 2T za vloge in likvidnostna posojila od 14 do 29 dni,
– 1M za vloge in likvidnostna posojila od 30 do 59 dni,
– 2M za vloge in likvidnostna posojila od 60 do 89 dni,
– 3M za vloge in likvidnostna posojila od 90 do 179
dni,
– 6M za vloge in likvidnostna posojila od 180 do 269
dni,
– 9M za vloge in likvidnostna posojila od 270 do 359
dni,
– 1L za vloge in likvidnostna posojila nad 360 dni.
(2) Zakladnica konec dneva izračuna obrestne mere
za vloge in likvidnostna posojila za vse standardne ročnosti.
Izračunane obrestne mere veljajo za vloge in likvidnostna
posojila napovedane naslednji delovni dan.
7. člen
Obrestna mera za vlogo se izračuna po naslednji
enačbi:
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Pravilnik o spremembi Pravilnika o natančnejši
vsebini sklepa za začetek postopka oddaje
javnega naročila

Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o natančnejši vsebini
sklepa za začetek postopka oddaje javnega
naročila
1. člen
V Pravilniku o natančnejši vsebini sklepa za začetek
postopka oddaje javnega naročila (Uradni list RS, št. 32/04)
se v 3. členu v prvem odstavku črta tretji stavek.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-01-9/2004/6
Ljubljana, dne 22. julija 2004.
EVA 2004-1611-0142

–
… obrestna mera za vlogo,
–
… pričakovana obrestna mera za depozit za
ustrezno standardno ročnost vloge pri čemer se pri izračunu
upošteva SITIBOR iste standardne ročnosti.
8. člen
Obrestna mera za likvidnostno posojilo se izračuna po
naslednji enačbi:

–
… obrestna mera za likvidnostno posojilo,
–
… pričakovana obrestna mera za likvidnostni
kredit za ustrezno standardno ročnost likvidnostnega posojila
pri čemer se pri izračunu upošteva SITIBOR iste standardne
ročnosti.
9. člen
Razmik, strošek in regresijske koeficiente (
in )
izračuna zakladnica dvakrat letno oziroma ob večjih spremembah razmer na denarnem trgu.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Navodilo o obrestovanju prostih denarnih sredstev, vlog in likvidnostnih posojil v sistemu enotnega zakladniškega računa
(Uradni list RS, št. 87/02).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 496-01-5/2004/27
Ljubljana, dne 30. julija 2004.
EVA 2004-1611-0155
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

Minister
za finance
dr. Dušan Mramor l. r.

3898.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrstah
finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik
zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v
postopku oddaje javnega naročila

Na podlagi četrtega odstavka 23. člena Zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o vrstah finančnih
zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje
izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje
javnega naročila
1. člen
V Pravilniku o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi
ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (Uradni list RS, št. 25/04) se besedilo
4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če ocenjena vrednost javnega naročila presega
znesek, določen z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna
Republike Slovenije, mora naročnik zahtevati od ponudnikov,
da zavarujejo izpolnitev svoje obveznosti z bančno garancijo
ali ustreznim finančnim zavarovanjem pri zavarovalnicah:
– v odprtem postopku,
– v drugi fazi omejenega postopka in v drugi fazi postopka s pogajanji,
– ob sklenitvi pogodbe na podlagi okvirnega sporazuma
ali sklenitvi pogodbe po kvalifikacijskem sistemu.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek naročniku ni treba
zahtevati:
– bančne garancije oziroma ustreznega finančnega
zavarovanja pri zavarovalnicah za resnost ponudbe, če se
naročilo oddaja po sklopih in je vrednost posameznega sklopa ali sklopov nižja od zneska, določenega z zakonom, ki
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ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ponudnik
pa predloži ponudbo le za en sklop ali več sklopov, katerih
vrednost je nižja od zneska, določenega z zakonom, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
– finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, če je rok izvršitve pogodbenih obveznosti manj
kot 30 dni, šteto od podpisa pogodbe,
– bančne garancije oziroma ustreznega finančnega zavarovanja pri zavarovalnicah za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, če je pogodba sklenjena za nižjo vrednost od
vrednosti, določene z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.«.

2. člen
Vzorec 2 se nadomesti z novim Vzorcem 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-01-8/2004/10
Ljubljana, dne 22. julija 2004.
EVA 2004-1611-0137
Minister
za finance
dr. Dušan Mramor l. r.

VZOREC 2: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ZA JAVNA NAROČILA INVESTICIJSKEGA ZNAČAJA V VREDNOSTI VEČ KOT 50,000.000 SIT, PO
5. ČLENU ODREDBE O FINANČNEM POSLOVANJU PRORAČUNSKIH PORABNIKOV)
Naziv banke:
Kraj in datum:
Upravičenec:
Garancija št....................
V skladu s pogodbo................................. (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med
upravičencem (naziv naročnika javnega naročila).............................................. in
......................................................... (naziv izvajalca) za izvedbo...................................(predmet
pogodbe) v vrednosti........................... SIT, je izvajalec dolžan opraviti naslednje storitve:
1.....................................
2.....................................
3.....................................
v skupni vrednosti....................................... SIT (z besedo........................................),
v roku................ (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.
Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po
prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali........................... SIT, če izvajalec svoje pogodbene
obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi.
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi
delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so
pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št........../..........
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja najkasneje do............................... Po preteku navedenega roka garancija ne velja
več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu)
podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih
obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma prodajalec/izvajalec in banka sporazumno dogovorita
za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Banka
(žig, podpis)
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3899.

Navodilo za prikazovanje podatkov o plačah v
zasebnem sektorju

Na podlagi 7. člena Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni
list RS, št. 70/04) izdaja minister za delo, družino in socialne
zadeve

NAVODILO
za prikazovanje podatkov o plačah v zasebnem
sektorju
1. člen
Delodajalci v Republiki Sloveniji, za katere velja Dogovor o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005
(v nadaljnjem besedilu: Dogovor), prikazujejo podatke o
plačah na obrazcu, ki je sestavni del tega navodila. Ob izplačilu plač delodajalci – pravne osebe predložijo obrazce
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve, delodajalci – zasebniki, ki opravljajo dejavnost, pa
Davčni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
pristojni organ).
2. člen
Delodajalci iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu:
delodajalci) prikazujejo podatke le za tisti del plač, ki se izplačuje v breme delodajalcev. Podatki o plačah se prikazujejo
ločeno, in sicer za:
– zaposlene, za katere veljajo kolektivne pogodbe in
– zaposlene, za katere ne veljajo kolektivne pogodbe.
Na obrazcu se ne prikazujejo podatki o plačah za osebe, ki so vključene v programe javnih del na podlagi pogodbe
o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del, ki jo sklenejo z izvajalcem del in prejemajo plačo na podlagi četrtega odstavka
53. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91 – popr., 12/92,
71/93, 2/94 – popr., 38/94, 69/98, 65/00, 97/01 – ZSDP, 42/02
– ZDR, 67/02, 2/04 – ZDSS-1 in 63/04 – ZZRZI).
3. člen
Delodajalci ob vsakokratnem izplačilu plač predložijo
Obrazec 1- Z, ki vsebuje naslednje podatke:
Zap. Opis
št.

A
1.
2.
3.
4.
B
5.

ZAPOSLENI, ZA KATERE VELJAJO KOLEKTIVNE
POGODBE
Število zaposlenih, izračunano iz ur v mesecu, za
katere je bila obračunana plača oziroma nadomestilo
v breme delodajalca.
Znesek izplačanih plač za tekoči mesec na podlagi
kolektivne pogodbe in zakona, izplačan za tekoči
mesec v breme delodajalca.
Izplačana najnižja plača za tekoči mesec (plača za
polni delovni čas).
Število zaposlenih, ki prejemajo plačo na ravni minimalne plače.
ZAPOSLENI, ZA KATERE NE VELJAJO KOLEKTIVNE POGODBE
Število zaposlenih, izračunano iz ur v mesecu, za
katere je bila obračunana plača oziroma nadomestilo
v breme delodajalca.
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Zap. Opis
št.

6.
7.

Znesek izplačanih plač v skladu z zakonom za tekoči
mesec v breme delodajalca.
Kontrolni seštevek.

Pod zap. št. 3 se vpiše najnižja plača, izplačana za
tekoči mesec, preračunana na polni delovni čas.
Pod zap. št. 4 se vpiše podatek o številu zaposlenih,
ki prejemajo plačo na ravni minimalne plače, določene z
Zakonom o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem
sektorju za obdobje 2004–2005 (Uradni list RS, št. 70/04).
Delodajalec, ki izplačuje najnižjo plačo nad ravnijo minimalne
plače, tega podatka ne izpolni.
Delodajalci v Obrazcu 1-Z navedejo podatek o kolektivni
pogodbi dejavnosti, ki zanje velja, tako da v zaglavju obrazca
v polje »Številka in naslov kolektivne pogodbe« vpišejo trimestno oznako kolektivne pogodbe iz Seznama kolektivnih
pogodb s področja gospodarskih dejavnosti, ki je Priloga 1
tega navodila in njegov sestavni del.
4. člen
Podatki o plačah se prikazujejo ločeno za vsak mesec,
na katerega se izplačilo nanaša. Ob izplačilu trinajste plače,
božičnice ali drugega dodatnega izplačila, ki ne predstavlja
redne mesečne plače, delodajalec izpolni dodaten obrazec.
Delodajalec v zaglavju obrazca v polju »Vrsta izplačila«
označi, ali gre za redno mesečno izplačilo plače (oznaka R)
ali za izredno izplačilo plače (oznaka I).
5. člen
Obrazec 1-Z iz 3. člena tega navodila je Priloga 2 tega
navodila in njegov sestavni del.
Delodajalci – pravne osebe Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu:
AJPES) Obrazec 1-Z posredujejo praviloma v elektronski obliki, na način, ki ga AJPES objavi na svojem spletnem portalu
na naslovu www.ajpes.si.
6. člen
Z dnem začetka uporabe tega navodila se za delodajalce, za katere velja Dogovor, preneha uporabljati Navodilo za
prikazovanje podatkov o plačah (Uradni list RS, št. 66/02).
7. člen
To navodilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. septembra 2004 ter se uporablja
za prikazovanje podatkov o izplačanih plačah v zasebnem
sektorju, ki se nanašajo na mesec avgust 2004 in dalje.
Št. 663-02/004/04-011
Ljubljana, dne 26. julija 2004.
EVA 2004-2611-0052
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
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SEZNAM KOLEKTIVNIH POGODB S PODRO�JA GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI
oznaka

KOLEKTIVNE POGODBE

001
010
02A
02B
030
040

Priloga 1

Splona kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti
1.
2/A
2/B
3.
4.

Kolektivna pogodba za kmetijstvo in ivilsko industrijo Slovenije
Kolektivna pogodba za gozdarstvo Slovenije (A)
Kolektivna pogodba za gozdarstvo Slovenije (B)
Kolektivna pogodba premogovnitva Slovenije
Kolektivna pogodba za tekstilno, obla�ilno, usnjarsko,
usnjarsko predelovalno dejavnost
050
5. Kolektivna pogodba za lesarstvo Slovenije
060
6. Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti
070
7. Kolektivna pogodba grafi�ne dejavnosti
081
8/1 Kolektivna pogodba �asopisnoinformativne, zalonike
in knjigotrke dejavnosti  knjigotrka
082
8/2 Kolektivna pogodba �asopisnoinformativne, zalonike
in knjigotrke dejavnosti  zalonika
083
8/3 Kolektivna pogodba �asopisnoinformativne, zalonike in
knjigotrke dejavnosti - �asopisnoinformativna
091
9/1 Kolektivna pogodba za kemi�no in gumarsko industrijo Slovenije  1.skupina
092
9/2 Kolektivna pogodba za kemi�no in gumarsko industrijo Slovenije  2. skupina
093
9/3 Kolektivna pogodba za kemi�no in gumarsko industrijo Slovenije  3. skupina
100
10. Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije
110
11. Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn
ter kovinsko in elektroindustrijo Slovenije
120
12. Kolektivna pogodba elektrogospodarstva
130
13. Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti
140
14. Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije
150
15. Kolektivna pogodba delavcev gostinstva in turizma
160
16. Kolektivna pogodba za dejavnost eleznikega prometa
170
17. Kolektivna pogodba za cestno gospodarstvo
180
18. Kolektivna pogodba za cestni potniki promet
190
19. Kolektivna pogodba za dejavnost prevoza blaga v cestnem prometu Slovenije
200
20. Kolektivna pogodba za pedicijsko, skladi�no in pomorsko agencijsko dejavnost
210
21. Kolektivna pogodba za potne in kurirske dejavnosti
220
22. Kolektivna pogodba za PTT promet
230
23. Kolektivna pogodba dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji
240
24. Kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije
250
25. Kolektivna pogodba za gospodarske javne slube na podro�ju
komunalnih dejavnosti in vodnega gospodarstva
261
26/1. Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremi�ninami (1. skupina)
262
26/2. Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremi�ninami (2. skupina)
263
26/3. Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremi�ninami (3. skupina)
270
27. Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja
280
28. Kolektivna pogodba med delavci in drubami drobnega gospodarstva
290
29. Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci
* Standardna klasifikacija dejavnosti
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Priloga 2
200

Ime zavezanca:
Sede:

.

Mati�na tevilka zavezanca:
Dav�na tevilka zavezanca:
ifra dejavnosti zavezanca:

.

tevilka in naslov kolektivne pogodbe:
Telefonska tevilka osebe, odgovorne za sestavljanje obrazca:
tevilka ra�una, s katerega se pla�a izpla�uje:
Vrsta izpla�ila

-

-

Zap.
t.
A.
1.
2.
3.

AOP

Znesek

ZAPOSLENI, ZA KATERE VELJAJO KOLEKTIVNE POGODBE

xxx

xxxxxxxxxxxxxxx

tevilo zaposlenih, izra�unano iz ur v mesecu, za katere je bila
obra�unana pla�a oziroma nadomestilo v breme delodajalca
Znesek izpla�anih pla� za teko�i mesec na podlagi kolektivne
pogodbe in zakona, izpla�an za teko�i mesec v breme delodajalca
Izpla�ana najnija pla�a za teko�i mesec (pla�a za polni delovni
�as)

001
002

004

B.

ZAPOSLENI, ZA KATERE NE VELJAJO KOLEKTIVNE POGODBE

xxx

7.

tevilo zaposlenih, izra�unano iz ur v mesecu, za katere je bila
obra�unana pla�a oziroma nadomestilo v breme delodajalca
Znesek izpla�anih pla� v skladu z zakonom za teko�i mesec v
breme delodajalca
Kontrolni setevek (zap.t. 1 do zap.t. 6)

ig:
Dne

x x

003

tevilo zaposlenih, ki prejemajo pla�o na ravni minimalne pla�e

6.

tevilo zaposlenih izra�unanih
iz ur z dvema decimalnima
mestoma

Opis

4.

5.

zneski v SIT brez stotinov

x x

xxxxxxxxxxxxxxx

005
006
008

Podpis odgovorne osebe:
.200

Telefon:

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

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, izdaja na podlagi določb 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), 10. in 14. člena
Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) in 6. člena
Pravilnika o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih
oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih
pravnih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št.
53/02 in 37/04)

ODLOČBO
o imenovanju za izvajanje postopkov
ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih
overitev meril
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, je imenovana za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev
dolžinskih meril splošnega namena in strojev za merjenje
dolžine žice in kabla.
Vrste dolžinskih meril splošnega namena in strojev
za merjenje dolžine žice in kabla, postopkov ugotavljanja
skladnosti ter overitev, dodatne zahteve in obveznosti ter
obrazložitev odločbe so navedeni v prilogi, ki je sestavni del
te odločbe.
Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo
za imenovanje, vendar najdlje do 30. 6. 2008.
Št. 306-13/2004
Ljubljana, dne 30. junija 2004.
EVA 2004-3311-0089
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport
Priloga k odločbi o imenovanju za izvajanje postopkov
ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev
dolžinskih meril splošnega namena in strojev za
merjenje dolžine žice in kabla zap. št.: 32, št. 306-13/
2004 z dne 30. 6. 2004
1. Imenovana pravna oseba izvaja postopke ugotavljanja skladnosti, in sicer postopke prve overitve (v nadaljnjem
besedilu: prve overitve), ter redne in izredne overitve:
– dolžinskih meril splošnega namena, do 200 m. Kontrola se izvaja v prostorih kontrolnega organa.
– strojev za merjenje dolžine žice in kabla. Kontrola se
izvaja v prostorih kontrolnega organa in na terenu.
2. Prve overitve ter redne in izredne overitve dolžinskih meril splošnega namena in strojev za merjenje dolžine
žice in kabla v obsegu iz 1. točke mora imenovana pravna
oseba izvajati skladno z metodami in postopki (normativni
dokumenti), določenimi z veljavno akreditacijsko listino št.
K-027. O vsaki spremembi metod in postopkov (normativni
dokumenti), določenih z veljavno akreditacijsko listino št.
K-027, mora imenovana pravna oseba nemudoma obvestiti
Urad RS za meroslovje.
3. Imenovana pravna oseba je dolžna v skladu z veljavnimi predpisi poravnavati stroške vzdrževanja sistema
imenovanih pravnih oseb.
4. Imenovana pravna oseba je dolžna:
– izpolnjevati zahteve za imenovanje v času veljavnosti
odločbe o imenovanju,

Uradni list Republike Slovenije
– slediti meroslovnim potrebam v Republiki Sloveniji in
delovati v skladu s strategijo meroslovja, ki jo pripravlja Urad
RS za meroslovje,
– nemudoma pisno obvestiti Urad RS za meroslovje o
vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na njeno usposobljenost ali obseg dejavnosti iz odločbe o imenovanju,
– izvajati overitve skladno s potrjenimi postopki,
– slediti in se prilagajati tehničnemu razvoju na področju overitev ter se stalno izpopolnjevati na obravnavanem
področju,
– sodelovati v programih strokovne usposobljenosti, ki
jih organizira Urad RS za meroslovje,
– voditi evidenco o vseh izvedenih overitvah (podatki o
vložniku zahteve, imetniku merila, uradni oznaki tipa merila,
identifikacijski številki, vrsti, tipu, letu proizvodnje, proizvajalcu oziroma uvozniku merila in izvedbi merila, datumu in
rezultatu postopka) skladno z obrazcem, ki ga je določil Urad
RS za meroslovje,
– posredovati Uradu RS za meroslovje letno poročilo
o izvedenih postopkih iz prejšnje alinee oziroma na zahtevo
urada tudi dodatna poročila,
– obvestiti Urad RS za meroslovje o vsaki pritožbi odjemalcev v zvezi z dejavnostjo, za katero je imenovana,
– dovoliti Uradu RS za meroslovje dostop do vseh podatkov, povezanih z njenim izpolnjevanjem zahtev za imenovanje, ter dostop do vseh prostorov, kjer se izvajajo naloge,
ki spadajo v obseg imenovanja.
5. Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo
za imenovanje, vendar najdlje do 30. 6. 2008.
6. Izrek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Stroške objave nosi imenovana pravna oseba.

3901.

Odločbo o imenovanju za izvajanje postopkov
ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih
overitev meril

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, izdaja na podlagi določb 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), 10. in 14. člena
Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) in 6. člena
Pravilnika o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih
oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih
pravnih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št.
53/02 in 37/04)

ODLOČBO
o imenovanju za izvajanje postopkov
ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih
overitev meril
Mariborski Vodovod javno podjetje d.d., Jadranska
cesta 24, 2000 Maribor je imenovan za izvajanje postopkov
ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev vodomerov.
Vrste vodomerov, vrste postopkov ugotavljanja skladnosti ter overitev, dodatne zahteve in obveznosti ter obrazložitev
odločbe so navedeni v prilogi, ki je sestavni del te odločbe.
Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo
za imenovanje, vendar najdlje do 18. 6. 2008.
Št. 306-11/2004
Ljubljana, dne 18. junija 2004
EVA 2004-3311-0079
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

Uradni list Republike Slovenije
Priloga k odločbi o imenovanju za izvajanje postopkov
ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev
vodomerov zap. št.: 30, št. 306-11/2004
z dne 18. 6. 2004
1. Imenovana pravna oseba izvaja postopke ugotavljanja skladnosti, in sicer postopke prve overitve (v nadaljnjem
besedilu: prve overitve), ter redne in izredne overitve vodomerov:
Velikost vodomerov:
od DN 13 mm do DN 150 mm;
Pretok:
od 1,5 m3/h do 300 m3/h;
Kontrola v prostorih kontrolnega organa.
2. Prve overitve ter redne in izredne overitve vodomerov
v obsegu iz 1. točke mora imenovana pravna oseba izvajati
skladno z metodami in postopki (normativni dokumenti), določenimi z veljavno akreditacijsko listino št. K-031. O vsaki
spremembi metod in postopkov (normativni dokumenti),
določenih z veljavno akreditacijsko listino št. K-031, mora
imenovana pravna oseba nemudoma obvestiti Urad RS za
meroslovje.
3. Imenovana pravna oseba je dolžna v skladu z veljavnimi predpisi poravnavati stroške vzdrževanja sistema
imenovanih pravnih oseb.
4. Imenovana pravna oseba je dolžna:
– izpolnjevati zahteve za imenovanje v času veljavnosti
odločbe o imenovanju,
– slediti meroslovnim potrebam v Republiki Sloveniji in
delovati v skladu s strategijo meroslovja, ki jo pripravlja Urad
RS za meroslovje,
– nemudoma pisno obvestiti Urad RS za meroslovje o
vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na njeno usposobljenost ali obseg dejavnosti iz odločbe o imenovanju,
– izvajati overitve skladno s potrjenimi postopki,
– slediti in se prilagajati tehničnemu razvoju na področju overitev ter se stalno izpopolnjevati na obravnavanem
področju,
– sodelovati v programih strokovne usposobljenosti, ki
jih organizira Urad RS za meroslovje,
– voditi evidenco o vseh izvedenih overitvah (podatki o
vložniku zahteve, imetniku merila, uradni oznaki tipa merila,
identifikacijski številki, vrsti, tipu, letu proizvodnje, proizvajalcu oziroma uvozniku merila in izvedbi merila, datumu in
rezultatu postopka) skladno z obrazcem, ki ga je določil Urad
RS za meroslovje,
– posredovati Uradu RS za meroslovje letno poročilo
o izvedenih postopkih iz prejšnje alinee oziroma na zahtevo
urada tudi dodatna poročila,
– obvestiti Urad RS za meroslovje o vsaki pritožbi odjemalcev v zvezi z dejavnostjo, za katero je imenovana,
– dovoliti Uradu RS za meroslovje dostop do vseh podatkov, povezanih z njenim izpolnjevanjem zahtev za imenovanje, ter dostop do vseh prostorov, kjer se izvajajo naloge,
ki spadajo v obseg imenovanja.
5. Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo
za imenovanje, vendar najdlje do 18. 6. 2008.
6. Izrek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Stroške objave nosi imenovana pravna oseba.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
3902.

Sklep o potrditvi učbenika REACH FOR THE
STARS 5, učbenik za angleščino v 5. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
REACH FOR THE STARS 5, učbenik
za angleščino v 5. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: angleščina.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Magdalena Novak, Jožica Nuč, Danica Š. Novosel.
Lektor: Darinka Koderman Patačko.
Recenzent: mag. Melita Kukovec, Ksenija Tripkovič.
Likovno-tehnični urednik: Nedžad Žujo.
Notograf: Milena Jarc.
Ilustrator: Samo Jenčič.
Fotograf: Peter Kremžar.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/237
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3903.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka REACH
FOR THE STARS 5, delovni zvezek za
angleščino v 5. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
REACH FOR THE STARS 5, delovni zvezek
za angleščino v 5. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: angleščina.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Magdalena Novak, Jožica Nuč, Danica Š. Novosel.
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Lektor: Darinka Koderman Patačko.
Recenzent: mag. Melita Kukovec, Ksenija Tripkovič.
Likovno-tehnični urednik: Nedžad Žujo.
Notograf: Milena Jarc.
Ilustrator: Samo Jenčič.
Fotograf: Peter Kremžar.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/238
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3904.

Sklep o potrditvi atlasa DRUŽBA IN JAZ,
Atlas, Družba za 4. in 5. razred devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi atlasa DRUŽBA IN JAZ, Atlas, Družba
za 4. in 5. razred devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: družba.
Razred: 4., 5.
Vrsta učnega gradiva: atlas.
Avtor: Maja Umek, Olga Janša Zorn, Sašo Jankovič,
Mateja Rihteršič.
Lektor: Zala Mikeln.
Recenzent: dr. Jurij Senegačnik, dr. Vlasta Hus, Ingrid
Boljka Štaudohar.
Likovno-tehnični urednik: Goran Čurčić.
Ilustrator: Sašo Jankovič.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN, Mestni trg 24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/239
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije
3905.

Sklep o potrditvi učbenika z elementi
delovnega zvezka ZENE 1, Énekeljünk,
zenéljünk és táncoljunk, A kilencosztályos
kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára,
učbenik z elementi delovnega zvezka za
glasbeno vzgojo v 1. razredu dvojezične
devetletne osnovne šole na narodno in
jezikovno mešanem območju v Prekmurju

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika z elementi delovnega
zvezka
ZENE 1, Énekeljünk, zenéljünk és táncoljunk,
A kilencosztályos kétnyelvű általános iskola 1.
osztálya számára, učbenik z elementi delovnega
zvezka za glasbeno vzgojo v 1. razredu
dvojezične devetletne osnovne šole na narodno
in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: glasbena vzgoja.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik z elementi delovnega
zvezka.
Avtor: Albinca Pesek.
Lektor: Andreja Šuler, Mária Pisnjak.
Prevajalec: Marija Tot Slavinec.
Recenzent: mag. Ivan Vrbančič, mag. Dragica Žvar,
Tatjana Kokalj, Katarina Virant Iršič.
Likovno-tehnični urednik: Anita Brežnik.
Ilustrator: Gorazd Vahen.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZRSŠ, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-2/2004/240
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3906.

Sklep o potrditvi zbirke nalog KEMIJA
DANES – UČENJE Z NALOGAMI, zbirka nalog
za kemijo v 8. in 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi zbirke nalog
KEMIJA DANES – UČENJE Z NALOGAMI, zbirka
nalog za kemijo v 8. in 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

Uradni list Republike Slovenije
Predmet: kemija.
Razred: 8., 9.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Saša Aleksij Glažar, Mojca Graunar, Barbara
Modec, Barbara Šket, Boris Šket.
Lektor: Jasna Kamin.
Recenzent: dr. Primož Šegedin, dr. Darko Dolenc, Violeta Stefanovik, Jolanda Friš Lozej.
Likovno-tehnični urednik: Nedžad Žujo.
Ilustrator: Boštjan Plesničar.
Tehnične risbe: Aleksander Rovan.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/241
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3907.

Sklep o potrditvi samostojnega delovnega
zvezka ABLAKNYITOGATÓ, Önalló
munkafüzet a magyar nyelv mint második
nyelv tanításához a kilencosztályos kétnyelvű
általános iskola 8. osztálya számára,
samostojni delovni zvezek za madžarščino
kot drugi jezik v 8. razredu devetletnega
dvojezičnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
ABLAKNYITOGATÓ, Önalló munkafüzet a
magyar nyelv mint második nyelv tanításához a
kilencosztályos kétnyelvű általános iskola
8. osztálya számára, samostojni delovni zvezek
za madžarščino kot drugi jezik v 8. razredu
devetletnega dvojezičnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: madžarščina kot drugi jezik.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek.
Avtor: Adea Miklósné, Dávid Mária, Kármán Lászlóné,
Szende Virág.
Lektor: dr. Szende Aladár.
Recenzent: dr. Szende Aladár, Nalika Balaško.
Likovno-tehnični urednik: Alenka Bošnak.
Ilustrator: Nemes László.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZRSŠ, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/242
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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Sklep o potrditvi samostojnega delovnega
zvezka BARANGOLÓ, Önalló munkafüzet a
magyar nyelv mint második nyelv tanításához
a nyolcosztályos kétnyelvű általános iskola
5. és a kilencosztályos kétnyelvű általános 6.
osztálya számára, samostojni delovni zvezek
za madžarščino kot drugi jezik v 5. razredu
osemletnega in 6. razredu devetletnega
dvojezičnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
BARANGOLÓ, Önalló munkafüzet a magyar
nyelv mint második nyelv tanításához a
nyolcosztályos kétnyelvű általános iskola
5. és a kilencosztályos kétnyelvű általános
6. osztálya számára, samostojni delovni
zvezek za madžarščino kot drugi jezik v 5.
razredu osemletnega in 6. razredu devetletnega
dvojezičnega osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: madžarščina kot drugi jezik.
Razred: 5. oziroma 6.
Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek.
Avtor: Adea Miklósné, Dávid Mária, Kármán Lászlóné,
Szende Virág.
Lektor: dr. Szende Aladár.
Recenzent: dr. Szende Aladár, Medika Kovač.
Likovno-tehnični urednik: Alenka Bošnak.
Ilustrator: Alenka Bošnak.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega izobraževanja, 3 šolska leta za devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.
Založnik: ZRSŠ, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-2/2004/243
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3909.

Sklep o potrditvi učbenika KITEKINTŐ,
Munkafüzet a magyar mint masodik nyelv
tanításához a nyolcsztályos kétnyelvű áltános
iskola 8. és a kilencosztályos kétnyelvű
általános iskola 9. osztálya számára,
delovni zvezek za madžarščino kot drugi
jezik v 8. razredu osemletnega in 9. razredu
devetletnega dvojezičnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

Stran

10662 /

Št.
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SKLEP
o potrditvi učbenika
KITEKINTŐ, Munkafüzet a magyar mint masodik
nyelv tanításához a nyolcsztályos kétnyelvű
áltános iskola 8. és a kilencosztályos kétnyelvű
általános iskola 9. osztálya számára, delovni
zvezek za madžarščino kot drugi jezik
v 8. razredu osemletnega in 9. razredu
devetletnega dvojezičnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: madžarščina kot drugi jezik.
Razred: 8. oziroma 9.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Adea Miklósné, Dávid Mária, Kármán Lászlóné,
Szende Virág.
Lektor: dr. Szende Aladár.
Recenzent: dr. Anna Kolláth, Zita Lebar Nedelko, Valika
Balaško.
Likovno-tehnični urednik: Anita Brežnik.
Ilustrator: Orban Peter.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega izobraževanja, 3 šolska leta za devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.
Založnik: ZRSŠ, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/244
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3910.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
KITEKINTŐ, Tankönyv a magyar mint masodik
nyelv tanításához a nyolcsoztályos kétnyelvű
általános iskola 8. és a kilencosztályos
kétnyelvű általános iskola 9. osztálya
számára, učbenik za madžarščino kot drugi
jezik v 8. razredu osemletnega in 9. razredu
devetletnega dvojezičnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka KITEKINTŐ,
Tankönyv a magyar mint masodik nyelv
tanításához a nyolcsoztályos kétnyelvű
általános iskola 8. és a kilencosztályos
kétnyelvű általános iskola 9. osztálya számára,
učbenik za madžarščino kot drugi jezik v 8.
razredu osemletnega in 9. razredu devetletnega
dvojezičnega osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

Uradni list Republike Slovenije
Predmet: madžarščina kot drugi jezik.
Razred: 8. oziroma 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Adea Miklósné, Dávid Mária, Kármán Lászlóné,
Szende Virág.
Lektor: dr. Szende Aladár.
Recenzent: dr. Anna Kolláth, Zita Lebar Nedelko, Valika
Balaško.
Likovno-tehnični urednik: Anita Brežnik.
Ilustrator: Orban Peter.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega izobraževanja, 3 šolska leta za devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.
Založnik: ZRSŠ, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/245
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3911.

Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA
8, učbenik za matematiko v 8. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
MATEMATIKA 8, učbenik za matematiko
v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Sonja Hernja, Ljiljana Radosavljević.
Lektor: Majda Kukolj.
Recenzent: dr. Jože Lep, Sonja Ferš.
Likovno-tehnični urednik: Stanislav Oražem.
Ilustrator: Mojca Sekulič.
Fotograf: Simon Kajtna et al.
Tehnične risbe: Mojca Sekulič.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: TZS, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/246
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije
3912.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
MATEMATIKA 8, delovni zvezek za matematiko
v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja z rešitvami

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
MATEMATIKA 8, delovni zvezek za matematiko
v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja z rešitvami
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Sonja Hernja, Ljiljana Radosavljević.
Lektor: Majda Kukolj.
Recenzent: dr. Jože Lep, Sonja Ferš.
Likovno-tehnični urednik: Stanislav Oražem.
Ilustrator: Mojca Sekulič.
Fotograf: Simon Kajtna et al.
Tehnične risbe: Mojca Sekulič.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: TZS, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/247
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3913.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 6,
delovni zvezek za matematiko v 6. razredu
devetletnega in 5. razredu osemletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 6, delovni
zvezek za matematiko v 6. razredu devetletnega
in 5. razredu osemletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje, osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Razred: 6. oziroma 5.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Cvetka Frešer, Jože Senenkovič, Mojca Gazvoda.
Lektor: Tatjana Hosta.

Št.
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Recenzent: dr. Bojan Hvala, Andreja Župec.
Likovno-tehnični urednik: Alenka Vuk.
Ilustrator: Alenka Vuk, Tina Švajger.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta za devetletno osnovnošolsko izobraževanje, do izteka osemletnega osnovnošolskega
izobraževanja.
Založnik: PIKAL, Smrjene 79a, 1291 Škofljica.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/248
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3914.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 8,
delovni zvezek za matematiko v 8. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 8, delovni
zvezek za matematiko v 8. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Jožica Smogovec, Cvetka Govejšek, Milena
Škerget.
Lektor: Tatjana Hosta.
Recenzent: dr. Bojan Hvala, Andreja Župec.
Likovno-tehnični urednik: Alenka Vuk.
Ilustrator: Alenka Vuk, Tina Švajger.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: PIKAL, Smrjene 79a, 1291 Škofljica.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/249
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3915.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka SVET
MATEMATIČNIH ČUDES 6, Vaje za utrjevanje,
delovni zvezek za matematiko v 6. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

Stran
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Št.

87 / 6. 8. 2004

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
SVET MATEMATIČNIH ČUDES 6, Vaje
za utrjevanje, delovni zvezek za matematiko
v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Razred: 6.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Mara Cotič, Darjo Felda, Bruna Bremec, Nevija Benčina Smotlak, Sonja Kosič, Nada Nikolič, Boštjan
Repovž.
Lektor: Jasna Berčon.
Recenzent: dr. Tatjana Hodnik Čadež, Nada Marčič,
Marija Gorup.
Likovno-tehnični urednik: Boštjan Lapajne.
Ilustrator: Uroš Hrovat.
Fotograf: Primož Bedenk, arhiv DZS.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/250
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3916.

Uradni list Republike Slovenije
3917.

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
WIR 2, delovni zvezek za nemščino kot
izbirni predmet v 8. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: nemščina kot izbirni predmet.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Giorgio Motta.
Lektor: Romana Marinček.
Recenzent: mag. Andreja Zver, Brigita Lovenjak.
Likovno-tehnični urednik: Olga Babnik.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: KLETT/ZALOŽBA ROKUS, Pot na Fužine 2,
1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/252
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Sklep o potrditvi učbenika WIR 2, učbenik
za nemščino kot izbirni predmet v 8. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
WIR 2, delovni zvezek za nemščino kot
izbirni predmet v 8. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

3918.

Sklep o potrditvi učbenika WIR 3, učbenik
za nemščino kot izbirni predmet v 9. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

SKLEP
o potrditvi učbenika WIR 2, učbenik za nemščino
kot izbirni predmet v 8. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: nemščina kot izbirni predmet.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Giorgio Motta.
Lektor: Romana Marinček.
Recenzent: mag. Andreja Zver, Brigita Lovenjak.
Likovno-tehnični urednik: Olga Babnik.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: KLETT/ZALOŽBA ROKUS, Pot na Fužine 2,
1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

SKLEP
o potrditvi učbenika
WIR 3, učbenik za nemščino kot izbirni predmet
v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Št. 613-2/2004/251
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: nemščina kot izbirni predmet.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Giorgio Motta.
Lektor: Romana Marinček.
Recenzent: mag. Andreja Zver, Brigita Lovenjak.
Likovno-tehnični urednik: Olga Babnik.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: KLETT/ZALOŽBA ROKUS, Pot na Fužine 2,
1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 613-2/2004/253
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3919.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
WIR 3, delovni zvezek za nemščino kot
izbirni predmet v 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

Št.

Št. 613-2/2004/254
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3920.

Sklep o potrditvi učbenika NEMŠKI JEZIK ZA
7. RAZRED, učbenik za nemščino kot tuji jezik
v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
NEMŠKI JEZIK ZA 7. RAZRED, učbenik za
nemščino kot tuji jezik v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Stran

10665

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: nemščina kot tuji jezik.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Natalija Robnik, Mihael Koltak.
Lektor: Brigita Kacjan.
Recenzent: mag. Brigita Kacjan, Stanka Emeršič.
Likovno-tehnični urednik: Andrejka Čufer.
Ilustrator: Andrejka Čufer.
Fotograf: Leonard Rubins.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA OBZORJA, Partizanska 3-5, 2000
Maribor.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/255
Ljubljana, dne 24. junija 2004.

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
WIR 3, delovni zvezek za nemščino kot
izbirni predmet v 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: nemščina kot izbirni predmet.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Giorgio Motta.
Lektor: Romana Marinček.
Recenzent: mag. Andreja Zver, Brigita Lovenjak.
Likovno-tehnični urednik: Olga Babnik.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: KLETT/ZALOŽBA ROKUS, Pot na Fužine 2,
1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
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dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3921.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka NEMŠKI
JEZIK ZA 7. RAZRED, delovni zvezek
za nemščino kot tuji jezik v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
NEMŠKI JEZIK ZA 7. RAZRED, delovni zvezek za
nemščino kot tuji jezik v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: nemščina kot tuji jezik.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Natalija Robnik, Mihael Koltak.
Lektor: Brigita Kacjan.
Recenzent: mag. Brigita Kacjan, Stanka Emeršič.
Likovno-tehnični urednik: Andrejka Čufer.
Ilustrator: Andrejka Čufer.
Fotograf: Leonard Rubins.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA OBZORJA, Partizanska 3-5, 2000
Maribor.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/256
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Stran
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Sklep o potrditvi učbenika PRIMA 3, učbenik
za nemščino kot tuji jezik v 6. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
PRIMA 3, učbenik za nemščino kot tuji jezik
v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: nemščina kot tuji jezik.
Razred: 6.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Getruda Kostajnšek, Marinka Maležič.
Lektor: Thomas Szalatnay.
Recenzent: mag. Brigita Kosevski, Karmen Novak.
Likovno-tehnični urednik: Helena Vrišer.
Ilustrator: Milanka Fabjančič.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/257
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3923.

Sklep o potrditvi samostojnega delovnega
zvezka SLOVENŠČINA JE MOJ JEZIK 6,
samostojni delovni zvezek za slovenščino
– jezik v 5. razredu osemletnega
osnovnošolskega izobraževanja in 6. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
SLOVENŠČINA JE MOJ JEZIK 6, samostojni
delovni zvezek za slovenščino – jezik
v 5. razredu osemletnega osnovnošolskega
izobraževanja in 6. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 5. oziroma 6.
Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek.
Avtor: Drago Meglič, Suzana Panker.
Lektor: Tatjana Hosta.

Uradni list Republike Slovenije
Recenzent: dr. Drago Unuk, Neža Cigüt.
Likovno-tehnični urednik: Alenka Vuk.
Ilustrator: Alenka Vuk, Tina Švajger.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega izobraževanja, 3 šolska leta za devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.
Založnik: PIKAL, Smrjene 79a, 1291 Škofljica.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/258
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3924.

Sklep o potrditvi učbenika OPPORTUNITIES
ELEMENTARY, učbenik za angleščino kot
drugi tuji jezik v 1. letniku gimnazijskega
izobraževanja in srednjega tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja ter kot
prvi tuji jezik v 1. letniku srednjega poklicnega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
OPPORTUNITIES ELEMENTARY, učbenik za
angleščino kot drugi tuji jezik v 1. letniku
gimnazijskega izobraževanja in srednjega
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
ter kot prvi tuji jezik v 1. letniku srednjega
poklicnega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje
tehniško oziroma strokovno izobraževanje, srednje poklicno
izobraževanje.
Predmet: angleščina kot drugi tuji jezik, angleščina kot
prvi tuji jezik.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska.
Recenzent: mag. Melita Kukovec, Sandra Vida.
Likovno-tehnični urednik: Boštjan Lapanje.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/259
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije
3925.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
OPPORTUNITIES ELEMENTARY, Language
powerbook, delovni zvezek za angleščino
kot drugi tuji jezik v 1. letniku gimnazijskega
izobraževanja in srednjega tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja ter kot
prvi tuji jezik v 1. letniku srednjega poklicnega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
OPPORTUNITIES ELEMENTARY, Language
powerbook, delovni zvezek za angleščino
kot drugi tuji jezik v 1. letniku gimnazijskega
izobraževanja in srednjega tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja ter kot prvi tuji jezik
v 1. letniku srednjega poklicnega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje
tehniško oziroma strokovno izobraževanje, srednje poklicno
izobraževanje.
Predmet: angleščina kot drugi tuji jezik, angleščina kot
prvi tuji jezik.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Michael Dean, Olivia Johnston.
Recenzent: mag. Melita Kukovec, Sandra Vida.
Likovno-tehnični urednik: Boštjan Lapanje.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/260
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3926.

Sklep o potrditvi učbenika EKONOMIJA
4, RAZVOJNE POTI SLOVENSKEGA
GOSPODARSTVA, učbenik za ekonomijo v 4.
letniku ekonomskih gimnazij

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
EKONOMIJA 4, RAZVOJNE POTI
SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA, učbenik za
ekonomijo v 4. letniku ekonomskih gimnazij
Vrsta programa: strokovno gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: ekonomija.
Letnik: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Nevenka Hrovatin.

Št.
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Lektor: Eva Blumauer.
Recenzent: dr. France Križanič, Tanja Batistič.
Likovno-tehnični urednik: Anita Brežnik.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZRSŠ, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/261
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3927.

Sklep o potrditvi učbenika SVET, učbenik
za geografijo v 2. letniku gimnazijskega,
srednjega tehniškega oziroma strokovnega
in poklicno-tehniškega izobraževanja, v
programih z 140 in več urami

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
SVET, učbenik za geografijo v 2. letniku
gimnazijskega, srednjega tehniškega
oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega
izobraževanja, v programih z 140 in več urami
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, poklicnotehniško izobraževanje turistični tehnik, v programih z 140
in več urami.
Predmet: geografija.
Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Jurij Senegačnik.
Lektor: Zala Mikeln.
Recenzent: dr. Metka Špes, Ingrid Florjanc.
Likovno-tehnični urednik: Gorazd Rogelj.
Ilustrator: Gregor Markelj.
Fotograf: Andreja Senegačnik.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MODRIJAN, Mestni trg 24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/262
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3928.

Sklep o potrditvi zbirke nalog MATEMATIKA,
ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA
ŠTEVILA, zbirka nalog za matematiko v 2.
letniku gimnazijskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel
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SKLEP
o potrditvi zbirke nalog
MATEMATIKA, ELEMENTARNE FUNKCIJE,
KOMPLEKSNA ŠTEVILA, zbirka nalog za
matematiko v 2. letniku gimnazijskega
izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Alojz Robnik, Agica Tiegl, Dušan Grešak, Milena
Strnad.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Dušan Pagon, Roman Červ.
Likovno-tehnični urednik: Metka Škrabar.
Tehnične risbe: Matjaž Željko.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-2/2004/263
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3929.

Sklep o potrditvi zbirke nalog MATEMATIKA,
KOMBINATORIKA, VERJETNOSTNI RAČUN,
STATISTIKA, zbirka nalog za matematiko v 4.
letniku gimnazijskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi zbirke nalog
MATEMATIKA, KOMBINATORIKA,
VERJETNOSTNI RAČUN, STATISTIKA, zbirka
nalog za matematiko v 4. letniku gimnazijskega
izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Letnik: 4.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Sergej Kapus, Franc Avsec, Aleksander Cokan.
Lektor: Breda Sivec.
Recenzent: mag. Roman Červ, Vilko Domanjko.
Likovno-tehnični urednik: Meta Škrabar.
Tehnične risbe: Jure Knafeljc.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-2/2004/264
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije
3930.

Sklep o potrditvi učbenika DEUTSCH MIT
GRIPS 2, Lehrwerk für Jugendliche, učbenik
za nemščino kot prvi tuji jezik v 2. in 3. letniku
gimnazijskega in srednjega tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
DEUTSCH MIT GRIPS 2, Lehrwerk für
Jugendliche, učbenik za nemščino kot prvi tuji
jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega in srednjega
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje
tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: nemščina kot prvi tuji jezik.
Letnik: 2., 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Anna Szablyar, Annette Starosta, Wolfgang
Schmitt, Agnes Magyar, Agnes Einhorn.
Lektor: Aleksandra Maček.
Recenzent: mag. Andreja Zver, Tatjana Svetanič.
Likovno-tehnični urednik: Olga Babnik.
Ilustrator: Zoltan Simon.
Fotograf: T. Toth et al.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: KLETT/ZALOŽBA ROKUS, Pot na Fužine 2,
1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/265
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3931.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka DEUTSCH
MIT GRIPS 2, Lehrwerk für Jugendliche,
delovni zvezek za nemščino kot prvi tuji
jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega in
srednjega tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
DEUTSCH MIT GRIPS 2, Lehrwerk für
Jugendliche, delovni zvezek za nemščino kot
prvi tuji jezik v 2. in 3. letniku gimnazijskega
in srednjega tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje
tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: nemščina kot prvi tuji jezik.

Uradni list Republike Slovenije
Letnik: 2., 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Anna Szablyar, Annette Starosta, Wolfgang
Schmitt, Agnes Magyar, Agnes Einhorn.
Lektor: Aleksandra Maček.
Recenzent: mag. Andreja Zver, Tatjana Svetanič.
Likovno-tehnični urednik: Olga Babnik.
Ilustrator: Zoltan Simon.
Fotograf: T. Toth et al.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: KLETT/ZALOŽBA ROKUS, Pot na Fužine 2,
1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/266
Ljubljana, dne 26. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3932.

Sklep o potrditvi učbenika DEUTSCH MIT
GRIPS 3, Lehrwerk für Jugendliche, učbenik
za nemščino kot prvi tuji jezik v 3. in 4. letniku
gimnazijskega in srednjega tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
DEUTSCH MIT GRIPS 3, Lehrwerk für
Jugendliche, učbenik za nemščino kot prvi tuji
jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega in srednjega
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje
tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: nemščina kot prvi tuji jezik.
Letnik: 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Anna Szablyar, Annette Starosta, Wolfgang
Schmitt, Agnes Magyar, Agnes Einhorn.
Lektor: Aleksandra Maček.
Recenzent: mag. Andreja Zver, Tatjana Svetanič.
Likovno-tehnični urednik: Olga Babnik.
Ilustrator: Zoltan Simon.
Fotograf: T. Toth et al.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: KLETT/ZALOŽBA ROKUS, Pot na Fužine 2,
1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/267
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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Sklep o potrditvi učbenika SVET
KNJIŽEVNOSTI 1, učbenik za slovenščino
– književnost v 1. letniku gimnazijskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
SVET KNJIŽEVNOSTI 1, učbenik za slovenščino
– književnost v 1. letniku gimnazijskega
izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Janko Kos.
Lektor: Marko Jesenšek.
Recenzent: dr. Tomo Virk, Boris Svetel.
Likovno-tehnični urednik: Vesna Orgulan.
Fotograf: Bogo Čerin.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA OBZORJA, Partizanska 3-5, 2000
Maribor.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-2/2004/268
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3934.

Sklep o potrditvi učbenika FEJEZTEK A
MAGYAR TŐRTENELEMBOL, Tankönyv
a szlovén-magyar kétnyelvű közepiskola
nemzetiségi program szerinti 1.-4. osztályos
történelem tantárgyához, učbenik madžarske
zgodovine za narodnostni program slovensko
– madžarske dvojezične srednje šole od 1.-4.
letnika

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
FEJEZTEK A MAGYAR TŐRTENELEMBOL,
Tankönyv a szlovén-magyar kétnyelvű
közepiskola nemzetiségi program szerinti
1.-4. osztályos történelem tantárgyához, učbenik
madžarske zgodovine za narodnostni program
slovensko – madžarske dvojezične srednje šole
od 1.-4. letnika
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje
tehniško oziroma strokovno izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje.

Stran
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Predmet: zgodovina, družboslovje – zgodovina.
Letnik: 1.-4., 1.-2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Éva Kondicsné Kovács, Ferenc Stipkovits.
Lektor: Ottó Vörős.
Recenzent: dr. Lászlo Szabó, Mária Gaál.
Likovno-tehnični urednik: Anita Brežnik.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZRSŠ, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/269
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3935.

Sklep o potrditvi učbenika POGLAVJA
MADŽARSKE ZGODOVINE, delovni zvezek
madžarske zgodovine za narodnostni program
slovensko – madžarske dvojezične srednje
šole od 1.-4. letnika, FEJEZTEK A MAGYAR
TŐRTENELEMBOL, Munkafüzet a nemzetiségi
program magyar történelmének tantáshoz a
szlovén-magyar kétnyelvű közepiskola 1.-4.
osztályában

Uradni list Republike Slovenije
3936.

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
STARE DOBE, Delovni zvezek, Zgodovina
za 1. letnik gimnazij
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: zgodovina.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Stane Berzelak, Tatjana Rozman, Andreja Valič
Zupan.
Lektor: Tatjana Hosta.
Recenzent: dr. Božo Repe, Marjana Gajšek.
Likovno-tehnični urednik: Vilma Zupan.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MODRIJAN, Mestni trg 24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/271
Ljubljana, dne 24. junija 2004.

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
POGLAVJA MADŽARSKE ZGODOVINE, delovni
zvezek madžarske zgodovine za narodnostni
program slovensko – madžarske dvojezične
srednje šole od 1.-4. letnika, FEJEZTEK A
MAGYAR TŐRTENELEMBOL, Munkafüzet a
nemzetiségi program magyar történelmének
tantáshoz a szlovén-magyar kétnyelvű
közepiskola 1.-4. osztályában
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje
tehniško oziroma strokovno izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje.
Predmet: zgodovina, družboslovje – zgodovina.
Letnik: 1.-4., 1.-2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Éva Kondicsné Kovács, Ferenc Stipkovits.
Lektor: Gabriela Zver.
Recenzent: dr. Franc Rozman, Tibor Füle.
Likovno-tehnični urednik: Anita Brežnik.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZRSŠ, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/270
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Sklep o potrditvi delovnega zvezka STARE
DOBE, Delovni zvezek, Zgodovina za 1. letnik
gimnazij

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3937.

Sklep o potrditvi učbenika STORIA DEGLI
SLOVENI, Manuale di storia per le scuole
medie con lingua d'insegnamento italiana,
učbenik za zgodovino za srednje šole z
italijanskim učnim jezikom

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
STORIA DEGLI SLOVENI, Manuale di storia per
le scuole medie con lingua d'insegnamento
italiana, učbenik za zgodovino za srednje šole z
italijanskim učnim jezikom
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje
tehniško oziroma strokovno izobraževanje, srednje poklicno
izobraževanje.
Predmet: zgodovina, družboslovje-zgodovina.
Letnik: 1.-4., 1.-2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Medeot Massimo, Mavro Irena, Križman Guido,
Rogoznica Deborah.
Lektor: Sergio Crasnich.
Recenzent: dr. Marta Verginella, Alberto Scheriani.
Likovno-tehnični urednik: Anita Brežnik.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.

Uradni list Republike Slovenije
Založnik: ZRSŠ, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/272
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3938.

Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE,
DRŽAVLJANSKA KULTURA, učbenik za
družboslovje v 1. oziroma 2. letniku nižje
poklicnega, srednje poklicnega, srednje
tehniškega oziroma strokovnega in poklicnotehniškega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE,
DRŽAVLJANSKA KULTURA, učbenik za
družboslovje v 1. oziroma 2. letniku nižje
poklicnega, srednje poklicnega, srednje
tehniškega oziroma strokovnega in poklicnotehniškega izobraževanja
Vrsta programa: nižje poklicno izobraževanje, srednje
poklicno izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje.
Predmet: družboslovje
Letnik: 1. oziroma 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Mirjam Počkar.
Lektor: Maja Cerar.
Recenzent: dr. Alojzija Židan, Mateja Fidler.
Likovno-tehnični urednik: Matej Zorec, Pavle Učakar.
Ilustrator: Adriano Janežič.
Fotograf: Arhiv MKZ.
Tehnične risbe: Andrej Gale.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MKZ, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-2/2004/273
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3939.

Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE,
GEOGRAFIJA, učbenik za družboslovje
v 1. oziroma 2. letniku nižje poklicnega,
srednje poklicnega, srednje tehniškega
oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

Št.

87 / 6. 8. 2004 /

Stran

10671

SKLEP
o potrditvi učbenika
DRUŽBOSLOVJE, GEOGRAFIJA, učbenik
za družboslovje v 1. oziroma 2. letniku nižje
poklicnega, srednje poklicnega, srednje
tehniškega oziroma strokovnega in poklicnotehniškega izobraževanja
Vrsta programa: nižje poklicno izobraževanje, srednje
poklicno izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje.
Predmet: družboslovje.
Letnik: 1. oziroma 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Karmen Cunder.
Lektor: Maja Cerar.
Recenzent: dr. Karmen Kolenc Kolnik, Mateja Fidler.
Likovno-tehnični urednik: Urh Slamič, Pavle Učakar.
Ilustrator: Aleš Sedmak.
Fotograf: Arhiv MKZ
tehnične risbe: Aleš Sedmak.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MKZ, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-2/2004/274
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3940.

Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE,
ZGODOVINA, učbenik za družboslovje
v 1. oziroma 2. letniku nižje poklicnega,
srednje poklicnega, srednje tehniškega
oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
DRUŽBOSLOVJE, ZGODOVINA, učbenik
za družboslovje v 1. oziroma 2. letniku nižje
poklicnega, srednje poklicnega, srednje
tehniškega oziroma strokovnega in poklicnotehniškega izobraževanja
Vrsta programa: nižje poklicno izobraževanje, srednje
poklicno izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje.
Predmet: družboslovje.
Letnik: 1. oziroma 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Marta Otič.
Lektor: Maja Cerar.
Recenzent: dr. Dragan Potočnik, Mateja Fidler.
Likovno-tehnični urednik: Matej Zorec.
Ilustrator: Aleš Sedmak.
Fotograf: Arhiv MKZ.
Tehnične risbe: Andrej Gale.

Stran

10672 /

Št.

87 / 6. 8. 2004

Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MKZ, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-2/2004/275
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3941.

SKLEP
o dopolnitvi sklepov potrjenega učbenika in
delovnega zvezka Založbe Pikal z naslovom:
– MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 5, učbenik za
matematiko v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja, št. sklepa: 613-4/2003-271,
– MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 5, delovni zvezek
za matematiko v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja, št. sklepa: 613-4/2003-272.
V opredelitvi vrste izobraževalnega programa, in sicer
z navedbo: in v 4. razredu osemletnega osnovnošolskega
programa.
Št. 613-2/2004/277
Ljubljana, dne 24. junija 2004.

Sklep o potrditvi učbenika POSLOVNA
INFORMATIKA 1, učbenik za poslovno
informatiko v 1. letniku srednjega poklicnega,
srednjega tehniškega oziroma strokovnega in
poklicno-tehniškega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
POSLOVNA INFORMATIKA 1, učbenik za
poslovno informatiko v 1. letniku srednjega
poklicnega, srednjega tehniškega oziroma
strokovnega in poklicno-tehniškega
izobraževanja
Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje.
Predmet: poslovna informatika.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Ingrid Kragelj.
Lektor: Milojka Mansoor.
Recenzent: mag. Jože Andrej Čibej, Tanja Ušaj Hvalič,
Janko Harej.
Likovno-tehnični urednik: Meta Škrabar.
Ilustrator: Vojan Konvalinka.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2004/276
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3942.

Uradni list Republike Slovenije

Sklep o dopolnitvi sklepov potrjenega
učbenika in delovnega zvezka Založbe Pikal z
naslovom MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 5

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3943.

Sklep o dopolnitvi sklepov potrjenih
učbenikov in delovnih zvezkov Založbe
OUP – CZ

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 69. seji, 17. 6. 2004, sprejel

SKLEP
o dopolnitvi sklepov potrjenih učbenikov in
delovnih zvezkov Založbe OUP – CZ z naslovi:
– NEW HEADWAY ENGLISH COURSE ELEMENTARY,
Student's book, učbenik za angleščino kot drugi tuji jezik v
gimnazijskem izobraževanju, št. sklepa: 612-134/01,
– NEW HEADWAY ENGLISH COURSE ELEMENTARY,
Wolkbook, delovni zvezek za angleščino kot drugi tuji jezik v
gimnazijskem izobraževanju, št. sklepa: 612-133/01,
– NEW HEADWAY ENGLISH COURSE PRE-INTERMEDIATE, Student's book, učbenik za angleščino kot drugi
tuji jezik v gimnazijskem izobraževanju, št. sklepa: 612135/01,
– NEW HEADWAY ENGLISH COURSE PRE-INTERMEDIATE, Wolkbook, delovni zvezek za angleščino kot
drugi tuji jezik v gimnazijskem izobraževanju, št. sklepa:
612-136/01.
V opredelitvi vrste izobraževalnega programa, in sicer
z navedbo: in v srednjem tehniškem oziroma strokovnem
izobraževanju.
Št. 613-2/2004/278
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

3944.

Sklep o potrditvi učnega gradiva Prenosna in
informacijska elektronika 1

Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 14/03) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 76. seji, dne 9. 7. 2004, sprejel

Uradni list Republike Slovenije
S KL E P
o potrditvi učnega gradiva
Prenosna in informacijska elektronika 1
Avtor: Marjan Bezjak, Miran Saksida.
Letnik: 3./1.
Predmet: prenosna in informacijska elektronika.
Program: Elektrotehnik elektronik, Elektrotehnik elektronik PTI.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Ilustrator:
Prevajalec:
Recenzenta: mag. Gerhard Angleitner, Darko Hribar.
Lektor: Bojana Modrijančič Reščič.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 5 let.
Vrsta potrditve: prva.
Založnik: Pasadena.
Naslov založnika: Dolenjska c. 244, Ljubljana.
Urednik: Peter Smole.
Št. 613-2/2004/279
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno izobraževanje

3945.

Sklep o potrditvi učnega gradiva Praktični
pouk izdelave oblačil

Št.

3946.

Avtor: Renata Konečnik.
Letnik: 1., 2., 3./1.
Predmet: praktični pouk.
Program: Pomočnik konfekcionarja, Šivilja-krojač.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Ilustrator: Renata Konečnik, Nedeljko Grabant, Simon
Konečnik.
Prevajalec:
Recenzenta: dr. Jelka Geršak, Breda Zupanc, Marija
Pertinač.
Lektor: Ludvik Kaluža.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 5 let.
Vrsta potrditve: prva.
Založnik: Tehniška založba Slovenije.
Naslov založnika: Lepi pot 6, Ljubljana.
Urednik: Nataša Domadenik.
Št. 613-2/2004/280
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno izobraževanje

Stran

10673

Sklep o potrditvi učnega gradiva Praktični
pouk izdelave oblačil

Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 14/03) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 76. seji, dne 9. 7. 2004, sprejel

S KL E P
o potrditvi učnega gradiva
Praktični pouk izdelave oblačil
Avtor: Renata Konečnik.
Letnik: 1., 2. 3./1.
Predmet: praktični pouk.
Program: Pomočnik konfekcionarja, Šivilja-krojač.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Ilustrator:
Prevajalec:
Recenzenta: mag. Jelka Kozjak Jezernik, Breda Zupanc, Marija Pertinač.
Lektor: Ludvik Kaluža.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 5 let.
Vrsta potrditve: prva.
Založnik: Tehniška založba Slovenije.
Naslov založnika: Lepi pot 6, Ljubljana.
Urednik: Nataša Domadenik.
Št. 613-2/2004/281
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno izobraževanje

Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 14/03) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 76. seji, dne 9. 7. 2004, sprejel

S KL E P
o potrditvi učnega gradiva
Praktični pouk izdelave oblačil

87 / 6. 8. 2004 /

3947.

Sklep o potrditvi učnega gradiva Računske
naloge iz fizikalne kemije

Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 14/03) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 76. seji, dne 9. 7. 2004, sprejel

S KL E P
o potrditvi učnega gradiva
Računske naloge iz fizikalne kemije
Avtor: Jelka Sodja Božič.
Letnik: 3., 4.
Predmet: fizikalna kemija.
Program: Kemijski tehnik.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Ilustrator:
Prevajalec:
Recenzenta: dr. Valter Doleček, Marko Klasinc.
Lektor: Ludvik Kaluža.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 5 let.
Vrsta potrditve: prva.
Založnik: Tehniška založba Slovenije.
Naslov založnika: Lepi pot 6, Ljubljana.
Urednik: Eva Grafenauer.

Stran
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Št.

87 / 6. 8. 2004

Št. 613-2/2004/282
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno izobraževanje

3948.

Sklep o potrditvi učnega gradiva Vozilo na
motorni pogon

Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 14/03) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 76. seji, dne 9. 7. 2004, sprejel

Uradni list Republike Slovenije
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Ilustrator:
Prevajalec:
Recenzenta: dr. Tanja Podbevšek, Miljana Krstič.
Lektor: Magdalena Krašovec.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 5 let.
Vrsta potrditve: prva.
Založnik: ModART.
Naslov založnika: Kavče 66, Velenje.
Urednik: Mateja Krašovec Pogorelčnik.
Št. 613-2/2004/284
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno izobraževanje

S KL E P
o potrditvi učnega gradiva
Vozilo na motorni pogon

bor.

Avtor: Bojan Maček.
Letnik: 1.
Predmet: gonilni stroji.
Program: Mehanik kmetijske mehanizacije.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Ilustrator:
Prevajalec:
Recenzenta: dr. Breda Kegl, dr. Stanislav Pehan.
Lektor: Nives Santin Regvat.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 5 let.
Vrsta potrditve: prva.
Založnik: Srednja šola kmetijske mehanizacije MariNaslov založnika: Vrbanska cesta 30, Maribor.
Urednik: Bojan Maček.
Št. 613-2/2004/283
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno izobraževanje

3949.

Sklep o potrditvi učnega gradiva Vrhnja
ženska oblačila – osnove konstruiranja

Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 14/03) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 76. seji, dne 9. 7. 2004, sprejel

3950.

Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 14/03) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 76. seji, dne 9. 7. 2004, sprejel

S KL E P
o potrditvi učnega gradiva
Rudarstvo 4, Rudarstvo in okolje
Avtor: dr. Boris Salobir, mag. Bogdan Makovšek.
Letnik: 4./2.
Predmet: rudarstvo.
Program: Rudarski tehnik, Rudarski tehnik PTI.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Ilustrator: Marijan Močivnik.
Prevajalec:
Recenzenta: dr. Jože Hribar, dr. Franc Žerdin, Jadranka
Uranjek.
Lektor: Magdalena Krašovec.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 5 let.
Vrsta potrditve: prva.
Založnik: ModART.
Naslov založnika: Kavče 66, Velenje.
Urednik: Mateja Krašovec Pogorelčnik.
Št. 613-2/2004/285
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno izobraževanje

S KL E P
o potrditvi učnega gradiva
Vrhnja ženska oblačila – osnove konstruiranja
Avtor: Marta Abram Zver.
Letnik: 3./3./2.,3./2.
Predmet: praktični pouk – konstrukcija krojev za moška
oblačila, praktični pouk – konstrukcija krojev za ženska oblačila, konstrukcija krojev, konstruiranje in modeliranje.
Program: Šivilja-krojač(šs), Šivilja-krojač(ds), Izdelovalec usnjenih in krznenih oblačil(ds), Konfekcijski modelar.

Sklep o potrditvi učnega gradiva Rudarstvo 4,
Rudarstvo in okolje

3951.

Sklep o potrditvi učnega gradiva Splošno
poljedelstvo

Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 14/03) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 76. seji, dne 9. 7. 2004, sprejel

Uradni list Republike Slovenije
S KL E P
o potrditvi učnega gradiva
Splošno poljedelstvo
Avtor: Marija Skledar, Pavel Leban.
Letnik: 1.
Predmet: poljedelstvo.
Program: Kmetijski tehnik.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Ilustrator: Aleksander Žontar.
Prevajalec:
Recenzenta: mag. Nevenka Cmok, Marija Urankar.
Lektor: Mira Turk Škraba.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 leta.
Vrsta potrditve: ponovna.
Založnik: DZS.
Naslov založnika: Mali trg 6, Ljubljana.
Urednik: Tamara Mušinovič Zadravec.
Št. 613-2/2004/286
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno izobraževanje

3952.

Sklep o potrditvi učnega gradiva Poznavanje
tekstilij, 1. Del, Vlakna

Št.

3953.

Avtor: Maja Jug Hartman.
Letnik: 1., 2., 3.
Predmet: poznavanje tekstilij.
Program: Šivilja-krojač, Šivilja-krojač (ds).
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Ilustrator: Maja Jug Hartman.
Prevajalec:
Recenzenta: prof. dr. Franci Sluga, Branka Abramovič
Piasevoli, Zdenka Bajd Šajn.
Lektor: Alenka Raič Blažič.
Leto izdaje: 1995.
Čas veljavnosti: 3 leta.
Vrsta potrditve: ponovna.
Založnik: Tehniška založba Slovenije.
Naslov založnika: Lepi pot 6, Ljubljana.
Urednik: Maja Jug Hartman, Vida Bano.
Št. 613-2/2004/287
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno izobraževanje

Stran

10675

Sklep o potrditvi učnega gradiva Poznavanje
tekstilij, 2. Del, Tekstilnotehnološki postopki

Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 14/03) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 76. seji, dne 9. 7. 2004, sprejel

S KL E P
o potrditvi učnega gradiva
Poznavanje tekstilij, 2. Del, Tekstilnotehnološki
postopki
Avtor: Maja Jug Hartman.
Letnik: 1., 2., 3.
Predmet: poznavanje tekstilij.
Program: Šivilja-krojač, Šivilja-krojač (ds).
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Ilustrator: Maja Jug Hartman.
Prevajalec:
Recenzenta: mag. Albert Kramer, Branka Abramovič
Piasevoli, Oton Jerman.
Lektor: Ludvik Kaluža.
Leto izdaje: 1995.
Čas veljavnosti: 3 leta.
Vrsta potrditve: ponovna.
Založnik: Tehniška založba Slovenije.
Naslov založnika: Lepi pot 6, Ljubljana.
Urednik: Vida Bano.
Št. 613-2/2004/288
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno izobraževanje

Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 14/03) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 76. seji, dne 9. 7. 2004, sprejel

S KL E P
o potrditvi učnega gradiva
Poznavanje tekstilij, 1. Del, Vlakna
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3954.

Sklep o potrditvi učnega gradiva Mehanika
– Statika

Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 14/03) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 76. seji, dne 9. 7. 2004, sprejel

S KL E P
o potrditvi učnega gradiva
Mehanika – Statika
Avtor: Alenka Knez in sodelavci: Karli Juhart, Albin
Vrabič, Igor Razbornik.
Letnik: 1.
Predmet: mehanika.
Program: Strojni tehnik.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Ilustrator:
Prevajalec:
Recenzenta: mag. Jože Stropnik, Peter Šterk.
Lektor: Marjetka Bizjak.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 5 let.
Vrsta potrditve: ponovna.

Stran

10676 /
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Založnik: Littera picta.
Naslov založnika: Rožna dolina c. IV/32-34.
Urednik: Goran Breščanski Pleško.
Št. 613-2/2004/289
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno izobraževanje

3955.

Sklep o potrditvi učnega gradiva Patologija,
patološka fiziologija in osnove interne
medicine

Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 14/03) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 76. seji, dne 9. 7. 2004, sprejel

S KL E P
o potrditvi učnega gradiva
Patologija, patološka fiziologija in osnove
interne medicine
Avtor: Vesna Barovič.
Letnik: 3.
Predmet: patologija, patološka fiziologija in osnove
interne medicine.
Program: Tehnik zdravstvene nege.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Ilustrator:
Prevajalec:
Recenzenta: dr. Peter Črnelč, Senja Trstenjak.
Lektor: Tatjana Reščič Rihar.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 leta.
Vrsta potrditve: ponovna.
Založnik: DZS.
Naslov založnika: Mali trg 6, Ljubljana.
Urednik: Tamara Mušinovič Zadravec.
Št. 613-2/2004/290
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno izobraževanje

3956.

Aneks k tarifni prilogi kolektivne pogodbe
dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

Na podlagi Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva
in turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 83/97), in Dogovora
o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005
(Uradni list RS 55/04, v nadaljnjem besedilu: Dogovor) ter
Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem
sektorju v obdobju 2004 –2005 (Uradni list RS, št. 70/04, v
nadaljevanju: Zakon) sklepata pogodbeni stranki
– Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za turizem in gostinstvo
– Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za gostinstvo

Uradni list Republike Slovenije
kot predstavnika delodajalcev
in
– Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije pri
Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije
– Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije pri
Konfederaciji sindikatov ´90 Slovenije kot predstavnika delojemalcev

ANEKS
k tarifni prilogi kolektivne pogodbe dejavnosti
gostinstva in turizma Slovenije
1. člen
Podpisniki Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in
turizma Slovenije (v nadaljevanju: KP GiT) in njene tarifne
priloge določamo s tem aneksom višino in način izplačevanja
posebnega dodatka k bruto plačam delavcev, zaposlenih pri
delodajalcih, za katere se uporablja KP GiT.
2. člen
Podpisniki tega aneksa se strinjamo, da se v letu 2004
plače vsakega zaposlenega, izplačane po KP GiT, za polno
delovno obveznost 174 ur ter normalne pogoje dela, povečajo za dodatek 7.000 tolarjev bruto mesečno od vključno
meseca julija 2004, kar predstavlja usklajeni znesek v skladu
s 3., 4. in 6. členom dogovora in z 2. členom zakona.
3. člen
Dodatek iz prejšnjega člena mora biti posebej prikazan
v pisnem obračunu plače iz 59. člena KP GiT.
4. člen
Podpisniki tega aneksa se dogovorimo, da bomo z nadaljnimi pogajanji o dodatnem povečanju dodatka iz 2. člena
tega aneksa začeli meseca septembra 2004.
5. člen
Podpisniki tega aneksa se dogovorimo, da bomo dodatno povečanje dodatka iz drugega člena tega aneksa, o
katerega višini se bomo dogovorili v pogajanjih iz prejšnega
člena, izplačali najkasneje ob izplačilu plač za mesec december 2004.
6. člen
Pri izplačevanju dodatka se v posebnih primerih upošteva 7. člen dogovora oziroma 4. in 5. člen zakona.
7. člen
Dodatek se izplačuje do njegove vključitve v sistem plač
KP GiT (skladno z zadnjim odstavkom 4. člena dogovora in
z 8. členom zakona).
8. člen
Aneks začne veljati in se uporabljati z dnem podpisa in
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Aneks preneha veljati z izpolnitvijo pogojev iz 7. člena.
10. člen
V primeru spora se uporabljajo določila KP GiT.

Uradni list Republike Slovenije
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Ljubljana, dne 22. julija 2004.
Delojemalci

Delodajalci

Sindikat delavcev gostinstva
in turizma Slovenije,
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
predsednik
Iztok Bratož l. r.

Gospodarska zbornica Slovenije,
Združenje za turizem in gostinstvo
predsednik
Danilo Daneu l. r.

Sindikat delavcev gostinstva
in turizma Slovenije
pri Konfederaciji sindikatov ´90
predsednik
Anton Kambič l. r.

Združenje delodajalcev Slovenije,
Sekcija za gostinstvo
predsednica
Alenka Iskra l. r.

Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa k tarifni prilogi kolektivne pogodbe, ki ga je
izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan
v register kolektivnih pogodb z datumom 29. 7. 2004 pod zap.
št. 42/8 in št. spisa 121-03-015/95-17.

3957.

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, številka pogodbe
471-28/97 z dne 29. 12. 1998 1998 in dovoljenja, ki ga je
izdalo Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo dne 20. 7. 2004 pod številko 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. 30/03) se druga in tretja točka spremenita tako,
da glasita:
»2. Zadnji dan prodaje kartic 10. serije igre Dobim podarim je 15. 9. 2005.
3. Zadnji dan za izplačilo dobitkov 10. serije kartic igre
Dobim podarim je 15. 12. 2005.«
Št. 170/04
Ljubljana, dne 30. julija 2004.
Janez Bukovnik l. r.
predsednik uprave

Stran

10677

Stran
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OBČINE

BELTINCI
3958.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin planov Občine Beltinci

Na podlagi 171. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) ter na podlagi
16. člena Statuta Občine Beltinci je Občinski svet občine
Beltinci na 4. izredni seji dne 19. 7. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin planov Občine Beltinci
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Beltinci (Uradni list RS, št. 68/97, 59/98, 57/99 in 88/00), ki
so bile sprejete na podlagi planskih dokumentov bivše občine Murska Sobota (dolgoročni plan občine Murska Sobota
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 – Uradne objave, št.
24/86 in 10/90, ter srednjeročni plan Občine Murska Sobota
za obdobje od leta 1986–1990 – Uradne objave, št. 24/86
in 7/87).
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo
namenske rabe na območju Občine Beltinci zaradi gradnje
stanovanjskih, poslovnih in obrtnih objektov, razširitve industrijske cone v Beltincih in poslovno-trgovskega centra
v Lipovcih, gradnje čistilnih naprav, širitev rekreacijskih con
in pokopališč ter ažuriranje in sanacija gramoznice v k.o.
Ižakovci. Spremembe kmetijskih in gozdnih zemljišč v nezazidana stavbna zemljišča ter ostale spremembe so opisane
v posebni tabeli, ki je podana v obrazložitvi.
3. člen
(Dolgoročni plan)
Dopolni se tekstualni del dolgoročnega plana (Uradne
objave, št. 24/86) in sicer poglavje
4.11. Komunalna dejavnost, kjer se za že dopolnjenim
poglavjem doda besedilo:
Variantno so v naseljih Dokležovje, Bratonci, Lipa in
Melinci predvidene lokalne čistilne naprave ter rekonstrukcija
čistilne naprave v Beltincih.
4. člen
Dopolni se poglavje 6.1.2. Vodnogospodarske ureditve
in objekti z naslednjim besedilom:
Predvidena je sanacija in rekonstrukcija visokovodnega
nasipa ob reki Muri.
Plato načrtovane čistilne naprave ob visokovodnem nasipu v Melincih je lahko združen s saniranim in nadvišanim
nasipom, v nasprotnem primeru pa mora biti čistilna naprava
odmaknjena od visokovodnega nasipa vsaj 30 m.
Prav tako mora biti načrtovana širitev gramoznice Meka
v k.o. Ižakovci od saniranega visokovodnega nasipa odmaknjena za 100 m.
Na poplavnih območjih niso dopustne gradnje stanovanjskih in drugih objektov namenjenih prebivanju ljudi ali
kakršnikoli drugi posegi, ki bi lahko povečali poplavno ogro-

ženost območja. Zasipavanje depresij ali dvig obstoječe nivelete raščenega terena ni dovoljeno. Za območja, za katera je
predvidena izdelava izvedbenih aktov je treba pred izdelavo
le-teh opraviti predhodne raziskave o pričakovanih vplivih
na vode, vodni režim in stanje voda ter predvideti ukrepe za
zmanjšanje teh vplivov.
5. člen
Dopolni se poglavje 6.2.3. Območja za raziskovanje in
izkoriščanje rudnin. Na koncu poglavja se doda:
Predvideno je izkoriščanje in sanacija gramoznice Meka
v k.o. Ižakovci na skupni površini ca. 5 ha.
6. člen
V poglavju 6.2.5. Območja varovanja naravne in kulturne dediščine in ostalih vrednot okolja se na koncu doda
podpoglavje Varstvo narave z besedilom:
"Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo
varstvene usmeritve, varstveni režimi in pogoji navedeni v
naravovarstvenih smernicah, ki jih hrani Občina Beltinci. Za
vse posege na območjih, ki so v naravovarstvenih smernicah
opredeljena kot naravne vrednote ali ekološko pomembna
območja, je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in
naravovarstveno soglasje, ki ga izda Ministrstvo za okolje
in prostor".
Na območju Občine Beltinci, so predlagane naslednje
naravne vrednote:
– regijski park Mura
– Mura – loka
– Mura – reka
– Mura – mrtvi rokav stara Mura
– Melinci – gramoznica – habitat breguljk
– Hraščica – gozd
– Beltinci – grajski park
– Melinci – drevored topolov
7. člen
Dopolni se poglavje 6.2.6. Ureditvena območja naselij,
kjer se na koncu doda:
V Občini Beltinci imajo mejo ureditvenega območja
določena vsa naselja. Predstavlja ga celotni strnjeni del
naselja.
8. člen
V poglavju 6.2.7. Poselitvene površine zunaj ureditvenih
območij naselij se na koncu doda:
Na območju Občine Beltinci so izven ureditvenih območij naselij na kmetijskih zemljiščih izjemoma možni posegi za
gradnjo infrastrukturnih objektov, s katerimi se ne spremeni
namenska raba površin (vodovod, kanalizacija, plin, elektrika, sistemi zvez). Prav tako so dopustne vse vodnogospodarske ureditve, s katerimi se revitalizira in na okolju prijazen
način sanira in uredi osnovna odvodnja za zagotovitev večje
poplavne varnosti (preprečitev poplav, erozije) ali se sanirajo
druge spremembe povzročene z naravnimi nesrečami.
9. člen
V poglavju 6.2.8. Območja večjih infrastrukturnih objektov in naprav zunaj ureditvenih območij naselij – Železniško
omrežje se doda besedilo: Na območju občine Beltinci je
načrtovana regionalna proga Beltinci – Lendava in rekonstrukcija obstoječe železniške proge Ormož – Hodoš za
hitrost do 160 km/h. Predvidena je elektrifikacija in izgradnja
drugega tira.
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10. člen
V poglavju 6.2.8. Območja večjih infrastrukturnih objektov in naprav zunaj ureditvenih območij naselij se na
koncu doda novo poglavje:
Energetsko omrežje
Po območju občine Beltinci je načrtovana naslednja
energetska infrastruktura:
– Daljnovod DV 2 x 400 kV Cirkovce – Pince, ki poteka
vzporedno z obstoječim Dv 110 kV Ljutomer – Lendava.
Širina koridorja predvidenega daljnovoda je 2 x 25 m.
– Daljnovod DV 110 kV Murska Sobota – Lendava, ki
poteka vzporedno s potokom Dobel in vzporedno z načrtovano železnico Murska sobota – Lendava. Širina koridorja
je 2 x 15 m.
Za vsak poseg v koridorje obstoječih in predvidenih
daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje izvajalca
prenosa oziroma distribucije električne energije. Za vse
objekte namenjene za stalno ali občasno prebivanje, ki
posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih ali predvidenih daljnovodov je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti
veličin elektromagnetnega polja.
11. člen
V poglavju 6.3.1. Urbanistične zasnove naselij se za
besedilom Urbanistične zasnove naselja Beltinci doda:
Predvidene širitve v naselju so namenjene za obrtne
oziroma industrijske cone ob čistilni napravi in za gradnjo
posamičnih stanovanjskih ali poslovno-stanovanjskih objektov na robovih naselja. Vse širitve z določeno namembnostjo so razvidne iz grafičnih prilog, ki so sestavni del
Urbanistične zasnove.
12. člen
V poglavju 6.4. Načini nadaljnjega urejanja območij s
prostorskimi izvedbenimi akti se doda:
Predvidena je izdelava lokacijskih načrtov za poslovno-trgovski center v Lipovcih in obrtno-industrijsko cono v
Beltincih.
13. člen
(srednjeročni plan)
Dopolni se tekstualni del Družbenega plana Občine
Murska Sobota (Uradne objave, št. 24/86) in sicer poglavje
7.9. Mineralne surovine z besedilom:
Predvideno je izkoriščanje in sanacija gramoznice
Meka v Ižakovcih na skupni površini do 5 ha.
14. člen
Dopolni se poglavje 11.1.1. Prostorski izvedbeni načrti,
kjer se doda:
Predvidena je izdelava lokacijskih načrtov za poslovno
– trgovski center v Lipovcih in obrtno – industrijsko cono v
Beltincih.
15. člen
Dopolni se kartografski del dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Beltinci zaradi vrisa predvidenih
sprememb namenske rabe in sicer vse karte v merilu 1 :
25000:
– Namenska raba površin
– Zasnova kmetijstva in gozdarstva
– Zasnova prometnega omrežja
– Zasnova varstva naravne in kulturne dediščine
– Zasnova vodnega gospodarstva
– Usmeritve za načine urejanja in
– karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana z
oznakami Turnišče 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41,
42, 43, 44 in 45, Radgona 40 in 50 ter Ljutomer 2 in 3-4.
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16. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Beltinci začnejo
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 032-01/2004-04-I
Beltinci, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.

BOHINJ
3959.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Bohinj za leto 2004

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98), 10. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), ter 16., 102., 107., 108., 113.,
in 119. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik občine
Bohinj, št. 3/99, 1/03) je Občinski svet občine Bohinj na 14.
redni seji, dne 22. 7. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Bohinj za leto 2004
1. člen
Spremeni se 10. člen odloka o proračunu občine Bohinj
za leto 2004 (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 2/03), ki obsega:
(1) Konsolidacija Proračuna občine in finančnih načrtov Krajevnih skupnosti občine Bohinj se za leto 2004
na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v
000 SIT):
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina konto
I.
70

71

72

73
74

II.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javno
finančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

v 000 SIT
993.111 SIT
761.752 SIT
475.987 SIT
274.479 SIT
109.010 SIT
92.498 SIT
285.765 SIT
70.614 SIT
3.540 SIT
6.061 SIT
190.600 SIT
14.950 SIT
7.000 SIT
7.000 SIT
0 SIT
270 SIT
270 SIT
224.089 SIT
224.089 SIT
1.123.392 SIT
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Skupina/podskupina konto
40
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Sredstva izločena v rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom (PU)
431 Investicijski transferi pravnim in fiz.
osebam, ki niso PU
46
ZARAČUNANI ODHODKI DOLOČENIH
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA
460 Stroški materiala
461 Splošni stroški materiala
464 Stroški dela

v 000 SIT
522.970 SIT
117.540 SIT
20.538 SIT
368.331 SIT
4.400 SIT
12.161 SIT
330.174 SIT
59.049 SIT
49.155 SIT
38.637 SIT
183.333 SIT
202.848 SIT
202848 SIT
67.400 SIT
37.498 SIT
29.902 SIT
0 SIT
0 SIT
0 SIT
0 SIT

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)

– 130.281 SIT

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

(2) Primanjkljaj, ki ga izkazuje konsolidacija proračuna Občine Bohinj in finančnih načrtov Krajevnih skupnosti
občine Bohinj za leto 2004 se financira iz naslova presežka sredstev na računih na dan 31. 12. 2003 v višini
113,777.255,50 SIT.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 24. člena Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2004 (Uradni vestnik Občine Bohinj,
št. 2/03), ki se glasi:
(1) V splošno proračunsko rezervacijo, ki je namenjena
za nepredvidene naloge se izloči 0,56% prihodkov iz Bilance
prihodkov in odhodkov oziroma 5,481.093,28 SIT.
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 25. člena Odloka o proračunu Občine Bohinj za 2003 (Uradni vestnik Občine Bohinj št.
2/03), ki se glasi:
(1) V proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, se izloči 0,47% prejemkov proračuna oziroma
4,700.000 SIT.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu.
Št. 403-02-3/2003
Bohinjska Bistrica, dne 1. julija 2004.
Županja
Občine Bohinj
Evgenija Kegl Korošec, univ. dipl. inž. agr. l. r.

Skupina/podskupina konto
IV.
75

V.
44

VI.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev

27.900 SIT
27.900 SIT
3.500 SIT
25.300 SIT

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP.
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)

6.590 SIT
5.529 SIT
2.029 SIT
2.000 SIT
1.500 SIT

21.310 SIT

C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/podskupina konto
VII.
50

ZADOLŽEVANJE (50)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

0 SIT
0 SIT
0 SIT
5.867 SIT
5.867 SIT
5.867 SIT

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.–IX.)

– 5.867 SIT

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

15.443 SIT

– 113.777 SIT

GROSUPLJE
3960.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Grosuplje za
obdobje od leta 1996–2000, dopolnitev 2004

Na podlagi 171. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02) in 18. ter 84. člena statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet
občine Grosuplje na 1. izredni seji dne 19. 7. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996–2000,
dopolnitev 2004
1. člen
(uvodne določbe)
(1) Spremenijo in dopolnijo se: dolgoročni plan občine Grosuplje za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS,
št. 23/86, 18/88 in Uradni list RS, št. 16/90), družbeni plan
Občine Grosuplje za obdobje 1990–2000 (Uradni list SRS,
št. 36/86, 9/87, 18/88, 29/90 in Uradni list RS, št. 34/92,
38/92), prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega
plana Občine Grosuplje (Uradni list RS, 3/93, 17/94, 78/94)
in spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega
plana občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 3/97, 57/98,70/98
in 21/01, 109/02, 111/03, 124/03).
(2) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na:
– načine urejanja s prostorskimi akti tako, da se predlagajo novi prostorski akti in da se ažurirajo spremembe v
zvezi z veljavnimi prostorskimi akti,
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– spremembe podrobnejše namenske rabe znotraj
ureditvenih enot v območju Grosuplja
– spremembo namenske rabe prostora za:
– širitev območij stavbnih zemljišč za potrebe družbene infrastrukture: zdravstveni dom, vrtec, gasilski dom,
– širitev ureditvenih območij naselij in združevanje
razpršene gradnje v enotno območje zaradi individualnih
predlogov občanov in po predlogu občinskih strokovnih
služb,
– širitev območja urbanistične zasnove,
– spremembe iz območij počitniških hišic v stanovanjska območja,
– zmanjšanje ureditvenih območij naselij,
– širitev območja pokopališča Grosuplje,
– opredelitev območja pasjega zavetišča,
– ažuriranje do sedaj izpuščenih stavbnih zemljišč v
kartografskem gradivu,
– spremembo vodnega gospodarstva tako, da se spremeni ureditveno območje zadrževalnika Bičje,
– opredelitev območja komasacij,
– spremembe in dopolnitve prometnega omrežja tako,
da se:
– dopolni zasnovo prometnega omrežja s traso nove
občinske obvozne ceste,
– opredeli območja LN za traso povezovalne ceste
Mlačevo – Žalna;
– spremembe in dopolnitve elektroenergetskega
omrežja tako, da se opredeli novo traso daljnovoda 2 x 110
kV Grosuplje – Trebnje in ažurira stanje obstoječih daljnovodov,
– spremembe in dopolnitve kartografskega dela plana.

Besedilo poglavja 1.3.4 Zasnova organizacije dejavnosti v prostoru in namenska raba prostora se spremeni in
dopolni tako, da se:
– v poglavju Stanovanjska graditev črtata 1. in 6. odstavek;
– v poglavju Območja za razvoj centralnih dejavnosti
spremeni tretja alineja tako, da se glasi: tretji subcenter se
bo lahko oblikoval v sklopu načrtovane stanovanjske gradnje
Brvace in mešanega območja proizvodnih, storitvenih in trgovskih dejavnosti na Sp. Brvacah, s tem, da bo zadovoljeval
potrebe prebivalcev tega območja;
– v poglavju Otroško varstvo se na koncu predzadnjega
stavka doda: ter Jerova vas ob domu za starejše občane;
– v poglavju Zdravstveno varstvo na koncu stavka
doda: ali dozidavo na obstoječi lokaciji. Na gozdni površini
severno od obstoječega Zdravstvenega doma so dopustne
gradnje izključno za potrebe zdravstvenega doma;
– v poglavju Šport in rekreacija, mestno zelenje se v
3. odstavku na koncu 1. stavka doda:, ki se bo razširilo in
urejalo kot parkovno pokopališče;
– v poglavju Osnovno cestno omrežje se za peto alinejo doda novo alinejo, ki se glasi: preveritev trase obvoznice
Grosuplje;
– v poglavjih Javni potniški promet in Pešaške in kolesarske poti se namesto karta 4 pravilno glasi karta 3;
– v poglavju Zasnova komunalnega omrežja in naprav
ter vodnogospodarske ureditve namesto karta 5 pravilno
glasi karta 4;
– v poglavju Kmetijstvo in gozdarstvo se spremeni 3.
odstavek tako, da se glasi: V območju urbanistične zasnove 132,7 ha kmetijskih zemljišč, od tega 72,9 ha najboljših
kmetijskih zemljišč.

2. člen
(spremembe in dopolnitve tekstualnega dela
dolgoročnega plana)
(1) Poglavje 1.2 zasnova in strategija razvoja v pros-

Besedilo poglavja 1.3.5 Usmeritve za urbanistično
urejanje in načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti
(PIA) se spremeni in dopolni tako, da se:
– v drugem odstavku namesto kart 2, 3, 6, 7 navede
karte 2, 5, 6.
– dopolni v naslednjih območjih:
B2 – Spodnje Brvace
Planirani posegi: novo ureditveno območje kot posebno
mešano območje
proizvodnih, storitvenih in trgovskih dejavnosti
Načini urejanja: za novo območje lokacijski načrt Sp.
Brvace
G1 – Pod gozdom
Planirani posegi: razširitev območja za zdravstveni dom
in preveritev možnosti dozidave zdravstvenega doma.
Način urejanja: za območje zdravstvenega doma lokacijski načrt; natečaj
G2 – Jerova vas
Planirani posegi: razširitev območja za namen vrtca
Način urejanja: razširjeni del območja za vrtec z lokacijskim načrtom, ostalo s prostorsko ureditvenimi pogoji
G3 – Pri mostu
Planirani posegi: razširitev ureditvenega območja ZN
Jerova vas in S4 kot območje za stanovanja in kot mešano
območje za proizvodne, storitvene in trgovske dejavnosti
Način urejanja: za stanovanjsko območje prostorsko
ureditveni pogoji, za mešano območje lokacijski načrt
G9 – Motel
Planirani posegi: novo ureditveno območje kot mešano območje oskrbnih in storitvenih dejavnosti na območju
Jerove vasi
Načini urejanja: za novo ureditveno območje lokacijski
načrt Jerova vas
G10 – Rožna dolina
Planirani posegi: sprememba meje oziroma povečanje
območja ZN Rožna dolina II.
G11 – Gospodarska cona Bičje
Planirani posegi: sprememba meje ZN Gospodarska
cona jug in razširitev ureditvenega območja pokopališča.

toru

Besedilo poglavja 1.2.3. Zasnova namenske rabe
prostora in preobrazba prostora se v prvem odstavku dopolni:
– najboljša kmetijska zemljišča (1. območje kmetijskih
zemljišč) 2708 ha,
– druga kmetijska zemljišča (2. območja kmetijskih
zemljišč) 2376 ha,
– stavbna zemljišča, skupaj 1010,1 ha, od tega ureditvena območja manjših naselij 480,7 ha, obstoječa območja
počitniških hiš 5,5 ha in območje urbanistične zasnove
Šmarje-Sap-Grosuplje 409 ha.
(2) Poglavje 1.3 urbanistična zasnova Grosuplje-Šmarje-Sap
Besedilo poglavja 1.3.3 Usmeritve in strategija organizacije dejavnosti v prostoru ter rabe prostora se spremeni
tako da se:
– v sedmi alineji črta zadnji stavek: Pogoj za razvoj naselja na zahodni del Grosuplja je opustitev farme Brvace;
– v deveti alineji se na koncu stavka doda: ter na
posebnem mešanem območju proizvodnih, storitvenih in
trgovskih dejavnosti na Sp. Brvacah in mešanem območju
oskrbnih in storitvenih dejavnosti na območju Jerove vasi;
– v dvanajsti alineji spremeni prvi stavek tako, da se
glasi: Naselje Šmarje Sap se bo razvijalo v mejah naselja,
ki se na vzhodu razširijo do železniške proge; površine
med železniško progo in obstoječo pozidavo se namenijo
za mešane oskrbnem servisne in stanovanjske dejavnosti
ter za zelene površine;
– trinajsti alineja spremeni tako, da se glasi: Naselja
Tlake, Mali vrh in Veliki vrh se zaokrožijo, tako da so poleg
zapolnitev v sedaj pretežno pozidanih površinah naselja
možna tudi zaokrožena območja novogradenj.

Stran

10682 /

Št.

87 / 6. 8. 2004

Uradni list Republike Slovenije

Način urejanja: za razširitev pokopališča lokacijski
načrt, za odvzeti del gospodarske cone jug prostorsko ureditveni pogoji;
G12 – Brinjski hrib
Planirani posegi: celovito urejanje na podlagi lokacijskega načrta
Načini urejanja: celotno območje se ureja z lokacijskim
načrtom.
SŠ1 – Farovški hrib
Planirani poseg: razširitev stanovanjskega območja
Način urejanja: prostorsko ureditveni pogoji
VV1 – Veliki vrh
Planirani poseg: razširitev stanovanjskega območja
Način urejanja: prostorsko ureditveni pogoji, po predhodno izdelanih celovitih strokovnih podlagah
SŠ4- Sap
Planirani posegi: novo ureditveno območje kot mešano
območje za oskrbne, servisne in stanovanjske dejavnosti ter
za zelene površine;
Načini urejanja: za novo območje prostorsko ureditveni
pogoji
MV1 – Mali vrh
Predvideni posegi: priključitev območja stavbnih zemljišč razpršenih gradenj k območju urbanistične zasnove.
Način urejanja: prostorsko ureditveni pogoji
T1 – Tlake
Predvideni posegi: priključitev območja stavbnih zemljišč razpršenih gradenj k ureditvenemu območju
Način urejanja: prostorsko ureditveni pogoji.

3. člen
(spremembe in dopolnitve kartografskega dela
dolgoročnega plana)
(1) V kartografskem delu plana se spremenijo in dopolnijo karte zasnov tako, da se ustrezno preštevilčijo,
ažurirajo glede na novo stanje, spremenijo in dopolnijo
glede na spremembe in dopolnitve, navedene v 1. členu
tega odloka.
(2) V kartografskem delu plana se spremenijo in dopolnijo karte urbanistične zasnove tako, da se ustrezno
preštevilčijo, ažurirajo glede na novo stanje, spremenijo in
dopolnijo glede na spremembe in dopolnitve, navedene v
1. členu tega odloka.
(3) Pri spremembah in dopolnitvah se smiselno upošteva Pravilnik o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in
srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki (Uradni
list RS, št. 20/03).
4. člen
(spremembe in dopolnitve tekstualnega dela
srednjeročnega plana)
(1) Spremeni in dopolni se oštevilčenje poglavij kot sledi
v nadaljevanju.
(2) Poglavje 1.2 Prostorska organizacija dejavnosti in
namenska raba prostora v območjih, kjer so predvidene naloge v zvezi z urejanjem prostora
Besedilo poglavja 1.2.1. Stanovanjska gradnja se v
drugem odstavku (individualna gradnja) v tabeli dopolni z:

Planska cona in
planska celota v UZ

Ožje ureditveno območje

Izvedbeni akti

I/1 Grosuplje

ŠS4 _SK SAP

PUP

Naslov poglavja se spremeni tako, da se glasi: Stanovanjska gradnja (kartografski del UZ listi 1, 5 in DP karti 1, 8)
Besedilo poglavja 1.2.2. Centralne dejavnosti se v tabeli dopolni z:
Planska cona in
planska celota v UZ

Ožje ureditveno območje

Izvedbeni akti

I/2 Grosuplje
I/2 Grosuplje

G1 – Pod gozdom
G12 – Brinjski hrib

LN Zdravstveni dom
LN Brinjski hrib

Naslov poglavja se spremeni tako, da se glasi: Centralne dejavnosti (kartografski del UZ listi 1, 5 in DP karti 1, 8)
Besedilo poglavja 1.2.3. Proizvodne in servisne dejavnosti se v tabeli dopolni z:
Planska cona in
planska celota v UZ

Ožje ureditveno območje

Izvedbeni akti

I/2 Grosuplje
I/2 Grosuplje
I/2 Grosuplje
I/2 Grosuplje

B2 – Sp. Brvace
G2 – Jerova vas
G3 – Pri mostu
G9 – Motel

LN Sp. Brvace
LN Vrtec
LN Pri mostu – Rožna dolina
LN Jerova vas

Naslov poglavja se spremeni tako, da se glasi: Proizvodne in servisne dejavnosti (kartografski del UZ listi 1, 5 in DP
karti 1, 8)
Območju, ki ga ureja ZN Rožna dolina II, se poveča površina na račun UrN Vodna pot.
Ukine se zazidalni načrt za obrtno cono Brezje (ZN obrtna cona Brezje).
Besedilo poglavja 1.2.5. Prometne in komunalne dejavnosti se spremeni in dopolni tako, da se na koncu poglavja
Prometne dejavnosti doda odstavka:
– Za prometno utemeljitev in preveritev tras bomo pristopili k izdelavi strokovnih podlag s prometno tehničnega, prostorskega, okoljskega in ekonomskega vidika.
– Izven območja urbanistične zasnove bomo prostopili k izdelavi lokacijskega načrta za cesto Mlačevo – Žalna in da se
v poglavju Komunalne dejavnosti v tabeli površin za komunalne dejavnosti na površinah v urbanistični zasnovi doda:
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Planska cona in
planska celota v UZ

Ožje ureditveno območje

Izvedbeni akti

I/2 Grosuplje

G13 – Pokopališče

LN Pokopališče
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Naslov poglavja se spremeni tako, da se glasi: Prometne in komunalne dejavnosti (kartografski del UZ listi 1,3,4.5 in DP
karti 4,5)
Besedilo poglavja 1.2.6. Vodnogospodarske ureditve se spremeni tako, da se naslov poglavja glasi: Vodnogospodarske
ureditve (kartografski del DP karte 2,3, 8).
Besedilo poglavja 1.2.7. Kmetijske in gozdne površine se v tabelo, ki se nanaša na komasacije dopolni z:
Planska cona in
planska celota v UZ
I/2 Grosuplje

Izvedbeni akti

Grafični prikaz

LN Mlačevo (komasacija)

Za novo opredeljeno komasacijsko območje na lokaciji Mlačevo, v skupni izmeri 716000 m2, se izdela ureditveni načrt.
Besedilo poglavja 1.2.8. Območja za pridobivanja mineralnih surovin se spremeni tako, da se naslov poglavja glasi:
Območja za pridobivanja mineralnih surovin (kartografski del DP karte 1, 2, 8).
(3) Poglavje 1.3 Naloge v zvezi z urejanjem prostora
Besedilo podpoglavja 1.3.1. izdelava prostorskih planskih in izvedbenih aktov se v delu, ki se nanaša na Tabelo 1 spremeni tako, da se Tabela 1 nadomesti z novo tabelo:
Tabela 1
Veljavni in usklajeni prostorsko izvedbeni načrti (PIN) sprejeti pred 1996
Sprejeti PIN do leta 1999 in usklajeni s SP 1996-2000 (z oznako v kart.delu plana) se nadomesti z novo tabelo, ki se
glasi:
PPC
naziv PIN
list 5000
A) Prostorski izvedbeni načrti (PIN) v ureditvenih območjih naselij
I/2 Grosuplje
B2
ZN Eurotrans
LJ-J 28, 38
G13
UrN Pokopališče
Lj-J-39
I/1 Šmarje-Sap
SŠ4
UrN Pokopališče
Lj-J-27
G8
ZN Dvori III. in IV.
Lj-J-29
ZN Nova šola Brinje
Lj-J-29
G9
ZN TOC II.
LJ-J-29
ZN TOC III.
LJ-J-29
G10
UrN Pri Bambiču
Lj-J-39
ZN Gospodarska
cona – sever
LJ-J-39
ZN Pri pošti
LJ-J-39
UrN družbeni dom
Lj-J-39
B) Prostorski izvedbeni načrti izven ureditvenih območij naselij
I/1 Šmarje
UrN Kamnolom
Šmarje-Sap
Lj-J-27
ZN Obrtna cona v
pentlji, Cikava
Lj-J-28
I/5 Polica
UrN Zadrževalnik
Veliki potok
Lj-J-20, 30
I/3 Vel. Mlačevo
UrN Stehan
komunalna deponija
Lj-J-40
I/2 Grosuplje
UrN Komunalna
deponija Špaja dolina
Lj-J-40
Izdelava prostorskih ureditvenih pogojev (PUP)
C) Potrebna dodatna uskladitev veljavnega PIN
I/1 Šmarje
UrN Peskokop
Pleše

Lj-J-17, 27

Uradni list
RS 78/94, 85/02
SRS 9/88, dop. 56/96
SRS 1/89
RS 23/99, 111/03, 63/04
RS 35/97, 24/04
RS 23/99, 79/0, 69/99
RS 28/99, 22/02, 39/00, 45/04
RS 67/99, 103/02
RS 23/99, 6/03, 48/03
RS 41/97
RS 106/02, 62/04

SRS 1/89
RS 6/03, 35/03
RS 8/91, 64/01, 85/02
RS 34/92
RS 70/98

RS 78/94

Zagotovili bomo uskladitev PIN – UrN Peskokop Pleše z novimi obveznimi izhodišči in slednji do uskladitve ni usklajen
z SP – uskladitev zaradi kulturne dediščine.
Besedilo poglavja 1.3.3. Programske zasnove za območja, kjer se bo izvajala kompleksna graditev ali prenova se
spremeni in dopolni tako, da se doda:
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PLANSKA CONA GROSUPLJE
Ureditveni načrt Brinjski hrib (LJ-J29, LJ-J39)
G12 Brinjski hrib (Območje parkovnega gozda)
Lega: Planska celota I/2, KS Grosuplje
Ožje ureditveno območje G12 Z Brinjski hrib
Območje leži med AC (pri Motelu) in regionalno cesto
Šmarje Sap – Grosuplje – Višnja Gora. Na zahodu meji na
kmetijske površine Sp. Brvac, na vzhodu pa na naselje Sp.
Brinje. Na jugu sega do naselja Pod Gozdom. Zajema pretežno gozdne površine, ki so opredeljene kot gozd s posebnim
namenom. Skoraj celotno območje ima status arheološke
dediščine.
Površina: okvirno 47,5 ha
Program:
– ureditev rekreacijskih površin s programskimi jedri
na obodu in v notranjosti območja
– ureditev komunalne in prometne infrastrukture
Obvezna izhodišča:
– upoštevati gozd s posebnim namenom in arheološko
dediščino
– pridobiti je potrebno smernice pristojne varstvene
službe in Zavoda za gozdove
– pri programski in oblikovni zasnovi je potrebno upoštevati obstoječe dejavnosti na ožjem območju in navezovanje
na stična območja
Zazidalni načrt Šmarje Sap (LJ-J28)
ŠS4- SAP mešano območje za oskrbne, servisne in
stanovanjske dejavnosti ter za zelene površine;
Lega: Planska celota I/1, KS Šmarje Sap
Ožje ureditveno območja SŠ 4 – Sap
Območje leži med železniško progo in glavno cesto skozi Šmarje Sap, na severovzhodnem delu naselja. Na vzhodu
se zaključuje z obstoječo mejo ureditvenega območja naselja, na zahodu pa sega do podvoza pod železniško progo in
avtocesto. Zajema pretežno kmetijske površine.
Površina: okvirno 3,8 ha
Program:
– izgradnja stanovanjskih, poslovnih in proizvodnih
objektov
– parkovno rekreacijske površine v osrednjem delu
– ureditev zelenega pasu ob železniški progi in navezav
na obstoječe naselje
– ureditev komunalne in prometne infrastrukture
Obvezna izhodišča
– upoštevati ukrepe za varstvo okolja
– upoštevati grajeno strukturo obstoječega naselja
– zagotoviti povezanost obstoječega in novega dela
naselja
– upoštevati posebne vodnogospodarske pogoje
Zazidalni načrt OSC Jerova vas
G9 –MOTEL
mešano območje oskrbnih in storitvenih dejavnosti na
območju Jerove vasi
Lega: Planska celota I/2, KS Grosuplje
Ožje ureditveno območja G9 – SC Motel
Območje zajema površine med avtocesto in Grosupeljščico, na zahodu je omejeno z območjem ZN TP Gros
– TOC, na vzhodu pa z lokalno cesto.
Površina: okvirno2,4 ha
Program:
– obrtne in storitvene dejavnosti
– ureditev zelenega pasu ob vodotoku, navezava na
UN Vodna pot
– ureditev komunalne in prometne infrastrukture
Obvezna izhodišča:
– upoštevati naravno dediščino, pridobiti je potrebno
smernice pristojne varstvene službe
– upoštevati navezave na območje Vodna pot
– upoštevati ukrepe za varstvo okolja
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– predvideti ukrepe za varstvo pred poplavami (območje
100 letnih poplav), pridobiti je potrebno smernice ARSO oziroma pristojne izpostave
Zazidalni načrt Sp. Brvace
B2 – Sp. Brvace
Razširitev ureditvenega območja kot posebno mešano
območje proizvodnih, storitvenih in trgovskih dejavnosti
Lega: Planska celota I/2, KS Grosuplje
Ožje ureditveno območja B2 – Sp. Brvace
Območje na severu omejuje ureditveno območje, namenjeno stanovanjski gradnji in oskrbnim dejavnostim, na
zahodu območje za proizvodno servisne dejavnosti (koridor
daljnovoda), na jugu sega do železniške proge, (železniška
postaja), na vzhodu pa do lokalne ceste.
Površina: okvirno 2,7ha
Program:
– obrtne, storitvene in centralne (trgovske) dejavnosti
– ureditev komunalne in prometne infrastrukture
– ureditev zelenega pasu ob železniški progi in navezav
na obstoječe naselje
Obvezna izhodišča
– upoštevati objekt naravne dediščine
– upoštevati ukrepe za varstvo okolja
– zagotoviti povezanost obstoječega in novega dela
naselja
Besedilo poglavja 1.3.6. Urejanje ostalih naselij se
dopolni z:
Potrebno je izdelati celovite strokovne podlage za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov, skladno s programom
Občine Grosuplje za naslednja naselja:
– Veliki vrh pri Šmarju, Mali Vrh, Farovški hrib,
– Perovo,
– Malo Mlačevo,
– Veliko Mlačevo,
– Št. Jurij,
– Čušperk,
– Staje (Male Luče), Lučki cestarji.
Dosedanja počitniška naselja, ki se jim namembnost
spreminja v stanovanjsko ureditveno območje:
– Dole
LJ-J19
– Dobje
LJ-J29
– Vino
LJ-J37.
(4) Doda se novo poglavje, 1.5 Posebne zahteve v
zvezi z upoštevanjem obveznih državnih izhodišč. Zahteve
se nanašajo na vsebino sprememb in dopolnitev 2004, ki so
navedene v 2. členu tega odloka. Kartografski prikaz predlogov oziroma lokacij, na katere se nanašajo posebni pogoji
je sestavni del odloka sprememb in dopolnitev dolgoročnega
in srednjeročnega plana, karta 10 Posebne zahteve obveznih
državnih izhodišč v zvezi s spremembami in dopolnitvami
2004.
– Kmetijstvo
– predlog št. 37, namen predloga Zadrževalnik Bičje
– Vodnogospodarske zahteve:
– pri rabi zemljišča predloga 9A (parc. 583 k.o. Mali
vrh) je treba zagotoviti 10 m odmik objektov od potoka Gorenjca ter dvig objektov nad koto Q100 + 50 cm
– pri rabi zemljišč predloga 10 (parc. št 828/2, 828/4
k.o. Mali vrh) je treba zagotoviti 10 m odmik objektov od jarka, ki gravitira v Tlaški jarek, dvig objektov nad koto Q100 +
50 cm ter ohranitev vseh površinskih odvodnikov, ki kakorkoli
tangirajo predmetno območje,
– poseg predloga 14 je na območju, ki ga tangira
in prečka pritok Malega brega, zato je sprejemljiv le delno.
Sprejemljiv ni zahodni del vse do propusta pod železniško
progo, to je do meje med parcelami št. 435/1 in 430/5, 430/1,
430/2 ter meje med parcelama št. 436/1 in 430/2.
– pri rabi zemljišč predloga 20 (parc. št. 1280/1 k.o.
Grosuplje) je treba je treba zagotoviti 10 m odmik objektov od
potoka ter dvig objektov nad koto Q100 + 50 cm,
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– pri rabi zemljišč predloga 39 (parc. št. 399, 398/1,
398/2, 398/3 k.o. Grosuplje) je treba zagotoviti 10 m odmik objektov od pritoka Malega brega, dvig objektov nad
koto Q100 + 50 cm ter zagotoviti renaturacijo potoka, ki
ga je prepovedano prekrivati, razen na manjših dolžinah,
potrebnih za dostope,
– predlog 46, namen predloga sprememba meje
med namenskima rabama – v UZ
– na območju predloga 48A (sprememba meje
območja urejanja ZN Gospodarksa cona sever), ki je poplavno ogroženo, do izgradnje zadrževalnika Bičje gradnja
ni možna,
– pri izvedbi predloga 62 (LN za cesto malo Mlačevo – Žalna) je treba zagotoviti ustrezno dimenzioniranje
premostitev ceste s potoki (Q100 + 50 cm) in ustrezno
odvodnjavanje ceste, ki bo zagotovilo varovanje kakovosti
površinskih voda in podtalnice.
– Varstvo pred hrupom z AC
Za območje spremenjene rabe prostora za namen
pasjega zavetišča (parc. št. 1254/2, 1246, 85 k.o. Stara
vas), je izvedba vseh ukrepov v zvezi z varovanjem okolja
zaradi obratovanja avtoceste, vključno z zaščito pred prekomernim hrupom, obveznost investitorja. DARS d.d.ne bo
zagotavljal nobenih dodatnih ukrepov varstva pred hrupom
za ureditev pasjega zavetišča, kot tudi ne zaščite pred
morebitnimi drugimi vplivi, ki so posledica obratovanja
avtoceste na tem območju.
Za vse nove posege je potrebno opredeliti ustrezno
stopnjo varstva pred hrupom in jih načrtovati tako, da ne
bo potrebna izvedba dodatnih protihrupnih ukrepov zaradi
prometa na avtocesti. strokovne podlage naj bodo izdelane na podlagi doseženih stopenj celotne obremenitve
in ocene še sprejemljivi obremenitev okolja, upoštevaje
predvideno povečanje prometa na avtocesti za 20 letno
plansko obdobje.
5. člen
(spremembe in dopolnitve kartografskega dela
srednjeročnega plana – kartografska dokumentacija)
(1) Spremeni in dopolni se kartografski del srednjeročnega plana na kartah PKN v merilu 1 : 5000:
LJUBLJANA-J-19
LJUBLJANA -J-20
LJUBLJANA -J-27
LJUBLJANA -J-28
LJUBLJANA -J-29
LJUBLJANA -J-30
VIŠNJA GORA-21
LJUBLJANA -J-37
LJUBLJANA -J-38
LJUBLJANA -J-39
LJUBLJANA -J-40
VIŠNJA GORA -31
LJUBLJANA -J-47
LJUBLJANA -J-48
LJUBLJANA -J-49
LJUBLJANA -J-50
VIŠNJA GORA -41
VIŠNJA GORA -42
VELIKE LAŠČE-8
VELIKE LAŠČE -10
ŽUŽEMBERK 1
VELIKE LAŠČE -18
(2) Pri spremembah in dopolnitvah se smiselno upošteva Pravilnik o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih
in srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki
(Uradni list RS, št. 20/03).
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6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35001-24/2000
Grosuplje, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

3961.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
usklajenosti prostorskih izvedbenih načrtov
in drugih prostorskih aktov z dolgoročnim in
srednjeročnim planom občine Grosuplje za
obdobje od leta 1996 do 2000, sprememba
2004

Na podlagi 174. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) ter 18. ter 84. člena
Statuta občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02)
je Občinski svet Občine Grosuplje na 1. izredni seji, dne
19. 7. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o usklajenosti prostorskih izvedbenih načrtov
in drugih prostorskih aktov z dolgoročnim
in srednjeročnim planom občine Grosuplje
za obdobje od leta 1996 do 2000,
sprememba 2004
1. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
S tem odlokom Občina Grosuplje ugotavlja, kateri zazidalni načrti, ureditveni načrti in drugi prostorsko izvedbeni
akti so v nasprotju z dolgoročnim in srednjeročnim planom
občine Grosuplje za obdobje 1996–2000, sprememba 2004
(v nadaljevanju: PP 2004) in se zato ne morejo izvajati oziroma so usklajeni in se lahko izvajajo na način in v obsegu,
kot so bili sprejeti.
2. člen
2. člen se dopolni z naslednjim besedilom:
S PP 2004 niso usklajeni in zato ne veljajo več prostorsko izvedbeni načrti:
– Ureditveni načrt za zadrževalnik Bičje, Grosuplje,
Uradni list RS, št. 68/97, 80/02
– Zazidalni načrt Brezje, Uradni list RS, št. 50/97, 9/88
3. člen
3. člen se dopolni tako, da se prvi odstavek glasi:
»S PP 2004 so usklajeni zazidalni načrti in se lahko izvajajo na način v obsegu, kot so bili sprejeti:«
črta se 15 alineja:
– za območje ureditvenega načrta Zadrževalnik Bičje
(Uradni list RS, št. 68/97)
4. člen
4. člen se v prvem odstavku dopolni tako, da se pravilno
glasi:
Prostorsko ureditveni pogoji za ureditvena območja
vseh planskih celot se do sprejetja novih prostorsko ureditvenih pogojev lahko izvajajo, kolikor niso v nasprotju s
PP 2004.
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 351-2/98
Grosuplje, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

HRASTNIK
3962.

Pravila o plakatiranju v času volilne kampanje
na območju Občine Hrastnik

Na podlagi določil Zakona o volilni kampanji (Uradni list
RS, št. 62/94, 17/97), Odloka o razpisu rednih volitev v državni zbor (Uradni list RS, št. 75/04), Statuta Občine Hrastnik
(UVZ, št. 3/99, 20/03) ter na podlagi Odloka o plakatiranju
(UVZ, št. 15/91) in Odloka o spremembah Odloka o plakatiranju (UVZ, št. 15/96) objavlja župan Občine Hrastnik
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3. Stalna plakatna mesta
Stalna plakatna mesta so namenjena za redno plakatiranje in za potrebe plakatiranja okrajne in občinske volilne
komisije.
II. KONČNE DOLOČBE
Plakatiranje zunaj določenih mest ni dovoljeno. Za kršenje teh pravil se uporabljajo določbe Odloka o plakatiranju
(UVZ, 15/91) in Odloka o spremembah Odloka o plakatiranju
(UVZ, št. 15/96).
Vsa propagandna gradiva, ki bodo objavljena na
prostorih, ki niso določena s temi pravili in niso žigosana
s strani KSP d.d. Hrastnik, bodo odstranjena na stroške
kršitelja.
Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Hrastnik mora
plakate odstraniti najkasneje tri dni po končani volilni kampanji.
Plakatiranje na določenih mestih bo mogoče le v času
volilne kampanje.
Št. 006–05-1/04
Hrastnik, dne 25. julija 2004.
Župan
Občine Hrastnik
Miran Jerič l. r.

PRAVILA
o plakatiranju v času volilne kampanje
na območju Občine Hrastnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
S temi pravili je določeno plakatiranje, ki se uporablja v
času volilne kampanje na območju Občine Hrastnik za volitve
v državni zbor v letu 2004.
1. Brezplačna plakatna mesta
Organizatorji volilne kampanje lahko uporabljajo brezplačna plakatna mesta, ki so na naslednjih lokacijah:
– panoji ob cesti Log – Novi Log
– panoji v naselju Podkraj
– panoji pri Riklovem mostu
– panoji na Trgu borcev NOB na Dolu
– panoji v obrtni coni »OB BOBNU«
Plakatiranje izvaja izključno Komunalno stanovanjsko
podjetje d.d. Hrastnik. Vsi plakati morajo biti s strani KSP
d.d. žigosani.
Pri nameščanju plakatov so vsi organizatorji volilne
kampanje enakopravni.
Vsakemu organizatorju volilne kampanje pripada na
brezplačnem plakatnem mestu prostor do 0,7 m2.
2. Dodatna plakatna mesta
V primeru izkazanega interesa organizatorjev volilne
kampanje bo Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Hrastnik
omogočilo dodatna plakatna mesta, ki bodo lahko nameščena na naslednjih lokacijah:
– parkirišče pri KSP d.d. Hrastnik,
– zelenica ob Cesti 1. maja pod Osnovno šolo,
– zelenica pri Savskem mostu,
– parkirišče pri motelu Marno,
– pri avtobusnem postajališču na Dolu,
Plakatiranje na dodatnih plakatnih mestih opravlja izključno Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Hrastnik. Vsi
plakati morajo biti s strani KSP d.d. žigosani.
Stroške postavitve panojev in plakatiranja na dodatnih
plakatnih mestih poravnajo naročniki plakatiranja po veljavnem ceniku KSP d.d. Hrastnik.

KOPER
3963.

Splošni pogoji poslovanja Javnega
stanovanjskega sklada Mestne občine Koper

Na podlagi 6. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list
RS, št. 22/00) ter 19. člena Odloka o ustanovitvi Javnega
stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 42/00 in 29/02) po predhodnem soglasju nadzornega
sveta z dne 8. 6. 2004 izdajam

SPLOŠNE POGOJE
poslovanja Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Koper
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper (v nadaljnjem besedilu: sklad) je osrednja lokalna institucija za
izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa na lokalni
ravni tako, da pripravlja in izvaja stanovanjski program občine ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju
iz lokalne pristojnosti. Na področju stanovanjske oskrbe
spodbuja stanovanjsko gradnjo in izboljšanje kvalitete obstoječih zasebnih stanovanj ter zagotavlja gradnjo neprofitnih stanovanj, prenovo in vzdrževanje lastnih stanovanj
in stanovanjskih hiš.
Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Koper (v nadaljnjem besedilu: splošni
pogoji) urejajo:
– pogoje za določitev upravičencev do sodelovanja na
razpisih za oddajo v najem neprofitnih, službenih in tržnih
stanovanj ter merila za njihovo izbiro,
– pogoje za določitev upravičencev do posojil ali drugih
oblik vzpodbujanja razvoja na področju stanovanjske gradnje
in merila za njihovo izbiro ter merila za določitev namenske
rabe posojil oziroma poroštev,
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– vsebino medsebojnih pravic in obveznosti med skladom in upravičenci v zvezi z dodeljenimi stanovanji oziroma
stanovanjskimi posojili.

II. DODELITVE STANOVANJ
1. Neprofitna stanovanja
2. člen
Upravičenci do neprofitnih stanovanj se določajo in razvrščajo na podlagi vsakokratnega javnega razpisa skladno
s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
(Uradni list RS, št. 14/04). Besedilo javnega razpisa na predlog direktorja potrdi nadzorni svet Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Koper (v nadaljnjem besedilu: nadzorni svet).
3. člen
Prosilci morajo za dodelitev neprofitnega stanovanja
izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije in stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper;
– da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva
(oseb, ki z njim rešujejo stanovanjsko vprašanje) v letu dni
pred razpisom za dodeljevanje neprofitnih stanovanj gibljejo v mejah, ki jih v 5. členu določa pravilnik iz 2. člena teh
splošnih pogojev;
– da prosilec ali katera od oseb, ki z njim rešuje stanovanjsko vprašanje, ni najemnik neprofitnega stanovanja,
oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino;
– da prosilec ali katera od oseb, ki z njim rešuje stanovanjsko vprašanje, ni lastnik ali solastnik drugega stanovanja
ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z
neprofitno najemnino;
– da prosilec ali katera od oseb, ki z njim rešuje stanovanjsko vprašanje, ni lastnik drugega premoženja, ki presega
40% vrednosti primernega stanovanja.
Sklad lahko v posameznem razpisu določi tudi druge
pogoje in merila. Glede na to, da ni možno zagotoviti zadostnega števila stanovanj za vse upravičene, se stanovanja
dodelijo tistim, ki upoštevaje različno število stanovanj dosežejo največje število točk. V posameznem razpisu se
določi, katera skupina prosilcev ima prednost pri dodelitvi
neprofitnega stanovanja, če eden ali več prosilcev doseže
enako število točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih
razmer, ki so določene v obrazcu.
4. člen
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj imajo prednost:
– družine z več otroki,
– družine z manjšim številom zaposlenih,
– mladi in mlade družine,
– invalidi in družine z invalidnim članom,
– prosilci z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja
ali podnajemniki,
– ženske in ženske z otroki,
– žrtve družinskega nasilja,
– prosilci s statusom žrtve vojnega nasilja,
– druge kategorije prosilcev, ki so opredeljene v posameznem razpisu in morajo biti posebej utemeljene.
Normativi in standardi za neprofitna stanovanja ter
postopek za uveljavljanje pravice do najema neprofitnega
stanovanja so urejeni z vsakokratnim razpisom.
5. člen
Neprofitna stanovanja se oddajajo v najem skladno s
pravilnikom iz 2. člena teh splošnih pogojev. Dodatni pogoji
in merila se natančneje določijo z vsakokratnim javnim razpisom.
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6. člen
Oskrbovana stanovanja se oddajajo v najem skladno
z določili pravilnika, ki bo urejal to področje. Dodatni pogoji
in merila se natančneje določijo z vsakokratnim javnim razpisom.
2. Službena stanovanja
7. člen
Službena stanovanja se oddajajo v najem v skladu z
možnostmi in potrebami izven javnega razpisa. Postopek za
dodelitev stanovanja se začne na pobudo župana, o dodelitvi
pa odloča nadzorni svet.
8. člen
Službena stanovanja se oddajajo v najem z najemno
pogodbo za določen čas, to je za čas trajanja delovnega
razmerja, ki je podlaga za pridobitev stanovanja v najem.
Najemno razmerje preneha s prenehanjem delovnega razmerja oziroma s potekom pogodbenega roka.
Upravičenci do najema službenega stanovanja so
prosilci, katerih zaposlitev je v posebnem interesu Mestne
občine Koper in ki so glede na zaposlitev razvrščeni v naslednje kategorije:
– delavci zaposleni v občinski upravi ter v javnih zavodih, javnih skladih in javnih podjetjih, katerih ustanoviteljica,
soustanoviteljica ali lastnica je Mestna občina Koper,
– znanstveno-raziskovalni delavci zaposleni na območju Mestne občine Koper,
– samostojni kulturni delavci, ki ustvarjajo in bivajo na
območju Mestne občine Koper,
– športniki s statusom vrhunskega športnika, kadar
je njihovo delovanje v posebnem interesu Mestne občine
Koper,
– delavci v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je
država,
– delavci zaposleni pri pravnih osebah s sedežem na
območju Mestne občine Koper.
3. Tržna stanovanja
9. člen
Najemniki tržnih stanovanj se določijo na podlagi izbora najugodnejšega ponudnika preko sredstev javnega
obveščanja.
4. Bivalne enote
10. člen
Sklad lahko dodeljuje bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih
oseb:
– prizadetim v elementarnih in drugih nesrečah,
– na podlagi predhodnega mnenja Centra za socialno
delo družinam, kjer je začasna preselitev potrebna zaradi
varstva interesov otrok,
– najemnikom stanovanj v lasti sklada, ki se jih na
podlagi Stanovanjskega zakona preseli zaradi dolgotrajne
nezmožnosti plačevanja najemnine in drugih stroškov, ki se
plačujejo poleg najemnine.
O pravicah iz tega člena na prvi stopnji odloča direktor
sklada.
5. Nadomestna stanovanja
11. člen
Upravičenci do nadomestnih stanovanj so osebe, ki jih
določa Stanovanjski zakon.
Postopek za dodelitev nadomestnega stanovanja se začne na pobudo sklada, na pobudo lastnikov stanovanj ali na
predlog upravičenca do nadomestnega stanovanja.
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6. Zamenjava stanovanj
12. člen
Upravičenci do zamenjave stanovanj se določijo
skladno z določbami pravilnika iz 2. člena teh splošnih
pogojev.
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sojilno pogodbo s finančno ustanovo, ki jo sklad izbere na
podlagi javnega razpisa.
2. Zadolževanje sklada

7. Najemnine

19. člen
Kolikor za izvajanje letnega načrta skladu ne zadoščajo lastna sredstva, se ta lahko zadolži.

13. člen
Najemnine se za vse vrste stanovanj iz teh splošnih
pogojev oblikujejo na podlagi sklepa nadzornega sveta v
skladu s trenutno veljavno zakonodajo.

20. člen
Sklad lahko najame posojilo le za doseganje namena
zaradi katerega je bil ustanovljen. Sklad si z najemanjem
posjil ne more zagotavljati sredstev za delovanje.

III. STANOVANJSKA POSOJILA

21. člen
Višino in posojilne pogoje na predlog direktorja sklada sprejme nadzorni svet v skladu z letnim načrtom.

1. Kreditiranje občanov
14. člen
Letni poslovni in finančni načrt (v nadaljnjem besedilu:
letni načrt) sklada lahko določa sredstva, ki se jih namenja
za dajanje stanovanjskih posojil z ugodno obrtestno mero.
Do teh so upravičene fizične osebe, ki poleg pogojev iz
tega poglavja splošnih pogojev izpolnjujejo še dodatne
pogoje, ki jih določa vsakokratni javni razpis, katerega
besedilo na predlog direktorja potrdi nadzorni svet.
Posojila z ugodno obrestno mero so tista posojila,
pri katerih obrestna mera zagotavlja ohranjanje realne
vrednosti sposojenega denarja in pokriva stroške posojila. Višino obrestne mere in pogoje vračanja posojila se
določi z vsakokratnim javnim razpisom.
15. člen
Posojila so namenjena za:
1. nakup stanovanja ali stanovanjske hiše na območju Mestne občine Koper;
2. individualno stanovanjsko gradnjo na območju
Mestne občine Koper;
3. prenovo, sanacijo ali obsežnejša vzdrževanja
obstoječega stanovanjskega fonda na območju Mestne
občine Koper;
4. načrtno obnovo starega mestnega jedra mesta
Koper.
16. člen
Prosilci so lahko državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper, če izpolnjujejo
enega od naslednjih pogojev:
– prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje, katerega do sedaj niso imeli ustrezno rešenega,
– z adaptacijo stanovanja ali stanovanjske hiše pridobivajo dodatne stanovanjske prostore, če si s tem ustrezno
rešujejo stanovanjsko vprašanje,
– pristopajo k načrtni obnovi stanovanja ali stanovanjske hiše v starem mestnem jedru mesta Koper.
17. člen
Kriteriji za ocenjevanje vlog upravičencev iz prejšnjega člena splošnih pogojev zajemajo:
– stanovanjske razmere prosilca in njegove družine;
– materialno premoženjsko stanje prosilca in njegove
družine;
– socialno in zdravstveno stanje prosilca in njegove
družine;
– namembnost posojila upoštevaje občinski stanovanjski program.
18. člen
Posojila dodeljena na podlagi splošnih pogojev morajo biti porabljena skladno z namenom njihove odobritve.
Za koriščenje odobrenih sredstev upravičenec sklene po-

22. člen
Za vsa vprašanja glede zadolževanja sklada, ki niso
urejena s temi splošnimi pogoji, se uporabljajo določbe
Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00).
IV. PRODAJA NEPREMIČNEGA NAMENSKEGA
PREMOŽENJA
23. člen
Prodaja nepremičnega namenskega premoženja
mora biti predvidena v letnem načrtu sklada. Na predlog
nadzornega sveta občinski svet sprejme sklep o prodaji.
Postopek in merila se določijo v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03).
V. POSTOPEK ODLOČANJA O PRAVICAH IZ
SPLOŠNIH POGOJEV
24. člen
Kadar pristojni organi odločajo o pravicah upravičencev iz teh splošnih pogojev, uporabljajo določbe Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00, 52/02).
25. člen
O pravicah iz prejšnjega člena odloča na prvi stopnji
direktor sklada, na drugi stopnji pa župan Mestne občine
Koper.
26. člen
Postopek v zvezi z dodeljevanjem neprofitnih stanovanj ter postopek v zvezi z dodeljevanjem stanovanjskih
posojil se začne na podlagi javnega razpisa za zbiranje
vlog, ki ga objavi sklad.
27. člen
Na podlagi javnega razpisa za dodelitev neprofitnih
stanovanj direktor sklada določi prednostni red upravičencev in ga javno objavi. V tem času izda tudi odločbe o
uvrstitvi strank na prednostni seznam in jih vroči v skladu
s pravili Zakona o splošnem upravnem postopku.
28. člen
V primeru, da je bila izdana za stranko ugodna odločba zaradi njenih neresničnih navedb, lahko sklad v roku, ki
ga določa Zakon o splošnem upravnem postopku, obnovi
postopek in izda drugačno odločbo.
Sklad lahko obnovi postopek tudi iz drugih razlogov,
ki jih določa Zakon o splošnem upravnem postopku.
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VI. UREDITEV MEDSEBOJNIH PRAVIC IN OBVEZNOSTI
29. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med skladom in najemniki stanovanj ter skladom in najemniki stanovanjskih posojil se uredijo s pogodbo v skladu s Stanovanjskim zakonom
in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.
VII. KONČNI DOLOČBI
30. člen
Z dnem veljavnosti teh splošnih pogojev prenehajo
veljati naslednji pravilniki:
– Pravilnik o pogojih in merilih za oddajanje neprofitnih
stanovanj (Uradne objave, št. 50/02),
– Pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih
stanovanj v najem (Uradne objave, št. 50/02),
– Pravilnik o dodeljevanju kadrovskih stanovanj (Uradne objave, št. 61/02 in 63/02),
– Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil (Uradne
objave, št. 26/00),
– Pravilnik o pogojih, načinu in postopku za prodajo stanovanjskih hiš, stanovanj, pomožnih stanovanjskih prostorov
in drugih delov stavb (Uradne objave, št. 19/96).
31. člen
Ti splošni pogoji začnejo veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3601-69/2004
Koper, dne 9. junija 2004.

Št.

3964.

Sklep o izdaji soglasja k ceni storitve osebna
pomoč in pomoč družini na domu v Občini
Kungota

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št., 54/92, 42/94 – odl. US RS, 1/99, 41/99,
36/00, 54/00, 26/01 in 110/02), 37., 39. ter 46. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 36/02 in 107/02 – v nadaljevanju:
pravilnik) in 17. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list
RS, št. 12/04) je Občinski svet občine Kungota na 11. redni
seji, dne 15. 7. 2004 sprejel

SKLEP
o izdaji soglasja k ceni storitve osebna pomoč
in pomoč družini na domu v Občini Kungota
1. člen
Občinski svet občine Kungota potrdi in daje soglasje k
cenam storitev osebne pomoči in pomoči na domu, ki jih je
na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev predlagal Center za socialno delo
Pesnica.
2. člen
Cena storitve izvajalca, ki izvaja storitev osebne pomoči, se določi tako, da se mesečni stroški, ki se upoštevajo v
skladu s pravilnikom preračunajo na zaposlenega strokovnega delavca.
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Občinski svet občine Kungota potrdi in daje soglasje
k ceni storitve osebne pomoč za 0,17 strokovnega delavca
po normativu 128.977,10 tolarjev na mesec.
3. člen
Cena storitve izvajalca, ki izvaja storitev pomoč na
domu, se določi tako, da se mesečni stroški, ki se upoštevajo v skladu s pravilnikom preračunajo na zaposlenega
strokovnega delavca.
Občinski svet občine Kungota potrdi in daje soglasje k
ceni storitve pomoč na domu za 0,10 strokovnega delavca
po normativu 72.370,60 tolarjev/mesec.
4. člen
Za uporabnike storitve pomoč na domu se določi cena
na efektivno uro tako, da se stroški, ki se upoštevajo v skladu s pravilnikom preračunajo na uro neposredne storitve za
uporabnika.
Občinski svet občine Kungota potrdi in daje soglasje
k ceni izvajanje neposredne socialne oskrbe na domu, ki
znaša 1.025,80 tolarjev. Cena storitve za neposrednega
uporabnika se zniža za subvencijo iz sredstev občinskega
proračuna in tako znaša efektivna ura neposredne socialne
oskrbe 932,55 tolarjev.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 55200/1-04
Kungota, dne 15. julija 2004.

Direktor
Darko Kavre, univ. dipl. ek. l. r.
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Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

3965.

Sklep o določitvi cene programov predšolske
vzgoje v VIZ Kungota

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96, 44/00, 78/03) in 7. člena Pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97,
1/98, 102/00, 111/00 in 92/02) ter 17. člena Statuta Občine
Kungota (Uradni list RS, št. 12/04) je Občinski svet občine
Kungota na 11. redni seji dne 15. 7. 2004 sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov predšolske vzgoje
v VIZ Kungota
I
V VIZ Kungota se potrdi cena programa, ki znaša
75.133 SIT in se postopno uveljavlja;
1. v obdobju od 1. 9. 2004 do 31. 12. 2004 se cena poviša za 10% in znaša
– celodnevno varstvo
61.380 SIT
– poldnevno varstvo s kosilom
49.100 SIT
– poldnevno z zajtrkom
42.970 SIT
2. v obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 se cena poviša za 10% in znaša
– celodnevno varstvo
67.518 SIT
– poldnevno varstvo s kosilom
54.010 SIT
– poldnevno z zajtrkom
47.267 SIT
3. od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 pa se povišanje uskladi
do polne ekonomske cene.
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II
Pri obračunavanju stroškov za prehrano v času otrokove odsotnosti iz vrtca, se staršem odšteje sorazmerni
delež za neporabljena živila v višini plačila za posamezen
program vrtca.
III
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati določba
sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje v VIZ
Kungota (Uradni list RS, št. 31/03).
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2004
dalje.
Št. 60100/1-2004
Kungota, dne 15. julija 2004.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

MOZIRJE
3966.

Program priprave lokacijskega načrta za
razgledni stolp Savinjskega Gaja

Program priprave lokacijskega načrta razglednega stolpa Savinjskega gaja kot sprememba in dopolnitev Odloka
o ureditvenem načrtu Savinjskega gaja (Uradni list RS, št.
37/94 in 43/94)
Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03) je župan Občine Mozirje,
dne 14. 5. 2004 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
lokacijskega načrta za razgledni stolp
Savinjskega Gaja
1. člen
(predmet in cilj lokacijskega načrta za razgledni stolp)
S tem programom se podrobneje določi:
– vsebina in obseg lokacijskega načrta z oceno stanja
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi in
način njihovega sodelovanja
– roki posamezne faze priprave in izdelave lokacijskega
načrta kot spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem
načrtu Savinjskega gaja
– sredstva, potrebna za pripravo
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave lokacijskega
načrta in način izbora načrtovalca
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
izdelave lokacijskega načrta)
Savinjski gaj preimenovan v Mozirski gaj znan po predstavitvi cvetja in cvetnih aražmajev znotraj razpoložljivih razstavnih površin za cvetje na prostem razpolaga tudi z večjim
številom objektov pomembnih z vidika etnografske dediščine.
Prav ti objekti ta odprt razstavni prostor cvetja ločijo od tovrstnih ostalih. Zaradi obogatitve ponudbe in predvsem potrebe
po dopolnjevanju in izpopolnjevanju ureditve odprtega razstavnega prostora se z lokacijskim načrtom predvidi prostor
za postavitev razglednega stolpa, ki omogoči obiskovalcu
gaja tudi pogled na zasajeno cvetja iz ptičje perspektive in
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spremeni in dopolni Odlok o ureditvenem načrtu Savinjskega
gaja (Uradni list RS, št. 37/94 in 43/94).
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta
1990, usklajenega leta 1989 za območje Občine Mozirje; v
nadaljevanju: Spremembe in dopolnitve prostorskih planskih
aktov občine (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin, št.
8/2000 z dne 27. 12. 2000) opredeljujejo območje naselja
Mozirje na desnem bregu reke Savinje kot turistično, športno in rekreacijsko cono, ki se podrobneje ureja z Odlokom
o ureditvenem načrtu Savinjskega gaja (Uradni list RS, št.
37/94 in 43/94).
3. člen
(predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta)
Z lokacijskim načrtom se predvidi primerna parcelacija,
arhitektonsko in krajinsko oblikovanje ter infrastrukturna
rešitev območja razglednega stolpa, ki bo sprejemljiva predvsem iz krajinskega vidika in že urejenega območja površin
namenjenih cvetnim zasaditvam, objektom in povezovalnim
potem. Območje predvidene ureditve je namenjeno postavitvi
razglednega stolpa kot sestavnega dela odprtega razstavnega prostora.
4. člen
(okvirno ureditveno območje lokacijskega načrta)
Predvidena postavitev razglednega stolpa in ureditev obsega parcelo št. 692/3 k.o. Mozirje, centralno v območju gaja
med obstoječimi urejenimi površinami za zasaditve cvetja.
5. člen
Lokacijski načrt se pripravi kot sprememba in dopolnitev
Odloka o ureditvenem načrtu Savinjskega gaja (Uradni list
RS, št. 37/94 in 43/94) po skrajšanem postopku. Vsebine
tekstualnega in grafičnega dela načrta morajo biti skladne
z ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02 in št. 08/03), ZGO-1
(Uradni list RS, št. 110/02) in podzakonskimi akti, zakonskimi
predpisi drugih področij ter občinskimi odloki.
6. člen
(nosilci urejanja in drugi udeleženci)
Pri pripravi lokacijskega načrta bodo sodelovali:
– načrtovalec lokacijskega načrta, ki ga izbere investitor
E.H.D. Mozirski gaj
– Občina Mozirje
– organi in organizacije kot nosilci urejanja prostora s
smernicami in mnenji:
– Občina Mozirje,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Sektor za
varstvo okolja, Sektor za vodno gospodarstvo, Sektor za
varstvo narave – ARSO območna enota Celje
– RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje
– Zavod RS za varstvo narave, območna enota Celje
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d.
– Telekom Slovenije, PE Celje
– Komunala Mozirje(vodovod, kanalizacija, odpadki)
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
pridobiti smernice in mnenja še drugih organov in organizacij,
ki niso našteti v zgornjem odstavku, se le te pridobi v postopku priprave.
V postopku izdelave lokacijskega načrta nosilci urejanja prostora upoštevajo določila 34. člena ZureP-1 in
podajo svoje smernice in mnenja v roku 15 dni. V kolikor ne
podajo smernic in mnenj v predpisanem roku, se šteje, da
jih nimajo.
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Za smernice in mnenja zaprosi načrtovalec, ki je tudi
pripravljalec lokacijskega načrta, po naročilu investitorja.
7. člen
(seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve)
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati:
– Spremembe in dopolnitve prostorskih planskih
aktov občine (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin, št.
8/00 z dne 27. 12. 2000)
– odlok o ureditvenem načrtu Savinjskega gaja
(Uradni list RS, št. 37/94 in 43/94)
– priporočila prostorske konference
– pridobljene smernice.
Izdelati je potrebno stokovne podlage v katerih je
potrebno posebej obdelati naslednje tematske sklope in
usmeritve:
– analizo stanja (naravne in grajene krajine, geologijo, morfologijo, funkcije)
– načrtovano prostorsko ureditev kot celovito
urbanistično, arhitekturno in predvsem krajinsko ureditev
– prometno rešitev
– ureditev energetskih, vodovodnih, komunalnih,
toplovodnih in drugih komunalnih ureditev
– okoljevarstvene ureditve in rešitve z utemeljitvami
– zasnovo rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami
– podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih
pravic
– načrt parcelacije
– poročilo o vplivu načrtovanih prostorskih ureditev
na okolje.
Izdelava dodatnih strokovnih podlag se določi v postopku priprave lokacijskega načrta.
8. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag)
Strokovne podlage in rešitve načrtovane prostorske
ureditve izdela v skladu s 158. členom ZureP-1 (Uradni list
RS, št. 110/02) načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje 130. člena
ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02) in ga izbere investitor.
Pripravljalec in načrtovalec poskrbita za strokovno
rešitev prostorske ureditve v skladu z ZureP-1
Potrebne geodetske podlage pridobi načrtovalec na
Geodetski upravi.
9. člen
(roki za pripravo in sprejem lokacijskega načrta)
Postopek priprave in sprejemanja lokacijskega načrta
bo potekal po naslednjem terminskem planu, ki ni natančno definiran, ker je odvisen od investitorja in njegovega
izbranega načrtovalca:
– Osnutek pripravi načrtovalec po zaključeni prostorski konferenci in sprejetem programu priprave, ki ga
sprejme župan in se objavi v uradnem glasilu.
– Načrtovalec zaprosi pristojne nosilce planiranja za
smernice, ki jih le ti podajo v roku 15 dni.
– Načrtovalec v dogovorjenem roku s pripravljalcem posreduje osnutek županu, ki ga na podlagi sklepa
občinskega sveta javno razgrne za 15 dni, ter z objavo
v uradnem glasilu in z obvestilom na krajevno običajen
način najmanj en teden pred razgrnitvijo seznani javnost
s časom in krajem razgrnitve predloga in njegove javne
obravnave.
– Načrtovalec pripravi strokovna stališča do pripomb
iz javne razgrnitve in obravnave v roku 5 dni po zaključeni
javni razgrnitvi in jih posreduje županu.
– Občinski svet se na predlog župana opredeli do
strokovnih stališč na pripombe iz javne razgrnitve.
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– Načrtovalec poskrbi za pripravo usklajenega predloga v roku 15 dni in pridobi mnenja nosilcev urejanja
prostora v zakonskem roku.
– Župan občine posreduje usklajen lokacijski načrt
skupaj s zavzetimi stališči do pripomb, pripombami iz javne
razgrnitve in obravnave ter s priporočili in mnenji nosilcev
urejanja porostora v obravnavo in sprejem z odlokom.
– Odlok objavi občina v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem lokacijskega načrta)
Finančna sredstva za pripravo in izdelavo lokacijskega
načrta kot spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem
načrtu Savinjskega gaja (Uradni list RS, št. 37/94 43/94) zagotovi investitor in občina.
11. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 350-03/04-01
Mozirje, dne 14. maja 2004.
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l. r.

NOVO MESTO
3967.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe
plakatnih mest za volitve poslancev v Državni
zbor RS

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o volilni
kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97), Mestna občina
Novo mesto objavlja

POGOJE ZA PRIDOBITEV
pravice do uporabe plakatnih mest za volitve
poslancev v Državni zbor RS
I. BREZPLAČNA UPORABA PANOJEV
1. V skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o volilni
kampanji bosta vsakemu organizatorju volilne kampanje na
razpolago dva brezplačna mobilna panoja in sicer eden na
razširjenem pločniku ob cesti pred stavbo Seidlova cesta 1
v Novem mestu in ob Seidlovi cesti (zelenica med parkiriščem in pločnikom) nasproti poslovno stanovanjske soseske
»Plava laguna«.
2. Panoji bodo dodeljeni posameznemu organizatorju
volilne kampanje na podlagi pisne vloge, naslovljene na
Mestno občino Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti
in komunalne zadeve, Novo mesto, Seidlova cesta 1. Vloge
morajo prispeti najkasneje do ponedeljka 23. 8. 2004 do
12. ure. Vrstni red dodeljenih panojev bo določen na osnovi
žrebanja, ki bo 23. 8. 2004 ob 13. uri v sejni sobi, Novi trg 6,
II. nadstropje.
3. Organizator volilne kampanje bo na dodeljena panoja lahko sam nameščal plakate in skrbel za urejenost in
zglednost panoja.
4. Na panoju mora biti ves čas izvajanja volilne kampanje izpisano ime organizatorja volilne kampanje.
5. V pisnem zahtevku za dodelitev panojev mora biti navedeno ime osebe, ki bo odgovorna za urejenost panoja.
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6. V skladu s tretjim odstavkom 33. člena Odloka
o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine
Novo mesto, se organizatorju volilne kampanje, na podlagi dodatne pisne vloge, oprosti plačilo komunalne takse
za postavitev petih prenosljivih uličnih panojev ali drugih
oglaševalnih objektov, s skupno oglaševalno površino 15
m2, postavljenih na območju Mestne občine Novo mesto.
Vloga mora vsebovati navedbo lokacije za posamezni
pano za oglaševanje in soglasje lastnika nepremičnine, če
je ta v zasebni lasti. Organizator postavi panoje na lastne
stroške na podlagi izdane odločbe oziroma dovoljenja.
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zadeve na podlagi vloge oziroma podatkov, zahtevanih po
odloku o plakatiranju, kar je skladno z določili drugega odstavka 9. člena Zakona o volilni kampanji.
Št. 006-02-2/2004-1805
Novo mesto, 27. julija 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

II. UPORABA DRUGIH PANOJEV
V Mestni občini Novo mesto ureja področje plakatiranja in obveščanja Odlok o plakatiranju in obveščanju
(Uradni list RS, št. 44/02 in 60/02) po katerem izvajajo plakatiranje in obveščanje naslednji pooblaščeni izvajalci:
A) na javnih obvestilnih mestih:
– JP KOMUNALA Novo mesto d.o.o., Podbevškova
ulica 12, 8000 Novo mesto.
B) na velikih reklamnih panojih:
– NOUA d.o.o. Novo mesto, Ljubljanska cesta 1,
Novo mesto,
– KONVIKT d.o.o. Novo mesto, Šolska ulica 6, Novo
mesto,
– INTERFLASH d.o.o., Trebnje, Cesta Gubčeve
brigade 28.
C) s transparenti
– NOUA d.o.o. Novo mesto, Ljubljanska cesta 1,
Novo mesto in
– KONVIKT d.o.o. Novo mesto, Šolska ulica 6, Novo
mesto.
D) na panojih na drogovih javne razsvetljave
– SPORTI d.o.o. Novo mesto, Košenice 83, Novo
mesto.
2. Vsi navedeni izvajalci so po odloku zavezani zagotoviti vsem zainteresiranim, še zlasti političnim strankam
v času volilne kampanje, enake pogoje za plakatiranje
(26. člen Odloka o plakatiranju in obveščanju).
3. Vsi navedeni izvajalci razpolagajo s trajnimi oglasnimi panoji oziroma površinami, so pa tudi pooblaščeni za
urejanje dodatnih obvestilnih mest.
4. Za uporabo panojev oziroma obvestilnih mest izvajalcev pod A, B, C in D gre obveznost plačila komunalne takse Mestni občini Novo mesto in neposredno plačilo
stroškov izvajalcev za uporabo panojev in za nameščanje
plakatov.
5. Pogoje za uporabo obvestilnih mest izvajalcev pod
B, C in D določajo izvajalci sami, Mestni občini Novo mesto
pa so dolžni odvesti komunalno takso.
6. Za uporabo javnih obvestilnih mest (izvajalca pod
A) izvajalec zaračunava stroške za nameščanje plakatov,
Mestna občina Novo mesto pa naknadno, na podlagi podatkov izvajalca, odmeri komunalno takso z odločbo po
Odloku o komunalni taksi v Mestni občini Novo mesto
(Uradni list RS, št. 44/02).
7. Plakatiranje izven stalnih in urejenih dodatnih obvestilnih (plakatnih) mest, kakor tudi druge oblike posredovanja obvestil uvršča odlok o plakatiranju (32. člen) med
tako imenovane mobilne oblike posredovanja obvestil, ki
ravno tako podležejo obveznosti plačila komunalne takse.
Le-to odmeri Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne

POLZELA
3968.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Polzela za leto 2003

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 27. člena statuta
Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet
občine Polzela na 10. redni seji dne 29. 6. 2004 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Polzela
za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine
Polzela za leto 2003.
2. člen
Proračun Občine Polzela za leto 2003 je realiziran v
naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto
Skupina
podskupina
1

70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
722
73
730
74
740

Opis

2

V tisočih
Realizacija
2003
5

I. 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 od
premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega pr
PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih instit.

552.206

II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

551.085

369.475
335.902
255.511
32.527
47.864
33.573
17.866
1.672
72
1.459
12.504
3.284
3.284
150
150
179.298
179.298
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40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
430

Št.

TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neprofinim organizacijam in
ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi
III.
PRORAČUNSKI
(I.-II.)

126.773
28.704
4.216
89.816
505
3.532
225.644
5.255
118.160
23.336
78.893
132.975
132.975
65.693
65.693

PRESEŽEK

1.122

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V tisočih

Konto
Skupina
podskupina
1

75
752

44

Opis

2

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
Kupnine iz naslova privatizacije

Realizacija
2003
5

2.822
2.822
2.822

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V)

C) RAČUN FINANCIRANJA
Konto
Skupina
podskupina
1

Opis

50
500

ZADOLŽEVANJE
Domače zadolževanje

55

VIII. ODPLAČILA DOLGA

550

Odplačila domačega dolga

2

VII. ZADOLŽEVANJE

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA
RAČUNIH
(I+IV+VII-II-V-VIII)
X.
NETO
ZADOLŽEVANJE
(VII-VIII-IX)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
31. 12. 2003
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3. člen
Podrobnejša realizacija prihodkov in odhodkov ter
drugih prejemkov in izdatkov proračuna Občine Polzela je
izkazana v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih
terjatev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v
splošnem delu zaključnega računa proračuna.
Realizacija odhodkov in drugih izdatkov po uporabnikih
je prikazana v posebnem delu zaključnega računa proračuna
Občine Polzela.

nije.

4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike SloveŠt. 015-00/006/04
Polzela, dne 29. junija 2004.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar dipl. inž. gradb. l. r.

3969.

Sklep o zvišanju cen programov predšolske
vzgoje v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec
Polzela

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 12/96, 44/00) je Občinski svet občine Polzela na
10. redni seji dne, 29. 6. 2004 sprejel

SKLEP
o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v
Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela
I
Cene programov v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela se zvišajo v letu 2004 za 5% dnevni program in znašajo
mesečno:

2.822
Program vrtca

V tisočih
Realizacija
2003
5

Veljavne
cene

1. dnevni program (6-9 ur,
vsi obroki prehrane)
78.731
– za otroke v oddelkih prve- 68.099
ga starost.obdobja
– za otroke v oddelkih drugega star.obdobja

%
povečanja

predlog od
1. 7. 2004

5
5

82.667
71.504

II
Cene programov iz I. točke se uporabljajo za izračun
plačila staršev za otroka iz Občine Polzela, vključenega v
izbran program predšolske vzgoje od 1. 7. 2004.
672
672
3.271
-672
2.822
3.271

III
Ta sklep je bil objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 640-02/2047/2004
Polzela, dne 29. junija 2004.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, dipl. inž. gradb. l. r.
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3970.

Sklep o javni razgrnitvi

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 29. člena Statuta Občine
Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je župan Občine Prebold
dne 2. 8. 2004 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi
I
Javno se razgrne predlog Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Prebold, ki ga je pod številko projekta 09/2004 izdelala Regijska razvojna družba d.o.o. iz
Domžal.
II
Prostorski ureditveni pogoji občine Prebold (spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za del območja Občine Žalec z oznako PUP3, Uradni list RS, št. 35/96
in prostorskih ureditvenih pogojev za del območja Občine
Žalec z oznako PUP2, Uradni list RS, št. 35/96) bodo javno
razgrnjene v prostorih sejne sobe v 1. nadstopju Občine Prebold, Hmeljarska 3, 3312 Prebold.
III
Javna razgrnitev se začne z 16. 8. 2004 in traja do
16. 9. 2004.
IV
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer v torek, dne 14. 9. 2004, ob 19. uri v avli Dvorane
Prebold, Hmeljarska cesta 8, 3312 Prebold.
V
Pisne pripombe k predlogu prostorskih ureditvenih pogojev Občine Prebold lahko vpišete v knjigo pripomb na kraju
javne razgrnitve ali pošljete na Občino Prebold, Hmeljarska
3, 3312 Prebold.
Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom
opremljene pripombe in predlogi. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

nije.

VI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
priznanjih in nagradi Občine Puconci
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve odloka o priznanjih in nagradi Občine Puconci (Občinsko glasilo Občan,
št. 8 z dne 28. 9. 1998).
V 2. členu odloka se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. priznanje župana Občine Puconci«.
2. člen
V 3. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena o podelitvi priznanja župana Občine Puconci odloča župan.«.
3. člen
Za 10.a členom se doda nov VI. del odloka, ki se imenuje: »VI. PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE PUCONCI«.
Dosedanji VI. in nadaljnji deli odloka z naslovi se temu
ustrezno preštevilčijo.
4. člen
Doda se nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
Priznanje župana Občine Puconci je v obliki listine, katere obliko določi župan. O podelitvi odloča župan, podeli pa
ga kot odziv na dosežke, uspehe in ustvarjanja na področjih
dela iz 5. člena tega odloka.
V posameznem letu lahko župan podeli največ eno
priznanje.«
5. člen
V 11. členu se za besedo »predloge« doda besedilo
»razen priznanja župana Občine Puconci«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Javni razpis se objavi najkasneje do 31. 8. za tekoče
leto.
6. člen
Spremeni se drugi odstavek 18. člena in se glasi:
»Evidenco vodi pristojni javni uslužbenec občinske
uprave.«
7. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 097-1/2004
Puconci, dne 15. julija 2004.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

Prebold, dne 2. avgusta 2004.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

ROGAŠOVCI
PUCONCI
3971.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
priznanjih in nagradi Občine Puconci

Na podlagi 16. člena statuta Občine Puconci (Uradni list
RS, št. 35/99, 23/01, 65/02 in 89/02) je Občinski svet občine
Puconci na 3. izredni seji dne 15. 7. 2004 sprejel

3972.

Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih
aktov s prostorskimi sestavinami planov
Občine Rogašovci

Na podlagi določil 12., 171. in 173. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 17. člena
Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02
in 29/03) je Občinski svet občine Rogašovci na seji dne 16. 7.
2004 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o uskladitvi prostorskih ureditvenih aktov
s prostorskimi sestavinami planov
Občine Rogašovci
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo uskladitve prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Goričkega v občini Murska
Sobota (Uradne objave, št. 10/90) v nadaljevanju: PUP Goričko), s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Murska Sobota za območje občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 37/00,
v nadaljevanju: prostorske sestavine planov.)
2. člen
Skladno z grafičnimi podlagami prostorskih sestavin
planov iz 1. člena tega odloka, se spremenijo meje območij
naselij in ostalih namenskih površin, ki se urejajo z Odlokom
o PUP Goričko.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva sprejetja
na seji občinskega sveta.
Št. 015 03-4/2004-1
Rogašovci, dne 16. julija 2004.
Župan
Občine Rogaševci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

3973.
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– v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan, na območju Občine Rogašovci, ustanovljene z zakonom o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93)
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo
namenske rabe zemljišč na območju Občine Rogašovci, ki
zavzema naslednje katastrske občine: Kramarovci, Nuskova,
Pertoča, Rogašovci in Serdica.
3. člen
Spremeni se kartografski del dolgoročnega plana Občine Murska Sobota na območju Občine Rogašoci, in sicer:
Karte v merilu 1 : 25000
1. Zasnova primarne rabe
2. Zasnova kmetijstva in gozdarstva
4. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 in sicer
pregledni katastrski načrti v merilu 1 : 5000 kot so navedeni
v 3. členu tega odloka.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota
za območje Občine Rogašovci začnejo veljati osmi dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se
od dneva sprejetja odloka na seji občinskega sveta.
Št. 015 03-5/2004-1
Rogašovci, dne 16. julija 2004.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Murska
Sobota za obdobje od leta 1986–2000 in
družbenega plana Občine Murska Sobota za
obdobje 1986–1990 za območje nove Občine
Rogašovci

3974.

Sklep o določitvi in uporabi sredstev za
nekatere osebne potrebe upravičencev
vključenih v socialno varstvene zavode

Na podlagi določil 12., 171. in 173. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 17. člena
Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99,76/02 in
29/03) je Občinski svet občine Rogašovci na seji dne 16. 7.
2004 sprejel

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 99. člena 100.a
Zakona o socialnem varstvu – uradno prečiščeno besedilo
(Uradni list RS, št. 36/04) ter 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02 in 29/03) je Občinski svet
občine Rogašovci na 13. redni seji dne 16. 7. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Murska
Sobota za obdobje od leta 1986–2000 in
družbenega plana Občine Murska Sobota za
obdobje 1986–1990 za območje nove Občine
Rogašovci

SKLEP
o določitvi in uporabi sredstev za nekatere
osebne potrebe upravičencev vključenih v
socialno varstvene zavode

1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o
spremembah in dopolnitvah (Uradni list RS, št. 37/00) prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave, št.
24/86), dopolnjenega v letu 1990 (Uradne objave, št. 10/90)
– v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Murska
Sobota za obdobje od leta 1986-1990 (Uradne objave, št.
24/86), dopolnjenega v letu 1987 (Uradne objave, št. 7/87)

1. člen
Upravičencu do celodnevnega institucionalnega varstva
v socialno varstvenih zavodih, ki je v celoti oproščen plačila
storitve in katerega zavezanci so deloma ali v celoti oproščeni plačila prispevka, Občina Rogašovci priznava sredstva za
kritje nekaterih osebnih potreb.
2. člen
Sredstva za kritje nekaterih osebnih potreb se zagotovijo upravičencu iz 1. člena tega sklepa v višini vsakokratne
predpisane premije prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in 100 SIT/dan dodatka.
3. člen
Sredstva za kritje drobnih osebnih potreb upravičenca
so namenjena za:
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1. plačilo prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja,
2. za kritje nekaterih drobnih osebnih potreb (žepnina).
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 152 04-6/2004-5
Rogašovci, dne 16. julija 2004.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

SEVNICA
3975.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Sevnica za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana Občine Sevnica za obdobje
1986–1990

Na podlagi 23. in 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 16. člena Statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00 in
65/03) je Občinski svet občine Sevnica na 14. redni seji dne,
19. 7. 2004, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica
za obdobje 1986–2000 in družbenega plana
Občine Sevnica za obdobje 1986–1990
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje
1986–2000 (Uradni list SRS, št. 10/88, 20/89; Uradni list
RS, št. 20/94, 102/00, 36/02 – v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in družbenega plana Občine Sevnica za obdobje
1986–1990 (Uradni list SRS, št. 10/88, 20/89; Uradni list RS,
št. 20/94, 102/00, 36/02 – v nadaljnjem besedilu: družbeni
plan), ki se nanašajo na:
– širitev ureditvenih območij naselij Blanca, Račica in
Pijavice,
– oblikovanje poslovno obrtne cone Boštanj, Log in
Radna,
– definiranje lokacij ČN po naseljih,
– potrebe kmetijstva za namakanje.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega in družbenega
plana)
1. V besedilu 2. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega
plana Občine Sevnica v poglavju 3.3.3.2. Zasnova čiščenja
odpadnih voda se črta sedmi odstavek in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Za izgradnjo kanalizacijskih sistemov za aglomeracijo
v Občini Sevnica, ki še nimajo izdelanega reševanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, je potrebno zgraditi čistilne naprave, obnoviti obstoječe čistilne naprave ter
izgraditi magistralne, primarne in sekundarne kanalizacije.«
2. V besedilu 2. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega pla-
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na Občine Sevnica v poglavju 4.5 Kmetijstvo se za zadnjim
odstavkom dodata dva nova odstavka, ki glasita:
»Za potrebe namakanja v Občini Sevnica je izdelana
strokovna podlaga: Izdelava strokovnih podlag namenske
rabe prostora za potrebe kmetijstva (Inštitut za vode RS,
februar 2004, Ljubljana), ki je sestavni del sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Sevnica.
Te ureditve, ki jih obravnava strokovna podlaga, ne veljajo za območja pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti
in naravnih vrednot, navedena v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin planskega akta občine Sevnica« (Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, št. 1-III-71/3-O-04, marec 2004).
Skladno s 5. in 6. členom Zakona o ratifikaciji evropske
konvencije o varstvu arheološke dediščine (Uradni list RS, št.
7/10. 4. 1999/21), ki pogodbenice zavezuje, da s primernimi
ukrepi zagotovijo možnost izvedbe predhodnih arheoloških raziskav in arheoloških pregledov, je na območjih z vkopanimi namakalnimi sistemi obvezna izvedba ekstenzivnih in intenzivnih
terenskih pregledov; na podlagi rezultatov raziskav pa pristojna
enota zavoda izda nadaljnje kulturnovarstvene pogoje.
Na vseh obravnavanih območjih pa je skladno s 58. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št.
7/99) obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki določa,
da je ob morebitnih arheoloških najdbah potrebno območje
ustrezno zaščititi in o najdbi nemudoma obvestiti območno
enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Raziskave po
Zakonu o varstvu kulturne dediščine potekajo na stroške
investitorja.«
3. V besedilu 5. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Občine Sevnica v poglavju 8.1.7. Komunalna infrastruktura
črta besedilo drugega odstavka Odvajanje odpadnih voda in
nadomesti z naslednjim besedilom:
»Na območju urbanistične zasnove Sevnica je zgrajen
sistem reševanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
voda, ki ga je potrebno dograditi. Vsi uporabniki se morajo
priključiti na kanalizacijski sistem.«
4. V besedilu 8. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega
plana Občine Sevnica v poglavju 10. Pregled organizacijskih
nalog potrebnih za dopolnjevanje in uresničevanje prostorskih sestavin planskih aktov se v odstavku Infrastrukturno
omrežje črta četrta alineja in črta celotno besedilo odstavka
Področje zbiranja in čiščenja odpadnih vod.
5. Kartografska dokumentacija k planu se spreminja na
tistih kartah, kjer so predlagane spremembe oziroma dopolnitve, in sicer v naslednjih delih:
Kartno gradivo v merilu 1 : 25 000
I. Zasnova namenske rabe prostora
II. Zasnova infrastrukturnih omrežij
III. Zasnova varovanih in zavarovanih območij
6. V besedilu 4. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Sevnica v poglavju 7.1. Zasnova urejanja prostora
z vrstami prostorskih izvedbenih aktov (PIA) za zadnjim od
odstavkom doda novo besedilo, ki glasi:
»Prostorske sestavine plana Občine Sevnica se dopolnijo s PROGRAMSKIMI ZASNOVAMI za:
A) Širitev ureditvenih območij naselij Blanca, Račica in
Pijavice
B) Oblikovanje poslovnih con v Boštanju, Logu in v
Radni
C) Definiranje lokacij čistilnih naprav po naseljih
A) Širitev ureditvenih območij naselij Blanca, Račica in Pijavice
OBMOČJE PO PARCELAH
– ŠIRITEV STANOVANJSKE POZIDAVE NA BLANCI
Območje je na severovzhodnem delu zahodu omejeno
z obstoječim stanovanjskim območjem, na jugu z območjem

Uradni list Republike Slovenije
oskrbnih in storitvenih dejavnosti, na severu z gozdom in na
vzhodu z najboljšimi kmetijskimi površinami. Velikost celotnega zemljišča je ca. 0,76 ha in se nahaja na parcelah: k.o.
Blanca: p. št. , 408, 412, 413, 415, 419, 420, 463/1, 681.
– ŠIRITEV STANOVANJSKE POZIDAVE NASELJA
RAČICA
Območje na severni in severozahodni strani omejujejo
najboljša kmetijska zemljišča, na vzhodni strani gozd, medtem ko na jugozahodni strani meji na obstoječe stanovanjsko
območje naselja Račica. Velikost celotnega zemljišča je ca.
0,3 ha in se nahaja na parcelah: k.o. Loka pri Zidanem mostu: p. št. 602/17, 602/18, 602/19, 603/1, 604/1, 604/6.
– ŠIRITEV STANOVANJSKE POZIDAVE NASELJA
PIJAVICE
Območje je z vseh strani obdano z najboljšimi kmetijskimi površinami, medtem ko na zahodni strani meji na ureditveno območje naselja Pijavice. Velikost celotnega zemljišča
je ca. 0,23 ha in se nahaja na parcelah: k.o. Pijavice: p. št.
59/6, 59/7, 68/1, 1601.
OPIS DEJAVNOSTI
– ŠIRITEV STANOVANJSKE POZIDAVE NA BLANCI
Širitev je predvidena na severnem delu naselja, severno
nad območjem, namenjenim za oskrbno storitvene dejavnosti, kjer so še nepozidane površine, ki pa so namenjene širitvi
za potrebe obstoječega šolskega kompleksa.
Iz obstoječega gospodarskega potenciala izhaja potreba po razvoju novih gospodarskih in stanovanjskih območij.
– ŠIRITEV STANOVANJSKE POZIDAVE NASELJA
RAČICA
Konfiguracija terena znotraj ureditvenega območja naselja omejuje gradnjo na obcestni pas, zato je predlagana
širitev naselja na sprejemljivejšo lokacijo.
Iz obstoječega gospodarskega potenciala izhaja potreba po razvoju novih stanovanjskih območij.
– ŠIRITEV STANOVANJSKE POZIDAVE NASELJA
PIJAVICE
Zaradi konfiguracije terena znotraj ureditvenega območja naselja ni predvidenih novih površin za pozidavo, medtem
ko obstoja interes domačinov po območjih za stanovanjsko
gradnjo.
V naselju ni razvitih dejavnosti, ki bi vplivale na njegov
gospodarski razvoj.
PODROBNEJŠA NAMENSKA RABA POVRŠIN
– ŠIRITEV STANOVANJSKE POZIDAVE NA BLANCI
S predvidenimi ureditvami bo območje namenjeno širitvi
individualne stanovanjske gradnje v naselju Blanca. Predvidenih je ca. 6 novih stanovanjskih objektov, ki morajo biti
prilagojeni obstoječi tipologijo objektov v naselju.
– ŠIRITEV STANOVANJSKE POZIDAVE NASELJA
RAČICA
S predvidenimi ureditvami bo območje namenjeno širitvi stanovanjskega območja naselja Račica za ca. 2 nova
objekta, ki pa morata biti od gozdnega roba odmaknjena za
najmanj 1 sestojno višino in prilagojena obstoječi tipologiji
objektov v naselju.
– ŠIRITEV STANOVANJSKE POZIDAVE NASELJA
PIJAVICE
S predvidenimi ureditvami bo območje namenjeno širitvi
stanovanjskega območja naselja Pijavice, in sicer za ca. 2
– 3 nove objekte, ki morajo biti prilagojeni obstoječi tipologijo
objektov v naselju.
INFRASTRUKTURNA OMREŽJA, OBJEKTI IN NAPRAVE
Prometno omrežje
– ŠIRITEV STANOVANJSKE POZIDAVE NA BLANCI
Glavni dostop do predvidenega stanovanjskega območja bo mogoč po javni poti JP 872551 Blanca – Polje
– Kladje, ki poteka preko južnega dela obravnavanega ob-
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močja. Znotraj območja je predvidena ureditev dovoznih in
interventnih poti do posameznih objektov. Preko območja
poteka »stara« oziroma neaktualna trasa hitre železniške
proge (v proučevanju).
– ŠIRITEV STANOVANJSKE POZIDAVE NASELJA
RAČICA
Skozi naselje poteka v smeri severozahod – jugovzhod
regionalna cesta R3-679 Loka pri Zidanem mostu – Žirovnica. Nanjo se veže javna po JP 872061 Gričar – Podradež, iz
katere bo možen dostop do predvidenih lokacije.
– ŠIRITEV STANOVANJSKE POZIDAVE NASELJA
PIJAVICE
Skozi naselje Pijavice poteka lokalna cesta LC 425321
Puščava – Hrastovica – (Obč. meja TR/SE) – Pijavice, iz
katere bo možen dostop do lokacij, ki so predvidene južno
od te ceste.
Komunalna infrastruktura
Vodovod
Oskrba s pitno vodo je urejena iz javnega vodovodnega
omrežja.
Novi objekti bodo priključeni na obstoječ vodovodni
sistem, in sicer po pogojih upravljavca.
Kanalizacija
Odpadne vode se vodi v nepretočne nepropustne greznice na občasno praznjenje. Po izgradnji kanalizacijskega
sistema se morajo objekti priključiti na kanalizacijski sistem,
ki mora biti zgrajen vodotesno in oljeneprepustno.
Meteorne vode s streh, cest okoli objekta in zelenic se
spelje direktno v ponikovalnico ali po bližnjem terenu.
Odpadki
Odvoz komunalnih odpadkov na deponijo je urejen. Odpadke se zbira v tipske posode, ki morajo biti dostopne za
specialno vozilo za odvoz odpadkov.
Energetska infrastruktura
Priklop objektov na obstoječe elektroenergetsko omrežje v naseljih Pijavice in Račica mora biti izveden z zemeljskim
kablom ustreznega preseka iz najbližje kabelske priključne
omarice.
Preko predvidenega stanovanjskega območja naselja
Blanca poteka 20 kV daljnovod, ki ga je potrebno upoštevati
pri nadaljnjem načrtovanju prostora v smislu 10m koridorja
na vsako stran od osi daljnovoda. Območje se bo napajalo
iz obstoječega omrežja.
TK omrežje in sistem zvez
Novopredvideni objekti se bodo priključevali na obstoječe TK omrežje in sistem zvez.
Predvideni objekti v stanovanjski coni naselja Blanca se
bodo z zemeljskimi TK priključki navezovali na obstoječe TK
omrežje, ki se nahaja zahodno od lokacije.
V naselju Račica bo izveden priključek na obstoječe TK
omrežje, ki poteka ob javni poti JP 872061.
V naselju Pijavice se nahaja obstoječe TK omrežje zahodno od predvidene lokacije. Novopredvideni objekti pa se
nanj priključujejo z zemeljskimi TK priključki.
USMERITVE ZA ARHITEKTONSKO, URBANISTIČNO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati morfološke značilnosti,
krajino, vizualno izpostavljenost, ter ureditve objektov v smislu preoblikovanja tega prostora.
Predvidenih objekti morajo poleg potrebnih funkcionalnih pogojev izpolnjevati oziroma upoštevati predvsem
oblikovne pogoje, ki bodo arhitekturno prilagojeni avtohtoni
tipologiji naselja.
USMERITVE ZA VAROVANJE NARAVE, KULTURNE
DEDIŠČINE TER ZNAČILNIH KAKOVOSTNIH PRVIN
KRAJINE
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Nobeno izmed predvidenih območij za stanovanjsko
gradnjo ne posega v območje varovanja kulturne dediščine.
Na osnovi elaborata »Naravovarstvene smernice za
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskega
akta občine Sevnica (Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, marec 2004) se lokacija širitve naselja Račica nahaja na
območju, kjer se pričakuje obstoj naravnih vrednot. Elaborat
navaja priporočila za ravnanje na območjih naravnih vrednot
glede na vrsto posega (obsežna, manj obsežna zemeljska
dela in posegi pri zemeljskih delih v kmetijstvu) pred odkritjem, ki se jih smiselno upošteva pri navedeni lokaciji.
USMERITVE ZA VODNOGOSPODARSKE UREDITVE,
OBRAMBO IN ZAŠČITO TER VARSTVO OKOLJA
Obramba in zaščita
Predvideni objekti in ureditve morajo biti projektirani za
potresno območje VII. stopnje po MCS lestvici.
Varstvo voda
Upoštevati je potrebno naslednje:
– odpadne vode iz objektov – fekalne vode voditi v nepretočne nepropustne greznice na občasno praznenje, za
katero mora investitor pridobiti atest;
– fekalna kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno;
– po izgradnji kanalizacijskega sistema se morajo objekti priključiti na kanalizacijski sistem;
– meteorne vode s streh, cest okoli objekta in zelenic
speljati v ponikovalnico ali po bližnjem terenu.
Varstvo pred prekomernim hrupom
Predvidena stanovanjska območja spadajo v III. območje varstva pred hrupom po Uredbi o hrupu v naravnem
in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/96, 59/02)
ter Uredbi o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa
(Uradni list RS, št. 45/95).
Glede na značilnosti mejne vrednosti hrupa ne smejo
presegati zahtev za III. območje in sicer 60 (64) dBA za dan
in 50 (54) dBA za noč. V času gradnje in po ureditvi območij
emisije hrupa ne smejo presegati dovoljenih mejnih ravni
hrupa, ki so dovoljene za to območje.
Varstvo zraka
Na območju naselij Blanca, Pijavice in Račica ni večjih
onesnaževalcev zraka. Obstoječa obremenitev zraka ne sme
presegati dovoljenih koncentracij po Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti snovi v zraku (Uradni list
RS, št. 73/94, 52/02). Upoštevati pa je potrebno tudi Uredbo
o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega
zraka (Urist list RS, št. 52/02) ter Sklep o določitvi območij in
stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih
oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in
ozona v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 72/03).
Objekti bodo ogrevani individualno in ne bodo predstavljali povečanja emisij onesnaževanja ozračja.
Varstvo pred požarom
Predvideni objekti bodo locirani tako, da ne bodo predstavljali člena za prenos požara na sosednje objekte. Dovoz
z vsemi interventnimi vozili bo omogočen neposredno z
obstoječega oziroma predvidenega cestnega omrežja do
obravnavanih objektov.
B) Oblikovanje poslovnih con v Boštanju, Logu in
v Radni
OBMOČJE PO PARCELAH
– ŠIRITEV POSLOVNE CONE BOŠTANJ
Območje se nahaja v severnem delu Boštanja. Na severo in jugovzhodu ter na jugozahodu je omejeno s stavbnim
zemljiščem. Na severozahodu pa se razprostirajo najboljša
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kmetijska zemljišča. Lokacija je neposredno ob glavni cesti
G1-5 in meji na že obstoječo obrtno cono v Boštanju. Velikost
celotnega zemljišča je ca. 2,4 ha in se nahaja na parcelah:
k.o. Boštanj: p. št. 296/2, 296/3, 297/9.
– OBLIKOVANJE POSLOVNE CONE V LOGU
Območje se nahaja južno od glavne ceste G1-5 Arja
vas – Celje – Zidani most – Krško – Drnovo, približno 500m
jugovzhodno od naselja Log. Na zahodni strani ga omejujejo
najboljša kmetijska zemljišča, na južnem in jugovzhodnem
delu pa se razprostirajo gozdne površine. Velikost celotnega
zemljišča je ca. 1,8 ha in se nahaja na parcelah: k.o. Log:
p. št. 2532/288, 2532/289, 2532/575, 2532/656, 2532/657,
2532/663, 2532/664.
– SPREMEMBA NAMEMBNOSTI KOMUNALNE CONE
V RADNI V OBMOČJE ZA POSLOVNE DEJAVNOSTI
Območje se nahaja jugovzhodno od naselja Dolenji
Boštanj. Nahaja se ob dveh glavnih prometnicah, in sicer neposredno ob glavni cesti G1-5, ki predstavlja mejo na severovzhodu ter ob cesti proti Mirni, ki ga omejuje z južne strani.
Na zahodu meji na območje namenjeno obrtnim dejavnostim,
s severne oziroma severozahodne strani pa je omejitev reka
Mirna, ki se severno od obravnavanega območja izliva v reko
Savo. Velikost celotnega zemljišča je ca. 1 ha in se nahaja
na parcelah: k.o. Log: p. št. 2560, 2312/8, 2312/9, 2312/10,
2322/8, 2552/3, 2552/5.
OPIS DEJAVNOSTI
– ŠIRITEV POSLOVNE CONE BOŠTANJ
Širitev je predvidena med obstoječo obrtno cono na njenem skrajnem vzhodnem delu oziroma bencinskim servisom
Petrol na njenem severozahodnem delu, kjer je ob glavni
prometnici še nepozidana površina. Območje na južnem delu
omejuje stanovanjsko območje ter na severu glavna cesta
in reka Sava.
Iz obstoječega gospodarskega potenciala izhaja potreba po razvoju novih oskrbnih in storitvenih dejavnosti.
– OBLIKOVANJE POSLOVNE CONE V LOGU
Lokacija je predvidena izven naselja ob t.i. "betonarni",
kjer bi bilo smiselno oblikovati kompleks proizvodnih in servisnih dejavnosti. Območje, predvideno za ureditev proizvodno servisne cone Log, se nahaja ob glavni cesti G1-5.Zidani
most – Drnovo.
Iz obstoječega gospodarskega potenciala izhaja potreba po razvoju novih proizvodnih in servisnih območij.
– SPREMEMBA NAMEMBNOSTI KOMUNALNE CONE
V RADNI V OBMOČJE ZA POSLOVNE DEJAVNOSTI
Ob glavni cesti je locirano območje komunalnih dejavnosti.
Iz obstoječega gospodarskega potenciala izhaja potreba po razvoju novih oskrbnih in storitvenih območij, pri
čemer se predlaga prestrukturiranje komunalne cone v poslovno cono.
PODROBNEJŠA NAMENSKA RABA POVRŠIN
– ŠIRITEV POSLOVNE CONE BOŠTANJ
Predvidena je sprememba namenske rabe prostora iz
najboljših kmetijskih zemljišč v območje oskrbno storitvenih
dejavnosti kot zaokrožitev obstoječe cone ob prometno energetskem koridorju.
S predvidenimi ureditvami bo območje namenjeno razširitvi obstoječe obrtne cone v Boštanju. Predvidene so ca.
2-3 nove gradbene parcele.
– OBLIKOVANJE POSLOVNE CONE V LOGU
Predvidena je sprememba namenske rabe prostora
iz najboljših kmetijskih zemljišč in gozda v območje proizvodnih in servisnih dejavnosti. S predvidenimi ureditvami bo
območje namenjeno oblikovanju nove poslovne cone v Logu.
Predvidene so ca. 3 nove gradbene parcele z naslednjo programsko zasnovo: betonarna z možnostjo širitve dejavnosti,
postavitvijo silosov za cement, separacije, delavnice, odprtega skladišča in možnostjo izgradnje poslovnega objekta.
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Znotraj predlaganega območja je predvidena tudi ureditev
nove lokacije cestne baze, ki se sedaj nahaja na lokaciji
komunalne cone v Radni. Predvideni objekte v poslovni coni
morajo biti od gozdnega roba odmaknjeni za najmanj eno
sestojno višino. S postavitvijo objektov ne sme biti ovirano
gospodarjenje z gozdovi ter dostop do gozdnih parcel oziroma izvlek lesa iz zaledja ob Kameniškem potoku.
Na območju se uredijo tudi manipulacijske površine
ter parkirne površine za tovorna vozila in gradbeno mehanizacijo.
– SPREMEMBA NAMEMBNOSTI KOMUNALNE
CONE V RADNI V OBMOČJE ZA POSLOVNE DEJAVNOSTI
Predvidena je sprememba namenske rabe prostora
iz območja komunalnih dejavnosti v območje oskrbnih in
storitvenih dejavnosti kot zaokrožitev te cone ob prometno
energetskem koridorju. Obenem se predlaga prestavitev
lokacije cestne baze na primernejšo lokacijo izven ureditvenega območja naselja, in sicer v območje predvidene
poslovne cone Log. Predvidene so ca. 1–2 nove gradbene
parcele v skupni velikosti ca. 1ha. Na območju se uredijo
tudi manipulacijske površine ter parkirne površine.
INFRASTRUKTURNA OMREŽJA, OBJEKTI IN NAPRAVE
Prometno omrežje
– ŠIRITEV POSLOVNE CONE BOŠTANJ
Območje predvidene poslovne cone v Boštanju se
nahaja na južni strani glavne ceste G1-5 Arja vas – Celje
– Zidani most – Krško – Drnovo. Z južne strani je območje
omejeno z javno potjo JP 872906 Boštanjsko polje – Grajske njive, z vzhodne pa z lokalno cesto LC 372341 Dolenji
Boštanj – Grahovica – Brezovec. Glavni dostop v območje
oskrbnih in storitvenih dejavnosti bo možen preko obstoječega priključka v križišču glavne in lokalne ceste, ki ga
bo potrebno rekonstruirati. Na območju poslovne cone je
potreba ureditev internih dovoznih cest, interventnih poti ter
manipulativnih in parkirnih površin.
– OBLIKOVANJE POSLOVNE CONE V LOGU
Predvidena poslovna cona v Logu se nahaja v obcestnem pasu, tik ob glavni cesti G1-5 Arja vas – Celje – Zidani
most – Krško – Drnovo.
Na območju se uredijo interne dovozne ceste, interventnih poti in tudi manipulacijske ter parkirne površine za
tovorna vozila in gradbeno mehanizacijo. Za dostop v predvideno cono je potrebno urediti nov priključek z državnega
cestnega omrežja oziroma na glavno cesto G1-5, ki jo je
potrebno v dolžini ca. 200 m rekonstruirati. Nov priključek
mora biti lociran na lokaciji z najboljšo preglednostjo iz G1-5
in sicer tako, da je obvezna uvedba tretjega pasu za leve
zavijalce. Preko območja poteka trasa hitre železniške proge (v proučevanju).
– SPREMEMBA NAMEMBNOSTI KOMUNALNE
CONE V RADNI V OBMOČJE ZA POSLOVNE DEJAVNOSTI
Območje predvidene poslovne cone v Radni se nahaja med glavno ceste G1-5 Arja vas – Celje – Zidani most
– Krško – Drnovo in regionalno cesto R1-215 Trebnje – Mokronog – Boštanj. Slednja omejuje območje z njegove južne
strani. Na območju urejanja se izvedejo interne dovozne
ceste, interventne poti, manipulacijske in parkirne površine.
Za napajanje predvidene cone je potrebno urediti nov priključek z regionalne ceste R1-215, ga locirati čim dalj od
obstoječega priključka R1-215 na G1-5 in sicer tako, da je
obvezna uvedba tretjega pasu.
Lokaciji predvidene cone v Boštanju in v Radni se deloma nahajata v varovalnem progovnem pasu, kjer veljajo
pogoji glede gradenj objektov in naprav, in sicer je oddaljenost za objekte in naprave visoke med 3 m do 15 m najmanj
12 m od osi skrajnega tira.
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Komunalna infrastruktura
Vodovod
V naselju Boštanj je urejeno vodovodno omrežje,
na katerega bo možna priključitev obeh poslovnih con v
Boštanju in v Radni. Naselje Log ima zgrajeno svoje vodovodno omrežje. Možna je priključitev predvidene cone,
za potrebe po sanitarnih vodah, na obstoječe omrežje v
naselju Log ali pa se zgradi lasten vodovod iz najbližjega
črpališča. Za potrebe po tehnoloških vodah se kot vodni vir
uporabi reka Sava ali bližnji potok Kamenca.
Kanalizacija
Na območju predvidenih poslovnih con v Boštanju,
Logu in v Radni še ni zgrajeno kanalizacijsko omrežje. V
primeru izgradnje poslovnih objektov pred izgradnjo kanalizacijskega omrežja, morajo le ti imeti lastne sisteme
čiščenja odpadnih voda pred izpustom.
Vse manipulativne površine in parkirne površine, kjer
lahko pride do onesnaženja z naftnimi derivati, morajo biti
zgrajene vodotesno.
Neonesnažene meteorne padavinske vode s streh je
možno speljati neposredno v ponikovalnico.
Onesnažene meteorne vode morajo biti pred priključkom na kanalizacijo oziroma pred izpustom očiščene
preko lovilcev olj.
V Boštanju poteka kanalizacijsko omrežje v bližini železniške proge Trebnje – Sevnica, kjer je izgrajen lokalni
zbirni kolektor z izlivom v reko Savo. Za potrebe predvidene poslovne cone v Boštanju je predvidena izgradnja novega kanalizacijskega omrežja, in sicer je potek predviden
preko severnega dela te nove cone oziroma vzporedno
z glavno cesto G1-5. V poslovni coni Log je potrebna izgradnja lastnega kanalizacijskega kolektorja do centralne
čistilne naprave Sevnica. Za potrebe poslovne cone v
Radni je predvidena priključitev na glavni kanalizacijski
kolektor na centralno čistilno napravo Sevnica.
Odpadki
Za komunalne odpadke bo urejen ločen odvoz posameznih vrst odpadkov na komunalno deponijo. Posebne
odpadke se ustrezno skladišči ali pa jih pooblaščena organizacija odvaža na deponijo posebnih odpadkov.
Energetska infrastruktura
V bližini oziroma jugovzhodno od predvidene poslovne cone Boštanj je lokacija obstoječe transformatorske
postaje, od koder je možno izvesti visokonapetostno povezavo za lastno TP Poslovna cona Boštanj.
Na območju poslovne cone Radna je zgrajeno obstoječe nizkonapetostno električno omrežje, ki danes
napaja obstoječa objekta. V primeru potrebe po visokonapetostnem omrežju je potrebno izvesti visokonapetostno
navezavo na obstoječo transformatorsko postajo, ki se
nahaja južno od območja, v križišču regionalne ceste s
cesto proti Jutranjki.
Priključitev nove poslovne cone Log je možna z izgradnjo nove transformatorske postaje, katera se priključi
na obstoječe visokonapetostno omrežje, ki poteka ob
glavni cesti G1-5.
Trasa visokotlačnega plinovoda R42 poteka preko osrednjega dela območja predvidene poslovne cone
Boštanj, poteka vzporedno z glavno cesto G1-5 in pri
tem prečka območje predvidene poslovne cone Radna
v njenem severnem delu. Območja predvidene poslovne
cone Log pa ne tangira, ampak poteka na nasprotni strani
glavne ceste in nato prečka reko Savo. V 2x5 m pasu plinovoda se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji in
pod nadzorstvom pooblaščenca upravljavca.
Novi predvideni objekti se bodo priključevali na plinovodno omrežje.
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TK omrežje in sistem zvez
Novopredvideni objekti v poslovnih conah v Boštanju,
Logu in v Radni se priključijo na obstoječe telekomunikacijsko omrežje.
Preko predvidene poslovne cone v Boštanju potekata
dve trasi zemeljskega TK omrežja, ki ju bo potrebno zaradi
izgradnje novih objektov in ureditev ustrezno zaščititi in
prestaviti. Navedeno velja tudi za poslovno cono Log, kjer
bo z zunanjo ureditvijo, izgradnjo priključka na glavno cesto in priključitvijo na ostalo komunalno infrastrukturo tangirano obstoječe krajevno omrežje in medkrajevni optični
kabel ob glavni cesti. Na območju poslovne cone Radna
je že obstoječe zemeljsko telekomunikacijsko omrežje, ki
poteka vzporedno z glavno cesto preko območja predvidene poslovne cone.
USMERITVE ZA ARHITEKTONSKO, URBANISTIČNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju
posegov v prostor je potrebno upoštevati morfološke
značilnosti, krajino, vizualno izpostavljenost, ter ureditve
objektov v smislu preoblikovanja tega prostora.
Predvideni objekti morajo upoštevati potrebne tehnološke in funkcionalne pogoje ter biti obenem estetsko
oblikovani v smislu atraktivnosti, ne pa tako, da degradirajo oziroma razvrednotijo okolje in s tem obravnavana
zemljišča.
Na obravnavanih območjih v Boštanju, Logu in v Radni je predlagan oskrbno storitveni in proizvodno servisni
program, ki zahteva tudi različno oblikovanje objektov,
in sicer od večjih proizvodnih do manjših storitvenih objektov.
Po potrebi je možno tudi združevati ali razdruževati
predlagane parcele zaradi omogočanja fleksibilnosti delovanja cone.
Predvsem je pomembno oblikovanje objektov predvidenih poslovnih dejavnosti, ki so predvideni v pasu glavne
ceste. Ta pas je močno vizualno izpostavljen. Posebno
pozornost je potrebno podati kvalitetnemu oblikovanju objektov v coni, kot tudi ureditvi zelenih površin.
USMERITVE ZA VAROVANJE NARAVE, KULTURNE DEDIŠČINE TER ZNAČILNIH KAKOVOSTNIH PRVIN
KRAJINE
Na nobenem od območij predvidenih za poslovno
dejavnost ni evidentirana kulturna dediščina, le območje
poslovne cone Log se nahaja v neposredni bližini varovanega območja kulturne krajine Log – Loško polje (ZDR
931/00).
Na osnovi elaborata »Naravovarstvene smernice za
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskega
akta občine Sevnica (Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, marec 2004) lokacija obstoječe poslovne cone Radna
na manjšem delu posega v območje, ki je predlagano za
naravno vrednoto, in sicer 4483 – Mirna; reka z ohranjenim zgornjim tokom in mokrišči v Mirnski dolini; hidrološka
naravna vrednota ter ekološko pomembno območje – EPO
65500, opredeljeno tudi kot potencialno območje Natura
2000 z ident. št. SI3000059.
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo
usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot ter ohranjanja biotske raznovrstnosti, ki so navedeni
v naravovarstvenih smernicah. Za pripravo podrobnejših
prostorskih izvedbenih aktov je potrebno pridobiti podrobnejše naravovarstvene smernice, v katerih bodo določene konkretne varstvene usmeritve in pogoji za varstvo
naravnih vrednot in predlaganih zavarovanih območij ter
ohranjanje biotske raznovrstnosti. Pred začetkom izdelovanja projekta za izdajo gradbenega dovoljenja je treba
pridobiti naravovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam
pa tudi naravovarstveno soglasje.
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USMERITVE ZA VODNOGOSPODARSKE UREDITVE,
OBRAMBO IN ZAŠČITO TER VARSTVO OKOLJA
Obramba in zaščita
Predvideni objekti in ureditve morajo biti projektirani za
potresno območje VII. stopnje po MCS lestvici.
Varstvo voda
Upoštevati je potrebno naslednje:
– odpadne vode iz objektov – fekalne vode voditi v nepretočne, nepropustne greznice (za katero mora investitor pridobiti
atest) na občasno praznenje, v skladu s strokovnim Navodilom
o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85);
– fekalna kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno;
– po izgradnji kanalizacijskega sistema se morajo objekti priključiti na kanalizacijski sistem, ki mora biti zgrajen
vodotesno in oljenepropustno;
– vse manipulativne in parkirne površine, kjer lahko pride do onesnaženja z naftnimi derivati, morajo biti zgrajene
vodotesno;
– neonesnažene meteorne padavinske vode s streh je
možno speljati neposredno v ponikovalnico;
– onesnažene meteorne vode morajo biti pred priključkom na kanalizacijo oziroma pred izpustom očiščene preko
lovilcev olj;
– novo zgrajeni objekti morajo biti od meje vodnega
zemljišča odmaknjeni najmanj 15 m na vodah I. reda (poslovna cona Radna; reka Mirna) in najmanj 5 m na vodah II.
Reda (poslovna cona Log; Kameniški potok).
Varstvo pred prekomernim hrupom
Vsa tri obravnavana območja ležijo ob glavni cesti G1-5
Arja vas – Celje – Zidani most – Krško – Drnovo.
Po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95, 66/96, 59/02) so uvrščena v IV.
stopnjo varstva pred hrupom. Mejna vrednost hrupa je 70dBA
za noč in dan, kritična pa 70dBA za noč in 80dBA za dan.
Omejitve veljajo 24 ur dnevno.
Po Uredbi o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95) pa so mejne vrednosti ravni
hrupa za IV. območje 69dBA za dnevno in 59dBA za nočno
raven hrupa.
V času gradnje in po končanju del emisije hrupa ne
smejo presegati dovoljenih mejnih ravni hrupa, ki so dovoljene za to območje.
Varstvo zraka
Na območju predlaganih con v Boštanju, Logu in v Radni zrak onesnažuje predvsem promet z glavne ceste G1-5,
posamezni obrati in individualna kurišča.
Obstoječa obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij po Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih
imisijskih vrednosti snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94,
52/02). Upoštevati pa je potrebno tudi Uredbo o ukrepih za
ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka (Uradni
list RS, št. 52/02) ter Sklep o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov,
delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v
zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 72/03).
Varstvo pred požarom
Za protipožarno zaščito novih objektov se bo razširilo
obstoječe omrežje oziroma zgradilo novo omrežje požarne
vode. Dovoz z vsemi interventnimi vozili bo omogočen neposredno do objektov z vseh poti.
C) Definiranje lokacij čistilnih naprav po naseljih
OBMOČJE PO PARCELAH
– ČN LOKA – RAČICA (500 PE)
Območje se nahaja tik ob glavni železniški progi Zidani
most – Dobova. Z vseh strani je omejeno z najboljšimi kme-
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tijskimi površinami, ki so namenjene namakanju. Velikost
celotnega zemljišča je ca. 0,28 ha in se nahaja na parcelah:
k.o. Loka: p. št. 295, 296/1.
– ČN KOMPOLJE – ŠMARČNA – BREG – ŠENTJUR
(400 PE)
Območje leži tik ob reki Savi, na njenem desnem bregu.
Lokacija čistilne naprave je z vzhodne strani omejena z reko
Savo, z južne strani z naseljem Kompolje, z ostalih strani
pa z najboljšimi kmetijskimi površinami, kjer je predvideno
namakanje. Velikost celotnega zemljišča je ca. 0,12 ha in se
nahaja na parcelah: k.o. Kompolje: p. št. 83, 85/2.
– ČN OREHOVO (200 PE)
Leži severno od železniške proge Zidani Most – Dobova ter tik ob potoku Mišnik, z ostalih strani pa je obdano
z najboljšimi kmetijskimi zemljišči. Velikost celotnega zemljišča je ca. 0,13 ha in se nahaja na parcelah: k.o.Šmarje:
p. št. 266/1, 266/2.
– ČN BLANCA (400 PE)
Območje je obdano z najboljšimi kmetijskimi zemljišči,
predvidenimi za namakanje, z južne strani pa je omejitev
koridor daljnovoda oziroma kablovoda 110 kV. Velikost celotnega zemljišča je ca. 0,2 ha in se nahaja na parcelah: k.o.
Blanca: p. št. 590/2, 590/12.
– ČN ARTO (100 PE)
Območje je obdano z drugimi kmetijskimi površinami,
s severne strani pa je omejitev daljnovod 20 kV. Velikost
celotnega zemljišča je ca. 0,1 ha in se nahaja na parcelah:
k.o. Studenec: p. št. 2421, 2420.
– ČN DOLNJE BREZOVO (150 PE+Inplet)
Območje leži med reko Savo in najboljšimi kmetijskimi
površinami na območju. Velikost celotnega zemljišča je ca.
0,13 ha in se nahaja na parcelah: k.o. Brezovo: p. št. 854/2,
860/2, 988/2.
– ČN GORNJE BREZOVO (80 PE)
Leži severno od glavne železniške proge Zidani Most
– Dobova, z vseh ostalih strani pa je omejeno z najboljšimi kmetijskimi površinami, kjer je predvideno namakanje.
Velikost celotnega zemljišča je ca. 0,09 ha in se nahaja na
parcelah: k.o. Brezovo: p. št. 741, 743/3, 744/1, 745/2.
– ČN TRŽIŠČE – KRMELJ (1000 PE)
Območje se nahaja severovzhodno od območja obrti v
tem naselju. Lokacija je tik ob reki Mirni, v obcestnem pasu
ceste Sevnica – Mokronog. Velikost celotnega zemljišča je
ca. 0,39 ha in se nahaja na parcelah: k.o. Tržišče: p. št.
1795, 1799, 1804/1, 1804/2.
– ČN ŠENTJANŽ (400 PE)
Lokacija je obdana z najboljšimi kmetijskimi površinami, na jugovzhodu pa je omejena z gozdnimi površinami.
Velikost celotnega zemljišča je ca. 0,26 ha in se nahaja na
parcelah: k.o. Šentjanž: p. št. 467, 468, 469.
– ČN BAZGA (600 PE)
Lokacija je z zahodne strani omejena s koridorjem daljnovoda 110 kV, z jugozahodne in severovzhodne strani z
najboljšimi kmetijskimi zemljišči, z jugovzhodne strani pa je
omejitev gozd. Velikost celotnega zemljišča je ca. 0,23 ha.
Območje se nahaja na zemljišču: k.o.Pijavce: p. št. 123
– ČN ČANJE (80 PE)
Območje se nahaja tik ob lokalni cesti in je obdano z
drugimi kmetijskimi površinami. Velikost celotnega zemljišča je ca. 0,24 ha in se nahaja na parcelah: k.o. Žigrski vrh:
p. št. 1558/2, 1575/2.
– ČN LONČARJEV DOL (200 PE)
Območje zavzema pas ob lokalni cesti, omejitev z
vseh ostalih strani pa je gozd. Velikost celotnega zemljišča
je ca. 0,07 ha in se nahaja na parceli: k.o. Brezovo: p. št.
365/1.
– ČN MALKOVEC (200 PE)
Obravnavano območje je obdano z najboljšimi kmetijskimi zemljišči, z zahodne strani pa z gozdom. Velikost celotnega zemljišča je ca. 0,16 ha in se nahaja na naslednjih
parcelah: k.o. Tržišče: p. št. 1549/1, 1549/2.
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– ČN POKLEK NAD BLANCO (100 PE)
Območje je s severne in zahodne strani obdano z drugimi kmetijskimi zemljišči, z južne in z vzhodne strani pa z
gozdnimi površinami. Velikost celotnega zemljišča je ca. 0,07
ha in se nahaja na parceli: k.o. Poklek: p. št. 995/1.
– ČN KOLUDRJE – BIRNA VAS (100 PE)
Območje je obdano z najboljšimi kmetijskimi zemljišči,
razen na vzhodni oziroma jugovzhodni strani, kjer je omejitev
gozd. Velikost celotnega zemljišča je ca. 0,19 ha in se nahaja
na parcelah: k.o. Šentjanž: p. št. 181, 182.
– ČN KONJSKO (80 PE)
Območje je z zahodne in južne strani območje obdano
z najboljšimi kmetijskimi zemljišči, s severne in vzhodne
strani pa so omejitev gozdne površine. Velikost celotnega
zemljišča je ca. 0,13 ha in se nahaja na parceli: k.o. Log: p.
št. 2166/2.
– ČN LUKOVEC (100 PE)
Območje se nahaja ob koridorju magistralnega plinovoda ter v bližini predvidene trase hitre železnice (v proučevanju). Območje je s severne in zahodne strani omejeno z
gozdom, z južne z najboljšimi kmetijskimi zemljišči, z vzhodne pa z drugimi kmetijskimi zemljišči. Velikost celotnega
zemljišča je ca. 0,15 ha in se nahaja na parcelah: k.o. Log:
p. št. 1748/38, 2082/3.
– ČN ROVIŠČE (150 PE)
Na vzhodu in jugu je območje omejeno z drugimi kmetijskimi površinami, na zahodu z gozdom in na severu z najboljšimi kmetijskimi površinami. Velikost celotnega zemljišča
je ca. 0,11 ha in se nahaja na parceli: k.o. Studenec: p. št.
1093/1.
– ČN HUDO BREZJE (80 PE)
Območje je mejeno z gozdnimi površinami na jugu in na
zahodu, z vseh ostalih strani pa je obdano z drugimi kmetijskimi zemljišči. Velikost celotnega zemljišča je ca. 0,12 ha in
se nahaja na parceli: k.o. Studenec: p. št. 1507/13.
PODROBNEJŠA NAMENSKA RABA POVRŠIN
Za lokacije čistilnih naprav je predvidena sprememba
namenske rabe prostora v območja komunalnih dejavnosti.
Opis prispevnih območij:
– ČN LOKA – RAČICA (500 PE)
Območje leži južno od skupnega ureditvenega območja
naselij Loka in Račica. V čistilno napravo naj bi se stekale
odpadne vode iz obeh naselij oziroma skupnega ureditvenega območja.
– ČN KOMPOLJE – ŠMARČNA – BREG – ŠENTJUR
(400 PE)
Območje leži severno od ureditvenega območja naselja
Kompolje. V čistilno napravo naj bi se stekale odpadne vode
iz naslednjih naselij: Kompolje, Šmarčna, Breg in Šentjur.
– ČN OREHOVO (200 PE)
Območje se nahaja v zahodnem delu območja naselja
Boštanj oziroma vzhodno od naselja Orehovo. V čistilno napravo naj bi se stekale odpadne vode iz naselja Orehovo,
Dobrava in Legoj.
– ČN BLANCA (400 PE)
Območje leži jugovzhodno od meje naselja Blanca. V
čistilno napravo naj bi se stekale odpadne vode iz naselja
Blanca in Kladje.
– ČN ARTO (100 PE)
Območje leži jugovzhodno od naselja Arto. V čistilno
napravo naj bi se stekale odpadne vode iz naselja Arto.
– ČN DOLNJE BREZOVO (150 PE+Inplet)
Območje leži južno od naselja Dolnje Brezovo. V čistilno
napravo naj bi se stekale odpadne vode iz naselja Dolnje
Brezovo in tovarne Inplet.
– ČN GORNJE BREZOVO (80 PE)
Območje predvidene čistilne naprave Gornje Brezovo
leži južno od ureditvenega območja naselja Gornje Brezovo. V čistilno napravo naj bi se stekale odpadne vode
iz naselja Gornje Brezovo in stavbnega zemljišča, ki se
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nahaja zahodno od ureditvenega območja naselja Gornje
Brezovo.
– ČN TRŽIŠČE – KRMELJ (1000 PE)
Območje leži severovzhodno od ureditvenega območja
naselja Tržišče. V čistilno napravo naj bi se stekale odpadne
vode iz naselja Trišče, Krmelj in Polje pri Tržišču.
– ČN ŠENTJANŽ (400 PE)
Območje leži južno od ureditvenega območja naselja
Šentjanž. V čistilno napravo naj bi se stekale odpadne vode
iz naselja Šentjanž.
– ČN BAZGA (600 PE)
Območje leži severovzhodno od ureditvenega območja
naselja Pijavice ter južno od naselij Spodnje Mladetiče in
Gabrijele.
V čistilno napravo naj bi se stekale odpadne vode iz
naselij Pijavice, Spodnje in Zgornje Mladetiče, Gabrijel in
naselja Polje.
– ČN ČANJE (80 PE)
Območje leži južno od ureditvenega območja naselja
Čanje. V čistilno napravo naj bi se stekale odpadne vode iz
naselja Čanje.
– ČN LONČARJEV DOL (200 PE)
Območje leži južno od ureditvenega območja naselja
Lončarjev dol. V čistilno napravo naj bi se stekale odpadne
vode iz naselja Čanje.
– ČN MALKOVEC (200 PE)
Območje leži zahodno od ureditvenega območja naselja Malkovec. V čistilno napravo naj bi se stekale odpadne
vode iz naselja Malkovec.
– ČN POKLEK NAD BLANCO (100 PE)
Območje leži južno od ureditvenega območja naselja
Poklek nad Blanco. V čistilno napravo naj bi se stekale odpadne vode iz naselja Poklek nad Blanco in stavbnih zemljišč
v bližini naselja.
– ČN KOLUDRJE – BIRNA VAS (100 PE)
Območje leži južno od ureditvenih območij naselij Koludrje in Birna vas. V čistilno napravo naj bi se stekale odpadne
vode iz obeh naselij.
– ČN KONJSKO (80 PE)
Območje leži severno od ureditvenega območja naselja
Konjsko. V čistilno napravo naj bi se stekale odpadne vode
iz naselja Konjsko.
– ČN LUKOVEC (100 PE)
Območje leži severno od naselja Lukovec. V čistilno
napravo naj bi se stekale odpadne vode iz ureditvenega območja naselja Lukovec ter pripadajoče razpršene pozidave
na stavbnih zemljiščih.
– ČN ROVIŠČE (150 PE)
Območje leži jugozahodno od naselja Rovišče. V
čistilno napravo naj bi se stekale odpadne vode iz naselja
Rovišče ter zaselkov Vrsa in Mlada gora.
– ČN HUDO BREZJE (80 PE)
Območje leži zahodno od ureditvenega območja naselja Hudo Brezje. V čistilno napravo naj bi se stekale odpadne
vode iz naselja Hudo Brezje.
Objekti čistilnih naprav morajo biti od gozdnega roba
odmaknjeni za najmanj 1 sestojno višino. S postavitvijo objektov ne sme biti ovirano gospodarjenje z gozdovi ter dostop
do gozdnih parcel.
INFRASTRUKTURNA OMREŽJA, OBJEKTI IN NAPRAVE
Prometno omrežje
Vse predvidene čistilne naprave bodo dostopne preko
lokalnega cestnega omrežja.
Ob glavni železniški progi Zidani most – Dobova na
lokacijah izven naselij oziroma v 200 m varovalnem progovnem pasu se nahajajo naslednje obravnavane lokacije:
ČN Loka – Račica, ČN Orehovo, ČN Gornje Brezovo, ČN
Tržišče – Krmelj. Na osnovi Zakona o varnosti v železniškem
prometu (Uradni list RS, št. 85/00) in Pravilnika o pogojih za
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graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in
v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, št.
2/87) je v varovalnem progovnem pasu možno graditi objekte
in naprave (visoke do 3 m) zunaj naselja na oddaljenosti najmanj 8 m od osi skrajnega tira.
Lokaciji ČN Konjsko in ČN Lukovec se nahajata v bližini
trase hitre železniške proge v proučevanju.
Komunalna infrastruktura
Vodovod
Novi objekti bodo priključeni na obstoječ vodovodni
sistem.
Kanalizacija
Na območju občine Sevnica je predvidena izgradnja
ločenega kanalizacijskega sistema. Predvidenih je več lokacij čistilnih naprav, kamor naj bi se stekale odpadne vode iz
posameznih naselij oziroma prispevnih območij.
Prečiščene odpadne vode se bodo iz čistilne naprave
odvajale v vodotok (reka Sava, potok Mirna,…).
Odpadki
Odpadno blato, ki bo po strojnem zgoščevanju skladiščeno v filtritnih vrečah, se bo začasno odlagalo na začasni
deponiji na platoju čistilne naprave, nato pa odvažalo na
komunalno deponijo.
Energetska infrastruktura
Napajanje objektov se vrši iz obstoječega 20 kV omrežja, ki ga je potrebno upoštevati pri nadaljnjem načrtovanju
prostora v smislu 10 m koridorja na vsako stran od osi daljnovoda.
Vsi novi objekti se priključujejo na obstoječe električno
in plinovodno omrežje.
TK omrežje
Lokacije čistilnih naprav ne tangirajo obstoječega TK
omrežja, obstaja pa ta možnost s priključitvijo na ostalo komunalno infrastrukturo.
TEHNOLOŠKI POGOJI IN OMEJITVE
Tehnološki postopek čiščenja v rastlinskih čistilnih napravah poteka po več stopnjah oziroma objektih: usedalnik,
filtriranje in kompostiranje, čiščenje, poliranje. Večnamenski
zbirni bazen je sestavljen iz dotoka in iztoka, substrata, folije, drenaže in gramoza, koreninskega območja ter peska
na površini. Postopki, ki potekajo pa so: adsorpcija, absorpcija, ionska izmenjava, v višjih plasteh pa nitrifikacija
in dentrifikacija. Manjše čistilne naprave v plansko opredeljenih zavarovanih območjih kulturne krajine (predvsem
vidno izpostavljena aluvialna polja ob Savi) naj se zaradi
občutljivega, drobno strukturiranega prostora in izrazite gručaste naselbinske strukture izvedejo kot pretežno rastlinske
čistilne naprave.
Pri ostalih čistilnih napravah pa se pojavljajo naslednji
elementi: vhodno črpališče, sprejem greznic, peskolovi z
lovilci maščob, aleracijska stopnja, usedalniki, zalogovnik
blata, kompresorska postaja, dehidracija blata, merilno mesto in biofilter. Vse ureditve morajo ustrezati predpisom in
zahtevam ter tudi tehničnim omejitvam, ki izhajajo iz posegov
povezanih z objektoma HE Boštanj in HE Blanca.
USMERITVE ZA ARHITEKTONSKO, URBANISTIČNO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
Predvideni objekti morajo poleg potrebnih tehnoloških in
funkcionalnih pogojev izpolnjevati oziroma upoštevati predvsem oblikovne pogoje tako, da se bodo vklopili v obstoječo
krajinsko strukturo obravnavanih lokacij.
USMERITVE ZA VAROVANJE NARAVE, KULTURNE
DEDIŠČINE TER ZNAČILNIH KAKOVOSTNIH PRVIN
KRAJINE
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Pri veliki večini predlaganih lokacij za čistilne naprave
niso predvideni posegi v območja kulturne dediščine, razen
pri naslednjih čistilnih napravah:
– ČN KOMPOLJE – ŠMARČNA – BREG – ŠENTJUR
(400 PE)
K11 194 929/99 – Kompolje – polje Šmarčna – Kompolje, kulturna krajina
– ČN DOLNJE BREZOVO (150 PE+Inplet)
K11 197 1/00 – Dolnje Brezovo – Dolnjebrezovško
polje, kulturna krajina
– ČN GORNJE BREZOVO (80 PE)
K11 196 932/99 – Gornje Brezovo – Gornjebrezovško
polje, kulturna krajina
Na osnovi elaborata »Naravovarstvene smernice za
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskega
akta občine Sevnica (Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, marec 2004) se lokacije ČN Loka – Račica, ČN Kompolje – Šmarčna – Breg – Šentjur, ČN Tržišče – Krmelj, ČN
Šentjanž, ČN Malkovec, ČN Koludrje – Birna vas nahajajo
na območjih, kjer se pričakuje obstoj naravnih vrednot. Elaborat navaja priporočila za ravnanje na območjih naravnih
vrednot glede na vrsto posega (obsežna, manj obsežna
zemeljska dela in posegi pri zemeljskih delih v kmetijstvu)
pred odkritjem, ki se jih smiselno upošteva pri navedenih
lokacijah.
Lokacija predvidene ČN Tržišče – Krmelj pa posega
v območje, ki je predlagano za naravno vrednoto, in sicer
4483 – Mirna; reka z ohranjenim zgornjim tokom in mokrišči
v Mirnski dolini; hidrološka naravna vrednota ter ekološko
pomembno območje – EPO 65500, opredeljeno tudi kot potencialno območje Natura 2000 z ident. št. SI3000059.
Lokacije predvidenih ČN Kompolje – Šmarčna – Breg
– Šentjur, ČN Orehovo, ČN Blanca, ČN Dolnje Brezovo in ČN
Gornje Brezovo so v neposredni bližini območja, ki je predlagano za naravno vrednoto državnega pomena, in sicer 2762
– Sava – od sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke navzdol
ter ekološko pomembno območje – EPO 63700,
Lokacija predvidene ČN Hudo Brezje posega v ekološko pomembno območje – EPO 18300, opredeljeno tudi kot
potencialno območje Natura 2000 z ident. št. SI3000134.
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo
usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot ter ohranjanja biotske raznovrstnosti, ki so navedeni
v naravovarstvenih smernicah. Za pripravo podrobnejših
prostorskih izvedbenih aktov je potrebno pridobiti podrobnejše naravovarstvene smernice, v katerih bodo določene
konkretne varstvene usmeritve in pogoji za varstvo naravnih
vrednot in predlaganih zavarovanih območij ter ohranjanje
biotske raznovrstnosti. Pred začetkom izdelovanja projekta
za izdajo gradbenega dovoljenja je treba pridobiti naravovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi naravovarstveno soglasje.
USMERITVE ZA VODNOGOSPODARSKE UREDITVE, OBRAMBO IN ZAŠČITO TER VARSTVO OKOLJA
Obramba in zaščita
Predvideni objekti in ureditve morajo biti projektirani za
potresno območje VII. stopnje po MCS lestvici.
Varstvo voda
Upoštevati je potrebno sledeče:
– kanalizacijski sistem mora biti zgrajen vodotesno in
oljenepropustno;
– Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96,
21/03);
– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št.
103/02);
– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96);
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– Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02);
– parametri delovanja čistilne naprave se bodo spremljali v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS, št. 35/96);
– v skladu z 37. členom Zakona o vodah (Uradni list
RS, št. 67/02) se na vodnem zemljišču lahko gradijo objekti
javne infrastrukture.
Varstvo pred prekomernim hrupom
Predvidene lokacije čistilnih naprav spadajo v III. območje varstva pred hrupom po Uredbi o hrupu v naravnem
in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/96,
59/02) in Uredbi o hrupu zaradi cestnega in železniškega
prometa (Uradni list RS, št. 45/95), kjer je dopusten poseg
v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa.
Glede na značilnosti mejne vrednosti hrupa ne smejo
presegati zahtev za III. območje in sicer 60 (64) dBA za dan
in 50 (54) dBA za noč.
V času gradnje in po ureditvi območij emisije hrupa
ne smejo presegati dovoljenih mejnih ravni hrupa, ki so dovoljene za to območje.
Varstvo zraka
Iz območij čistilnih naprav ne sme prihajati do prekomernih emisij škodljivih plinov. Pri čistilnih napravah so
predvidene izvedbe aerobnih stabilizacij blata, zato se ne
pričakuje povečanih emisij neprijetnih vonjav.
Upoštevati je potrebno Uredbo o ukrepih za ohranjanje
in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št.
52/02) ter Sklep o določitvi območij in stopnji onesnaženosti
zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem
zraku (Uradni list RS, št. 72/03).
Varstvo pred požarom
Dovoz z vsemi interventnimi vozili bo omogočen neposredno do objektov z vseh poti.
Kartografska dokumentacija se spremeni na tistih kartah, kjer so predlagane spremembe oziroma dopolnitve, in
sicer v naslednjih delih:
Karta digitalnega katastrskega načrta v merilu 1 :
5000
DKN Trbovlje 48, DKN Mokronog 10, 16, 17, 20, 26,
27, 28, 38 in DKN Krško 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 33.
7. Lokacija obstoječega stavbnega zemljišča, ki se nahaja jugovzhodno od naselja Arto, se izvzame iz stavbnega
in vrne v kmetijsko rabo, v velikosti ca. 0,32 ha, na zemljiščih: k.o. Studenec: p. št. 2423, 2424, 2425, 2427, 2428.
Kartografska dokumentacija se spremeni v naslednjem
delu:
Karta digitalnega katastrskega načrta v merilu 1 :
5000
DKN Krško 24
3. člen
(končne določbe)
Spremembe in dopolnitve planskega akta so stalno
na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje
prostora v Občini Sevnica.
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana in družbenega plana Občine Sevnica začnejo veljati osmi dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35005-0002/2003
Sevnica, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.
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Odlok o uvedbi samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Tržišče

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena, 8. ter 12. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter
16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99,
91/00, 102/00 in 65/03) je Občinski svet občine Sevnica na
14. redni seji dne, 19. 7. 2004, sprejel

ODLOK
o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Tržišče
I. OBMOČJE IN OBDOBJE
1. člen
Uvede se samoprispevek za območje Krajevne skupnosti Tržišče za obdobje petih let, in sicer od leta 2004 do
leta 2009.
II. NAMEN
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena
za izvajanje programa po investicijskem programu, ki ga je
izdelal KIN Poslovne storitve Sevnica, d.o.o., s št. 1, z dne
17. 3. 2004 in popravki 17. 5. 2004, in je bil potrjen na 13.
redni seji Občinskega sveta občine Sevnica z dne, 26. 5.
2004, in sicer za:
– izgradnjo vodovodov,
– izgradnjo krajevnih cest,
– izgradnjo javne razsvetljave,
– izgradnjo pločnikov,
– izgradnjo mrliške vežice in
– sofinanciranje telovadnice ob Osnovni šoli Tržišče.
Načrt financiranja je sestavni del investicijskega programa, ki ga je izdelal KIN Poslovne storitve Sevnica d.o.o.,
s št. 1., z dne 17. 3. 2004 in popravki 17. 5. 2004, in je bil
potrjen na 13. redni seji Občinskega sveta občine Sevnica z
dne, 26. 5. 2004, in sicer bo potrebno za izvršitev celotnega
investicijskega programa zagotoviti 333,952.000 SIT. Potrebna sredstva se bodo deloma zagotovila iz samoprispevka, in
sicer po posameznih investicijah kakor sledi:
– izgradnja vodovodov – 9,000.000 SIT,
– izgradnja krajevnih cest – 11,250.000 SIT,
– izgradnja javne razsvetljave – 4,500.000 SIT,
– izgradnja pločnikov – 6,750.000 SIT,
– izgradnja mrliške vežice – 4.500.000 SIT,
– sofinanciranje telovadnice ob Osnovni šoli Tržišče
– 9,000.000 SIT.
III. VIŠINA SREDSTEV
3. člen
Višina sredstev zbranih s samoprispevkom bo znašala
45,000.000 SIT.
IV. DOLOČITEV ZAVEZANCEV
4. člen
Zavezanci za plačilo samoprispevka so občani – fizične
osebe s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Tržišče.
V obdobju, za katerega je uveden samoprispevek, lahko
na podlagi prej navedenih lastnosti, fizične osebe pridobivajo
status zavezanca ali ga izgubijo. To v skladu s 14. členom
Zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) enkrat
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letno ugotavlja pristojni organ na podlagi podatkov, pridobljenih od upravljavcev ustreznih zbirk.
V. STOPNJA SAMOPRISPEVKA
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz 4. člena v
denarju, in sicer se za posameznega zavezanca izračuna
samoprispevek za celotno obdobje po naslednji formuli:
»stopnja 1.5% od bruto dohodka v predpreteklem letu
pred uvedbo samoprispevka (vendar največ od bruto dohodka v višini trikratne povprečne plače) x 5«.
6. člen
Bruto dohodek je vsota bruto dohodkov zavezanca, ki
so obdavčeni z dohodnino, ugotovljeni na podlagi podatkov
iz zadnje odločbe o odmeri dohodnine ali na podlagi drugih
podatkov o bruto dohodku zavezanca, če zavezancu napovedi za odmero dohodnine ni bilo treba vložiti.
Ne glede na prejšnji odstavek se za bruto dohodek
zavezanca iz opravljana dejavnosti šteje njegov dobiček
iz dejavnosti, ki je ugotovljen brez upoštevanja znižanj ali
olajšav v skladu z zakonom o dohodnini, in z upoštevanjem
obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnosti.
Ne glede na prvi odstavek se za bruto dohodek zavezanca, ki ima dohodke iz kmetijstva, šteje katastrski dohodek, ki je ugotovljen brez upoštevanja olajšave za vlaganja
v skladu z zakonom o dohodnini.
7. člen
Letna revalorizacija se določi na podlagi indeksa
življenjskih potrebščin. Zneski se revalorizirajo vsako leto
v skladu z ugotovljeno stopnjo indeksa življenjskih potrebščin, ki ga vsakoletno objavi Statistični urad Republike
Slovenije.

VI. RAZLOGI OPROSTITVE ALI OLAJŠAVE
8. člen
Zavezanca se na njegovo zahtevo lahko oprosti plačevanja samoprispevka ali se mu prizna znižanje pri plačevanju samoprispevka, če bi plačilo samoprispevka ogrozilo
preživljanje zavezanca ali njegove družine.
Razlogi za oprostitev ali znižanje pri plačevanju samoprispevka so:
– v predpreteklem letu pred letom, za katerega se ugotavlja obveznosti, zavezanec ni imel dohodka obdavčenega
z dohodnino,
– slabe socialno – ekonomske razmere zavezanca in
njegove družine zaradi naravne ali druge nesreče in slabe socialno – ekonomske razmere zavezanca in njegove
družine zaradi osebnih razlogov, katere ugotovijo pristojne
službe.
9. člen
Za oprostitev ali znižanje samoprispevka zavezanec
vloži pisno vlogo – prošnjo pri pristojnemu organu po izdaji
odločbe o samoprispevku ter predloži ustrezna dokazila.
Kolikor pristojni organ smatra, da vloga ni popolna, lahko
napoti vlagatelja na pridobitev določenih dokazil oziroma
sam pridobi dokazila od pristojnih organov.
Postopek oprostitve ali znižanja obveznosti poteka na
podlagi upravnega postopka.
O oprostitvi ali znižanju pri plačevanju samoprispevka
odloči pristojni organ z odločbo.
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VII. ROK PLAČILA
10. člen
Samoprispevek posameznega zavezanca mora biti
plačan v roku, ki je določen v 1. členu tega odloka, in sicer
se samoprispevek plačuje v 20 obrokih.
Obveznosti zapadejo v plačilo zadnji dan tekočega četrtletja za tekoče leto.
VIII. ORGAN ODGOVOREN ZA ODMERO IN ZBIRANJE
SREDSTEV TER IZVEDBO PROGRAMA
11. člen
Za odmero in zbiranje sredstev ter za uveljavljanje
oprostitev in olajšav, je odgovorna Občinska uprava občine
Sevnica.
Za izvedbo programa po investicijskem programu, ki
ga je izdelal KIN Poslovne storitve Sevnica d.o.o., s št. 1, z
dne 17. 3. 2004 in popravki 17. 5. 2004, in je bil potrjen na
13. redni seji Občinskega sveta občine Sevnica z dne, 26. 5.
2004, je odgovoren Svet krajevne skupnosti Tržišče.
IX. NAČIN ODMERE IN PLAČEVANJA
12. člen
Zavezancu se samoprispevek odmeri z izdajo odločbe
o samoprispevku v skladu z zakonom o splošnem upravnem
postopku.
Način plačevanja samoprispevka zavezanca je določen
v odločbi o samoprispevku, in sicer je določeno število obrokov, zapadlost plačila in vplačilni račun.
Sredstva samoprispevka se zbirajo na posebni račun
Občine Sevnica.
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Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02, 47/04) in 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00, 65/03) je
Občinski svet občine Sevnica na 14. redni seji dne, 19. 7.
2004, sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo št. 862/7, pot v izmeri 65 m², ki je v zemljiški knjigi vpisana
v seznamu št. I., k.o. Šmarje.
2. člen
Nepremičnina, ki je navedena v 1. členu tega sklepa,
preneha imeti značaj javnega dobra in se odpiše iz seznama
št. I., k.o. Šmarje in se zanjo v isti k.o. odpre nov vložek, nato
pa se pri novem vložku vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46502-0001/2004
Sevnica, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

X. POGODBA O SOINVESTIRANJU
13. člen
Občina Sevnica lahko sklene s fizično osebo, ki želi prispevati svoja denarna sredstva za namene iz investicijskega programa, ki ga je izdelal KIN Poslovne storitve Sevnica
d.o.o., s št. 1, z dne 17. 3. 2004 in popravki 17. 5. 2004, in je
bil potrjen na 13. redni seji Občinskega sveta občine Sevnica
z dne, 26. 5. 2004, pisno pogodbo o soinvestiranju izgradnje
ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture.
XI. NAČIN UPORABE PRESEŽKA

3978.

Pravilnik o poslovanju in trženju sejma v
Sevnici

V skladu z določili Zakona o trgovini (Uradni list RS, št.
7/03), 28. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih,
ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske
dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, 28/93 in 57/93) in na podlagi 16. člena Statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00,
65/03), je Občinski svet občine Sevnica na 14. redni seji dne
19. 7. 2004 sprejel

14. člen
Presežek sredstev samoprispevka po dokončanju investicijskega programa, ki ga je izdelal KIN Poslovne storitve
Sevnica d.o.o., s št. 1, z dne 17. 3. 2004 in popravki 17. 5.
2004, in je bil potrjen na 13. redni seji Občinskega sveta
občine Sevnica z dne, 26. 5. 2004, se uporabi za investicije
ali investicijsko vzdrževanje lokalne javne infrastrukture na
območju Krajevne skupnosti Tržišče.

PRAVILNIK
o poslovanju in trženju sejma v Sevnici

XII. KONČNE DOLOČBE

1. člen
Ta del pravilnika ureja poslovanje in trženje na sejemskem prostoru na parkirišču za HTC na Trgu svobode in v
skladu s tem določa:
– pravice in dolžnosti organizatorja in upravljalca sejma,
– dneve in čas obratovanja sejma,
– število in razmestitev prodajnih mest,
– vzdrževanje reda in čistoče,
– posebne storitve in pripomočke in
– sankcije zaradi kršitev in neupoštevanja določil tega
pravilnika.

15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00603-0001/2003
Sevnica, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

1. DEL – SEJEM ZA HTC
I. SPLOŠNE DOLOČBE
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2. člen
Občina Sevnica lahko odstopi v upravljanje sejemsko
prireditev drugemu upravljalcu sejma, s katerim sklene posebno pogodbo o upravljanju sejma v Sevnici.
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IV. PRODAJNI PROSTOR IN PRODAJNA MESTA NA
SEJMU

3. člen
Pristojni upravni organ izda dovoljenje o izvajanju
sejemske prireditve za določeno obdobje, v katerem so navedeni podrobnejši pogoji izvedbe prireditve.

9. člen
Prodajni prostor na sejmu določi upravljalec ob prvem
prihodu prodajalcev na sejemski prostor in nadalje ostaja
nespremenjen. Prodajna mesta so parkirišča, ki so oštevilčena in služijo namenu razvrstitve in velikosti prodajnega
prostora.

4. člen
Trgovanje na sejemskem prostoru je prosto in se
opravlja v skladu z določili tega pravilnika in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje z neživilskimi in živilskimi proizvodi
ter opravljanjem storitev.

10. člen
Prodajna mesta na sejmu so:
– prodajne mize z nadstreškom in brez nadstreška,
– ostala prodajna mesta (kioski, potujoče prodajalne,
prodajne površine in drugo).

II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ORGANIZATORJA IN
UPRAVLJALCA SEJMA
5. člen
Organizator in upravljalec sejemskih površin in objektov
ima pri izvajanju sejemske dejavnosti na lokaciji iz tega pravilnika predvsem naslednje pravice in dolžnosti:
– organizira in vodi poslovanje sejma, razporeja in oddaja tržne prostore in tržna mesta prodajalcem,
– izvede zaporo parkirišča,
– skrbi za urejenost sejma in manipulativnih površin in
uporabnost tržne opreme,
– zagotavlja minimalne higienske pogoje s postavitvijo
in razmestitvijo kemičnih stranišč ter skrbi za urejenost in
čistočo na sejemskem prostoru,
– skrbi za varnost udeležencev sejemskih prireditev z
organiziranjem lastne redarske službe,
– kadarkoli v času sejma pregledati ustreznost dokumentacije, ki je potrebna za dovoljeno trgovanje na sejmu in
izdaja soglasja ter izreka prepoved prodaje prodajalcem, ki
ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
– skrbi za pravilen odnos med prodajalci na sejmu in
med prodajalci in kupci;
– posoja in prodaja tržne pripomočke oziroma opremo,
potrebno za nemoteno trgovanje na sejmu,
– na željo kupcev posreduje v primerih njihovega spora
s prodajalci,
– izreka disciplinske ukrepe v skladu z določili tega
pravilnika,
– skrbi za spremljevalne dejavnosti kot so zabaviščni
objekti, nastopi glasbenih in plesnih skupin itd., katere vplivajo na ugodno počutje in zadovoljstvo udeležencev.
6. člen
Upravljalec je pri izvajanju svojih pravic in dolžnosti iz
tega pravilnika vezan tudi na določene posebne zahteve in
omejitve, ki jih lahko predpišejo in jih zahteva organizator, v
skladu z določili pogodbe o upravljanju.
III. OBRATOVALNI ČAS SEJMA
7. člen
Sejem obratuje vsako prvo soboto od 8. do 12. ure.
8. člen
Upravljalec odpre sejemski prostor dve uri pred pričetkom obratovanja, da omogoči prodajalcem pravočasno
zasedbo in ustrezno ureditev prodajnih mest.
Prodajalci morajo prenehati s prodajo ob 12. uri in prodajno mesto ustrezno očistiti in pospraviti ter odstraniti preostalo blago in embalažo.
Prodajalci in kupci morajo najkasneje do 13. ure zapustiti sejemski prostor.

11. člen
Prodajni prostor oddaja upravljalec v najem prodajalcem, ki izpolnjujejo pogoje za prodajo na sejmu v skladu z
določili tega pravilnika.
Prodajni prostor oddaja upravljalec praviloma v najem
letno z najemno pogodbo.
Upravljalec in najemnik se s pogodbo dogovorita o
plačilu rezervacije za najeti prostor in načinu plačila za
uporabo tržnega prostora ter ostalih medsebojnih pravicah
in obveznostih.
Prodajni prostori, ki niso oddani z letnimi najemnimi
pogodbami in rezervacijami, oddaja upravljalec najemnikom
oziroma prodajalcem za prodajo konkretnega dne.
12. člen
Prodajalci, ki imajo rezervirana prodajna mesta imajo
prednost zasedbe, če prodajno mesto zasedejo do 7.30 ure
zjutraj, sicer lahko upravljalec na to prodajno mesto razporedi
ta dan drugega prodajalca.
V primeru, da najemnik ne zaseda prodajnega mesta
neprekinjeno več kot dva zaporedna mesečna sejemska dneva, lahko upravljalec enostransko prekine najemno pogodbo
in prodajno mesto odda drugemu najemniku.
V. TRGOVANJE NA SEJMU
13. člen
Na sejmu smejo prodajati:
– kmetovalci,
– ostali gospodarski subjekti.
Prodajalci na sejmu morajo prodajati v skladu z zakonskimi določili Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 7/03) in
Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na
prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS 28/93
in 57/93).
Kmetovalci morajo imeti za prodajo svojega blaga veljavno potrdilo o lastni proizvodnji, ki ga izda pristojni upravni
organ.
Ostali gospodarski subjekti morajo imeti potrebno dokumentacijo izdano od pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti.
14. člen
Kmetovalci in ostali gospodarski subjekti lahko prodajajo sami, njihovi družinski člani ali pri njih zaposleni delavci.
Če opravljajo prodajo blaga in izdelkov zaposleni delavci, se morajo izkazati z ustreznimi dokumenti o zaposlitvi, za
katerega opravljajo prodajo.
15. člen
Gospodarski subjekti morajo prodajne prostore na sejmu označiti s firmo in naslovom na vidnem mestu. Prodajalci
njihovih izdelkov morajo imeti na oblačilu priponko z imenom
in priimkom.
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Kmetovalci in druge osebe, ki prodajajo blago in izdelke
na sejmu, morajo imeti na priponki na oblačilu oziroma na
vidnem prostoru na prodajnem mestu tablico z imenom, priimkom in naslovom.

– samovoljno jemanje in prestavljanje tržne opreme,
– opravljanje prodaje brez ustreznega soglasja vodje
sejma,
– zadrževanje na prostoru sejma izven obratovalnega
časa.

VI. PLAČILO NAJEMNINE IN OSTALIH PRISTOJBIN

23. člen
Enako kot vsi prodajalci na sejmu, je za red in čistočo
na prostoru, na katerem obratuje, odgovoren tudi ponudnik
gostinskih storitev na sejmu.
Tudi za ponudnika gostinskih storitev veljajo vsa določila tega pravilnika, vključno z določili o prepovedi nadaljnje
prodaje, razen tega pa je še posebej zavezano, da svoje
poslovanje uredi in vodi v skladu s predpisi, ki urejajo poslovanje in obratovanje gostinskih podjetij in lokalov.

16. člen
Najemnino za uporabo sejemskega prostora zaračunava upravljalec sejma na osnovi cenika. Cenik najemnine
sejemskega prostora potrdi občinski svet. Občina Sevnica
skladno z odlokom o komunalnih taksah (Uradni list RS,
št. 58/95) zaračunava komunalno takso za uporabo javnih
površin.
17. člen
Vsi prodajalci so dolžni plačati najemnino sejemskega
prostora in druge storitve po veljavnem ceniku sejma. Neplačnikom mora upravljalec oziroma vodja sejma prepovedati
prodajo oziroma zahtevati, da prodajalec odstrani blago s
prodajnega mesta in z območja sejma.
Prodajalec in upravljalec sejma se lahko dogovorita, da
se najemnina in storitve plačujejo polletno namesto letno.
VII. RED IN ČISTOČA NA SEJMU
18. člen
Na sejemski prostor je mogoče dovažati blago z vozili
samo do 8. ure zjutraj na dan odvijanja sejma. V času trajanja prodaje se lahko prodaji namenjeno blago prinaša na
sejemski prostor samo ročno ali z vozički.
Prepovedana je vožnja in parkiranje vozil na sejemskem prostoru razen vozil, ki se uporabljajo za potrebe
prodaje blaga.
19. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih
prodajnih mestih. Po poteku obratovalnega časa ali ko je
blago prodano, so prodajalci dolžni zapustiti prodajni prostor
in iz prodajnega mesta odstraniti embalažo, odpadke in neprodano blago.
Drobne odpadke so prodajalci dolžni odlagati v za to
namenjene posode za odpadke, večje odpadke in embalažo
pa so dolžni odvažati s sejemskega prostora najkasneje do
konca sejemskega dne.
20. člen
V primeru, da prodajalec ne ravna v skladu z določili
prejšnjega člena tega pravilnika ima upravljalec pravico, da
mu zaračuna stroške čiščenja prodajnega mesta in odvoza
odpadkov po veljavnem ceniku storitev.
21. člen
Upravljalec zagotavlja red in čistočo na sejemskem
prostoru s tem da:
– po zaključku obratovanja določenega dne očisti
sejemske površine in bližnje okolje ter zagotovi odvoz odpadkov na odlagališče,
– skrbi za zadostno število in redno praznenje ter čiščenje kemičnih stranišč;
– namešča posode za odpadke in zagotavlja njihovo
praznenje,
– zagotavlja ustrezno število prodajnih miz in skrbi za
njihovo hrambo in vzdrževanje,
– opravlja vsa druga dela s katerimi se zagotavlja ustrezen red in čistoča na sejemskem prostoru.
22. člen
Na sejmu je prepovedano:
– samovoljno širjenje prodajnega mesta,
– samovoljno postavljanje raznih reklam ter neresničnih
in neprimernih napisov za prodajo blaga s katerimi se zavajajo kupci,

2. DEL – SEJEM GLAVNI TRG
I. SPLOŠNE DOLOČBE
24. člen
Ta del pravilnika ureja poslovanje in trženje na sejemskem prostoru na parkirišču, ki je nasproti občinske stavbe
na Glavnem trgu in v skladu s tem določa:
– pravice in dolžnosti organizatorja oziroma upravljalca
sejma,
– dneve in čas obratovanja sejma,
– število in razmestitev prodajnih mest,
– vzdrževanje reda in čistoče,
– posebne storitve in pripomočke in
– sankcije zaradi kršitev in neupoštevanja določil tega
pravilnika.
25. člen
Občina Sevnica odda v organizacijo oziroma v upravljanje sejemsko prireditev na osnovi pogodbe o organizaciji
in upravljanju sejma na Glavnem trgu.
26. člen
Organizator mora pridobiti dovoljenje o izvajanju sejemske prireditve od pristojnega upravnega organa, v katerem so
navedeni podrobnejši pogoji izvedbe prireditve.
27. člen
Trgovanje na sejemskem prostoru je prosto in se
opravlja v skladu z določili tega pravilnika in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje z neživilskimi in živilskimi proizvodi
ter opravljanjem storitev.
II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ORGANIZATORJA OZIROMA
UPRAVLJALCA SEJMA
28. člen
Organizator oziroma upravljalec sejemskih površin
in objektov ima pri izvajanju sejemske dejavnosti na
lokaciji iz tega pravilnika predvsem naslednje pravice in
dolžnosti:
– organizira in vodi poslovanje sejma, razporeja in oddaja tržne prostore in tržna mesta prodajalcem,
– skrbi za urejenost sejma in manipulativnih površin,
– skrbi za urejenost in čistočo na sejemskem prostoru,
– skrbi za varnost udeležencev sejemskih prireditev z
organiziranjem lastne redarske službe,
– kadarkoli v času sejma pregledati ustreznost dokumentacije, ki je potrebna za dovoljeno trgovanje na sejmu,
– skrbi za pravilen odnos med prodajalci na sejmu in
med prodajalci in kupci,
– posoja in prodaja tržne pripomočke oziroma opremo,
potrebno za nemoteno trgovanje na sejmu,
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– na željo kupcev posreduje v primerih njihovega spora
s prodajalci,
– izreka disciplinske ukrepe v skladu z določili tega
pravilnika.
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prodajalcu odvzame vso pravico do prodaje na prodajnem
mestu.

IV. PRODAJNI PROSTOR IN PRODAJNA MESTA NA
SEJMU

37. člen
Za dosledno izvajanje tega pravilnika je odgovoren
organizator oziroma upravljalec s svojimi delavci.
Organizator oziroma upravljalec nadzira poslovanje na
sejmu, v skladu z določili tega pravilnika.
Nadzor poslovanja in prometa blaga na sejmu po
predpisih, ki urejajo trgovanje z blagom, opravlja pristojni
inšpekcijski organ.
Za kršitve določil predpisov o trgovanju z blagom odgovarjajo kmetje, prodajalci ter drugi posamezniki oziroma
podjetja za katera opravljajo prodajo, neposredno.

30. člen
Prodajni prostor na sejmu določi organizator oziroma
upravljalec sejemskega prostora.

38. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.

III. OBRATOVALNI ČAS SEJMA
29. člen
Sejem obratuje vsako drugo soboto od 8. do 12. ure.

31. člen
Prodajna mesta na sejmu so:
– prodajne mize z nadstreškom in brez nadstreška,
– ostala prodajna mesta (kioski, potujoče prodajalne,
prodajne površine in drugo).

Št. 30200-0001/2004
Sevnica, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

V. TRGOVANJE NA SEJMU
32. člen
Pogoji trgovanja na sejmu so enaki kot so navedeni v
13., 14. in 15. členu tega pravilnika.
VI. PLAČILO NAJEMNINE IN OSTALIH PRISTOJBIN
33. člen
Občina Sevnica skladno z odlokom o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 58/95) zaračunava komunalno takso
za uporabo javnih površin.
34. člen
Vsi prodajalci so dolžni plačati komunalno takso za
uporabo javnih površin. Neplačnikom mora organizator oziroma upravljalec prepovedati prodajo oziroma zahtevati, da
prodajalec odstrani blago s prodajnega mesta in z območja
sejma.
VII. RED IN ČISTOČA NA SEJMU
35. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih
prodajnih mestih. Po poteku obratovalnega časa ali ko je
blago prodano, so prodajalci dolžni zapustiti prodajni prostor
in iz prodajnega mesta odstraniti embalažo, odpadke in neprodano blago.
Drobne odpadke so prodajalci dolžni odlagati v za to
namenjene posode za odpadke, večje odpadke in embalažo
pa so dolžni odvažati s sejemskega prostora najkasneje do
konca sejemskega dne.
V primeru, da prodajalec ne ravna v skladu z določili
tega člena pravilnika ima organizator oziroma upravljalec
pravico, da mu zaračuna stroške čiščenja prodajnega mesta
in odvoza odpadkov po veljavnem ceniku storitev.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE ZA 1. IN 2. DEL
PRAVILNIKA
36. člen
V primeru kršitev določb 22., 23. in 35. člena tega pravilnika, lahko organizator oziroma upravljalec nemudoma

3979.

Pravilnik o poslovanju in trženju na sejmu za
živali

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00, 65/03), je Občinski svet občine Sevnica na 14. redni seji dne, 19. 7. 2004, sprejel

PRAVILNIK
o poslovanju in trženju na sejmu za živali
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja upravljanje in trženje sejma za živali
na parcelni številki 926/1, k.o. Sevnica pri Veterinarski postaji
Sevnica in v skladu s tem določa:
– pravice in dolžnosti organizatorja in upravljavca sejma,
– dneve in čas obratovanja sejma,
– vzdrževanje reda in čistoče,
2. člen
Sejemski prostor je urejen skladno s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirni centri, prevozniki živali in
trgovci z živalmi ter o postopku registracije (Uradni list RS, št.
85/02). Promet z živalmi na sejmu se mora odvijati v skladu
s predpisi ki urejajo promet z živalmi, za kar je odgovoren
upravljalec sejma.
3. člen
Občina Sevnica odstopa v upravljanje navedeno nepremičnino upravljavcu sejma, s katerim sklene posebno
pogodbo o upravljanju sejma za živali.
II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ORGANIZATORJA IN
UPRAVLJAVCA SEJMA
4. člen
Organizator in upravljalec sejma za živali ima pri izvajanju dejavnosti na lokaciji iz tega pravilnika predvsem
naslednje pravice in dolžnosti:
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– organizirati in voditi sejem za živali,
– voditi evidenco skladno s 8. členom Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirni centri, prevozniki živali
in trgovci z živalmi ter o postopku registracije (Uradni list RS,
št. 85/02),
– odklepati in zaklepati sejemski prostor vsako drugo
soboto v mesecu,
– skrbeti za urejenost sejemskega prostora, za čistočo
in odstranjevanje odpadkov,
– vzdrževati sejmiščni prostor, da je možna njegova
redna raba,
– pobirati pristojbine za najem površin na sejmiščnem
prostoru,
– ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
5. člen
Upravljalec je pri izvajanju svojih pravic in dolžnosti iz
tega pravilnika vezan tudi na določene posebne zahteve in
omejitve, ki jih lahko predpiše in zahteva lastnik zemljišča,
na katerem se odvija sejem za živali, v skladu z določili pogodbe o upravljanju.
O primerih iz prvega odstavka tega člena je upravljalec
dolžan pravočasno in na običajen ter primeren način obvestiti
vse, ki jih te posebne zahteve lastnika zadevajo oziroma na
kakršen koli način utegnejo prizadeti.
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VII. RED IN ČISTOČA NA SEJMU
11. člen
Upravljalec zagotavlja red in čistočo na sejemskem
prostoru s tem da:
– po zaključku obratovanja določenega dne očisti
sejemske površine in bližnje okolje ter zagotovi odvoz odpadkov na odlagališče in
– opravlja vsa druga dela s katerimi se zagotavlja ustrezen red in čistoča na sejemskem prostoru.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Za dosledno izvajanje tega pravilnika je odgovoren
upravljalec.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 32001-0010/2004
Sevnica, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

III. OBRATOVALNI ČAS SEJMA
6. člen
Redni živinski sejem za neorganiziran promet z živalim
obratuje vsako drugo soboto v mesecu od 7. do 10. ure.
Sejem kot zbirni center za živali za najavljen organiziran
promet z živalmi obratuje po predhodni najavi po dogovoru
z upravljalcem sejma.
IV. TRGOVANJE NA SEJMU
7. člen
Na sejmiščnem prostoru je dovoljen promet z prašiči,
konji, govedom in drobnico, v skladu s predpisi, ki urejajo
promet z živalmi.
V. SANITARNI NADZOR
8. člen
Veterinarsko sanitarni nadzor na sejmišču opravlja veterinar pristojne veterinarske organizacije. Pokrivanje stroškov
nadzora dogovorita lastnik in upravljalec sejma v pogodbi o
upravljanju.
VI. SEJEMSKE STORITVE IN PRISTOJBINE
9. člen
Storitve in pristojbine za uporabo sejemskega prostora,
zaračunava upravljalec sejma na osnovi cenika storitev, ki ga
s sklepom določi občinski svet.
Upravljalec mora mesečno v roku 10 dni po končanem
sejmu prenakazati sredstva na račun Občine Sevnica.
10. člen
Vsi prodajalci so dolžni plačati sejemsko pristojbino
in druge storitve po veljavnem ceniku sejma. Neplačnikom
mora upravljalec oziroma vodja sejma prepovedati vstop na
sejemski prostor.

SEŽANA
3980.

Sklep o povečanju cen storitev čiščenja
odpadnih voda na čistilni napravi v Sežani

Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Sežana št.
6202-4/02-15 z dne 23. 5. 2002, izdajam naslednji

SKLEP
1
Občina Sežana soglaša s povečanjem cen storitev čiščenja odpadnih voda na čistilni napravi v Sežani za 4,45%. Iz
tega sledi: Cena čiščenja odpadnih voda na območju mesta
Sežana znaša za m3 porabljene vode ugotovljene z merilno
napravo:
1. za uporabnike vode v gospodinjstvu, ki so priključeni
na javno kanalizacijo, 174,28 SIT/m3
2. za porabnike vode v gospodinjstvu, ki niso priključeni
na javno kanalizacijo (uporabniki greznic), 109.33 SIT/m3
3. za uporabnike vode, ki niso zajeti v točki 1 in 2 in so
priključeni na javno kanalizacijo, 318,91 SIT/m3
4. za uporabnike vode, ki niso zajeti v točki 1 in 2 in
niso priključeni na javno kanalizacijo (uporabniki greznic),
253,95 SIT/m3
Za obračun cene čiščenja odpadnih voda se uporabljajo
kriteriji obračunov pri porabi pitne vode.
2
Ta sklep začne veljati s 1. 8. 2004, uporabljati se začne
po potrditvi predhodne prijave cene s strani Ministrstva za
gospodarstvo.
Št. 41302-3/01
Sežana, dne 16. julija 2004.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.
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VSEBINA

PREDSEDNIK REPUBLIKE

3881. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni
republiki Nemčiji
10613
3882. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Ukrajini
10613

VLADA

3883. Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja na področju javne železniške infrastrukture
3884. Uredba o pogojih in omejitvah gradnje na območju Loga pod Mangartom, ogroženem zaradi
pojava drobirskih tokov
3885. Uredba o koncesiji za graditev 4-sedežnice
Kaštivnik na Kopah
3886. Uredba o koncesiji za graditev vklopljive 6-sedežnice Počivalo v Cerknem
3887. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega
zemljišča reke Savinje na območju Občine
Laško
3888. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike
v Republiki Sloveniji
3889. Uredba o dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov
kmetijske politike za leto 2004
3890. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o uvedbi kvot za mleko in mlečne proizvode za
kvotno leto 2004/2005
3891. Uredba o izvajanju sistema potrjevanja procesa
Kimberley v mednarodni trgovini s surovimi diamanti
3892. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev
dom, kulturni in kongresni center

10613
10622
10638
10639
10640
10641
10641
10642
10646
10646

MINISTRSTVA

3893. Pravilnik o spremembah pravilnika o zaščitnem
znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil
3894. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kakovosti čaja
3895. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o
postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru
3896. Pravilnik o obrestovanju prostih denarnih sredstev na podračunih, vlog in likvidnostnih posojil
v sistemu enotnega zakladniškega računa
3897. Pravilnik o spremembi Pravilnika o natančnejši
vsebini sklepa za začetek postopka oddaje javnega naročila
3898. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrstah
finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku
oddaje javnega naročila
3899. Navodilo za prikazovanje podatkov o plačah v
zasebnem sektorju
3900. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov
ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih
overitev meril
3901. Odločbo o imenovanju za izvajanje postopkov
ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih
overitev meril

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

10651
10651
10652
10652
10653

10653
10655
10658
10658

3902. Sklep o potrditvi učbenika REACH FOR THE
STARS 5, učbenik za angleščino v 5. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja 10659

3903. Sklep o potrditvi delovnega zvezka REACH
FOR THE STARS 5, delovni zvezek za angleščino v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3904. Sklep o potrditvi atlasa DRUŽBA IN JAZ, Atlas,
Družba za 4. in 5. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3905. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega
zvezka ZENE 1, Énekeljünk, zenéljünk és táncoljunk, A kilencosztályos kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára, učbenik z elementi delovnega zvezka za glasbeno vzgojo v 1. razredu
dvojezične devetletne osnovne šole na narodno
in jezikovno mešanem območju v Prekmurju
3906. Sklep o potrditvi zbirke nalog KEMIJA DANES
– UČENJE Z NALOGAMI, zbirka nalog za kemijo v 8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3907. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka ABLAKNYITOGATÓ, Önalló munkafüzet a
magyar nyelv mint második nyelv tanításához
a kilencosztályos kétnyelvű általános iskola 8.
osztálya számára, samostojni delovni zvezek
za madžarščino kot drugi jezik v 8. razredu
devetletnega dvojezičnega osnovnošolskega
izobraževanja
3908. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega
zvezka BARANGOLÓ, Önalló munkafüzet a
magyar nyelv mint második nyelv tanításához
a nyolcosztályos kétnyelvű általános iskola
5. és a kilencosztályos kétnyelvű általános 6.
osztálya számára, samostojni delovni zvezek
za madžarščino kot drugi jezik v 5. razredu
osemletnega in 6. razredu devetletnega dvojezičnega osnovnošolskega izobraževanja
3909. Sklep o potrditvi učbenika KITEKINTŐ, Munkafüzet a magyar mint masodik nyelv tanításához
a nyolcsztályos kétnyelvű áltános iskola 8. és
a kilencosztályos kétnyelvű általános iskola 9.
osztálya számára, delovni zvezek za madžarščino kot drugi jezik v 8. razredu osemletnega
in 9. razredu devetletnega dvojezičnega osnovnošolskega izobraževanja
3910. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KITEKINTŐ, Tankönyv a magyar mint masodik nyelv
tanításához a nyolcsoztályos kétnyelvű általános iskola 8. és a kilencosztályos kétnyelvű
általános iskola 9. osztálya számára, učbenik
za madžarščino kot drugi jezik v 8. razredu
osemletnega in 9. razredu devetletnega dvojezičnega osnovnošolskega izobraževanja
3911. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA 8, učbenik za matematiko v 8. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
3912. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MATEMATIKA 8, delovni zvezek za matematiko v 8.
razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z rešitvami
3913. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 6, delovni zvezek
za matematiko v 6. razredu devetletnega in 5.
razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
3914. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 8, delovni zvezek za
matematiko v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3915. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SVET MATEMATIČNIH ČUDES 6, Vaje za utrjevanje,
delovni zvezek za matematiko v 6. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
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3916. Sklep o potrditvi učbenika WIR 2, učbenik za
nemščino kot izbirni predmet v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3917. Sklep o potrditvi delovnega zvezka WIR 2, delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 8.
razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3918. Sklep o potrditvi učbenika WIR 3, učbenik za
nemščino kot izbirni predmet v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3919. Sklep o potrditvi delovnega zvezka WIR 3, delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 9.
razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3920. Sklep o potrditvi učbenika NEMŠKI JEZIK ZA
7. RAZRED, učbenik za nemščino kot tuji jezik
v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3921. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NEMŠKI
JEZIK ZA 7. RAZRED, delovni zvezek za nemščino kot tuji jezik v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
3922. Sklep o potrditvi učbenika PRIMA 3, učbenik za
nemščino kot tuji jezik v 6. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
3923. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega
zvezka SLOVENŠČINA JE MOJ JEZIK 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik
v 5. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja in 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
3924. Sklep o potrditvi učbenika OPPORTUNITIES
ELEMENTARY, učbenik za angleščino kot drugi
tuji jezik v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja ter kot prvi tuji jezik v 1. letniku
srednjega poklicnega izobraževanja
3925. Sklep o potrditvi delovnega zvezka OPPORTUNITIES ELEMENTARY, Language powerbook,
delovni zvezek za angleščino kot drugi tuji
jezik v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja
in srednjega tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja ter kot prvi tuji jezik v 1. letniku
srednjega poklicnega izobraževanja
3926. Sklep o potrditvi učbenika EKONOMIJA 4,
RAZVOJNE POTI SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA, učbenik za ekonomijo v 4. letniku
ekonomskih gimnazij
3927. Sklep o potrditvi učbenika SVET, učbenik za
geografijo v 2. letniku gimnazijskega, srednjega tehniškega oziroma strokovnega in poklicnotehniškega izobraževanja, v programih z 140 in
več urami
3928. Sklep o potrditvi zbirke nalog MATEMATIKA,
ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA
ŠTEVILA, zbirka nalog za matematiko v 2.
letniku gimnazijskega izobraževanja
3929. Sklep o potrditvi zbirke nalog MATEMATIKA,
KOMBINATORIKA, VERJETNOSTNI RAČUN,
STATISTIKA, zbirka nalog za matematiko v 4.
letniku gimnazijskega izobraževanja
3930. Sklep o potrditvi učbenika DEUTSCH MIT
GRIPS 2, Lehrwerk für Jugendliche, učbenik
za nemščino kot prvi tuji jezik v 2. in 3. letniku
gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja
3931. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DEUTSCH
MIT GRIPS 2, Lehrwerk für Jugendliche, delovni zvezek za nemščino kot prvi tuji jezik v 2. in
3. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
3932. Sklep o potrditvi učbenika DEUTSCH MIT
GRIPS 3, Lehrwerk für Jugendliche, učbenik
za nemščino kot prvi tuji jezik v 3. in 4. letniku
gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja
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3933. Sklep o potrditvi učbenika SVET KNJIŽEVNOSTI 1, učbenik za slovenščino – književnost v
1. letniku gimnazijskega izobraževanja
3934. Sklep o potrditvi učbenika FEJEZTEK A MAGYAR TŐRTENELEMBOL, Tankönyv a szlovénmagyar kétnyelvű közepiskola nemzetiségi
program szerinti 1.-4. osztályos történelem
tantárgyához, učbenik madžarske zgodovine
za narodnostni program slovensko – madžarske dvojezične srednje šole od 1.-4. letnika
3935. Sklep o potrditvi učbenika POGLAVJA MADŽARSKE ZGODOVINE, delovni zvezek madžarske
zgodovine za narodnostni program slovensko
– madžarske dvojezične srednje šole od 1.-4.
letnika, FEJEZTEK A MAGYAR TŐRTENELEMBOL, Munkafüzet a nemzetiségi program
magyar történelmének tantáshoz a szlovén-magyar kétnyelvű közepiskola 1.-4. osztályában
3936. Sklep o potrditvi delovnega zvezka STARE
DOBE, Delovni zvezek, Zgodovina za 1. letnik
gimnazij
3937. Sklep o potrditvi učbenika STORIA DEGLI SLOVENI, Manuale di storia per le scuole medie
con lingua d'insegnamento italiana, učbenik za
zgodovino za srednje šole z italijanskim učnim
jezikom
3938. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE,
DRŽAVLJANSKA KULTURA, učbenik za družboslovje v 1. oziroma 2. letniku nižje poklicnega,
srednje poklicnega, srednje tehniškega oziroma
strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja
3939. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE,
GEOGRAFIJA, učbenik za družboslovje v 1.
oziroma 2. letniku nižje poklicnega, srednje
poklicnega, srednje tehniškega oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja
3940. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE,
ZGODOVINA, učbenik za družboslovje v 1.
oziroma 2. letniku nižje poklicnega, srednje
poklicnega, srednje tehniškega oziroma strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja
3941. Sklep o potrditvi učbenika POSLOVNA INFORMATIKA 1, učbenik za poslovno informatiko
v 1. letniku srednjega poklicnega, srednjega
tehniškega oziroma strokovnega in poklicnotehniškega izobraževanja
3942. Sklep o dopolnitvi sklepov potrjenega učbenika
in delovnega zvezka Založbe Pikal z naslovom
MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 5
3943. Sklep o dopolnitvi sklepov potrjenih učbenikov
in delovnih zvezkov Založbe OUP – CZ
3944. Sklep o potrditvi učnega gradiva Prenosna in
informacijska elektronika 1
3945. Sklep o potrditvi učnega gradiva Praktični pouk
izdelave oblačil
3946. Sklep o potrditvi učnega gradiva Praktični pouk
izdelave oblačil
3947. Sklep o potrditvi učnega gradiva Računske naloge iz fizikalne kemije
3948. Sklep o potrditvi učnega gradiva Vozilo na motorni pogon
3949. Sklep o potrditvi učnega gradiva Vrhnja ženska
oblačila – osnove konstruiranja
3950. Sklep o potrditvi učnega gradiva Rudarstvo 4,
Rudarstvo in okolje
3951. Sklep o potrditvi učnega gradiva Splošno poljedelstvo
3952. Sklep o potrditvi učnega gradiva Poznavanje
tekstilij, 1. Del, Vlakna
3953. Sklep o potrditvi učnega gradiva Poznavanje
tekstilij, 2. Del, Tekstilnotehnološki postopki
3954. Sklep o potrditvi učnega gradiva Mehanika
– Statika
3955. Sklep o potrditvi učnega gradiva Patologija, patološka fiziologija in osnove interne medicine
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3956. Aneks k tarifni prilogi kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
10676
3957. Spremembe dodatka k pravilom kviz loterije
Dobim podarim
10677

OBČINE
BELTINCI

3958. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin planov Občine Beltinci
10678

BOHINJ

3959. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Bohinj za leto 2004
10679

POLZELA

3968. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Polzela za leto 2003
10692
3969. Sklep o zvišanju cen programov predšolske
vzgoje v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela
10693

PREBOLD

3970. Sklep o javni razgrnitvi

10694

PUCONCI

3971. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
priznanjih in nagradi Občine Puconci
10694

ROGAŠOVCI

GROSUPLJE

3960. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Grosuplje za obdobje od leta
1996–2000, dopolnitev 2004
10680
3961. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
usklajenosti prostorskih izvedbenih načrtov in
drugih prostorskih aktov z dolgoročnim in srednjeročnim planom Občine Grosuplje za obdobje
od leta 1996 do 2000, sprememba 2004
10685

HRASTNIK

3962. Pravila o plakatiranju v času volilne kampanje
na območju Občine Hrastnik
10686

KOPER

3963. Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper
10686

KUNGOTA

3964. Sklep o izdaji soglasja k ceni storitve osebna
pomoč in pomoč družini na domu v Občini Kungota
10689
3965. Sklep o določitvi cene programov predšolske
vzgoje v VIZ Kungota
10689

MOZIRJE

3966. Program priprave lokacijskega načrta za razgledni stolp Savinjskega Gaja
10690

NOVO MESTO
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3967. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih
mest za volitve poslancev v Državni zbor RS
10691

3972. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih aktov
s prostorskimi sestavinami planov Občine Rogašovci
10694
3973. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Murska
Sobota za obdobje od leta 1986–2000 in
družbenega plana Občine Murska Sobota za
obdobje 1986–1990 za območje nove Občine
Rogašovci
10695
3974. Sklep o določitvi in uporabi sredstev za nekatere osebne potrebe upravičencev vključenih v
socialno varstvene zavode
10695

SEVNICA

3975. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica
za obdobje 1986–2000 in družbenega plana
Občine Sevnica za obdobje 1986–1990
3976. Odlok o uvedbi samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Tržišče
3977. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3978. Pravilnik o poslovanju in trženju sejma v Sevnici
3979. Pravilnik o poslovanju in trženju na sejmu za
živali

10696
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10705
10705
10708

SEŽANA

3980. Sklep o povečanju cen storitev čiščenja odpadnih voda na čistilni napravi v Sežani
10709

Izdajatelj Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni list
Republike Slovenije d.o.o. – Direktorica in odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine za leto 2004 je 26.400 SIT (brez davka), pri ceni posameznega
Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 72.600 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon
tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94,
telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet:
http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767

