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Razpis volitev sodnikov porotnikov delovnih
in socialnega sodišča

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/2004 in
10/2004 – popr.) v zvezi z drugim odstavkom 2. člena Zakona
o podaljšanju mandata sodnikom porotnikom na delovnih in
socialnem sodišču (Uradni list RS, št. 61/2004)

razpisujem
volitve sodnikov porotnikov delovnih
in socialnega sodišča
Sodnike porotnike delovnih in socialnega sodišča voli
Državni zbor Republike Slovenije.
Volitve bodo dne 28. septembra 2005.
I
Za sodnika porotnika je lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti, ki ni bil
pravnomočno obsojen na kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren
za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada
slovenski jezik. Mandat sodnikov porotnikov traja pet let in so
lahko ponovno izvoljeni.
II
Sodnike porotnike se voli tako, da se voli enako število
porotnikov iz vrst delavcev oziroma zavarovancev in delodajalcev oziroma zavodov.
Za delovna sodišča prve stopnje se sodniki porotniki
volijo z list kandidatov delavcev in delodajalcev. Lista kanPredstavniki
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didatov delavcev se oblikuje na predlog reprezentativnih
sindikatov za območje Republike Slovenije v sorazmerju s
številom njihovih članov. Lista kandidatov delodajalcev se oblikuje na predlog združenj delodajalcev, ki so organizirana za
območje Republike Slovenije, in Vlade Republike Slovenije,
v sorazmerju s številom zaposlenih pri delodajalcih oziroma
v javnem sektorju.
Za socialno sodišče prve stopnje se sodniki porotniki
volijo z list kandidatov zavarovancev in zavodov. Lista kandidatov zavarovancev se oblikuje na predlog reprezentativnih
sindikatov za območje Republike Slovenije in združenj zavarovancev, ki so organizirana za območje Republike Slovenije,
v sorazmerju s številom njihovih članov. Lista kandidatov se
oblikuje na predlog javnih zavodov s področja socialnih zavarovanj in Vlade Republike Slovenije in sicer tako, da vsak
predlagatelj predlaga enako število kandidatov. Združenja
zavarovancev so tista združenja, ki lahko v skladu s statuti
javnih zavodov s področja socialnih zavarovanj predlagajo
svoje predstavnike v organe zavodov.
III
Na listi kandidatov se določi enako število kandidatov,
kot je število sodnikov porotnikov, ki se jih voli.
Na podlagi Akta o določitvi števila mest sodnikov in sodnikov porotnikov na delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list
RS, št. 35/1994, 71/1997, 50/1998, 74/1998, 123/2004) se
voli skupaj 1.476 sodnikov porotnikov od tega 180 za Delovno sodišče v Celju, 168 za delovno sodišče v Kopru, 484 za
odločanje v delovnih sporih ter 332 za odločanje v socialnih
sporih za Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, 312 za
Delovno sodišče v Mariboru.
IV
Za posamezno delovno oziroma za socialno sodišče
predlagajo predstavniki delavcev oziroma zavarovancev ter
delodajalcev in zavodov naslednje število porotnikov:
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Predstavniki
a) delavcev/
zavarovancev
b) delodajalcev/
zavodov

Slovenska zveza sindikatov ALTERNATIVA
Zveza delavskih sindikatov Slovenije
– SOLIDARNOST
Sindikat delavcev železniške dejavnosti Slovenije
FIDES, sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije
Sindikat železniškega prometa Slovenije
Sindikat delavcev bank in hranilnic
Slovenije
Policijski sindikat Slovenije
Sindikat zdravstva in socialnega
varstva Slovenije
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture – SVIZ
Sindikat novinarjev Slovenije
SIDS- Sindikat igralniških delavcev
Slovenije
Sindikat delavcev tehničnih pregledov
Slovenije
Sindikat delavcev v zdravstveni negi
Slovenije
Sindikat carinikov Slovenije
Sindikat pridobivanja energetskih
surovin Slovenije SPEESS
Sindikat Nove ljubljanske banke
Neodvisni sindikat delavcev ljubljanske univerze
Sindikat farmacevtov Slovenije
SIFARM
Sindikat voznikov avtobusnega prometa Slovenije
Sindikat Vladne agencije Slovenije,
SVAS
Sindikat Železniškega transporta
Slovenije, SŽTS
Sindikat Slovenskih diplomatov, SSD
Sindikat kulturnih in umetniških
ustvarjalcev RTV Slovenije
Sindikat zavarovalnih zastopnikov
Slovenije
Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije
Sindikat ministrstva za obrambo
Združenja zavarovancev – skupaj
(upokojenci, invalidi, kmetje, Zveza
delovnih invalidov), ki lahko v skladu
s statuti javnih zavodov s področja
socialnih zavarovanj predlagajo svoje
predstavnike v organe zavodov
b)
Zaposleni pri delodajalcih, ki opravljajo gospodarsko dejavnost:
Združenje delodajalcev Slovenije
Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenija
Gospodarska zbornica Slovenije
Obrtna zbornica Slovenije
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Predstavniki
a) delavcev/
zavarovancev
b) delodajalcev/
zavodov

Zaposleni v javnem sektorju:
Vlada Republike Slovenije
Javni zavodi s področja socialnih
zavarovanj in Vlada RS:
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Zavod RS za zaposlovanje
Vlada RS
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VI
Predloge kandidatov posredujejo v točki IV. tega razpisa
navedeni predlagatelji Mandatno-volilni komisiji Državnega
zbora Republike Slovenije, Šubičeva 4, 1001 Ljubljana, poštni predal P.P. 636, do vključno 1. julija 2005.
Št. 700-04/90-13/3
Ljubljana, dne 21. aprila 2005.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

VLADA
Uredba o državnem lokacijskem načrtu za
drugi tir železniške proge na odseku Divača–
Koper

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v povezavi s tretjim odstavkom 170. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada
Republike Slovenije

4335

Delovno sodišče
v Mariboru

za odločanje
v delovnih
sporih

V
Predlagatelji morajo za vsakega predlaganega kandidata navesti in predložiti naslednje podatke oziroma izjave:
– ime in priimek,
– dan, mesec, leto in kraj rojstva,
– stalno prebivališče,
– stopnjo izobrazbe in poklic, za katerega je usposobljen,
– zaposlitev: naziv in naslov delovne organizacije in
delo, ki ga opravlja,
– ali je ponovno predlagan v izvolitev,
– izjavo predlaganega kandidata, da sprejema kandidaturo,
– izjavo predlagatelja, da predlagani kandidat izpolnjuje pogoje 42. člena zakona o sodiščih (da je državljan
Republike Slovenije, je dopolnil trideset let starosti, ni bil
pravnomočno obsojen na kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti, in da je zdravstveno in osebnostno primeren
za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada
slovenski jezik).
Predstavniki združenj zavarovancev morajo predlogu
predložiti še izjavo, da so upravičeni predlagati svoje predstavnike v organe javnega zavoda s področja socialnih zavarovanj (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje).
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UREDBO
o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir
železniške proge na odseku Divača–Koper
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za državni lokacijski načrt)
S to uredbo se ob upoštevanju Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) sprejme
državni lokacijski načrt za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski
načrt). Državni lokacijski načrt je izdelal INVESTBIRO Koper,
d.d., Koper, pod številko projekta 0047-1, marec 2005.
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Uredba o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir
železniške proge na odseku Divača–Koper (v nadaljnjem
besedilu: uredba) določa: ureditveno območje, zasnovo projektnih rešitev prometne infrastrukture, zasnovo projektnih rešitev energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, zasnovo projektnih rešitev za urbanistično, krajinsko
in arhitekturno oblikovanje, rešitve in ukrepe za varovanje
okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine ter trajnostno
rabo naravnih dobrin, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad izvajanjem določil
te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene
in graﬁčno prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je
skupaj z obveznimi prilogami na vpogled pri Ministrstvu za
okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Uradu za prostorski
razvoj in pri službah, pristojnih za urejanje prostora, v občinah Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Koper.
(3) Oznake, navedene v členih 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 33, 35, 36, 38,
39 in 46 so oznake objektov in ureditev iz graﬁčnega dela
državnega lokacijskega načrta.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta
obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani
trajni objekti (območje drugega tira železniške proge z vsemi
spremljajočimi objekti in ureditvami) ter parcele oziroma dele
parcel, na katerih so načrtovani objekti, potrebni za izvedbo
državnega lokacijskega načrta. Po izvedbi le tega se na
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njih vzpostavi prejšnje stanje (območja deponij za odlaganje
viškov materiala ter območja prestavitev, rekonstrukcij, zaščite ali nadomestne gradnje cest ter komunalne, energetske
in telekomunikacijske infrastrukture, sanacij melioracijskega
sistema in območja gradbiščnih platojev). Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta obsega tudi območja
predorskih cevi.
(2) Območje drugega tira železniške proge z vsemi
spremljajočimi ureditvami obsega naslednje parcele oziroma
dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
– k.o. Ocizla:
5119/3, 5119/4, 5120, 5121, 5123/1, 5123/2, 5124/1,
5126, 5246, 5250/1, 5250/2, 5251, 5252/1, 5253/1, 5392/1,
5393/1, 5393/2, 5394, 5395, 6087/1, 6087/8, 6132/1,
6142/3;
– k.o. Draga:
1369/24, 1369/30, 1397/2, 1406/1, 1408/1, 1411/3,
1412/1, 1412/2, 1429, 1430/1, 1430/2, 1450, 1452, 1456,
1596, 1601/1, 1601/5, 1602/1, 1602/2, 1604, 1605, 1606,
1609, 1610, 1616, 1617/1, 1617/2, 1618, 1621, 1624/1,
1628, 1629/2, 1629/3, 1629/5, 1630, 1634, 1635/1, 1635/2,
1635/3, 1636/1, 1636/2, 1637, 1638/2, 1639/1, 1639/2,
1642/1, 1642/2, 1643, 1644, 1645, 1647, 1650/1, 1650/2,
1676, 1677, 1682/1, 1682/3, 1683/1, 1683/1, 1782/1, 1782/2,
1783/1, 1783/2, 1786/1, 1786/2, 1787, 1788, 1789, 1791,
1792/2, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798/2, 1800/1,
1801/1, 1801/2, 1803, 1804/1, 1804/2, 1830/2, 1831/2, 1834,
1835/1, 1835/2, 1836, 1854/4, 1861/1, 1861/2, 1861/4, 1862,
1870, 1871, 1875/1, 1875/2, 1879, 1893/2, 1894, 1910/3,
1986, 2045, 2563, 2625, 2626/1, 2626/2, 2626/3, 2626/4,
2626/5, 2626/6, 2626/7, 2627/1, 2627/2, 2627/3, 2627/4,
2627/5, 2628/1, 2634, 2638/1, 2617/3, 2617/4, 2838, 2639/1,
2640/1, 2641/1, 2641/2, 2642/1, 2643/1, 2643/2, 2894/5,
2887/2, 2035, 1825/2, 1830/1, 1840/2, 1840/3, 1867, 1640/2,
1649, 1757, 1682/2, 1406/2;
– k.o. Hrpelje:
2486/2, 2486/4, 2726/4, 2731, 2732, 2838/1, 2838/2,
2840/1, 2842/8;
– k.o. Lokev:
1931, 1934, 1936, 1941/55, 1941/56, 1941/96, 1941/97,
1941/99, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011/1, 2011/2, 2028,
2031, 2034, 2035, 2037, 2038, 2047, 2048, 2049, 2050,
2051, 2063, 2064, 2065/1, 2065/2, 2066, 2085, 2086, 2087,
2090, 2091, 2092, 2126, 2127, 2128, 2129, 2132, 2133, 2136,
2137, 2138, 2140, 2142/1, 2142/2, 2143, 2144, 2145, 2146,
2147, 2185, 2186, 2187, 2188, 2190/1, 2190/2, 2300/17,
2300/19, 2300/20, 2300/29, 2300/30, 2300/31, 2300/34,
2300/35, 2300/38, 2300/44, 2300/50, 2300/97, 2300/98,
4529/1, 4529/2, 4529/6, 2481, 1632, 1633, 1280/79, 1634/2,
1280/72, 1280/80, 1280/81, 2300/118, 2300/121, 1645/1,
1645/2, 1661/2, 1280/78, 1280/73, 1280/74, 1280/75,
1280/76, 4506/1, 1280/70, 2025, 2300/16, 4530/2;
– k.o. Divača:
1043/13, 1043/14, 1043/15, 1043/16, 1043/22, 1043/23,
1043/9, 1050/1, 1050/5, 552/56, 552/57, 552/58, 552/105,
552/106, 552/116, 552/21, 552/23, 552/52, 552/53, 552/54,
552/87, 776, 777, 778, 780/1, 784, 785, 857, 859, 861,
862, 863, 864, 865, 866, 867, 871/2, 883, 884, 886, 887/1,
887/2, 888/1, 888/2, 888/3, 890, 892/5, 892/4, 942/1, 942/20,
942/19, 942/21, 942/3, 942/2, 942/4, 942/5, 942/6, 942/7,
942/8, 552/86, 766, 767/1, 552/189;
– k.o. Plavje:
742/6, 742/7, 744, 742/5, 742/4, 742/3, 742/8, 745/2,
746/1, 1232/1, 1232/2, 1233/1, 1233/3, 1234, 1237/4, 1340/1,
1237/1, 1237/2, 1237/3, 1235/2, 1240/6, 1239/2, 1246/3,
1236/1, 1236/2, 1236/3, 1245/5, 1245/4, 1246/1, 1245/8,
1245/12, 1238/2, 1238/3, 1245/7, 1433, 1434, 1435, 1436,
1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445,
1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454,
1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1422, 1423, 1424,
1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1465, 1466,
1467, 745/2, 746/1;
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– k.o. Škoﬁje:
1374/1, 1374/2, 1374/3, 1370/2, 1361/10, 1368/1,
1368/2, 1368/3, 1749, 1750;
– k.o. Dekani:
2985/1, 2912, 2913, 2960, 2934/3, 2967, 2001, 2002,
2963, 2964/1, 2972, 2930, 2931, 2961/2, 2966, 2983/1,
2707/1, 2004, 2939, 3049/2, 3060, 3062, 3064, 3077/1,
3078/1, 3082, 3083, 3090/1, 3090/2, 3091, 3095, 2919,
2920, 3005, 2924, 2971, 2944, 2981/1, 2914, 2922, 2923,
2932, 2938, 2941, 3006, 2984/1, 2911, 2890, 2910, 2921,
2918, 2943, 2942, 2730/3, 2731/1, 2736/1, 2736/2, 2736/5,
2736/6, 2737/1, 2737/2, 2737/3, 2738/1, 2738/2, 2739,
2979/1, 3049/3, 3051, 3054/1, 3088/2, 3088/3, 2964/2, 2965,
3104, 3105, 3106, 2915, 2917, 2819/1, 2961/1, 2003, 2005,
2940, 2934/2, 2729, 2959, 2968, 2978, 2980/1, 3089/1, 2734,
2736/3, 2982/1, 3002, 3003, 3004, 2603, 2731/2, 2732/2,
2732/1, 3081, 2955, 3079/1, 2933, 2925, 2916;
– k.o. Črni Kal:
4041, 2655;
– k.o. Rožar:
2635/5, 244, 245/1, 251/1, 251/2, 2635/3;
– k.o. Tinjan:
1842/2, 790/2, 816/2, 816/3, 790/1, 816/4, 817;
– k.o. Gabrovica:
1/3, 1/5, 1144/1, 1146/1, 1146/3, 1146/5, 1147/1,
1147/10, 1153/2, 1154/3, 1154/5, 1154/6, 1154/8, 1155/3,
1158/1, 1158/2, 1161/3, 1242, 1243, 1244, 1249, 1250, 1251,
1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260,
1261, 1262, 1263, 1264/1, 1264/2, 1265/1, 1265/2, 1266/1,
1266/2, 1267/1, 1267/2, 1268/1, 1269, 1273/1, 1274/1,
1275/1, 1276/1, 1277/1, 1278, 1279, 1280, 1281, 1293, 1294,
1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1305, 1306, 1307, 1356/1,
1357/1, 1357/2, 1357/3. 1358/1, 1358/2, 1358/3, 1359/1,
1359/2, 1359/3, 1361/2, 1362/1, 1362/2, 1362/3, 1363, 1364,
1365/1, 1366, 1367/1, 1368, 1369, 1371, 1381, 1383, 1384,
1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1398/1, 1399/1,
17/1, 17/5, 17/9, 2/1, 2/2, 3, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37,
38, 39, 40, 41/1, 41/3, 42/1, 42/5, 43/12, 43/13, 43/5, 43/6,
44/1, 44/4, 45/1, 45/3, 47/1, 47/3, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5,
48/6, 5, 1172/1, 1172/2, 1422/1, 1422/2, 1422/4, 1422/5,
1424/1, 1424/2, 1425, 1426, 1427, 1428, 1450, 1451, 1452,
1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461/1, 1448,
1449, 1385, 1386, 1354, 1355, 1360/2, 1360/3, 17/4, 1146/4,
1360/1, 1154/1, 1147/2, 6/1, 1464, 1/4, 1300, 1461/2;
– k.o. Osp:
2785/2, 2812, 2819/1, 2819/2, 755/1, 755/2, 756, 757,
761/1, 761/2, 761/4, 761/5, 761/6, 786/1, 793/1, 796, 797/1,
797/2, 797/3, 797/4, 798/1, 798/2, 798/3, 799/1, 799/2, 809/2,
829, 830, 833, 834, 836, 837, 840, 841, 842, 843/1, 845/1,
845/2, 846, 862/1, 863/1, 863/2, 863/3, 863/4, 863/5, 863/6,
864/2, 866, 867, 868, 870, 876/3, 878, 761/3, 2770, 2778,
2779, 2769, 2768, 2765, 2771/1, 2767, 2764, 2807, 2766,
2808, 2759, 2778, 2758, 2777, 1231, 2809, 2757, 2756,
2810, 2753, 2811, 2752, 2751;
– k.o. Bertoki:
5742/1, 5742/2, 5746, 5747/1, 5747/2, 5748, 5751,
5752, 5753, 5754, 5756, 5757, 5758, 5759, 5781, 5782,
5786/2, 5791/1, 5791/2, 5791/3, 5792/2, 5792/3, 5792/5,
5994, 5996/1, 5998, 5999, 6007/2, 6007/3, 6009/3, 6010/1,
6011, 6041/1, 6042/1, 6042/2, 6073/1, 6375/1, 6377, 6317,
6318, 6319, 6320, 6321, 6322, 6364, 6316, 6312, 6310,
6307/1, 6033, 6015/4, 6015/3, 5983/2, 5983/1, 5981/1,
5980/1, 5979/3, 5979/2, 5979/1, 5977/2, 5976/3, 5976/1,
5975/5, 5975/4, 5975/1, 5842/1, 5841/14, 5840/4, 5840/3,
5840/2, 5840/1, 5839, 5837/9, 5837/3, 5837/15, 5837/13,
5837/12, 5837/10, 5836/6, 5836/5, 5836/4, 5836/3, 5836/2,
5836/1, 5835/6, 5835/3, 5833/5, 5833/4, 5833/3, 5833/2,
5833/18, 5833/16, 5833/13, 5833/12, 5833/11, 5833/10,
5833/1, 5832/2, 5832/1, 5831/6, 5831/5, 5831/1, 5825/1,
5824/3, 5824/1, 5823/5, 5823/4, 5823/3, 5823/2, 5823/1,
5822/2, 5821/5, 5820/2, 5821/1, 5821/4, 5750, 5749.
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(3) Območje prestavitev, rekonstrukcij, zaščite ali nadomestne gradnje komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture obsega naslednje parcele oziroma dele
parcel po naslednjih katastrskih občinah.
a) elektrika:
– k.o. Lokev:
1934, 2300/44, 2008, 2300/19, 2031, 2300/29, 2300/31,
2007, 2300/50, 2300/20, 2035, 2300/20, 2089, 2300/30,
2051, 2052, 2049, 2034, 2025, 2010, 2011/1, 2011/2, 4529/7,
2128;
– k.o. Gabrovica:
1281, 1144/1, 1293, 1308/1, 1226/2, 1307, 1306, 1227,
1244, 1243, 1294, 1161/3, 1228;
– k.o. Dekani:
2980/2, 2973, 3084, 2981/2, 2980/2;
b) vodovod:
– k.o. Lokev:
2300/31, 2300/35, 2300/34, 2146, 2142/2, 2186, 2190/1,
2138, 2300/30, 2190/1, 2190/2, 2186, 2133, 4529/2, 2065/1,
2066, 1941/96, 2063, 4529/1;
– k.o. Gabrovica:
1363, 1364, 1362/1;
– k.o. Osp:
2769, 2767;
c) telekomunikacijski vodi
– k.o. Gabrovica:
1358/3, 1359/3, 1359/1, 17/1, 17/9, 17/5, 1147/8;
– k.o. Rožar
2640/8, 2358/2, 2358/1.
(4) Območje deponij obsega naslednje parcele oziroma
dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
a) trajna deponija viškov materiala na lokaciji Ankaranske Boniﬁke:
– k.o. Ankaran:
799/1, 799/4, 890, 891, 6073/1;
b) trajna deponija viškov materiala na lokaciji industrijske cone Srmin:
– k.o. Bertoki:
5837/12, 5837/13, 5837/15, 5975/1, 5976/1, 5983/1,
6312, 5821/4, 5821/5, 5822/2, 5823/4, 5823/5, 5824/3,
5831/1, 5831/5, 5831/6, 5832/1, 5832/2, 5833/1, 5833/10,
5833/11, 5833/12, 5833/13, 5833/3, 5835/3, 5835/6, 5836/2,
5837/10, 5837/12, 5837/13, 5837/15, 5837/3, 5837/9, 5839,
5840/1, 5840/2, 5840/3, 5840/4, 5841/14, 5842/1,l 5975/4,
5975/5, 5976/3, 5977/2, 5979/1, 5979/2, 5979/3, 5980/1,
5981/1, 5983/2, 6015/3, 6015/3, 6033, 6310, 6312, 6015/4,
5976/1, 5833/5, 5983/1, 5833/18, 5833/2, 5833/4, 6311,
5824/1, 5823/2, 5823/1, 5821/1, 5833/16, 5980/2, 5980/4;
c) trajna deponija viškov materiala na lokaciji opuščenega laporokopa ob stari Šmarski cesti:
– k.o. Semedela:
1613, 1614/1, 1625, 1628, 1629, 1630, 3259, 3260,
3260, 3261, 3261, 3262, 3266, 3263/2, 4602/1.
(5) Območja predorskih cevi so deﬁnirana z vstopnim
in izstopnim portalom:
– predorska cev T1: vstopni portal v km 2+980, kota
nivelete +407.617, izstopni portal v km 9+680, kota nivelete
+293.717;
– predorska cev T2: vstopni portal v km 9+930, kota
nivelete +289.467, izstopni portal v km 15+915, kota nivelete
+191.922;
– predorska cev T3: vstopni portal v km 16+760, kota
nivelete +177.557, izstopni portal v km 17+090, kota nivelete
+171.947;
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– predorska cev T4: vstopni portal v km 17+215, kota
nivelete +169.822, izstopni portal v km 19+162, kota nivelete
+136.723;
– predorska cev T5: vstopni portal v km 19+205, kota
nivelete +135.992, izstopni portal v km 19+320, kota nivelete
+134.037;
– predorska cev T6: vstopni portal v km 19+365, kota
nivelete +133.272, izstopni portal v km 19+700, kota nivelete
+127.577;
– predorska cev T7: vstopni portal v km 19+870, kota
nivelete +124.687, izstopni portal v km 21+020, kota nivelete
+105.137;
– predorska cev T8: vstopni portal v km 22+280, kota
nivelete +33.717, izstopni portal v km 26+040, kota nivelete
+19.797;
– servisna predorska cev SC-T1: vstopni portal v km
2+980, kota nivelete +408.60, izstopni portal v km 9+650,
kota nivelete +295.21;
– servisna predorska cev SC-T2: vstopni portal v km
9+975, kota nivelete +289.69, izstopni portal v km 15+935,
kota nivelete +193.00;
– servisna predorska cev SC-T8: vstopni portal v km
22+320, kota nivelete +85.04, izstopni portal v km 26+097,
kota nivelete +20.82.
Zunanji radij predorske cevi je 4,55 m, servisne predorske cevi pa 2,40 m.
4. člen
(funkcije ureditvenega območja)
Ureditveno območje obsega:
a) območje drugega tira železniške proge z vsemi objekti in ureditvami,
b) območje ureditve robnega prostora; gozdnih, kmetijskih, poseljenih površin in drugih kontaktnih območij,
c) območja ureditve obstoječih vodotokov in jarkov,
d) območja prestavitev in ureditev komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov in
naprav,
e) območja prestavitev in ureditev cest in poti,
f) območja ukrepov za varovanje okolja, ohranjanje
narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih
dobrin,
g) območja sanacij melioracijskega sistema,
h) območja trajnih deponij viškov materiala na lokaciji
opuščenega laporokopa ob stari Šmarski cesti, Ankaranske
Boniﬁke in industrijske cone Srmin,
i) območja ureditve gradbiščni platojev pri Mihelah in
Dekanih.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE
INFRASTRUKTURE
5. člen
(potek trase drugega tira železniške proge)
(1) Trasa drugega tira železniške proge se prične v
Divači, kjer se navezuje na izvozni del postaje Divača in poteka do Kopra, kjer se trasa zaključi na cepišču Bivje. Dolžina
odseka drugega tira železniške proge je 27,101 km.
(2) Odsek drugega tira Divača–Koper se prične v km
0+790 za postajo Divača in poteka v nasipu v dolžini 535 m,
nato pa v vkopu v dolžini 1625 m. Vkop se na dolžini 105 m
pred portalom prvega predora razširi na 40 m, tako da je čelo
useka dovolj široko za vstop v servisni (varnostni) predor. Do
razširjenega useka je speljana servisna cesta. Trasa v km
2+980 preide v 6700 m dolg predor. V zgornjem delu doline
Glinščice, v km 9+680, trasa preide na površje. V tem delu
poteka v dolžini 250 m v zaseku in nasipu. Pred obema portaloma sta načrtovana servisna oziroma varnostna platoja,
do kjer je speljana tudi servisna cesta. V km 9+930 je portal
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z vstopom v 5985 m dolg predor. V začetnem delu predora
trasa poteka v loku z radijem 1500 m, nato pa v večini predora v premi. V zadnjem delu preme je načrtovano izogibališče
z osjo v km 14+300 in koristno dolžino 750 m. Na tem mestu
se predor razširi. Prehitevalni tir poteka desno od glavnega
na medosni razdalji 4,75 m. Na začetku in koncu izogibališča
se nagib nivelete ublaži iz nagiba 17 ‰ na 10 ‰. Na drugi
strani izogibališča je načrtovan 50 m dolg slepi tir, ki služi kot
ščitni oziroma parkirni tir.
(3) V zadnjem delu predora proga poteka v desnem
loku. V km 15+915 se predor konča, za portalom je načrtovan servisni plato. Ob platoju je elektro napajalna postaja (v
nadaljnjem besedilu: ENP) za potrebe napajanja železniške
električne vozne mreže.
(4) Za platojem trasa preide na 440 m dolg viadukt in
v dolgem loku zaobide Gabrovico pod Črnim Kalom. Na
viaduktu proga poteka pod črnokalskim avtocestnim viaduktom.
(5) Trasa nato poteka skoraj v celoti v predorih T3, T4,
T5 in T6 po jugozahodnemu pobočju Osapske doline. Do platojev pred predori bodo speljane gradbene in servisne ceste.
Potek v pobočju Tinjana nad Osapsko dolino trasa zaključi v
km 19+870 in se v predoru T7 usmeri proti jugu. Z zadnjim,
640m dolgim, viaduktom proga preči dolino Vinjanskega potoka in se približa državni meji.
(6) Za viaduktom proga preide v zadnji predor T8. Trasa
poteka v dolgem levem loku pod Plavjem in v zaledju Zgornjih in Spodnjih Škoﬁj. V zadnjem delu predora proga poteka
v ostrejši desni krivini, ki bo omogočala hitrost 120 km/h. V
zaledju Dekanov, za glavno cesto, proga preide na površje.
Predusek predora je razširjen, servisna cesta je speljana do
obeh platojev na začetku in koncu tega predora. Trasa nadaljuje potek po dolini Rižane, naklon 17 ‰ se ublaži. Proga
preide v nasip in se približa trasi obstoječe železniške proge
ter poteka ob njej do cepišča Bivje. Ob mestu združenja obeh
tirov je načrtovana nova ENP Dekani.
(7) Na zadnjem odseku proga križa lokalno cesto in
poljsko pot. Proga premosti Rižano z novim mostom, ki bo
postavljen tik ob obstoječem. Na zadnjem delu skupnega
poteka je načrtovana vgradnja kretniške zveze. Na cepišču
Bivje v km 28+091 se potek novega drugega tira zaključi in
naveže na tovorno postajo Koper.
(8) Drugi tir železniške proge se načrtuje z elementi,
ki bodo dovoljevali hitrost potniških vlakov do 160 km/h, z
maksimalnimi vzponi nove proge 17 ‰.
(9) Nova proga je projektirana za osne obremenitve 225
KN/os oziroma 80 KN/m. Novi drugi tir bo elektriﬁciran.
6. člen
(elementi trase drugega tira železniške proge)
Elementi trase drugega tira železniške proge so:
– dolžina trase (km): 27,101,
– Vmax (km/h): 160,
– Rmin (m), h=160 km/h 1: 404,3,
– Rmin (m): 600,
– i max (‰): 17,
– število predorov: 8,
– skupna dolžina žel. predorov (km): 20,322,
– število viaduktov: 2,
– skupna dolžina žel. viaduktov (km): 1,080.
7. člen
(deviacija obstoječe proge)
(1) Zaradi izgradnje drugega tira je treba izvesti deviacijo obstoječe proge od km 0+946 do km 1+775. S tem sta oba
tira urejena tako, da je omogočena leva vožnja, z deviacijo pa
se izognemo izvennivojskemu križanju obeh tirov.
(2) Obstoječi tir se takoj za koncem kretnice dvojne kretniške zveze od km 0+945 najprej prestavi na dolžini 830 m.
V levi krivini z radiem R = 2500 m, dolžine 333 m se deviirani
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obstoječi tir odmakne od novega. Prestavljeni obstoječi tir
se nato v levi krivini z radiem R = 300 m, dolžine 318 m preusmeri proti jugovzhodu in v km 1+775 (stacionaža obstoječe
proge km 1+587) za koncem loka zopet doseže obstoječo
pozicijo tira. Deviirani tir na celotni dolžini poteka v nasipih.
8. člen
(predori)
(1) Na trasi drugega tira železniške povezave je načrtovana gradnja osmih predorov.
(2) Trasa proge poteka po naslednjih predorih:
– predor T1: v km 2+980 do km 9+680, dolžine 6700 m;
– predor T2: v km 9+930 do km 15+915, dolžine
5985 m;
– predor T3: v km 16+760 do km 17+090, dolžine
330 m;
– predor T4: v km 17+215 do km 19+162, dolžine
1947 m;
– predor T5: v km 19+205 do km 19+320, dolžine
115 m;
– predor T6: v km 19+365 do km 19+700, dolžine
335 m;
– predor T7: v km 19+870 do 21+020, dolžine 1150 m;
– predor T8: v km 22+280 do km 26+040, dolžine
3760 m.
(3) Poleg predorov T1, T2 in T8, ki so daljši od 3000 m,
se zgradi servisno predorsko cev, ki služi za potrebe vzdrževanja drugega tira železniške proge v predoru in za potrebe
reševanja v primeru nesreč:
– servisni predor SC-T1: v km 2+980 do km 9+650,
dolžine 6670 m;
– servisni predor SC-T2: v km 9+975 do km 15+935,
dolžine 5960 m;
– servisni predor SC-T8: v km 22+320 do 26+097, dolžine 3777 m.
(4) V predorih, ki so daljši od 1000 m in krajši od 2000
m, se zgradijo izstopne predorske cevi, ki bodo povezovale
predor in površino:
– izhodna predorska cev IPC-T-4a: v km 17+875, dolžine 60 m;
– izhodna predorska cev IPC-T-4b: v km 18+535, dolžine 150 m;
– izhodna predorska cev IPC-T7: v km 20+447, dolžine
162 m.
9. člen
(ureditve platojev)
(1) Pri izgradnji in obratovanju železniških predorov je
zagotovljen nivojski prehod intervencijskih vozil iz platoja
pred portalom v predor. To je zagotovljeno z vgradnjo montažnih gumijastih plošč.
(2) Platoji pred portali predorov:
– plato pred portalom predora T1: 26 m×93 m, asfaltirano 2420 m², montažni prehod – gumi izvedba, l = 15,0 m,
dostop po servisni cesti T-1a;
– plato pred izhodnim portalom predora T1: 28 m×75 m,
asfaltirano 2140 m², montažni prehod-gumi izvedba, l =15,0 m,
dostop po servisni cesti T-1b2;
– plato pred portalom predora T2: 11-5 5m×110 m, asfaltirano 2900 m², montažni prehod – gumi izvedba, l = 15,0 m,
cesta ob tiru (asfaltirana l = 60 m, š = 3,0 m);
– plato pred izstopnim portalom predora T2: 53 m×240
m, asfaltiran v celoti, zgrajen tudi za potrebe postavitve
gradbišča predora;
– plato pred portalom predora T3: 7-23 m×60 m, od
ceste T-3, ki bo vodila do izstopnega platoja predora T3,
do platoja pred vhodnim portalom bo zgrajena cesta T-3a,
dolžine 157 m;
– plato med portaloma predora T3 in T4: 30-40 m×125
m, asfaltirano 230 m², ostalo makadam, montažni prehodgumi izvedba, l =15 m, dostop po cesti T-3a;
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– plato med portaloma predora T4 in T5: 31 m×33-55
m, asfaltirano 1000 m², montažni prehod-gumi izvedba, l =
15 m, dostop po servisni cesti T-5;
– plato med portaloma predora T5 in T6: 30 m×20 m,
makadam, dostop po servisni cesti T-5 in cesti T-6;
– plato med portaloma predora T6 in T7: 14-39 m×
170 m, asfaltirano 3500 m², montažni prehod-gumi izvedba,
3x l = 15,0 m, dostop po servisni cesti T-6 in cesti T-7a;
– plato pred zahodnim portalom predora T7: 80 m×
38 m, asfaltirano 570 m², ostalo makadam, montažni prehod
– gumi izvedba, l = 15 m, dostop po servisni cesti T-7b;
– plato pred severnim portalom predora T8: 48 m×49
m, asfaltirano 1890 m², montažni prehod – gumi izvedba, l =
50 m, dostop po servisni cesti T-8a.
(3) Platoji pred izhodnimi predorskimi cevmi:
– plato pred izhodno predorsko cevjo IPC-T4A, 30 m
×50 m, dostop po cesti T-4b;
– plato pred izhodno predorsko cevjo IPC-T4B, 30 m
×50 m, dostop po cesti T-4b;
– plato pred izhodno predorsko cevjo IPC-T7, 60 m×
25 m, dostop po cesti T-7d.
10. člen
(premostitveni objekti)
Na trasi drugega tira železniške proge so načrtovani
naslednji objekti:
a) mostovi:
– most čez pritok Glinščice med proﬁli P50 in P53 servisne ceste T-1b2, dolžina 30 m,
– most čez Rižano: v km 27+244 železniške proge Koper–Divača, dolžina 10,30 m;
b) viadukti:
– viadukt pod Nasircem: obnova viadukta opuščene
proge Hrpelje-Kozina–Trst–cesta T-1b1, v km 1+100, dolžina
90 m,
– viadukt V1, Gabrovica: v km 16+182 do 16+602,
dolžina 420 m,
– viadukt V2: v km 21+594 do km 22+224, dolžina
630 m;
c) nadvozi:
– nadvoz N1: v km 0,1+67 deviacije regionalne ceste
Divača–Lokev, dolžina 28 m z enostranskim pločnikom;
d) podvozi:
– podvoz P1: v km 26+832 železniške proge Koper–Divača, dolžina 5 m,
– podvoz P2: v km 27+355 železniške proge Koper–Divača, dolžina 13 m;
e) galerije:
– galerija GT5: v km 19+193 do km 19+205, dolžine
12 m,
– galerija GT6: v km 19+350 do km 19+365, dolžine
15 m.
11. člen
(deviacije cest in ostale ureditve na cestnem omrežju)
(1) Investitor v času gradnje in v času obratovanja zagotovi dostop do vseh objektov in zemljišč. V primeru, da
se med in po končani gradnji na terenu pokaže potreba po
dostopu do objektov ali zemljišč, investitor zagotovi dodaten
dostop.
(2) Na območju drugega tira je načrtovanih 24 novih
oziroma rekonstruiranih obstoječih cest. Ceste petkrat izvennivojsko križajo projektirani drugi tir. Preostalih devetnajst
cest bo zgrajenih za potrebe gradnje proge, predorov in
viaduktov. Večina teh cest bo po končani gradnji služila kot
servisne ceste.
(3) Zaradi izgradnje drugega tira se izvede nove oziroma rekonstruira naslednje ceste:
a) Cesta T-1a: cestna povezava preko železniškega
predora T1. Povezuje obstoječo regionalno cesto R I–250 s
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platojem pred vhodnim portalom predora T1, dolžine 640 m,
normalni prečni proﬁl (v nadaljnjem besedilu NPP) sestavlja
asfaltno vozišče 2×2,50 m in bankina 2×1,00 m. Na regionalni cesti se izvedejo dodatni vozni pasovi za leve zavijalce.
Na cesto T-1a se z dvema krakoma v km 0,1+20,00 priključi
obstoječa makadamska cesta.
b) Cesta V-1: obnovljeni del obstoječe makadamske
poti, ki se začne na obstoječi lokalni cesti in se konča pri
novoprojektiranem vodohramu, dolžine 142 m, NPP sestavlja
asfaltirano vozišče 3,00 m in bankina 2×0,50 m. Priključi se
na obstoječo lokalno cesto.
c) Cesta T-1b1: povezovalna cesta med lokalno cesto
Kozina–Klanec in cesto T-1b2 ter začasno deponijo izkopanega materiala, dolžine 2900 m, NPP sestavlja asfaltirano
vozišče 3,00 m, bankina 0,50 m, mulda 0,50 m in berma 0,50
m, na mestu izogibališč pa vozišče 3,00 m + 2,00 m, bankina
0,50 m, mulda 0,50 m, berma 0,50 m. Z obravnavane ceste
se odcepi cesta T-1b2. Po zaključeni gradnji trase se cesta
nameni za potrebe vzdrževanja in reševanja iz predorov ter
peš in kolesarske poti. Cesta se uporablja tudi kot protipožarna preseka.
č) Cesta T-1b2: dostopna pot do platoja ob izstopnem
portalu tunela T1 in povezuje, v navezavi s cesto T-1b1,
navedeni plato s Kozino, dolžine 1240 m, NNP sestavlja asfaltno vozišče 3,00 m, bankina 1,00 m, mulda 0,50 m, berma
0,50 m. Cesta se navezuje preko križišča na cesto T-1b1.
d) Cesta N-1: izvennivojsko križanje regionalne ceste
I. reda št. 205 Divača–Lokev–Lipica, dolžina deviacije je
375 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče 2×3,00 m, robni pas
2×0,30 m in bankina 2×1,00 m. Rekonstruira se štiri poljske
poti in uredi priključke na regionalno cesto v km 0+034, km
0+135, km 0+190 ter zgradi nov nadvoz N-1.
e) Cesta N-1-levo: dostopna pot na levi strani železniške proge z odcepom na regionalni cesti, dolžina 501 m, NPP
sestavlja makadamsko vozišče 3,00 m, bankina 2×0,50 m.
Na traso se priključujejo trije poljski priključki in sicer v km
0+132, km 0+365 in km 0+374. Zgradi se tri prepuste.
f) Cesta T-2b: dostopna pot do platoja Črni Kal ter do
portala predora T-2, dolžine 300 m, NPP sestavlja asfaltno
vozišče 2×2,75 m, robni pas 2×0,20 m, bankina 0,80 m,
mulda 0,50 m, berma 0,50 m.
g) Cesta T-3: dostopna cesta do zahodnega portala in
platoja predora T-3, dolžine 757 m, NPP sestavlja asfaltno
vozišče 2×2,50 m, bankina 0,50 m, mulda 0,50 m, berma
0,50 m. Z obravnavane ceste se odcepi cesta T-3a. Zgradi
se tri prepuste.
h) Cesta T-3a: dostopna cesta do vzhodnega portala in
platoja predora T-3, dolžine 156 m, NPP sestavlja asfaltno
vozišče 2x1,50 m, bankina 0,50 m, mulda 0,50 m, berma
0,50 m.
i) Cesta T-4a: dostopna cesta do vodohrana za potrebe
predora T-4, dolžine 400 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče
2×2,50 m, bankina 1,00 m, mulda 0,50 m, berma 0,50 m. Z
obravnavane ceste se odcepi cesta T-4c. Zgradi se tri prepuste.
j) Cesta T-4b: dostopna cesta do obeh reševalnih platojev iz predora T-4, ki ju povezuje, dolžina 1000 m, NPP
sestavlja asfaltno vozišče 2×2,50m, bankina 1,00 m, mulda
0,50 m, berma 0,50 m. Z obravnavane ceste se odcepi cesta
T-4c, zgradi se več propustov.
k) Cesta T-4c: dostopna cesta do obeh reševalnih platojev iz predora T-4 in povezuje cesti T-4a in T-4b, dolžine 500
m, NPP sestavlja asfaltno vozišče 2×2,50 m, bankina 1,00 m,
mulda 0,50 m, berma 0,50 m. Cesta se odcepi od ceste T-4a
in se priključi na cesto T-4b, zgradijo se propusti.
l) Cesta T-5: vzporedna cestna povezava z železniškim
predorom T5, povezuje plato med tunelom T4 in T5 s platojem med predoroma T5 in T6, dolžine 177 m, NPP sestavlja
asfaltno vozišče 2×2,50 m, bankina 2×1,00 m.
m) Cesta T-6: vzporedna cestna povezava z železniškim predorom T6, povezuje plato med predoroma T5 in T6
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s platojem med predoroma T6 in T7, dolžine 584 m, NPP
sestavlja asfaltno vozišče 2×2,50 m, bankina 2×1,00 m.
n) Cesta T-7: cestna povezava preko železniškega predora T7, povezuje stičišče obstoječih gozdnih poti in ceste
T-7b z glavno cesto v Osapski dolini, dolžine 1268 m, NPP
sestavlja asfaltno vozišče 2×2,50 m, bankina 2×1,00 m. Na
cesto se z dvema krakoma priključi v km 0,9+80,00 cesta
T-7a.
o) Cesta T-7c: povezava med cesto T-7 in vodohranom
predora T7, dolžine 290 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče
3,00 m, bankina 2x 0,50 m.
p) Cesta T-7d: povezava med cesto T-7 in platojem pred
izhodno predorsko cevjo IPC-T7, dolžine 110 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče 2×2,50 m, bankina 2×1,00 m.
r) Cesta T-7a: vzporedna cestna povezava z železniškim predorom T7 in povezuje plato med predoroma T6 in
T7 z glavno cesto T-7, dolžine 513 m, NPP sestavlja asfaltno
vozišče 2×2,50 m, bankina 2×1,00 m. Cesta se z dvema
krakoma priključi na cesto T-7.
s) Cesta T-7b: vzporedna cestna povezava z železniškim predorom T7 in povezuje plato na koncu predora T7
in cesto T-7, dolžine 560 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče
2×2,50 m, bankina 2×1,00 m. Cesta se priključi na cesto
T-7.
š) Cesta T-8a: dostopna cesta do vzhodnega portala
in platoja predora T-8, viadukta V2 ter zahodnega portala in
platoja predora T-7, dolžine 1732 m, NPP sestavlja asfaltno
vozišče 2×2,75 m, bankina 1,00 m, mulda 0,50 m, berma
0,50 m. Na cestni povezavi so načrtovani prepusti.
t) Cesta T-8b: dostopna cesta do zahodnega portala in
platoja predora T8 in se navezuje na glavno cesto G I-10,
odsek Rižana–križišče Dekani, dolžine 344 m, NPP sestavlja
asfaltno vozišče 2×2,75 m, bankina 1,00 m, mulda 0,50 m,
berma 0,50 m. Na cestni povezavi so načrtovani prepusti.
u) Cesta P-1: izvennivojsko križanje poljske poti v km
26+832 železniške proge, dolžina rekonstrukcije je 200 m,
NPP sestavlja asfaltno vozišče 3,00 m, bankina 0,50 m,
mulda 0,50 m. Na trasi sta dva priključka v km 0+032 in km
0+160, načrtovan je podvoz P-1, prestavitev obstoječih jarkov in izgradnja prepusta.
v) Cesta P-2: izvennivojsko križanje lokalne ceste Srmin–Pobegi, dolžina rekonstrukcije je 156 m, NPP sestavlja
asfaltno vozišče 4,00 m, mulda 2×0,50 m, berma 2×0,50 m.
Na traso se priključuje poljska pot, načrtovan je podvoz P-2
in prepust.
(4) V času gradnje so dostopne ceste na območju Tinjana načrtovane kot dvopasovne ceste (T-4a, T-4b, T-4c,
T-5, T-6, T-7, T-7a, T-7d), ki pa se bodo po končani gradnji
uredile tako, da bodo v končnem stanju enopasovne ceste
z izogibališči.
12. člen
(regulacije in urejanje vodotokov)
(1) Premostitve in prepusti:
– ureditev Pritoka 1 in Pritoka 2: prepust b/h = 2,5/2,0 m,
na Pritoku 1 okvirne dolžine 81 m in na Pritoku 2 okvirne
dolžine 23 m;
– zavarovanje Pritoka 3 v območju viadukta na dostopni
cesti T 1-2: zavarovanje korita v viaduktu zaradi eventualne
talne erozije;
– odsek med viaduktom V1 in predorom T3: prepust
b/h = 1,0/1,0 m;
– odsek med predoroma T3 in T4: prepust b/h =
1,0/1,0 m;
– cesta IPC – T4a: ploščati prepust b/h = 2,0/2,0 m,
okvirne dolžine 32 m;
– cesta IPC – T4b: ploščati prepust b/h = 2,0/2,0 m;
– odsek med predoroma T4 in T5: ploščati prepust b/h
= 2,0/2,0 m, okvirne dolžine 47 m;
– odsek med predoroma T5 in T6: ploščati prepust b/h
= 2,0/2,0 m, okvirne dolžine 26 m;
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– odsek med predoroma T6 in T7: dva ploščata prepusta b/h = 2,0/2,0 m, okvirna dolžina prepusta v km 19+765 je
57 m, okvirna dolžina prepusta v km 19+844 je 51 m;
– odsek med predorom T7 in viaduktom V2: dva prepusta b/h = 1,0/1,0 m, prepust v km 21+136, okvirne dolžine
21 m, prepust v km 21+300, okvirne dolžine 20 m;
– povezovalna cesta T-8a (Vinjanski potok): prepust b/h
= 2,50/2,0 m, okvirne dolžine 17 m;
– ureditev regulacije Vinjanskega potoka v območju
viadukta V2 v km 21+960 do km 22+050 m, dolžine 180 m;
– ureditev potoka Sekolovec v območju ceste T-8b v km
26+125 do km 26+150: prepust b/h = 2,0/2,0 m;
– ureditev prepusta v km 26+745: ploščati prepust b/h
= 2,50/1,30 m;
– ureditev Rižane: čiščenje proﬁla dolvodno od mostu
v km 27+230 do km 27+260 okvirne dolžine 53 m, dolvodno
in gorvodno sta talna praga (tip III).
Prevodnost prepustov je dimenzionirana na Q100. Načrtovani so pohodni prepusti. Manjši prepusti so načrtovani le
ob izredno majhnih dotočnih količinah. V območju prepustov
se zavarovanje s kamnito oblogo na ﬁlterni podlagi zaključi s
talnim pragom. Na začetku in na koncu ureditve so zaključni
talni pragovi. Za obloge se uporablja kamen, ki je vizuelno
enak kamnu na območju posega.
(2) Vodne ureditve Glinščice
– v železniškem nasipu je propust minimalno b/h =
3,0/2,0 m l = 128 m in omogoča prehod živali;
– na dolvodnem odseku se projektirana niveleta priključi na obstoječo s tremi stopnjami, na koncu je zaključni
talni prag tip I;
– ureditev se zaključi okvirno 7m gorvodno od obstoječe
stopnje;
– na gorvodnem odseku je uvajalni talni prag, pred prepustom pa talni prag tip II;
– niveleta dna je J=10,5%;
– v bližini prepustov je dno zavarovano s kamnito oblogo na ﬁlterni podlagi;
– načrtovan iztok Pritoka 1 in 2 v zaprtem proﬁlu b/h =
2,5/2,0 m, načrtovan je tudi revizijski jašek 3 m×3 m; nato
preide ureditev v odprti proﬁl z naklonom m=1/5 do m=1;
zaradi padca terena je ureditev načrtovana z drčami.
13. člen
(melioracijski kanali)
(1) Melioracijska območja
– prestavitev melioracijskega jarka v območju podvoza
P2: cevni prepust Ø 80;
– na območju Rižanske doline se izvede sanacija melioracijskega sistema.
(2) Ob trasi železniške proge se lokalno poglobi naslednje obstoječe melioracijske kanale od km 26+590 do
km 28+025:
– kanal 1 v dolžini 630 m,
– kanal 1a v dolžini 98 m,
– kanal 4 v dolžini 248 m,
– kanal 7 v dolžini 100 m,
– kanal 8 v dolžini 160 m,
– kanal 9 v dolžini 615 m.
(3) Ob trasi železniške proge se izvede naslednje melioracijske kanale od km 26+055 do km 28+025:
– kanal 1 v dolžini 47 m,
– kanal 2 v dolžini 240 m,
– kanal 2a v dolžini 112 m,
– kanal 3 v dolžini 343 m,
– kanal 6 v dolžini 56 m,
– kanal 6a v dolžini 19 m,
– kanal 7 v dolžini 180 m,
– kanal 7a v dolžini 33 m,
– kanal 8 v dolžini 134 m,
– kanal 11 v dolžini 70 m,
– kanal 10 v dolžini 550 m.
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(4) Kanali so medsebojno povezani:
– v kanal 1 se v stacionaži 0+53 steka kanal 2; v njega
pa v stacionaži 0+76 kanal 2a;
– v kanal 22 se stekata kanala 6 in 6a;
– v kanal 8 (mlinščica) se steka kanal 7; v njega pa v
stacionaži 0+120 kanal 7a;
– v kanal 9 (mlinščica) se stekajo v stacionaži 0+567
kanal 4, v katerega se v stacionaži 0+250 steka kanal 10, ter
kanal 11 v stacionaži 0+630.
Novi kanali so načrtovani s padci min 0,25%, minimalne
globine 1,20 m, širine dna 1 m in nagibom brežin 1: 1,5.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ENERGETSKE,
VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
14. člen
(komunalna, energetska in telekomunikacijska
infrastruktura)
Zaradi izgradnje drugega tira železniške proge je treba
prestaviti, zamenjati ali zaščititi ter zgraditi komunalne, energetske in telekomunikacijske objekte, naprave in napeljave.
Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov, naprav in napeljav poteka v skladu
z določbami te uredbe in projektnimi pogoji posameznih
upravljavcev teh objektov in naprav, v kolikor niso v nasprotju s to uredbo.
15. člen
(vodovod)
(1) Pri izgradnji drugega tira se na useku pred severnim portalom predora T1 prestavi obstoječi jekleni vodovod
DN 500 Lokev–Rodik v dolžini okvirno 820 m, kompletno s
signalnim kablom in katodno zaščito. V večjem delu bo prestavljen vodovod potekal ob ali pod novo servisno cesto.
(2) Križanja z obstoječim vodovodom:
– v km 16+636 prečka drugi tir in nova cesta T3,
– v km 27+378 je načrtovano podaljšanje zaščite.
16. člen
(kanalizacija)
(1) Meteorna in fekalna kanalizacija se nahaja samo pri
ENP. Fekalna kanalizacija je speljana preko revizijskega jaška v troprekatno nepropustno greznico na praznjenje zmogljivosti 10 m³. Meteorna voda s strešnih površin je speljana
preko peskolovov v kapnico 10 m³ in prelivom v ponikovalnico. Meteorna voda z urejenih talnih površin je speljana preko
revizijskih jaškov in lovilca olj v ponikovalnico.
(2) V času gradnje mora izvajalec gradbenih del zagotoviti nemoteno odtekanje meteornih vod.
(3) Projektirani fekalni kolektor Iplas–Dekani poteka pod
novim drugim tirom v km 26+832 na območju podvoza P1.
Zaradi poglobitve poljske poti na območju podvoza se v fazi
PGD/PZI preveri, če je potrebna sprememba projekta novega
fekalnega kolektorja.
17. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Pri križanju električnih vodov s traso železniške proge se upošteva varnostno višino, minimalno oddaljenost stebra od roba trase železniške proge ter minimalni kot križanja.
Kadar posebni ukrepi niso določeni, se upošteva splošne
varnostne ukrepe, predvsem pa kontrolo varnostne višine pri
maksimalnem povesu vodnikov.
(2) Križanja z obstoječim visokonapetostnim omrežjem:
– v km 1+825 križa proga DV 110 kV Divača–Koper,
– v km 2+118 se prestavi in uredi novo križanje DV 35
kV Divača–Kozina-Dekani1,
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– v km 2+375 križa proga DV 2x110 kV Divača–Koper,
prestavi in uredi se novo križanje v km 2+568,
– v km 2+742 križa proga DV 10(20) kV Lokev–Matavun,
– v km 15+710 križa proga DV 20 kV Kozina–Črni Kal,
– v km 15+800 križa proga DV 35 kV Divača–Kozina–Dekani1,
– v km 15+840 križa proga DV 20 kV odcep Gostišče
Gabrovec,
– v km 15+920 križa proga DV 20 kV odcep Gabrovica,
– v km 16+100 poseg brežine v SM 36 DV 35 kV Divača–Kozina–Dekani 1,
– v km 26+440 križa proga DV 35 kV Dekani–Rižana,
– v km 26+470 križa proga DV 20 kV RTP Dekani–Vanganel,
– v km 26+590 križa proga DV 20 kV RTP Dekani–Koper,
– v km 26+652 križa proga DV 2x110 kV Divača–Dekani–Koper,
– od km 0+000 do km 2+742 se namesto načrtovanega
kablovoda 10(20) kV Lokev–Škocjan (Matavun) ohrani obstoječi daljnovod, vendar na železnih stebrih z vodniki AlFe70/12 mm in strelovodno vrvjo AlMg. Daljnovod v predlagani
izvedbi se upošteva pri izdelavi PGD/PZI,
– križanje z novo prestavljenim 20 kV daljnovodom odcep Gabrovica (daljnovod AC viadukta Črni Kal) se upošteva
pri izdelavi projektne dokumentacije nivoja PGD/PZI (projekt
križanja daljnovoda s traso proge).
(3) Električna energija enosmerne sistemske napetosti
3 kV za potrebe vleke na odseku načrtovanega drugega tira
Divača-Koper bo zagotovljena iz dveh novih ENP z 14,4 MW
instalirane moči:
– ENP Črni Kal v km 16+160,
– ENP Dekani v km 26+650.
(4) ENP se napajan iz 110 kV prenosnega omrežja. Priključitev ENP v vozno omrežje je izvedena preko zunanjega
prostozračnega 3 kV stikališča in 110 kV stikališča.
(5) Z dvostranskim napajanjem na nivoju 110 kV in
20 kV se zagotovi poleg napajanja ENP za potrebe vleke
tudi napajanje predorov in lastna poraba napajalnih postaj in
železniškega platoja Črni Kal.
(6) Za oskrbo predora z električno energijo sta namenjeni dve transformatorski postaji:
– 4TP1 na platoju pred vzhodnim portalom predora T4
v km 17+215,
– 7TP1 na platoju pred zahodnim portalom predora T7
v km 21+020.
18. člen
(inštalacije in komunalni vodi v tunelih)
Začasne inštalacije in komunalni vodi so potrebni za
nemoteno izvajanje izkopa in drugih gradbenih del pri gradnji
predora. Gradbišča se preskrbi z električno energijo, vodo in
komprimiranim zrakom.
19. člen
(vodohrani)
(1) Vodohran T1: nad predorom T1 v km 3+440, količine
200 m³, za potrebe morebitnega gašenja v predoru. Do vodohrana bo speljana cesta V-1, dolžine 142 m.
(2) Vodohram T2: nad predorom T2 v km 11+200, količine 200 m³, za potrebe morebitnega gašenja v predoru. Do
vodohrana vodi obstoječa cesta.
(3) Vodohran T4: nad predorom T4 v km 18+370, količine 200 m³, za potrebe morebitnega gašenja v predoru. Do
vodohrana bo speljana cesta T-4a, dolžine 400 m.
(4) Vodohran T7: nad predorom T7 v km 20+250, količine 200 m³, za potrebe morebitnega gašenja v predoru. Do
vodohrana bo speljana cesta T-7c, dolžine 290 m.
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(5) Vodohran T8: nad predorom T8 v km 24+750, količine 200 m³, za potrebe morebitnega gašenja v predoru. Do
vodohrana vodi obstoječa cesta.
20. člen
(omrežje zvez)
(1) Na območju trase drugega tira Divača–Koper in dostopnih poti je možna ogroženost pri kablih, kar se preveri in
določi ustrezno rešitev pri izdelavi projektne dokumentacije
nivoja PGD/PZI:
– pri izgradnji dostopnih poti do gradbišč predorov in
sicer na kablih magnetnih konektorjev (MK) K-266, križišče
v Črnem Kalu,
– pri kablu K-1 ter pri kanalu K-4 (kabel v trasi z optičnim kablom K-266).
(2) Križanje z obstoječim telekomunikacijskim omrežjem:
– v km 0+800 križa proga telekomunikacijski kabel (v
nadaljevanju: TK),
– v km 15+800 križa proga TK,
– v km 16+480 križa proga TK,
– v km 28+060 križa proga TK.
(3) Pri načrtovani izgradnji telekomunikacijskega (TK)
omrežja ob načrtovani trasi železniške proge se zagotovi
možnost uporabe TK kapacitet za obrambne potrebe.
(4) Ob trasi drugega tira železniške proge so glede na
funkcijo in tehnologijo načrtovani naslednji sistemi TK naprav:
– postajni telefonski sistem/omrežje,
– sistem/omrežje železniške digitalne telefonije,
– podatkovno prostrano računalniško omrežje,
– sistem/omrežje pleziohrone digitalne hierarhije,
– sistem/omrežje sinhrone digitalne hierarhije,
– registrofoni,
– napajalni sistem,
– centralno omrežje krmiljenja in vzdrževanja telekomunikacijskega sistema,
– optični kabli,
– progovni kabel,
– videonadzorni sistem,
– radijski sistemi.
21. člen
(signalno varnostne naprave)
Novi tir bo opremljen s signalno varnostnimi napravami
za obojestranski promet, postavljene bodo na ustreznih razdaljah, ki bodo omogočale hitrost 160 km/h. Načrtovana je
vgradnja 6 avtomatskih progovnih blokov.
22. člen
(odvodnjavanje)
(1) Zagotovljena mora biti vodotesnost predora. Voda
iz notranjosti predorov, daljših od 500 m, se vodi skozi armiranobetonske sedimentacijske bazene pred izpustom v
okoliški teren.
(2) Odvodnjavanje kontaminirane vode v predorih bo
urejeno z drenažno cevjo. Kontaminirana voda se bo iztekala
v drenažno cev ob robu gramozne grede. Voda bo odvedena
v bazen s kontaminirano vodo, ki bo zgrajen na področju pred
portalom. Urejeni bodo čistilni jaški, tako da bo omogočeno
čiščenje drenažnih cevi.
(3) Voda iz notranjosti predora T1 bo usmerjena preko
sedimentacijskega bazena, ki bo zgrajen ob portalu, desno
ob progi, na brežino pod platojem. Onesnažena voda iz
predora T2 bo speljana v sedimentacijski bazen na platoju ob južnem portalu predora na njegovi levi strani. Na
začetnem delu platoja med km 17+090 in km 17+215 se
zgradi sedimentacijski bazen, v katerega bo speljana voda
iz notranjosti predora T3. Zaledna voda iz leve brežine bo
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vodena preko prepusta preseka 1×1 m v km 17+183. Voda
iz notranjosti predora T4 bo usmerjena preko troprekatnega
armiranobetonskega sedimentacijskega bazena v jarek levo
ob progi. Bazen se zgradi pred portalom predora, desno ob
progi. Voda iz notranjosti predora T6 bo usmerjena preko
troprekatnega sedimentacijskega bazena na brežino pod
platojem. Sedimentacijski bazen se zgradi ob portalu, desno
ob progi. Ob portalu predora T7, na levi strani novega tira,
se zgradi v plato vkopan sedimentacijski bazen, v katerega
bo speljana voda iz notranjosti predora T7, čistejša voda iz
bazena pa bo iztekala po pobočju levo od platoja. Čista zaledna voda iz predora T8 bo speljana v jarek levo od proge,
voda iz notranjosti predora bo usmerjena preko troprekatnega armiranobetonskega sedimentacijskega bazena v jarek
levo ob progi.
23. člen
(križanje drugega tira železniške proge in avtoceste
Klanec–Srmin)
(1) V času gradnje in obratovanja drugega tira morajo
biti izpolnjene vse varnostne zahteve glede nemotenega
prometa avtoceste, dostopnih cest ter podpor viadukta Črni
Kal. Upravljavec avtoceste DARS, d.d., mora biti vključen v
komisijo za tehnični pregled.
(2) Varnost prometa na AC viaduktu bo zaradi nevarnosti iztirjenja vlaka zagotovljena z naslednjimi ukrepi:
– standardni ukrep pred iztirjenjem na železniških premostitvenih objektih predstavljajo varnostne tirnice (lahko
tudi v obliki jeklenih kotnikov), ki potekajo vzdolž voznih tirnic
na notranji strani tira na celotni dolžini železniškega viadukta
in okvirno 20 m preko viadukta;
– vzdolž celotnega železniškega omrežja se, ob modernizaciji prog z novimi signalno varnostnimi napravami in ob
novogradnjah, vgrajujejo detektorji vročih osi;
– vzdolž celotne trase nove proge (predori, portali) bo
postavljen video nadzorni sistem;
– konstrukcijska betonska ograja je zasnovana z ojačano betonsko ograjo, ki predstavlja dodatno zaščito v primeru
iztirjenja vlaka;
– smerni potek proge je na delu s križanjem z AC viaduktom v blagem radiu konstantne velikosti 1500 m z nadvišanjem 110 mm. Tir je na celotni dolžini varjen v neprekinjeno
zvarjen tir (NZT).
(3) Zaščita pred blodečimi tokovi bo obdelana na nivoju
PGD/PZI v skladu s predpisom za to področje. Rešitve na
območju izvedbe konstrukcij podzemnih objektov bodo upoštevane v nadaljnji projektni obdelavi trase drugega tira.
(4) Idejni projekt drugega tira določa klasični vkop predora T4 brez miniranja. Gradnja bo potekala z ustreznimi
ukrepi, ki omejujejo vpliv gradnje predora na okolico oziroma
bližnje objekte in se dodatno predvidijo po raziskavah na
nivoju izdelave projekta (PGD).
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA
URBANISTIČNO, KRAJINSKO IN ARHITEKTURNO
OBLIKOVANJE
24. člen
(splošne usmeritve za oblikovanje ureditev na območju
drugega tira železniške proge in robnem območju)
(1) Pri oblikovanju elementov nasipa in robnega območja se upošteva elemente krajinskih vzorcev, ki jih zasledimo na območju obdelave. Poleg oblikovanja reliefa ob trasi
drugega tira železniške proge so načrtovane tudi naslednje
ureditve:
– sanacija antropogenih krajinskih struktur,
– zasaditev vegetacije,
– zasaditev kot ukrep za omilitev vplivov na okolje.
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(2) V območju ﬂiša so brežine naklonov 2: 3 in več, z
večjim zaokroževanjem stikov vkopnih in nasipnih brežin z
raščenim terenom. V območju apnenca so brežine naklonov
1: 1 do 3: 1, z zaokroževanjem stikov brežin z raščenim
terenom v manjših radijih. Odseke obstoječih poti in drugih
rab, ki po sanaciji in izgradnji drugega tira železniške proge
Divača–Koper in drugih ureditev ostanejo brez funkcije, se
rekultivira v skladu z rabo sosednjih zemljišč: urbana raba,
kmetijska zemljišča, vegetacijski sestoji, obvodna vegetacija itn.
(3) Med izgradnjo trase železniške proge in drugih ureditev se vegetacijo odstrani le tam, kjer je to nujno potrebno.
Nove zasaditve v največji možni meri upoštevajo vzorec
naravne in kulturne krajine, vrstno sestavo in značilne oblike
vegetacije na območju obdelave.
(4) Za zagotavljanje varnosti na območju predusekov
predorov in na območjih višjih vkopov, ter za preprečevanje
dostopa in prehoda se postavi mrežne ograje, višine 1,80
do 2,00 m.
(5) Portali predorov in drugi objekti na trasi morajo biti
arhitekturno oblikovani, skladno z značilnostmi urbane in krajinske podobe prostora, izvedeni v ustreznem kamnu, značilnem za posamezno lokacijo. Useke in nasipe se oblikuje v
terasah s kamnitimi škarpami ali ozelenjenimi brežinami.
(6) Oprema in razsvetljava železniške proge mora biti
oblikovno usklajena medsebojno in s preostalimi prvinami
obtrasnega prostora.
(7) V nadaljnjih fazah projektne dokumentacije se podrobneje obdelajo posamezni sklopi oblikovanja viaduktov
in portalov.
25. člen
(rušitve obstoječih objektov)
(1) Zaradi gradnje drugega tira železniške proge je potrebno porušiti naslednje objekte:
– objekt, parc. št. 2933, k.o. Dekani,
– objekt na parc. št. 2934/3, k.o. Dekani,
– objekt na parc. št. 2940, k.o. Dekani,
– objekt na parc. št. 2941, k.o. Dekani,
– objekt na parc. št. 2961/1, k.o. Dekani.
(2) Zaradi ureditve deponije viškov materiala v Srminu
je potrebno porušiti naslednje objekte:
– stanovanjski objekt na parc. št. 5840/2, k.o. Bertoki,
– stanovanjski objekt na parc. št. 5840/3, k.o. Bertoki,
– stanovanjski objekt na parc. št. 5832/1, k.o. Bertoki,
– stanovanjski objekt na parc. št. 5832/2, k.o. Bertoki,
– gospodarsko poslopje na parc. št. 5839, k.o. Bertoki.
26. člen
(krajinska ureditev)
(1) S krajinskim oblikovanjem se zagotovi skladno umestitev trase v prostor. Vzdolž trase so potrebne naslednje
ureditve:
– preoblikovanje reliefa (useki, nasipi, izravnave),
– oblikovanje prvin v obtrasnem prostoru (zaščitne
ograje in ograje za preprečevanje prehoda prostoživečih
živali, ločilni pas, zadrževalni bazeni),
– zasaditve vegetacije na brežinah nasipov in usekov
ter ob objektih, oblikovanje gozdnega roba, zasaditve na območjih urejanja vodotokov,
– sanacije opuščenih odsekov železniškega omrežja in
ureditve na območjih rušitev.
(2) Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev železniške proge s spremljajočimi objekti in s tem povezanimi
ureditvami mora upoštevati pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje iz tega državnega lokacijskega
načrta. Sestavni del projekta morata biti celovita in medsebojno usklajena načrta arhitekture in krajinske arhitekture, ki
morata upoštevati usmeritve iz predhodnega in tega člena
te uredbe.
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(3) Useke in visoke nasipe je treba intenzivno zatraviti,
široke brežine predvsekov pa dodatno ozeleniti (popleti, zasaditi hitrorastoče nizke rastline).
(4) V fazi pridobitve dovoljenja za graditev železniške
proge je treba proučiti uporabo drugih zavarovanj pred erozijo (mreže itd.).
(5) Oblikovanje reliefa
Reliefno oblikovanje nasipov in vkopov se izvede v
skladu z geološkimi značilnostmi in obstoječo morfologijo
terena ter mora zagotoviti:
– skladnost z značilnostmi širšega prostora oziroma
sedanjih krajinskih vzorcev območja, kar se nanaša tako na
oblikovne, vidne, kot na ekološke značilnosti,
– zakrivanje nezaželenih vedut oziroma odpiranje prostora v smeri zanimivih pogledov.
Med gradnjo je potrebno zagotoviti:
– čim manjše posege v reliefno zgradbo za potrebe
gradnje začasnih objektov in ureditev;
– odkrivanje tal v čim manjšem obsegu;
– sprotno utrjevanje brežin in urejanje površinskega
odtoka ter utrditev končno oblikovanih brežin za preprečitev
erozije;
– da z odlaganjem materiala med gradnjo ne bodo zasute struge vodotokov, vrtače in druge reliefne značilnosti.
Preoblikovanje reliefa vključuje izvedbo usekov in nasipov. Pri izvedbi usekov se izvedejo zaokrožitve zgornjega
dela brežin in pri izvedbi nasipov zaokrožitve spodnjega
dela. Brežine vkopov in nasipov se izvajajo brez vmesnih
berm, neporavnano, kjer pa to ni mogoče, se vmesne berme
in brežine zasadijo ob upoštevanju značilnosti obstoječega
krajinskega vzorca območja. Vsi posegi v reliefno zgradbo
se izvedejo tako, da se novo oblikovane brežine speljejo v
obstoječi relief na obrobju posegov. Pri izvedbi regulacij se
upošteva naravna morfologija strug potokov. Vse sanacije
reliefa na območjih opuščenih priključkov in poljskih poti
se izvedejo z zasipanjem oziroma izkopom zgornjih plasti
opuščenih cest ter s poravnavo terena z uporabo viškov nenosilnega materiala in oblikovanjem površinskega pokrova.
Viški nenosilnega materiala se uporabijo tudi za oblikovanje
brežin nasipov v sklopu priključkov oziroma nadvozov.
(6) Zasaditve
Nove skupine drevnine in druge ureditve morajo biti
skladne z obstoječim krajinskim vzorcem. Na območjih, kjer
je treba posekati obstoječi gozd, se poseke omeji na čim ožji
prostor in zasadi nov gozdni rob ob zagotavljanju avtohtone
vrstne sestave in plastovitosti vegetacije. Ob reguliranih vodotokih se zasadi vlagoljubna vegetacija z navezavo na ohranjeno vegetacijo in z namenom obnove naravnih biotopov ter
ekoloških značilnosti prostora. Na delih odseka, kjer trasa
poteka preko kmetijskih površin, se prostor zatravi. Skupine
dreves se predvidi ob pomembnejših objektih, ob nadvozih
in priključkih, manjše skupine dreves pa na delu kmetijskih
površin, kjer se pretežni del površin le zatravi. Uporabijo se
predvsem avtohtone drevesne in grmovne vrste listavcev, ki
so značilne za območje, po katerem poteka trasa, z upoštevanjem vegetacijskih značilnosti in rastnih razmer posameznih mikrolokacij. Za travne površine na obtrasnem pasu
se skladno z zasnovo posameznih predelov proge prostora
uporabi semena avtohtonih traviščnih združb.
(7) Oblikovanje regulacij vodotokov
Regulacije oziroma ureditve vodotokov se izvedejo po
načelu sonaravnega urejanja, kar vključuje zasaditev avtohtone drevnine v drevesnem in grmovnem sloju in zatravitev
obvodnega prostora. Razmestitev sadik drevnine se prilagodi
vzorcu obstoječe obrežne vegetacije v zgornjem in spodnjem
toku posameznih vodotokov.
(8) Rekultivacije
Vsi opuščeni deli obstoječega železniškega omrežja
se sanirajo s poravnavo terena in nasipavanjem rodovitne
zemlje ter zveznim oblikovanjem reliefa upoštevajoč okoliški
teren. Vse sanirane površine se zatravijo, zasaditve drevni-
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ne pa se izvedejo skladno s krajinskimi značilnostmi posameznih delov odseka. Med gradnjo se mora čimbolj omejiti
gradbišče. Odstrani se le najnujnejša vegetacija, hkrati je že
v času gradnje potrebno začeti z zasaditvenimi postopki in
zasaditev kasneje vzdrževati.
(9) Ograje
Zaščitne ograje: Za preprečitev nekontroliranega dostopa na traso železniške proge se postavi varovalna žična
ograja, ki praviloma poteka po robu odkupljenega zemljišča.
V poteku se smiselno prilagaja ureditvi obtrasnega prostora,
tako da ne bo vidno preveč izpostavljena in bo omogočala
vidno povezovanje z okoliškim prostorom. Varnostne ograje:
Vse varnostne ograje na trasi železniške proge se izvedejo
praviloma v kovinski izvedbi, skladno z veljavnimi pravilniki
in standardi.
(10) Urejanje trajnih deponij viškov materiala
Pri odrivih zemlje je potrebno paziti, da se vsa primerna
zemlja, ki se jo lahko še uspešno rekultivira, deponira ločeno
in se je ne meša s spodnjimi horizonti ali z ostalimi neprimernimi tlemi. Preprečiti je treba nekontrolirane prevoze
po kmetijskih zemljiščih. Upošteva se sonaravne ureditve
odvodnjavanja in s tem povezano oblikovanje celotne deponije. Način nasipavanja, odvodnjavanja in utrjevanja določita
geomehanik in hidrolog na podlagi podrobne preučitve razmer na terenu; sprotno je treba z ustreznimi ukrepi zagotoviti
zadovoljivo kvaliteto vgrajenih materialov in stabilnost deponije ter zavarovanje pred erozijo. V vseh gradbenih fazah in
v izvedbi rekultivacije mora biti zagotovljeno odvodnjavanje
površinskih in precednih voda ter po potrebi izgraditi nov
hidromelioracijski sistem.
(11) Ureditev Glinščice
Do vhodov v predora T1 in T2 poteka enosmerna servisna cesta T-1b2, ki ima na dveh mestih izogibališči namenjeni srečevanju vozil. Na delu kjer je teren najstrmejši, je
načrtovana izgradnja podpornih zidov obloženih z avtohtonim
naravnim kamnom. Potok Glinščica teče pod servisnim platojem T1 in se načrtuje kot prepust z ločno oblikovano odprtino.
Zaradi širšega svetlega proﬁla prepusta je načrtovan še širši
pas utrjene površine za prehajanje živali. Nasipni stožci platojev T1 in T2 se oblikujejo tako, da čimbolj organsko na tem
delu zožujejo dolino. Predvidi se gosta zasaditev platojev z
avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. Servisna cesta
se zasadi z avtohtonimi vrstami drevnine, intenzivneje na
odseku, ki poteka skozi gozd. Na ožjih in strmejših brežinah
se predvidi zasaditev grmovnic, na položnejših brežinah in
izravnavah pa drevesne vrste. Nad opornimi zidovi se predvidi zasaditev avtohtonih vrst grmovnic, ki imajo padajočo
razrast; s tem bodo razčlenile površine podpornih zidov. Za
zagotovitev stabilnosti terena nad portaloma predorov T1 in
T2 so načrtovani preduseki, ki so oblikovani z bermami ter
odvodnjavani (kanalete). Po gradnji se predvidi intenzivna
zatravitev usekov in visokih nasipov, ter gosta zasaditev
širokih brežin predusekov z drevnino (popleti, hitrorastoče
nizke grmovne vrste).
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER
TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
27. člen
(varstvo naravnih vrednot)
(1) Celotno območje Krasa, preko katerega poteka drugi tir železniške proge Divača–Koper, spada med območja
pričakovanih naravnih vrednot, zlasti geoloških in podzemeljskih geomorfoloških. Z vidika varstva naravnih vrednot
je treba zagotoviti na celotni trasi spremljanje stanja med zemeljskimi in gradbenimi deli. Občasen naravovarstveni nadzor nad gradnjo z vidika dokumentiranja in varstva geoloških
in podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot zagotovi
investitor, izvajajo pa ga ustrezne raziskovalne institucije.
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(2) Krajinski park Beka–Soteska Glinščice z dolino Griže in ponornimi jamami in arheološkimi lokalitetami Lorencon
in grad nad Botačem:
– Pred pričetkom pripravljalnih del oziroma gradnje je
treba opraviti fotografsko in ﬁlmsko dokumentacijo območja
krajinskega parka, ki bo prizadeto z gradnjo (površinski del
trase in območje dostopne poti), in sicer:
a) enkrat fotograﬁranje in snemanje v zimskem času,
enkrat fotograﬁranje in snemanje v času vegetacije,
b) detajlna fotografska dokumentacija: trase dostopne
ceste; soteske Glinščice na odseku, kjer se dostopna cesta
spusti v bližino vodotoka; odseka od proﬁla 16 na dostopni
cesti do državne meje; območja nasipa in portalov; območja
trase transportnih trakov.
– Pred začetkom del mora investitor pridobiti hidrološko
speleoško študijo območja krajinskega parka s poudarkom
na Beško–Ocizeljskem sistemu (pretakanje vode, nihanje
vodne gladine ob različnih vodostajih, sledilni poizkus) za
vplivno območje gradnje. Enako študijo mora investitor pridobiti tudi po končanih delih ali vsaj v obdobju dveh let po
zaključku del.
– Na zavarovanem območju je prepovedano vsakršno
začasno ali stalno deponiranje izkopanega materiala in ostalega gradbenega materiala.
– Med izvajanjem pripravljalnih, zemeljskih in gradbenih
del na širšem območju trase, vključno z vsemi dovoznimi
cestami in potmi, mora investitor zagotoviti naravovarstveni
nadzor, katerega krasoslovni in geološki del se lahko opravi v
okviru krasoslovnega in geološkega nadzora celotne trase.
– Na območju, ki bo zaradi gradbenih del poškodovano
oziroma uničeno, je treba pred posegom izvesti popis indikatorskih živalskih skupin (npr. vodni nevretenčarji, ribe, plazilci,
ptice, mali sesalci) in rastlinskih vrst ter kartiranje habitatov.
– Zagotovljeni morajo biti vsi možni tehnični ukrepi za
preprečevanje onesnaženja zavarovanega območja.
– Na ﬂišnem delu trase se zaradi velike nevarnosti
erozije načrtuje sanacijo razgaljenega, odkopanega ali kako
drugače spremenjenega površja, še posebej na vhodih in
izhodih iz predora.
Na območju poteka drugega tira in dostopne ceste v
dolini Glinščice je zaradi težnje po ožanju trase načrtovana
izgradnja več podpornih in opornih zidov. Območja servisnih
platojev, portalov, nasipnih, vkopnih brežin ter območja ob
dovoznih in servisnih cestah je treba zasaditi z avtohtono
vegetacijo. Po končanih gradbenih delih je treba vse začasne
gradbene in ostale degradirane površine sanirati in vzpostaviti v prvotno stanje. Treba je zagotoviti posebne ukrepe
za zmanjšanje požarne ogroženosti območij ob odprtem
delu trase oziroma na območju naravnih vrednot (posebno
ogrožena področja se sistemsko loči z obstoječimi in novimi
pobočnimi protipožarnimi potmi) ter izdelati načrt za hitro
ukrepanje in učinkovito gašenje v primeru požara.
Izravnalni ukrepi:
Trasa II. tira od km 9+000 do km 10+000 posega v
krajinski park Beka–Soteska Glinščice z dolino Griže in ponornimi jamami in arheološkimi lokalitetami Lorencon in grad
nad Botačem, zaradi česar bo uničen del geomorfoloških
in hidroloških naravnih vrednot na zavarovanem območju.
Povzročena okrnitev narave se bo nadomestila z izravnalnimi ukrepi. Izravnalni ukrepi se nanašajo na ureditev in
predstavitev krajinskega parka Beka–Soteska Glinščice in
vzpostavitev drugih območij, pomembnih za ohranjaje biotske raznovrstnosti. Obseg, način izvedbe in ﬁnanciranje
izravnalnih ukrepov je predmet sporazuma med Ministrstvom
za promet in Ministrstvom za okolje in prostor.
(3) Zavarovane jame:
– Investitor je dolžan pridobiti dokumentacijo stanja (tlorisi, natančni opisi jam in njihovo stanje) vseh zavarovanj
jam, ki bodo potencialno tangirane z gradnjo.
– Na območju vpliva na zavarovane jame (površje nad
znanimi tlorisi jam, povodje ponornic, ki teko v, oziroma skozi
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jame) je prepovedano izvajati vse tiste posege, ki bi lahko
ogrozili ali kako drugače uničili zavarovane jame.
– Načrtovana je zatravitev in zasaditev razgaljenih površin v okolici jam in drugih speoleoloških pojavov z avtohtono
vegetacijo.
– Med izvajanjem pripravljalnih, zemeljskih in gradbenih
del na območju zavarovanih jam mora investitor zagotoviti
naravovarstveni nadzor, katerega krasoslovni in geološki
del se lahko opravi na vplivnem območju gradbišča v okviru
krasoslovnega in geološkega nadzora celotne trase.
28. člen
(habitatni tipi, živalstvo in vegetacija)
(1) Drugi tir železniške proge poteka na območje v dolini
Glinščice, ki je naravovarstveno posebej ranljivo območje.
(2) Pri izvajanju posegov in pri gradnji objektov, se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da se zmanjša negativen vpliv na rastline in živali ter njihove habitate.
(3) Čas izvajanja posegov oziroma gradnja se prilagodi življenjskim ciklom živali, tako da ne sovpada ali v čim
manjši možni meri sovpada z obdobji, ko živali potrebujejo
mir, zlasti v času razmnoževanja in vzrejanja mladičev ter
prezimovanja.
(4) Odpadke in odpadni material se mora sproti odvažati na zato urejene stalne ali začasne deponije.
(5) Sestave biocenoze se ne spreminja z naseljevanjem
tujerodnih rastlin in živali.
(6) Za omilitev vpliva osončenosti na novo nastalem
gozdnem robu je treba le tega zasaditi z grmovnimi in drevesnimi vrstami iz okolice posega.
(7) Na celotni dolžini odsekov proge izven tunelov se
obojestransko ogradi z 2 m visoko kovinsko mrežasto ograjo,
ki bo preprečila dostop prostoživečim živalim.
(8) Mostove čez vodotoke se uredi tako, da je pod njimi
suh prehod, ki živalim omogoča varno prehajanje.
(9) Posegi, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni
režim Rižane se izvajajo izven časa drsti rib (prepoved del
med 1. aprilom in 30. junijem), ki živijo v tem delu Rižane.
(10) 30 dni pred začetkom del mora izvajalec del obvestiti Ribiško družino Koper o poteku del. Ribiška družina
bo spremljala gradnjo mostu in po potrebi organizirala intervencijske odlove in preselitve rib.
(11) Za vsako škodo na vodnem življu (na ribah, ribolovni vodi) na območju Koprskega ribiškega okoliša, do katere bi
prišlo zaradi gradnje II. tira železniške proge Divača-Koper, je
odgovoren investitor in jo je dolžan v dogovoru z RD Koper
ustrezno poravnati.
(12) Talni prag in zaključni talni prag reke Rižane se izvedeta tako, da je ribam omogočen prehod in da je v njunem
podslapju možen nastanek tolmuna.
(13) Na mestih, kjer je v vplivnem območju gradnje drugega tira možnost zaletavanja ptičev, se primerno označijo
žice, daljnovodi in signalizacija.
(14) Za osvetlitev delovišč, kot tudi pri osvetlitvi v času
delovanja, se uporabljajo popolnoma zasenčena svetila, ki
ne sevajo v nebo in ki ne oddajajo svetlobe z ultravijoličnimi
dolžinami.
29. člen
(ureditve na območjih gozdnih zemljišč)
(1) Ohraniti je treba sedanje povezave gozdnih prometnic in morebitne prekinitve na novo smiselno povezati.
(2) Z gojitvenimi ukrepi je treba utrjevati novo nastali
gozdni rob v globini ene do dveh drevesnih višin, pri čemer
je treba poskrbeti za drevesno in grmovno sestavo, ki sodi
v tamkajšnjo ﬁtocenozo. Prehode brežin na okoliški teren je
treba povezati z novo nastalim gozdnim robom, posebno pozornost je treba posvetiti urejenosti zgornjega dela brežine.
(3) V čim večji meri je treba ohraniti naravno grmovno
in drevesno vegetacijo. Med gradnjo stebrov za viadukte je
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treba omejiti površino gradbišča in čimmanj posegati v vegetacijo ob strugi vodotokov.
(4) Če bo zaradi gradenj dovozov in viaduktov ter predorov potrebna dodatna sečnja gozda izven območja trase, je treba takoj po gradnji omenjene površine obnoviti z
avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami (prvo leto po
končani gradnji). Ob tem je prepovedano nepotrebno zasipavanje z odkopnim materialom v gozdovih zunaj trase
železniške proge.
(5) Za vse obnove gozdov in novo nastali gozdni rob
mora investitor naročiti podrobni gozdnogojitveni načrt, za
poškodovane in izkrčene površine pa tudi sečnospravilni
načrt, ki jih bo prizadela gradnja železniške proge.
(6) Drevje za posek mora z vednostjo lastnikov označiti
revirni gozdar Zavoda za gozdove Republike Slovenije, Območne enote Sežana.
30. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Na celotnem delu trase železnice, dostopnih cest,
platojev objektov, infrastrukturnih tras in lokacij deponij viškov
materiala morajo biti izvedene predhodne arheološke raziskave po metodologiji Skupine za arheologijo na avtocestah
(SAAS), pri javnem zavodu za varstvo kulturne dediščine.
(2) Pri izvedbi platoja na km 16+000 pred portalom predora pod Črnim Kalom je izvedena brežina severovzhodnega
dela vkopa v dveh ali več terasah. Terase se pogozdi.
(3) V času gradnje je treba zagotoviti stalen arheološki
nadzor nad zemeljskimi deli, ki ga izvaja javni zavod za
varstvo kulturne dediščine. Investitor je dolžan 10 dni pred
pričetkom gradnje obvestiti javni zavod, pristojen za varstvo
kulturne dediščine o pričetku del.
(4) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno
varovati tudi med gradnjo. Gradbiščne poti in obvozi ne smejo potekati čez objekte in območja kulturne dediščine, vanje
ne sme posegati niti infrastrukturno omrežje.
(5) Kjer trasa železniške proge poteka preko območja
ali znamenitosti kulturne dediščine, je treba obseg gradbišča
omejiti na minimalno potrebno širino trase, kot tudi širino dostopnih cest do portalov predorov (celotna Osapska dolina
in Kraški rob).
(6) Območja deponij je potrebno predhodno arheološko
raziskati. V primeru novo odkrite dediščine mora investitor
zaprositi za izdajo kulturnovarstvenih pogojev. Območje deponije Ankaranska boniﬁka se izvede skladno strokovnimi
podlagami za trajno deponijo viškov materiala na lokaciji
industrijske cone Srmin in območju Ankaranske boniﬁke, ki je
priloga tega DLN, ter z upoštevanjem faznosti izvedbe.
(7) Investitor je dolžan zagotoviti foto in video dokumentacijo stanja kulturne dediščine pred gradnjo in dokumentirati
stanje po končanju del pred izdajo uporabnega dovoljenja,
v skladu z navodili javnega zavoda, pristojnega za varstvo
kulturne dediščine.
31. člen
(ureditve na območjih kmetijskih zemljišč)
(1) Treba je zagotoviti nemoteno komunikacijo za kmetijsko mehanizacijo med eno in drugo stranjo trase železniške
proge.
(2) Obseg gradbišča se kolikor je mogoče omeji na širino trase železniške proge in deviacij, za začasne objekte se
v najmanjši možni meri uporablja kmetijska zemljišča, izogiba
se zemljiščem I. in II. kategorije.
(3) Sanacija presekanih melioracijskih jarkov na območju kmetijskih zemljišč južno od Dekanov mora potekati
vzporedno z gradnjo železniške proge.
(4) Treba je vzpostaviti sistem odvodnih kanalov v dolini
Rižane v prvotno stanje (sanacija oziroma nadomestitev) in
zagotovitev normalnega delovanja.
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(5) Pri odrivih zemlje je treba paziti, da se vsa primerna
zemlja, ki se jo lahko še uspešno rekultivira, deponira ločeno
in se je ne meša s spodnjimi horizonti ali z ostalimi neprimernimi tlemi.
(6) Za vse potrebne dovoze in odvoze materialov je potrebno narediti dovozne poti. Po teh dovoznih cestah poteka
ves promet. Potrebno je preprečiti nekontrolirane prevoze po
kmetijskih zemljiščih.
32. člen
(ravnanje z rodovitno prstjo)
(1) Zgornjo humusno plast se pravilno odgrne, začasno
in ustrezno deponira ter ponovno vgradi na površino načrtovano za izgradnjo drugega tira.
(2) S prstjo se ob odgrinjanju, deponiranju in vgrajevanju ravna tako, da ne pride do onesnaženja z nevarnimi in
škodljivimi snovmi ter do mešanja z manj kakovostno zemljino. V sklopu izdelave projektne dokumentacije se izdela projekt o ravnanju in uporabi rodovitnega dela prsti. Med gradnjo
se vodi evidenca o mestih in količinah odstranjene prsti in
lokacijah za deponiranje ter o nadaljnji uporabi za sanacijo.
Z viški rodovitne zemlje razpolaga lokalna skupnost v skladu
z občinskimi odloki.
(3) Gradnja, transport in druge aktivnosti v zvezi z gradnjo se izvajajo tako, da bo s posegi prizadetih čim manj tal.
Gradbena dela, transport in druge ureditve se izvajajo na
manj kvalitetnih tleh. Prepreči se emisije prahu in gradbenih
materialov s transportnih in gradbenih površin ter odtekanje
vod na kmetijske obdelovalne površine ter v podtalnico.
33. člen
(varstvo voda in tal)
(1) Površinske vode:
– regulacije in drugi posegi v vodotoke se izvajajo tako,
da v vodotoku (v kolikor so v njem v njem pretočne količine
vode) ne nastanejo razmere neprekinjene kalnosti (razmere
povišane vsebnosti suspendiranih snovi);
– med gradnjo je treba preprečiti neposredne posege
v strugo vodotoka z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine,
kot so organske halogene spojine, toksične kovine in druge
sestavine. Prav tako ne sme priti do razlitja cementnih in
apnenih mešanic v vodo (pranje gradbenih strojev z vodo iz
reke ni dovoljeno);
– za primere razlitja nevarnih tekočin je treba onesnaženi material (na primer onesnažena tla) preiskati in skladno
z določili predpisa, ki ureja način odstranitve odpadkov; onesnaženi material se ne sme odložiti na območju trase brez
da bi bile izvedene ustrezne preiskave;
– ustrezno odvodnjavanje vod in čiščenje v lovilnih objektih;
– pred načrtovano uporabo herbicidnih sredstev na trasi
drugega tira železniške proge je treba obvestiti Ministrstvo
za okolje in prostor in Zdravstveni inšpektorat Republike
Slovenije;
– sredstva za čiščenje predorov ne smejo vsebovati
nevarnih snovi;
– most čez Rižano v km 27+244 železniške proge Koper–Divača, mora biti načrtovan tako, da mostno telo posega
v strugo Rižane v enaki meri, kot že obstoječi most, to je z
dvema opornima stebroma;
– ureditve struge Rižane se morajo načrtovati in izvajati
v skladu s principi sonaravnega urejanja vodotokov.
(2) Podtalna voda in tla: na neposrednem vplivnem
območju II tira železniške proge Divača-Koper ni podzemnih virov pitne vode, ki bi bili pomembni za obstoječo ali
predvideno vodooskrbo. Trasa II tira železniške proge Divača–Koper pa na odseku med km 13 in km 15 poteka po IV
vodovarstvenem pasu vodnega zajetja Rižana:
– spremlja se sestavo izkopanega materiala glede vsebnosti nevarnih snovi. V primeru, da se ugotovijo vsebnosti,
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ki presegajo mejne vrednosti za izkopani material skladno z
določbami predpisov Republike Slovenije, se pred nadaljevanjem izkopavanja opredeli drugi, s predpisi določen način
odstranjevanja/deponiranja izkopanega materiala;
– transport izkopanega materiala do začasne in trajne
deponije je treba zagotoviti po že utrjenih poteh;
– na območju gradbišča železniške proge za drugi tir (v
predoru ter na območju začasnih deponij in transportnih poti)
se sme uporabljati le brezhibna gradbena in druga strojna ter
transportna oprema in naprave;
– vzdrževanje naprav in opreme se na območju gradbišča izvaja le na utrjenih ploščadih, ki morajo imeti urejeno
odvajanje in zbiranje padavinskih odpadnih vod in drugih
tekočin, kar se uredi s primernim sistemom zbiranja in odvajanja padavinskih odpadnih vod z usedalnikom z utrjenim
dnom in oljnim lovilcem;
– v kolikor se med izkopom predora odkrijejo razpokline
in druge oblike nehomogenosti geoloških podlag, ki lahko pomenijo neposreden stik s podzemno vodo, je treba izkop na
tem odseku prekiniti, dokler ni izdelana ocena o ogroženosti
podzemne vode;
– uporabljati se smejo le gradbeni in izolacijski ter drugi
materiali, ki zaradi svojih kemijskih lastnosti ne predstavljajo
trajne nevarnosti za tla in podzemne vode;
– izvajalec del je v primeru vdorov podzemne vode dolžan zaustaviti dela in izvesti vse ukrepe za zmanjšanje škode
ter nadaljevati z delom po preveritvi njihove učinkovitosti;
– komunalne in padavinske odpadne vode ni dovoljeno
odvajati v tla. Komunalne in padavinske odpadne vode je
potrebno očistiti tako, da stopnja onesnaženosti ne presega
mejnih vrednosti opredeljenih v Uredbi o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja
(Uradni list RS, št. 35/96). Za te namene je potrebno zgraditi
ustrezne usedalnike (po potrebi z oljnimi lovilci), izvajati nevtralizacijo ali s pomočjo druge ustrezne tehnologije izpolniti
zahteve iz navedenega predpisa.
34. člen
(varstvo zraka)
(1) Preprečevanje prašenja z odkritih delov trase in
gradbišč; ukrep določa redno vlaženje površin ob suhem in
vetrovnem vremenu.
(2) Preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča železniške proge za drugi
tir in objektov s transportnimi sredstvi; ukrep zahteva čiščenje
vozil pri vožnji z gradbišč na javne prometne površine, prekrivanje sipkih tovorov pri transportu po javnih prometnih površinah in vlaženje odkritih delov trase, gradbišč in gradbiščnih
platojev. Ukrep je treba izvajati na vseh dovoznih transportnih
poteh, ki potekajo v bližini stanovanjskih objektov.
(3) Upoštevanje emisijskih norm pri začasnih gradbenih
objektih ter pri uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih; ukrep zahteva uporabo tehnično brezhibne
gradbene mehanizacije in transportnih sredstev.
(4) Upoštevanje emisijskih norm pri prezračevalnih napravah, uporabljenih v času gradnje predorov in pri začasnih
betonarnah, postavljenih na območjih gradbiščnih platojev.
35. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Ukrepi varstva pred hrupom v času gradnje obsegajo na območju ob železniški progi za drugi tir naslednje
ukrepe:
– upoštevanje časovnih omejitev gradnje. Hrupna gradbena dela lahko potekajo le v dnevnem času med 7. uro
zjutraj in 19. uro zvečer;
– uporabo delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so
izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih
strojev. Zavezanec za izvedbo prvih meritev je izvajalec
gradnje, ki je dolžan zagotoviti, da se obratovalni monitoring
izvaja v času največje intenzivnosti gradbenih del;
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– lokacija gradbiščnih platojev za objekte na železniški
progi za drugi tir in transportne poti morajo bili izbrane tako,
da obremenitev s hrupom zaradi transporta materiala, delovanja naprav na objektih in gradnje objektov ne bo presegala
mejnih vrednosti pri najbližjih stanovanjskih območjih;
– lokacija začasne deponije in transportne poti morajo
bili izbrane tako, da obremenitev s hrupom zaradi transporta
in razprostiranja viškov materiala ne bo presegala mejne
ravni za vir hrupa.
(2) Ukrepi varstva pred hrupom v času gradnje morajo
biti podrobno opredeljeni v okviru projekta ekološke ureditve
gradbišča, ki se izdela v nadaljnjih fazah izdelave projektne
dokumentacije in predloži v potrditev inšpekcijskim službam
pred pričetkom gradnje.
(3) Soglasje za povečanje čezmerne obremenitve območja za 5dB(A) v času gradnje, mora v skladu s predpisi
pred začetkom del pridobiti izvajalec gradbenih del od pristojnega ministrstva.
(4) Zaradi pričakovanega prekomernega vpliva v času
gradnje se spremeni namembnost stanovanjskega objekta
Gabrovica 35. Investitor mora zagotoviti začasno bivališče
prebivalcem.
(5) Na odseku med Črnim Kalom in Bivjem bo obremenitev s hrupom presegala mejne ravni hrupa pri stanovanjskem objektu Cesta med vinogradi 44 v Bertokih, ki leži južno
od drugega tira železniške proge na km 27+315, za katerega
se izvede pasivna zaščita.
(6) Monitoring hrupa v času obratovanja drugega tira
železniške proge je določen na petih lokacijah, skladno z
izdelanim poročilom o vplivih na okolje.
36. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Za varstvo pred požarom ter drugimi nesrečami pri
izgradnji in obratovanju železniških predorov je treba zagotoviti nivojski prehod intervencijskih vozil iz platoja pred
predorom v sam predor. Ustrezna rešitev je zagotovljena z
vgradnjo montažnih gumijastih plošč. Prehod iz platoja na
tir bo zagotovljen na dolžini 15m pred portali predorov T1
in vstopnim portalom predora T2. Platoji izhodnega portala
predora T2 ter platoji predorov T4, T7 in T8 bodo izvedeni v
asfaltu. Na platoju med portali predora T6 in T7 bo urejeno
nivojsko križanje s servisno cesto. Platoji predorov T4 in
T7 bodo večinoma izvedeni v makadamu, platoja na obeh
konceh predora T8 in portal pred južnim portalom predora T2
bodo v celoti asfaltirani. Za zagotavljanje zadostne količine
vode pri morebitnih požarih v predorih so načrtovani nad predori T1, T4, T7 in T8 vodohrani, količine 200m³.
(2) Potrebno je zagotoviti posebne ukrepe za zmanjšanje požarne ogroženosti območij ob odprtem delu trase:
posamezna najbolj ogrožena območja sistemsko ločiti z obstoječimi in novimi pobočnimi protipožarnimi potmi oziroma
zgraditi protipožarni zid na ogroženih območjih vzdolž trase
ter izdelati načrt za hitro ukrepanje in učinkovito gašenje v
primeru požara.
(3) Vrsta in obseg ukrepov iz prejšnjega odstavka se
določi v študiji požarne varnosti, izdelane v skladu s predpisi
s področja varstva pred požarom, ki mora biti obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
37. člen
(vibracije)
(1) Transportne poti bodo določene v nadaljnjih fazah
projektne dokumentacije, zato morajo biti ukrepi varstva
pred vibracijami v času gradnje podrobno opredeljeni v projektu ekološke ureditve gradbišča. Pred začetkom gradnje
je treba v okviru pripravljalnih del popisati in dokumentirati
stanje in morebitne poškodbe vseh objektov, oddaljenih
manj kot 10m od roba dovoznih poti za težka tovorna vozila
do trase AC.
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(2) Investitor oziroma izvajalci gradbenih del so dolžni
pred in med gradnjo ter po zaključeni gradnji predorov zagotoviti:
– popis in dokumentiranje stanja objektov nad predori
pred pričetkom zemeljskih del;
– obvezno spremljati in dokumentirati stanje med gradnjo;
– v primeru nastalih poškodb med gradnjo takoj sanirati
stanje in po potrebi prilagoditi tehnologijo vrtanja predorov;
– po zaključeni gradnji spremljati stanje objektov in jih
sanirati v primeru nastalih poškodb zaradi posledic gradnje
predorov (pogrezanje zemljišča).
(3) Za gradnjo se lahko uporabi le mehanizacija, ki je
izdelana skladno z emisijskimi normami za vibracije gradbenih strojev.
(4) V času obratovanja drugega tira železniške proge
ukrepi za zmanjšanje vibracij niso potrebni.
38. člen
(deponije viškov materiala)
(1) Na trasi drugega tira železniške proge bo približno
3.457.900 m3 izkopanega materiala.
(2) Vsi viški kvalitetnih materialov (apnenec ca 1.827.900
m3) se uporabijo na trasi drugega tira železniške proge in za
predelavo oziroma za gradbene posege na drugih lokacijah.
Na trasi drugega tira železniške proge se vgradi v nasipe
415.600 m3 komprimiranega materiala.
(3) V deponije trajnih viškov se odlaga le nehomogen
apnenčasti in ﬂišni material izkopan na trasi drugega tira
železniške proge. Pri dimenzioniranju velikosti deponij trajnih
viškov materiala se upošteva približno 1.630.000 m3 izkopanega materiala.
(4) Za deponiranje trajnih viškov materiala se prioritetno
izvaja deponiranje v deponij Železni most, ki je določena z
Uredbo o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku KozinaKlanec (Uradni list RS, št. 48/98). Pri izvajanju deponiranja
trajnih viškov materiala se upoštevajo določbe navedene
uredbe. Vgradnja preostalih trajnih viškov materiala se izvede na naslednjih lokacijah:
– na lokaciji opuščenega laporokopa ob stari Šmarski
cesti,
– na lokaciji Ankaranske Boniﬁke,
– na lokaciji industrijske cone Srmin.
(5) Pogoji urejanja deponij trajnih viškov materiala:
Lokacija opuščenega laporokopa ob stari Šmarski cesti:
– območje se nahaja ob stari Šmarski cesti, v prostorskih sestavinah Mestne občine Koper je namenjeno pridobivanju rudnin, obsega ca. 3,2 ha,
– volumen, na voljo za odlaganje: 196.000 m3,
– vzpostavi se brežine v nagibu 1: 2,
– polnjenje deponije se izvede po etažah 10 do 30 m
širine,
– izvede se dovozne poti, ki se jih po deponiranju zasadi,
– brežine laporokopa se po sanaciji uredi in rekultivira,
– postavi se varovalne ograje zaradi strmih bregov.
Lokacija Ankaranske Boniﬁke:
– območje se nahaja vzhodno od cestne prevezave
Bertoki–Ankaran, na severni strani osamelca Srmin, v prostorskih sestavinah občinskega plana je namenjeno kmetijstvu;
– volumen, na voljo za odlaganje: 340.000 m3;
– deponija se uredi na način, da se po zaključenem
deponiranju ohrani primarna namenska raba;
– ponovno je treba vzpostaviti del melioracijskih kanalov, odvodni in drenažni sistem;
– deponija Ankaranska Boniﬁka bo zasipana v višini od
1 do mestoma 2,5 m;
– brežine deponije se izvede v naklonu 1: 4;
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– minimalna višina nadgradnje ob dostopni poti na severnem delu je 0 m (Ankaranska Boniﬁka je sedaj v depresiji)
in prehaja zaradi vzdolžnih padcev deponije do maksimalnega nasipavanja 0,70 m;
– na južni strani se deponija vklopi v obstoječi obrambni
nasip reke Rižane, kjer na določenih mesti višina deponije
preseže omenjeni nasip za največ 1,8 m.
Lokacija industrijske cone Srmin:
– območje se nahaja na delu načrtovane lokacije industrijske cone Srmin;
– območje je na aluvijalni ravnici reke Rižane, jugozahodno od osamelca Srmin, v prostorskih sestavinah občinskega plana je območje namenjeno proizvodni dejavnosti;
– po zaključenem deponiranju je na tem mestu načrtovana izgradnja oziroma razširitev industrijsko obrtne cone
s potrebno komunalno infrastrukturo oziroma zatravitev površin s končno sanacijo;
– volumen, na voljo za deponiranje: 808.000 m3,
– del viškov materiala se uporabi pri bodoči razširitvi
tovorne postaje Koper;
– zaradi zahtev izgradnje industrijske cone se izvede
vrhnja plast iz kamnitega materiala v debelini 0,5 m.
(6) Vgradnja trajnih viškov materiala se lahko izvede
izven območja državnega lokacijskega načrta, pod pogojem,
da bodo nosilci zasipavanja (lokalna skupnost, lastniki zemljišč, upravljavci zemljišč...) zagotovili ustrezna dovoljenja za
zasipavanje in vgradnjo materiala.
39. člen
(območja začasnih deponij)
(1) Gradbiščna platoja sta pri Mihelah in pri Dekanih. V
času izvajanja del in gradnje se na platojih zagotovi območje
za začasno deponiranje materiala in manipulativne površine
za gradbeno mehanizacijo pri izvajanju gradbenih del, ki
bodo znane šele po izbiri izvajalca gradbenih del. Investitor
zagotovi, da se gradbiščna platoja pri Mihelah in Dekanih po
končani gradnji povrneta v prvotno stanje.
(2) Investitor zagotovi:
– dokumentiranje stanja,
– pred začetkom del v času pripravljalnih del se zagotovi ustrezno odstranitev in deponiranje humusa,
– po končanju zagotoviti povrnitev v prvotno stanje (razprostiranje humusa, setev lokalnih trav ali sajenje drevesnih
vrst ipd.).
(3) Območja ostalih začasnih deponij oziroma gradbenih platojev (platoji pred portali predorov) bodo po končani
gradnji služili za reševanje v primeru nesreč oziroma kot
servisni platoji pred portali predorov.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
40. člen
(etape izvajanja državnega lokacijskega načrta)
(1) Izvedba drugega tira železniške proge Divača–Koper se lahko izvaja po posameznih etapah:
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih
infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospodarske ureditve, ki so potrebne za realizacijo načrtovanih
posegov;
– cestna križanja, deviacije in servisne ceste;
– predori in drugi potrebni objekti;
– železniška proga ali deli trase;
– ureditev deponij trajnih viškov materiala;
– elektronapajalne postaje in dovod električne energije
do njih;
– dovod vode in električne energije do gradbišč posamezne etape;
– dela na železniških signalno varnostnih in telekomunikacijskih napravah (modernizacije, dograditve, začasne
ureditve zavarovanja…).
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(2) Izgradnja Ankaranske Boniﬁke in odvodnje se prilagodi izvedbi trase ceste Ankaranske vpadnice v primeru,
da je cesta že izvedena.
(3) Posamezne etape upoštevajo modernizacije obstoječe proge na lokacijah postaje Divača, cepišča Bivje ter
ENP Dekani.
(4) Navedene etape se lahko izvajajo posamezno ali
skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaključene funkcionalne celote.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
41. člen
(monitoring)
(1) Investitor izgradnje drugega tira železniške proge
zagotovi celostni načrt monitoringa za področja, ki jih določajo poročila o vplivih na okolje in izvajanje monitoringa v
skladu s predpisi, ki urejajo področje varstva okolja in usmeritvami poročil o vplivih na okolje.
(2) Pri določitvi monitoringa je treba smiselno upoštevati
točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to
mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi
obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj kakovosti
okolja. Pri meritvah stanja sestavin okolja je treba zagotoviti
tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju sestavin okolja. Merilna mesta za spremljanje
stanja je treba zavarovati tako, da je omogočeno kontinuirano pridobivanje podatkov. Naravovarstveni monitoring je
treba izvajati tudi v času pripravljalnih del glede na določila
poročila o vplivih na okolje.
(3) Rezultati monitoringa so javni, investitor poskrbi za
javnost podatkov.
(4) Program monitoringa se izdela kot sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(5) Dodatni ukrepi, ki jih mora zagotoviti investitor na
podlagi monitoriga so:
– dodatni tehnični in prostorski ukrepi,
– dodatne zasaditve,
– sanacije, povečanje in izgradnja novih naprav in ureditev,
– sprememba rabe prostora in objektov,
– drugi ustrezni ukrepi.
(6) Izvajanje monitoringa v času gradnje in obratovanja
drugega tira:
– zagotoviti stalen geotehnični nadzor nad gradnjo;
– v času gradnje in obratovanja se izvaja monitoring
onesnaženosti tal. Preiskavo obremenjenosti odpadnih voda
izvede ustrezna strokovna institucija, pooblaščena s strani
Ministrstva za okolje in prostor;
– v času gradnje se izvaja monitoring onesnaženosti
zraka s prašnimi usedlinami na petih lokacijah (na območju
gradbišča in na lokacijah, kjer bo potekalo drobljenje materiala);
– v času gradnje in obratovanja se izvaja monitoring
onesnaženosti podtalnice z usedalnikov, ki vključuje preiskave obremenitev vode in sedimenta;
– v času gradnje in obratovanja se izvaja monitoring
pojavljanja poškodb v strugah odvodnikov;
– opazovalni monitoring se izvaja v času gradnje mostu
čez reko Rižano;
– med gradnjo je potreben naravovarstveni monitoring
strokovnjaka biologa, po izgradnji in med obratovanjem drugega tira železniške proge je potreben 3-letni monitoring,
ki bo preveril uspešnost ukrepov za omilitev vpliva na živi
svet;
– investitor zagotovi naravovarstveni nadzor nad gradnjo z vidika dokumentiranja in varstva geoloških in podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot ter krasoslovni
in geološki nadzor, katerega izvajajo ustrezne raziskovalne
institucije;
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– v fazi zemeljskih del mora izvajalec zagotoviti stalen
arheološki nadzor na potencialnih lokacijah arheoloških najdbišč vzdolž celotne trase;
– v času gradnje je predlagan monitoring hrupa na petih
lokacijah, med obratovanjem pa na treh lokacijah;
– v času gradnje se izvaja monitoring za vse objekte, pri
katerih je nadkritje manjše od 40 m na apnencu in manjše od
60m na ﬂišu ter se nahajajo v pasu 30 m na vsako stran osi
trase drugega tira železniške proge.
(7) Izvajanje monitoringa v času deponiranja in po končanem deponiranju na območjih deponij:
– v času deponiranja in po končanem deponiranju se
spremlja nagib in plazenje pobočja;
– v času deponiranja in po končanem deponiranju se
spremljanja podzemno vodo;
– v času deponiranja in po končanem deponiranju se
izvaja monitoring površinske vode;
– v času deponiranja se izvaja monitoring onesnaženja
zraka;
– v času deponiranja se izvaja monitoring hrupa;
– v času deponiranja se izvajajo meritve obremenitev
tal (in rastlin);
– na območju deponije ankaranska Boniﬁka v fazi pripravljalnih del se nadzoruje odstranitev zgornjega sloja tal
in njegovo ustrezno deponiranje ter ponovno razgrinjanje
deponiranega zgornjega sloja tal;
– pred začetkom pripravljalnih del se pravočasno obvestijo inštitucije za naravovarstveni nadzor, ki po potrebi
spremljajo začetna oziroma pripravljalna dela;
– pripravljalna dela morajo na celotnem območju deponij ves čas potekati pod stalnim arheološkim nadzorom.
42. člen
(organizacija gradbišča in transportne poti)
(1) Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe
komunikacije in ureja čim manj novih dovoznih poti. Na določenih odsekih (v območju habitatov z visoko naravovarstveno
vrednostjo) se zaradi omejitev transport vrši po poljskih poteh
in lokalnih cestah.
(2) Pri organizaciji gradbišča se upošteva naslednje:
– za transport se določijo obstoječe dovozne poti in
ceste, ki ne vodijo skozi strnjena naselja;
– zagotovi se odvijanje motornega in peš prometa po
obstoječem prometnem omrežju;
– vse ceste in poti, ki bodo služile obvozu ali transportu
pred začetkom in med gradnjo se ustrezno uredi, po končani
gradnji pa se vse nastale poškodbe sanira;
– zagotovi se nemoteno komunalno oskrbo objektov in
naprav preko vseh komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih in drugih naprav, v času sanacije nasipov se jih zaščiti,
vse eventualne nove poškodbe se sanira in posege uskladi s
pristojnimi organi in organizacijami;
– v času gradnje se zagotovi zavarovanje gradbišča
tako, da bosta zagotovljena varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč in v skladu z veljavnimi prepisi
se odpravi v najkrajšem možnem času morebitne negativne
posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja;
– pred pričetkom del se posname obstoječe stanje vseh
lokalnih cest in dovozov, ki bodo služili kot poti na gradbišče,
se jih uredi in protiprašno zaščiti;
– v času gradnje se zagotovi vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja ter uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi
oziroma v primeru nezgode.
(3) Natančnejši potek transportnih trakov na območju
Glinščice se določi v fazi pripravljalnih del v sodelovanju s
pristojno naravovarstveno službo.
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43. člen
(ostale obveznosti investitorja in izvajalcev)
Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih te
uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalca tudi:
– uporabljati materiale, za katera obstajajo dokazila o
njihovi neškodljivosti za okolje;
– zgradi se dostope, ki v državnem lokacijskem načrtu
niso opredeljeni, bodo pa utemeljeni v času gradnje;
– nadomesti se komunalne objekte in naprave, ki v
načrtu niso evidentirani, pa se ugotovi, da so tangirani s
posegom;
– po končani gradnji zagotoviti izvedbo ustreznih agrarnih operacij na prizadetem območju in ohraniti oziroma nadomestiti dostopne poti na kmetijska zemljišča v času gradnje
in po njej;
– v primeru presahnitve vodnega vira zaradi izgradnje
drugega tira je investitor dolžan zagotoviti nadomestni vodni
vir;
– v primeru, da bodo na objektih, napravah in ureditvah
ob transportnih poteh in ob gradbišču nastale škode, ki so
posledica gradnje, investitor sanira škodo oziroma plača
odškodnino;
– urejanje lastninskih razmerij se dokonča pred pričetkom gradnje;
– začasno pridobljena zemljišča po izgradnji železniške
proge in spremljajočih ureditev povrniti v prvotno rabo;
– nadomesti, sanira ali povrne se nastalo škodo za vse
ostale objekte, naprave in ureditve, ki v načrtu niso evidentirani, pa se pri gradnji ugotovi, da so tangirani s gradnjo
drugega tira;
– krajane se tekoče obvešča o delih in posledicah:
prašenje, vibracije, hrup in možnih kratkotrajnih prekinitvah
dobave pitne vode in električne energije;
– ob kratkotrajnih zaporah cest in poti v naseljih in na
območjih, kjer trasa proge križa lokalne cestne povezave se
obvesti prebivalstvo in v tistem času uredi ustrezne obvoze;
– v primeru ugotovljenih presežnih mejnih vrednosti
prašnih usedlin na določenih lokacijah je investitor dolžan
izvesti omilitvene ukrepe med katerimi je najučinkovitejši
vlaženje površin, kjer se izvaja drobljenje materiala;
– v primeru, da bo občina Hrpelje-Kozina na trasi opuščene železniške proge pred gradnjo uredila kolesarsko pot,
jo bo investitor vzpostavil v prvotno stanje.
44. člen
(razmejitve in primopredaja)
Investitor poskrbi za primopredajo vseh odsekov cest,
vodne infrastrukture, komunalnih vodov in drugih naprav, katerih ne bo prevzel v upravljanje in pripravi ustrezne razmejitve ter preda potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem.
IX. TOLERANCE
45. člen
(1) Vse stacionaže in dimenzije trase drugega tira železniške proge, ostalih ureditev in objektov ter njihovo obliko,
se natančneje določi v projektni dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
(2) Ob realizaciji državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, če se pri nadaljnjem
podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih značilnosti in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, vodnega, prometno-tehničnega, okoljevarstvenega, naravovarstvenega ali
ekonomskega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati
prostorske in okoljske razmere.
(3) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo tudi druga križanja komunalnih vodov s traso železniške
proge, ki niso določena s to uredbo. K vsaki drugačni rešitvi
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križanja komunalnih vodov s traso železniške proge mora
investitor voda predhodno pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca železnice.
(4) Odstopanja od tehničnih rešitev ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in
organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(5) Izgradnja industrijskega tira in priključka ob II tiru
železniške proge se izvede pod pogoji, ki jih bo upravljavec
podal v postopku pridobivanja ustrezne dokumentacije in
izvajanja del.
(6) Dopustne so adaptacije, rekonstrukcije, dozidave in
nadzidave za objekte, ki se nahajajo znotraj območja tega
državnega lokacijskega načrta.
(7) Dopustna so odstopanja zaradi tehničnih rešitev, ki
so predmet tehnoloških potreb, ki sledijo prilagoditvam faz
izgradnje, ob upoštevanju modernizacije obstoječe proge
na lokacijah postaje Divača, cepišča Bivje ter ENP Dekani.
S tem se omogočijo posegi v območje DLN za II. tir proge
Divača–Koper na navedenih lokacijah, ki se jih lahko ureja s
prostorskimi akti nižjega reda.
46. člen
(gradnja enostavnih objektov)
V območju državnega lokacijskega načrta je, v skladu
s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, dovoljena
postavitev naslednjih pomožnih infrastrukturnih objektov:
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni telekomunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti,
– pomožni železniški objekti.
X. NADZOR
47. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za
okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje
in prostor.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
Do izvedbe navedenih posegov se v območju urejanja
ohranja sedanja raba prostora.
49. člen
Na območju državnega lokacijskega načrta za drugi
tir železniške proge Divača–Koper med km 16+350 do km
16+485 in km 17+340 do km 17+500 ter od km 17+650 do
km 18+135 veljajo za izgradnjo avtoceste Klanec–Srmin pogoji, določeni z Uredbo o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Klanec–Srmin (Uradni list RS, št. 51/99).
50. člen
S sprejemom te uredbe se za ureditveno območje državnega lokacijskega načrta iz 3. člena te uredbe šteje, da so
spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
Občina Sežana:
– Dolgoročni plan Občine Sežana za obdobje 1986–
2000 (Uradni list SRS, št. 14/88),
– Odlok o uskladitvi dolgoročnega plana Občine Sežana
za obdobje 1986–2000 z obveznimi prostorskimi sestavinami
dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986–2000
(Uradne objave, št. 1/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave št.
37/89), dopolnjen 1992 (Uradne objave št. 5/92), dopolnjen
1995 (Uradni list RS, št. 54/95),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od
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leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v letu
1996 (Uradni list RS, št. 63/97), dopolnjen v letu 2002 (Uradni
list RS, št. 81/02 in 86/02 – popr.),
– Družbeni plan Občine Sežana za obdobje 1986–1990
(Uradni list SRS, št. 14/88),
– Uskladitev družbenega plana Občine Sežana za
obdobje 1986–1990 z obveznimi prostorskimi sestavinami
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986–1990 za
področje cestnega omrežja (Uradne objave, št. 4/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 37/89), dopolnjen 1992
(Uradne objave, št. 5/92), dopolnjen 1993 (Uradne objave,
št. 18/93).
Občina Divača:
– Dolgoročni plan Občine Sežana za obdobje 1986–
2000 (Uradni list SRS, št. 14/88),
– Odlok o uskladitvi dolgoročnega plana Občine Sežana
za obdobje 1986–2000 z obveznimi prostorskimi sestavinami
dolgoročnega plana SR Slovenije 1989 (Uradne objave, št.
37/89), 1991 (Uradni list RS, št. 23/91), 1992 (Uradne objave,
5/92), 1993 (Uradne objave, št. 18/93), dopolnjen za območje
Občine Divača 1995 (Uradni list RS, št. 22/95), 1996 (Uradni
list RS, št. 38/96), 1999 (Uradne objave, št. 27/99), spremenjen in dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 92/03),
– Srednjeročni družbeni plan Občine Sežana za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 14/88) usklajen za
področje prometa 1989 (Uradne objave, št. 4/89), dopolnjen
1989 (Uradne objave št. 37/89), dopolnjen 1991 (Uradni list
RS, št. 23/91), dopolnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92),
1993 (Uradne objave, št. 18/93), dopolnjen za območje Občine Divača 1995 (Uradni list RS, št. 22/95, 1996 (Uradni list
RS, št. 38/96), 1999 (Uradni list RS, št. 27/99), spremenjen
in dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 92/03),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana (Uradne objave, št. 28/91),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača (Uradni list RS, št.
22/95, 37/96 in 54/04).
Občina Hrpelje-Kozina:
– Sklep o sprejemu dolgoročnega plana Občine Sežana
za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 14/88),
– Odlok o uskladitvi dolgoročnega plana Občine Sežana
za obdobje 1986–2000 z obveznimi prostorskimi sestavinami
dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986–2000
(Uradne objave, št. 1/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave, št.
37/89), dopolnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92),
– Sklep o sprejemu družbenega plana Občine Sežana
za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 14/88),
– Odlok o uskladitvi družbenega plana Občine Sežana
za obdobje 1986–1990 z obveznimi prostorskimi sestavinami
dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986–1990
za področje cestnega omrežja (Uradne objave, št. 4/89),
dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 37/89), dopolnjen 1993
(Uradne objave, št. 18/93),
– Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Sežane (Uradne objave, št.
13/92),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana
za obdobje 1986 do leta 1990 za območje Občine HrpeljeKozina (Uradni list RS, št. 37/96),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 45/98
in 40/99).
Mestna občina Koper:
– Prostorske sestavine Dolgoročnega plana Občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94,
14/95 in 11/98) in Družbenega plana Občine Koper (Uradne
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objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95 in 11/98)
in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 16/99 in 33/01),
– PUP v Občini Koper (Uradne objave, št. 19/88, 7/01
in 24/01),
– Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku
Klanec–Srmin (Uradni list RS, št. 51/99),
– PUP za območje Škoﬁje, Plavje, Dekani (Uradne objave, št. 7/95 in 6/01),
– Lokacijski načrt obalna cesta na odseku križišče Ankaran–Koper (Uradne objave, št. 26/87),
– PUP za območje Pobegi, Čežarji, Sv. Anton (Uradne
objave, št. 7/95),
– Ureditveni načrt gradbena cona Srmin (Uradne objave, št. 32/87).
51. člen
(vpogled v državni lokacijski načrt)
Državni lokacijski načrt je v pisnem in graﬁčnem delu
na vpogled pri Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za
prostor, Uradu za prostorski razvoj in pri službah pristojnih za
urejanje prostora v občinah Divača, Sežana, Hrpelje-Kozina
in Mestni občini Koper.
52. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-20/2005/7
Ljubljana, dne 14. aprila 2005.
EVA 2005-2511-0078
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

1689.

Sklep o odpravi vizumske obveznosti za
državljane Kraljevine Tajske in Republike Peru,
ki so imetniki diplomatskih in službenih potnih
listov

Na podlagi prvega odstavka 8. člena Zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 108/02 – uradno prečiščeno besedilo) je
Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o odpravi vizumske obveznosti za državljane
Kraljevine Tajske in Republike Peru,
ki so imetniki diplomatskih in službenih
potnih listov

Št.

43 / 29. 4. 2005 /
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Št. 00724-38/2005/4
Ljubljana, dne 21. aprila 2005.
EVA 2005-1811-0087
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1690.

Pravilnik o potrjevanju dokončnosti in
pravnomočnosti upravnih aktov

Na podlagi šestega odstavka 322. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 22/05 –
uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 74. člena
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja minister za javno upravo

PRAVILNIK
o potrjevanju dokončnosti in pravnomočnosti
upravnih aktov
1. člen
S tem pravilnikom je določen način potrjevanja dokončnosti in pravnomočnosti upravnih aktov ter oblika in vsebina
potrdila o dokončnosti in pravnomočnosti.
2. člen
(1) Potrdilo o dokončnosti in pravnomočnosti upravnega
akta (v nadaljevanju: potrdilo) se izda na zahtevo stranke ali
organa.
(2) Uradna oseba potrdilo izda potem, ko v posebnem
postopku ugotovi, da je upravni akt postal dokončen ali pravnomočen.
3. člen
(1) Potrdilo se izda v obliki samostojne listine, ali v obliki
štampiljke, ki je določena s tem pravilnikom. Če izdajo potrdila zahteva drug organ, se mu na primeren način posredujejo le podatki o nastopu dokončnosti in/ali pravnomočnosti,
potrdilo v obliki samostojne listine se izda le, če to izrecno
zahteva. V postopku posredovanja podatkov se smiselno
uporabljajo določila Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni
list RS, št. 20/05), ki govorijo o pridobivanju in posredovanju
podatkov med organi.
(2) Potrdilo v obliki samostojne listine se izda, če stranka to zahteva, če je nastopila le delna dokončnost in/ali
pravnomočnost upravnega akta, če to izrecno zahteva drug
organ, kot tudi če ni mogoče potrditi dokončnosti in/ali pravnomočnosti na samem upravnem aktu s potrdilom v obliki
štampiljke.

1. člen
Vizuma za Republiko Slovenijo za čas do največ 90
dni v šestih mesecih, šteto od dneva prvega vstopa, ne
potrebujejo državljani Kraljevine Tajske in Republike Peru,
ki so imetniki veljavnega diplomatskega in službenega potnega lista.

4. člen
Potrdilo v obliki samostojne listine mora vsebovati navedbo organa, ki potrdilo izdaja, pravno podlago, navedbo
stranke, na zahtevo katere se izdaja, navedbo konkretnega
upravnega akta (šifra, datum), datum nastopa dokončnosti
in/ali pravnomočnosti, navedbo o plačilu oziroma oprostitvi
upravne takse, šifro potrdila, podpis uradne osebe, ki potrdilo izdaja in žig upravnega organa. Takšno potrdilo mora biti
opremljeno z navedbo šifre in datuma izdaje potrdila.

2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

5. člen
(1) Potrdilo v obliki štampiljke mora vsebovati navedbo
upravnega organa, ki potrjuje nastop dokončnosti in/ali pra-
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vnomočnosti, navedbo konkretnega upravnega akta (šifra,
datum), datum nastopa dokončnosti in/ali pravnomočnosti,
šifro potrdila, podpis uradne osebe, ki potrdilo izdaja in žig
upravnega organa.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka se odtisne na izvirnik
upravnega akta ali na overjen prepis oziroma kopijo. Odtisne
se na prvi strani, desno zgoraj. Izjemoma, če na prvi strani
ni prostora, se lahko odtisne na zadnjo stran, pod podpis
uradne osebe, ki je upravni akt izdala.
(3) Potrdilo iz prvega odstavka tega člena ima obliko
pravokotnika, velikosti 80×50 mm. Oblika in vsebina štampiljke je določena v prilogi tega pravilnika.

7. člen
Potrdilo lahko izda uradna oseba, ki izpolnjuje pogoje
za vodenje in odločanje v upravnem postopku.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03-229/2005-1
Ljubljana, dne 8. aprila 2005.
EVA 2005-3111-0028

6. člen
Kadar mora organ po nastopu dokončnosti in/ali pravnomočnosti upravni akt odstopiti drugemu organu, ga mora
opremiti s potrdilom v obliki štampiljke.

dr. Gregor Virant l. r.
Minister
za javno upravo

Priloga:
Potrdilo o dokončnosti in pravnomočnosti v obliki štampiljke:

……………………………………..........................…... potrjuje,
(navedba upravnega organa)

da je odlo�ba

sklep šifra………………..………..……………

(ustrezno obkroži )

izdan/a dne……………………..…..postal/a

50 mm

- dok on�en/na dne ………………..……
- pravnom o�en/na dne………….....….
(ustrezno ozna�i)

Šifra:……………………

_______________
(ži g)

podpi s uradne osebe

80 mm

1691.

Pravilnik o spremembi in dopolnitvah
Pravilnika o emisiji hrupa gospodinjskih
strojev

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št.
59/99, 31/00 – popr., 54/00 – Zkme in 37/04) izdaja minister
za okolje in prostor

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o emisiji
hrupa gospodinjskih strojev
1. člen
V Pravilniku o emisiji hrupa gospodinjskih strojev (Uradni list RS, št. 13/01) se v naslovu črtata zvezdica in opomba
pod črto.

2. člen
V 1. členu se v napovednem stavku za besedo »pravilnik« doda besedilo »v skladu z Direktivo Sveta 86/594/EGS z
dne 1. decembra 1986 o emisijah hrupa, ki ga povzročajo gospodinjski stroji (UL L št. 344 z dne 6. 12. 1986, str. 24).«.
3. člen
V 6. členu se v tretjem odstavku za besedo »oznako«
doda besedilo »z zapisom vrednosti za raven zvočne moči
L(WA) in njene enote dB«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01-35/2005
Ljubljana, dne 7. aprila 2005.
EVA 2005-2511-0095
Minister
za okolje in prostor
Janez Podobnik l. r.
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Navodilo o spremembi Navodila za
izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za
invalide

Na podlagi 90. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji
in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 63/04) minister
za zdravje, v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne
zadeve, izdaja

NAVODILO
o spremembi Navodila za izpolnjevanje obrazca
prijave v zavarovanje za invalide
1. člen
V Navodilu za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Uradni list RS, št. 10/05) se 12. člen spremeni
tako, da glasi:
»12. člen
(rok za prvo prijavo spremembe podatkov)
Delodajalci so dolžni za zavarovance invalide, ki so pri
njih zaposleni na dan 1. junij 2005, prijaviti spremembe iz
prejšnjega člena do 30. junija 2005.«.
2. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0222-2/2005
Ljubljana, dne 31. marca 2005.
EVA 2005-2711-0095
Minister
za zdravje
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Soglašam!
Minister
za delo, družino in socialne
zadeve
mag. Janez Drobnič l. r.

OBČINE

BISTRICA OB SOTLI
1693.

Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za
leto 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 15. člena
Statuta Občine Bistrice ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99,
125/03) je Občinski svet občine Bistrice ob Sotli na 17. redni
seji dne 29. 3. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Bistrica ob Sotli
za leto 2005

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Bistrica ob Sotli za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določijo:
višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
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Skupina/podskupina kontov

70

71

72

73
74

40.

41.

42.
43.

B)

75

44

Uradni list Republike Slovenije
v tisoč SIT

Proračun leta 2005

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
226.639
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
75.115
DAVČNI PRIHODKI
61.156
700 Davki na dohodek in dobiček
40.748
703 Davki na premoženje
6.344
704 Domači davki na blago in storitve
14.064
706 Drugi prihodki
–
NEDAVČNI PRIHODKI
13.959
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
4.490
711 Takse in pristojbine
900
712 Denarne kazni
69
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
100
714 Drugi nedavčni prihodki
8.400
KAPITALSKI PRIHODKI
1.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
–
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
premoženja
1.500
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
TRANSFERNI PRIHODKI
150.024
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
150.024
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- II.)
(PRORČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila ﬁnančnim institucijam
in posameznikom
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

230.208
50.776
14.425
2.388
30.003
1.360
2.600
107.017
900
16.400
8.410
81.307
–
61.015
61.015
11.400
11.400
-3.569

25.000
25.000
25.000

25.000
25.000
25.000

v tisoč SIT
Skupina/podskupina kontov

Proračun leta 2005

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.- V.)
C)
50
55

–

RAČUN FINANCIRANJA
–
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
–
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
3.000
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
3.000
IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
-6.569
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
-3.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
3.569

Splošni del proračuna, sestavljen po ekonomski klasiﬁkaciji:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
B) Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
C) Račun ﬁnanciranja
in po funkcionalni klasiﬁkaciji: po področjih proračunske
porabe;
posebni del proračuna – področja proračunske porabe
po kontih oziroma podkontih ter načrt razvojnih programov
so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi:
1. prihodki požarne takse po 59. člen u zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01),
2. prihodki ustvarjeni z gospodarjenjem s poslovnimi
prostori.
4. člen
Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska
sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se
sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno
pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja ﬁnančnega
načrta odpre nova postavka.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega
člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v
proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa
in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
5. člen
Na predlog predlagateljev ﬁnančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posameznem delu
proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji. Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
6. člen
Proračunske rezerve se v letu 2005 oblikujejo v višini
2.600.000,00 tolarjev.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
100.000,00 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
Župan lahko začasno zadrži uporabo sredstev, ki so
v posebnem delu razporejena za posamezne namene, če
prihodki med letom niso doseženi v predvideni višini. Vrstni
red prioritete je:
– plače in drugi osebni prejemki,
– socialni izdatki,
– izdatki, za katere je v proračunu predviden izvirni
prihodek,
– obveznosti občine iz preteklih let.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 30.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjatve v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu ﬁnanciranja se občina za proračun leta 2005 lahko
zadolži v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov
občine preteklega leta, odplačilo glavnice in obresti pa ne
sme preseči 5% zagotovljene porabe.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina
Bistrica ob Sotli, v letu 2005 ne sme preseči skupne višine
glavnic 10% realiziranih prihodkov preteklega leta.
10. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko
v letu 2005 zadolžijo in izdajo poroštva drugim ﬁzičnim in
pravnim osebam do skupne višine 0 tolarjev.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Bistrice ob
Sotli v letu 2006, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep župana.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0017/05-02
Bistrica ob Sotli, dne 29. marca 2005.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

1694.

Pravilnik o soﬁnanciranju programov društev
na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v
Občini Bistrica ob Sotli

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli
(Uradni list RS, št. 49/99, 125/03) je Občinski svet občine
Bistrica ob Sotli na 17. redni seji dne 29. 3. 2005 sprejel
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PRAVILNIK
o soﬁnanciranju programov društev na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Bistrica ob Sotli
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila
za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za soﬁnanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Bistrica ob Sotli.
2. člen
Na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo sredstva iz
proračuna Občine Bistrica ob Sotli za izvajanje programskih
nalog kulturnih društev in skupin.
Programi na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti,
ki se soﬁnancirajo iz sredstev proračuna občine, obseg in
vrsto dejavnosti potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg
sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu, se določi
z letnim programom na področju kulture v Občini Bistrica ob
Sotli.
II. POGOJI IN POSTOPKI
3. člen
Za soﬁnanciranje dejavnosti morajo kulturna društva in
skupine izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Bistrica ob Sotli,
– so registrirana za opravljanje programov na področju
kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa zakon o društvih,
– imajo zagotovljene pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
– imajo potrjen program s strani upravnega organa društva.
4. člen
Sredstva za soﬁnanciranje programov se izvajalcem iz
2. člena tega pravilnika dodelijo na osnovi javnega razpisa.
Razpis se izvede praviloma do konca novembra za prihodnje
proračunsko obdobje in se objavi vsaj v enem sredstvu javnega obveščanja. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni
in ne daljši kot 45 dni.
5. člen
Javni razpis vsebuje:
– ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa,
– predmet razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– namene, ki so predmet ﬁnanciranja,
– višino sredstev,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok prijave,
– rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od dneva objave javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa lahko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem potencialnim kandidatom, vendar največ v višini
stroškov fotokopiranja dokumentacije.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le
programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene
z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozove tiste predlagatelje vlog, katerih
vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je
15 dni.
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6. člen
Izbor programov in postopek dodelitve ﬁnančnih sredstev za namene, navedene v 13. členu tega pravilnika, izvede komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo trije člani:
– predstavnik Javnega sklada Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti – Območne izpostave Šmarje pri Jelšah,
– predstavnik odbora za družbene dejavnosti Občine
Bistrica ob Sotli,
– predstavnik občinske uprave.
7. člen
Naloge komisije so:
– pregled prispelih prijav na javni razpis,
– vrednotenje prijavljenih programov v skladu z določili
tega pravilnika,
– priprava poročila županu,
– spremljanje izvajanja programov v skladu z določili
tega pravilnika,
– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili 10. člena tega pravilnika,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
8. člen
Na podlagi poročila komisije, župan določi vrednost
točke za posamezne namene programov kulturnih društev.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede
na skupno število točk in glede na s strani občinskega sveta
potrjeno višino proračunskih sredstev za izvajanje vsebin
ljubiteljske kulturne dejavnosti.
9. člen
Z izbranimi izvajalci se na osnovi pridobljenih točk sklene pogodba, s katero se podrobneje določijo medsebojne
pravice in obveznosti. Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za soﬁnanciranje nakazujejo na račune izvajalcem programov na način, ki je opredeljen v posameznih
pogodbah.
10. člen
Izvajalci programov morajo oddati najkasneje do 28. februarja naslednje leto letno poročilo o izvedbi programov z
dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Izvajalci so dolžni posredovati trimesečna poročila o izvedbi programov do
5. v mesecu za pretekli mesec Javnemu skladu Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Šmarje pri Jelšah. V primeru, da se na osnovi podanega poročila
ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih
obveznosti izvajalcev programov, se izvajalcu teh programov
ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi. V primeru ugotovitve nepravilnosti na osnovi letnega
poročila, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo
v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov,
ki se soﬁnancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan,
vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski
proračun.
Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku
ni določil celoletnega poročila, se smatra, da programov ni
izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva,
vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski
proračun.
V primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja
delovanja, zmanjšanega obsega dela ipd., ne porabi vseh
odobrenih sredstev, župan s sklepom prerazporedi ta sredstva drugim izvajalcem programov.
11. člen
Sredstva se nakazujejo za namene, navedene v
14. členu tega pravilnika pod točkama a), b) in c) praviloma
trimesečno po dvanajstinah predvidenega letnega zneska, za
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namen d) pa na podlagi poročila o realizaciji in predloženih
dokazilih.
12. člen
Sredstva za soﬁnanciranje oziroma ﬁnanciranje ostalih
nalog s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, prireditve
in programe, ki jih ni mogoče predvideti v naprej, so pa pomembni za promocijo občine, se zagotovi iz drugih ustreznih
proračunskih postavk.
Sredstva se upravičencem dodelijo s sklepom župana
na osnovi utemeljenih vlog z dokazili o višini stroškov.
III. MERILA
13. člen
Vrednost posameznih programov je izražena v točkah.
Vrednost točke se določi glede na skupno število izbranih
točk in višino proračunskih sredstev.
14. člen
Kulturnim društvom in skupinam se soﬁnancira program
po naslednjih namenih:
a) program (vsebina) redne dejavnosti društva (do
100% vsote, ki je določena v proračunu za soﬁnanciranje
dejavnosti kulturnih društev),
b) udeležbo na tekmovanjih in preglednih prireditvah
doma in v tujini (do 10% vsote, ki je določena v proračunu za
soﬁnanciranje dejavnosti kulturnih društev),
c) nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov
(rekviziti, kostumi, ...) – do 20% vsote, ki je določena v proračunu za soﬁnanciranje dejavnosti kulturnih društev,
d) strokovno izpopolnjevanje (do 5% vsote, ki je določena v proračunu za soﬁnanciranje dejavnosti kulturnih
društev).
Sredstva za investicije v prostore niso predmet tega
pravilnika.
15. člen
Pri vrednotenju redne dejavnosti kulturnih društev in
skupin se upoštevajo naslednja vsebinska merila:
Merilo

število točk

A

velikost društva in število delujočih skupin

do 10 točk

B

javni nastopi in udeležba na srečanjih

do 10 točk

C

obiskanost prireditev

do 10 točk

Č

dosežki na tekmovanjih ljubiteljske kulture

do 10 točk

D

strokovna usposobljenost vodij programov

do 10 točk

E

vključevanje v izobraževalne programe

do 10 točk

F

ﬁnančna konstrukcija

do 10 točk

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni predlagatelj je 70.
A) Velikost društva in število delujočih skupin bodo ocenjeni na naslednji način:
ocena za velikost društva =

število aktivnih članov predlagatelja x 8 točk
številom aktivnih članov predlagatelja z največ aktivnimi člani
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Št.

– predlagatelj z največjim številom aktivnih članov bo
dobil 8 točk, ostali predlagatelji pa ustrezno število točk manj
(glede na izračun po navedeni formuli);
– predlagatelji, ki imajo organizirane različne sekcije
oziroma delujoče skupine, bodo dobili dodatni 2 točki.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po tem kriteriju je 10.
B) Javni nastopi in udeležba na srečanjih bodo ocenjeni
na naslednji način:
– 10 nastopov in udeležb na srečanjih in več 10 točk
– 9 nastopov in udeležb na srečanjih
9 točk
– 8 nastopov in udeležb na srečanjih
8 točk
– 7 nastopov in udeležb na srečanjih
7 točk
– 6 nastopov in udeležb na srečanjih
6 točk
– 5 nastopov in udeležb na srečanjih
5 točk
– 4 nastopi in udeležbe na srečanjih
4 točke
– 3 nastopi in udeležbe na srečanjih
3 točke
– 2 nastopa in udeležbi na srečanjih
2 točki
– 1 nastop ali udeležba na srečanjih
1 točka
– ni nastopov ali udeležb na srečanjih
0 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po tem kriteriju je 10.
C) Obiskanost prireditev bo ocenjena na naslednji način.
– nad 1000 obiskovalcev v preteklem letu
10 točk
– od 600 do 1000 obiskovalcev v preteklem letu 6 točk
– od 200 do 600 obiskovalcev v preteklem letu 3 točk
– pod 200 obiskovalcev v preteklem letu
1 točka
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po tem kriteriju je 10.
Č) Dosežke na tekmovanjih ljubiteljske kulture bo ocenila strokovna komisija na podlagi podatkov, ki jih bo predlagatelj navedel v predlogu. Ob tem bo upoštevala rang
tekmovanja in dosežen rezultat. Ocenjeni bodo dosežki v
tekočem, preteklem in predpreteklem letu.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po tem kriteriju je 10.
D) Strokovna usposobljenost vodij programov bo ocenjena na naslednji način:
Strokovna komisija bo po pregledu predlogov le-te razvrstila v:
– visoko strokovno raven
10 točk
– primerno strokovno raven
5 točk
– sprejemljivo strokovno raven
1 točka
– nizko strokovno raven
0 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po tem kriteriju je 10.
E) Vključevanje v izobraževalne programe bo ocenjeno
na naslednji način:
Vključevanje vodij programov v različne oblike izobraževanja v predpreteklem, preteklem in tekočem letu bo
ocenjeno na podlagi potrdil o udeležbi ali drugih dokazil o
sodelovanju v izobraževalnem programu:
– več kot 6 udeležb
10 točk
– od 4 do 6 udeležb
6 točk
– od 2 do 4 udeležbe
3 točk
– ena udeležba
1 točka
Program, katerega vodja se ne vključuje v izobraževalne programe po tem kriteriju, ne dobi točk.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po tem kriteriju, je 10.
F) Finančna konstrukcija bo ocenjena na naslednji način:
Delež pričakovanega soﬁnanciranja
od
do
10%
11%
25%
26%
50%
več kot 50%
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Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po tem kriteriju je 10.
Predlogi pri katerih bo ugotovljeno, da je predlagatelj
predložil lažne podatke ali netočne informacije, bodo izločeni
iz nadaljnje obravnave.
Soﬁnancirani bodo programi, ki bodo izkazali realno
ﬁnančno in organizacijsko strukturo. Projekti, ki ne bodo imeli
realne ﬁnančne konstrukcije ali bodo že v izhodišču izkazovali negativen rezultat, po tem kriteriju ne prejmejo točk.
16. člen
Udeležba na tekmovanjih in preglednih prireditvah
doma in v tujini (nastop, razstava):
– na prireditvi v Občini Bistrica ob Sotli (občinski praznik, državni praznik, tradicionalne prireditve in podobno)
– maks. 1 točka,
– na medobčinski ravni – maks. 2 točki,
– na republiški ravni – maks. 4 točke,
– v tujini – maks. 6 točk,
– samostojni nastop, razstava, – maks. 10 točk,
– gledališka predstava – maks. 20 točk,
– lutkovna predstava – maks. 10 točk.
17. člen
Nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov.
Soﬁnanciranje nabave in vzdrževanja opreme se lahko izvede do višine 50% vrednosti vloge posameznega društva,
oziroma v odvisnosti od proračunskih sredstev.
Kulturnim društvom in skupinam se prednostno zagotavljajo sredstva za nabavo rekvizitov, potrebnih za izvajanje
dejavnosti.
18. člen
Strokovno izpopolnjevanje.
Soﬁnancirajo se stroški strokovnega izpopolnjevanja
strokovnih vodij in članov društev ter skupin, in sicer stroški
kotizacij. Soﬁnancirajo se lahko tudi stroški dnevnic, prevoza
z javnim prevoznim sredstvom ter stroški prenočišč. Stroški
prenočišča se lahko krijejo največ do višine treh dnevnic.
19. člen
Sredstva se lahko porabijo le za namen, za katerega so
bila s pogodbo določena. Če izvajalec dodeljenih sredstev ne
porabi namensko, mora dodeljena sredstva vrniti v skladu z
zamudnimi obresti oziroma mora sredstva vrniti v skladu z
določili odloka o proračunu Občine Bistrica ob Sotli.
IV. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0017/05-03
Bistrica ob Sotli, dne 29. marca 2005.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

BREŽICE

Število točk
10
6
3
0
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Sklep o vzpostavitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet občine Brežice na
11. seji, dne 13. 5. 2004, sprejel
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SKLEP
o vzpostavitvi javnega dobra
1. člen
Vzpostavi se javno dobro na parcelah št. 662/21 k.o.
Črnc. Upravljavec vzpostavljenega javnega dobra bo Občina Brežice.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-14/2004-3162
Brežice, dne 13. maja 2004.
Župan
Občine Brežice
Andrej Vizjak l. r.

CELJE
1696.

Program priprave občinskega lokacijskega
načrta za območje Bukovžlak-SV1

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine
Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99,
117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
občinskega lokacijskega načrta za območje
Bukovžlak-SV1
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo
programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve in ﬁnanciranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo občinskega lokacijskega načrta za območje
Bukovžlak-SV1, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi OLN, ter
roki za posamezne faze priprave OLN.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Del nepozidanih zemljišč v območju razpršene pozidave naselja Slance med industrijskim železniškim tirom in
že izvedeno gručasto pozidavo je opredeljen po prostorskih
sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski
prostorski plan (Uradni list SRS št. 40/86, 4/88, Uradni list
RS, št. 86/2001) kot predvideno stanovanjsko območje s
spremljajočimi dejavnostmi in objekti družbenega standarda
s pogojem izdelave izvedbenega prostorskega akta.
Zemljišča so sedaj v kmetijski rabi, ki je zaradi neposredne bližine Cinkarne za pridobivanje hrane neprimerna,
zaradi lege v neposredni bližini mesta, sorazmerno dobre
cestne povezanosti in sončne lege pa zanimiva za investitorje.
Ker veljavni izvedbeni prostorski akt, ki pokriva to območje – Prostorski ureditveni pogoji za območje BukovžlakBežigrad, opredeljuje obravnavana zemljišča kot kmetijska
in ne kot območje za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče
dejavnosti po Celjskem prostorskem planu, je treba za območje predmetnih zemljišč izdelati lokacijski načrt za prostorsko ureditev skladno s plansko usmeritvijo.
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3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet lokacijskega načrta za območje Bukovžlak
SV1 je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti in
omejitev obravnavanega prostora – neposredna bližina industrijskega kompleksa Cinkarne in tovornega železniškega
tira, obstoječe in predvidene komunalne in cestno-prometne
ureditve ter veljavnih normativov podala pogoje prostorske
umestitve in gradnje več večstanovanovanjskih objektov v
funkcionalno in oblikovno povezano območje obstoječega
naselja Slanc. S predmetnim lokacijskim načrtom je treba
rešiti tudi cestno prometno zasnovo širšega območja.
Pri pripravi prostorske rešitve je treba kot robni pogoj
upoštevati obstoječi tovorni tir in tovorno postajo ter dejstvo,
da preko obravnavanih zemljišč potekata koridorja regionalnega plinovoda in DV 2x110 kV. Upoštevati je treba tudi
priporočila, ki so bila podana na 1. prostorski konferenci dne
23. marca 2005 in eventualna druga programska izhodišča,
ki se kot posledica le-teh pojavijo v samem postopku izdelave
dokumenta.
4. člen
Ureditveno območje IPA
Predmet lokacijskega načrta so zemljišča s parc. št.
1225, 1298 in 1297, 1226/1 in 1247/4 k.o. Bukovžlak, ki predstavljajo ožje območje obravnave lokacijskega načrta.
5. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Pripravljavec lokacijskega načrta je Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za
prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, na pobudo investitorja gradnje večstanovanjskih objektov STANOVANJSKE
USTANOVE DELAVCEV PRI s.p. Celje, ki je tudi naročnik
izdelave lokacijskega načrta.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za
izdelavo lokacijskega načrta so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor
ter komunalo
Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve,
Referat za promet in varovanje okolja
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje
– Geoplin d.o.o., Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade
11, 1001 Ljubljana
– ELES Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana
– Javne naprave, JP d.o.o., Teharska 49, Celje
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje – Območna pisarna Celje
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Celje, Lava 11, Celje
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje, Dečkova 36, Celje.
V postopku izdelave IPA morajo nosilci urejanja v skladu
z 29. členom ZUreP-1 podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja
na usklajeni predlog lokacijskega načrta (osnutek lokacijskega načrta, ki je že usklajen s stališčem Mestnega sveta do
pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 30 dni. Če v
predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da
jih nimajo oziroma da se strinjajo s predlogom.
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Kolikor se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih
organov, ki zgoraj niso našteti, se le-ti pridobijo v postopku.
6. člen
Seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve
Pri izdelavi lokacijskega načrta je treba upoštevati vse
predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s
področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja
narave, relevantna za izdelavo naloge:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske
sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne
občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št.
40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Prostorske ureditvene pogoje za območje Bežigrad
–Bukovžlak (proj. št. 65/87 Razvojni center Celje, TOZD
Planiranje; Uradni list SRS, št. 10/89, in Uradni list RS, št.
131/03).
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano
območje skladno z določbami 158. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) – v nadaljevanju:
ZUreP-1 izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb
130. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list št.
110/02) in ga izbere pobudnik oziroma investitor. Investitor
lokacijskega načrta Bukovžlak-SV1 je STANOVANJSKA
USTANOVA DELAVCEV PRI s.p. Celje. Le-ta zagotovi tudi
idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki
so odvisni od načrtovane prostorske ureditve, in morebitne
druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Lokacijski načrt se pripravi v skladu s 73. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1) ter Pravilnikom o podrobnejši vsebini,
obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih
strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04). Lokacijski načrt
mora biti izdelan v digitalni obliki in predan pripravljavcu na
podlagi določb 26. člena ZUreP-1 v dveh izvodih v standardni
obliki in na disketi ali CD-ROM-u v digitalni obliki.
8. člen
Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Za območje predvidene prostorske ureditve je pobudnik dolžan pridobiti geodetske podlage, izdelane v skladu z
veljavno zakonodajo.
9. člen
Faze in roki za pripravo IPA
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem. Postopek priprave in sprejema lokacijskega načrta bo potekal
po naslednjem terminskem planu:
– Prva prostorska konferenca je bila sklicana 23. marca
2005.
– Župan Mestne občine Celje s podpisom potrdi program priprave. Objava Programa priprave v Uradnem listu
RS. (Medtem izbrani načrtovalec s strani pobudnika pripravi
graﬁčne podloge za pridobitev smernic).
– Nosilci planiranja na državni in lokalni ravni podajo v
skladu z 29. členom ZUreP-1 smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
– Ob predpostavki, da so aktivnosti nosilcev planiranja
opravljene v podanih rokih, pripravljavec skupaj z izbranim
načrtovalcem pripravi predlog lokacijskega načrta za namen
javne razgrnitve.
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– 14 dni pred sprejemom sklepa o javni razgrnitvi se
skliče druga prostorska konferenca.
– Župan sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki se objavi v
Uradnem listu RS.
– Izvede se javna razgrnitev predloga načrtovane prostorske ureditve z javno obravnavo na Krajevni skupnosti Aljažev hrib in v prostorih Mestne občine Celje, ki traja 30 dni.
– Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov,
podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave lokacijskega načrta in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe
in predloge.
– Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do
pripomb in predlogov, podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.
– Pripravljavec in načrtovalec pripravita usklajeni predlog prostorskega akta. Istočasno pripravljavec pozove nosilce planiranja na državni in lokalni ravni, da dajo mnenja k
usklajenemu predlogu prostorskega akta; rok je 30 dni.
– Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni
obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog lokacijskega načrta Mestnemu svetu
s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v I. obravnavi.
– Mestni svet obravnava in sprejme na predlog župana
Odlok o lokacijskem načrtu – II. obravnava.
– Objava odloka v Uradnem listu RS.
10. člen
Obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem
Finančna sredstva za pripravo občinskega lokacijskega
načrta zagotovi investitor predvidene prostorske ureditve.
11. člen
Ta program priprave občinskega lokacijskega načrta
začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-005/2005-4200
Celje, dne 11. aprila 2005.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

DRAVOGRAD
1697.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Dravograd za leto 2004

Na podlagi 62., 96., 97., 98. in 99. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 110/02 in
30/02) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (MUV, št. 22/03
in Uradni list RS, št. 124/04) je Občinski svet občine Dravograd na 25. seji dne 29. 3. 2005 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Dravograd za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Dravograd za leto 2004.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
Občine Dravograd po zaključnem računu za leto 2004 znašajo:
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A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.278,702.699
70 DAVČNI PRIHODKI
646,574.968
700 Davki na dohodek in dobiček
422,922.228
703 Davki na premoženje
135,112.380
704 Domači davki na blago in storitve
88,540.360
71 NEDAVČNI PRIHODKI
269,696.127
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
212,905.019
711 Takse in pristojbine
2,681.350
712 Denarne kazni
228.308
714 Drugi nedavčni prihodki
53,881.450
72 KAPITALSKI PRIHODKI
166,066.228
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 116,050.086
722 Prihodki od prodaje zemljišč
50,016.142
73 PREJETE DONACIJE
2,000.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
2,000.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI
194,365.376
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
194,365.376
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.288,582.787
40 TEKOČI ODHODKI
333,933.022
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
67,941.301
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
11,148.612
402 Izdatki za blago in storitve
249,343.109
409 Rezerve
5,500.000
41 TEKOČI TRANSFERI
416,450.852
410 Subvencije
7,428.777
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
101,536.116
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
62,029.819
413 Drugi tekoči domači transferi
245,456.140
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
398,187.017
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 398,187.017
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
140,011.896
430 Investicijski transferi
140,011.896
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–9,880.088
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih
in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v
svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
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IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–9,880.088
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
9,880.088
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
35,001.921
2. člen
Neporabljena sredstva proračunske rezerve v višini
10,811.821 SIT se prenesejo kot sredstva proračunske rezerve za leto 2005.
3. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 2004 v višini
35,001.921 SIT se vključi v proračun Občine Dravograd za
leto 2005 kot prenesena sredstva.
4. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna, račun ﬁnančnih terjatev in naložb ter
račun ﬁnanciranja so sestavni deli tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-1/2005-31
Dravograd, dne 29. marca 2005.
Županja
Občine Dravograd
dr. vet. med. Marijana Cigala l. r.

GROSUPLJE
1698.

Pravilnik o pogojih za enotno oblikovno
podobo objektov za oglaševanje

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 42/99 in 36/02) in 5. člena Odloka o oglaševanju v
Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 67/04) izdajam

PRAVILNIK
o pogojih za enotno oblikovno podobo objektov
za oglaševanje
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za enotno oblikovno podobo
objektov za oglaševanje in obveščanje, ki so postavljeni na
površinah in objektih v lasti Občine Grosuplje, ostalih javnih
površinah ter zasebnih površinah in objektih.
2. člen
Objekti za oglaševanje so naslednji:
– oglasni stebri,
– oglasni panoji, mega panoji,
– svetlobne vitrine,
– samostojne ali na stene pritrjene vitrine in table,
– oglasni panoji z vrtljivo površino,
– nosilci in drogovi čezcestnih transparentov,
– oglasni panoji na drogovih javne razsvetljave,
– prenosljivi ulični panoji,
– samostoječi prapori in zastave,
– krajevni objekti za oglaševanje.
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3. člen
Oglasni stebri
Oglasni stebri so objekti za oglaševanje in obveščanje,
namenjeni za malo plakatiranje. Sestavljeni so iz dveh betonskih cevi Ø 116 cm skupne višine 240 cm, iz betonskega
podstavka in polkrožne kape. Iz seznama lokacij oglasnih
mest je razvidno kje so le-ti postavljeni. Oglasni stebri se
praviloma postavljajo na lokacije, ki so predvidene v naseljih
in poudarjajo mestotvorno funkcijo v naselju, praviloma je
to v mestnih in vaških jedrih, kjer je zaradi mestne ali vaške
poselitve primernejši okrogel oglasni steber.
4. člen
Oglasni panoji
Oglasni panoji (plakatni panoji) so objekti za oglaševanje in obveščanje, namenjeni za malo plakatiranje. Oglasni
pano je pravokotne oblike, izdelan iz nerjavečega materiala.
Površina plakatnega panoja je lahko največ 200 x 140 cm.
Krajša stranica je ukrivljena v radiu do 160 cm. Izvedba postavitve oglasnega (plakatnega) panoja je mogoča v štirih
izvedbah:
– Ps – stenski; to je enostranski pano, vijačen na nosilno površino,
– Pe, Pe+Pe – enostranski pano; mogoča je postavitev
enega ali dveh enostranskih panojev v liniji, prostostoječ z
betonskim temeljenjem,
– Pd – dvostranski pano; mogoča je postavitev enega
ali dveh enostranskih panojev, ki se stikata s hrbtom, prostostoječ z betonskim temeljenjem,
– Pt – tristranski pano, prostostoječ z betonskim temeljenjem,
– P – obstoječi ravni panoji z lesenim okvirjem, katere je
potrebno zamenjati z novimi polkrožnimi, ko bodo obstoječi
dotrajani.
– O – plakatni stebri.
5. člen
Oglasni panoji na drogovih javne razsvetljave
To so objekti za oglaševanje in obveščanje, namenjeni
oglasom dimenzij največ do 120 x 80 cm vertikalne postavitve. Na drog javne razsvetljave ustrezno in varno pritrjeni,
na višini najmanj 4,5 m, kar pomeni 4,5 m svetle višine med
tlemi in spodnjim robom nosilca. Na drog javne razsvetljave
se namesti en pano pravokotno na smer vozišča na zunanjo
stran droga, glede na svetlobni proﬁl vozišča. Oglasne panoje na drogovih javne razsvetljave se postavlja na vsak drog
javne razsvetljave v Grosuplju in Šmarju–Sap. V Grosuplju
na ulicah: Adamičeva cesta, Taborska cesta, Ljubljanska
cesta, Ob Grosupeljščici, Zupančičevi in Cesti na Krko. V
Šmarju–Sap na Ljubljanski cesti.
6. člen
Nosilci in drogovi čezcestnih transparentov
So prostostoječi objekti za oglaševanje in obveščanje.
Namenjeni so nameščanju čezcestnih transparentov. Drogovi za čezcestne transparente so izdelani iz debelostenskega
kovinskega proﬁla okroglega prereza. Drogovi so konusne
oblike višine največ 900 cm. Mere droga in temeljenje za
čezcestne transparente morajo biti statično preračunane.
Nosilci čezcestnih transparentov so nameščeni na drogu
in so namenjeni pritrditvi čezcestnih transparentov. Izdelani
so iz jeklene vrvi premera 0,8 cm. Čezcestni transparent je
objekt, na katerem je natiskan oglas, ki je lahko dvostranski.
Največja površina transparenta je lahko v: 0.80–1.00 m in d:
5.0–8.0 m, spodnji rob pa je najmanj 5.5m nad voznim pasom
cest. Čezcestni transparent mora biti izdelan iz neodsevnega
materiala, obstojnega na vremenske vplive. Lokacije so predvidene v naselju Grosuplje in so razvidne iz karte Lokacije
oglasnih mest.
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7. člen
Prenosljivi ulični panoji
Prenosljivi ulični panoji ali A pano sestavljata dve pravokotni plošči velikosti 120 x 90 cm, ki sta prilagojeni nameščanju oglasov formata B1. Plošči sta na vrhu spojeni
s tečajem. Skupaj tvorita obliko enakokrakega trikotnika. A
pano mora biti izdelan iz lahkih konstrukcijskih elementov
(les, pločevina...). Če je A pano izdelan iz pločevine, morajo
biti vsi kovinski deli antikorozijsko zaščiteni. Lokacije le-teh
niso opredeljene v karti oglasnih mest.
8. člen
Ostali oglasni objekti
Ostali oglasni objekti, ki so opredeljena v Odloku o
oglaševanju v Občini Grosuplje so še: svetlobne vitrine,
samostojne ali na steno pritrjene vitrine ali table, oglasni
panoji z vrtljivo površino, samostoječi prapori in zastave ter
tradicionalni krajevni objekti za oglaševanje. Za določitev
lokacij in dimenzij vseh objektov, ki so opredeljeni v 8. členu
tega Pravilnika je potrebno pridobiti mnenje Urada za prostor Občine Grosuplje ob predložitvi skice in točne lokacije
oglasnega objekta.
9. člen
Pisava
Velikost pisave na objektih za oglaševanje naj bo prirejena kategoriji udeležencev v prometu, ki jim je oglas
namenjen.
10. člen
Konstrukcija
Nosilna konstrukcija objektov za oglaševanje z izjemo
A panojev in plakatnih stebrov, mora biti izdelana iz trajnih
materialov s pozitivnimi atesti oziroma v skladu s predpisi.
Celotna nosilna konstrukcija in temelji morajo biti določeni
na podlagi izračunov. Nosilna konstrukcija mora biti izdelana
iz kovinskih proﬁlov. Kovinski proﬁli morajo biti zaščiteni z
antikorozijskim premazom, vročecinkani ali izdelani iz nerjavečega materiala.
11. člen
Oblika in material
Oblika in material za posamezni tip objektov za oglaševanje mora biti enotna na območju celotne Občine Grosuplje.
Izjemoma je, glede na speciﬁčne krajevne razmere – tipična ruralna arhitektura, dopustna tudi drugačna konstrukcija (lesena, betonska…), ki mora biti znotraj posameznega
naselja enotna.
Na vsako odstopanje od enotnega koncepta je potrebno
pridobiti soglasje občinskega organa pristojnega za prostor
na Občini Grosuplje.
12. člen
Dimenzije
Dimenzije objektov za oglaševanje morajo biti na celotnem območju Občine Grosuplje enotne, kot je določeno s
tem pravilnikom.
Vsi komercialni objekti za oglaševanje iz 5. člena tega
Pravilnika morajo biti na vidnem mestu označeni z grbom
Občine Grosuplje in logotipom izvajalca.
13. člen
Kataster oglasnih mest
Lokacije oglasnih mest so za celotno območje Grosuplja
napisane v katastru lokacij oglasnih mest v tabelaričnoi obliki
s podatki o naselju, lokaciji namestitve, s parcelno številko
in katastersko občino, lastnikom in tipom oglasnega mesta.
Sestavni del katastra je graﬁčni del:
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– Lokacije oglasnih mest na območju Občine Grosuplje;
pregledna karta Občine Grosuplje v M 1:25000
– Lokacije oglasnih mest v naselju Grosuplje, podrobnejša karta
– Kataster drogov javne razsvetljave v naselju Grosuplje, M 1:2500
Kataster je potrebno stalno ažurirati.
Lokacije in oblike mega panojev ter ažuriran kataster
potrdi Občinski svet na predlog Urada za prostor Občine
Grosuplje.
14. člen
Veljavnost
Ta pravilnik se uporablja skupaj z Odlokom o oglaševanju v Občini Grosuplje in začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu RS.
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4. člen
Za druga vprašanja, ki jih ta odlok ne predpisuje, se
uporablja zakon neposredno.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
turistični taksi v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 69/98).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 007-2/05
Jesenice, dne 25. marca 2005.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

Št. 006-1001/95
Grosuplje, dne 30. marca 2005.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

JESENICE
1699.

Odlok o turistični taksi v Občini Jesenice

Na podlagi 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 14/95,
20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98,
74/98, 12/99, 16/99, 70/00, 100/00, 28/01, 16/02, 51/02 in
108/03) in 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list
RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 25. seji dne
24. 3. 2005 sprejel

ODLOK
o turistični taksi v Občini Jesenice
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini
Jesenice in način poročanja.
2. člen
Turistična taksa se v skladu z Zakonom o spodbujanju
razvoja turizma določi v višini 9 točk.
Znesek turistične takse se določi tako, da se pomnoži
število točk z vrednostjo točke.
Vrednost točke turistične takse določi v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni
podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo
turiste na prenočevanje, morajo pobirati in odvajati turistično
takso za prenočitev turista.
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni
podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo
turiste na prenočevanje so dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega
mora biti razvidno število vseh prenočitev in znesek pobrane
turistične takse, in sicer do 10. v mesecu za pretekli mesec.
Obrazec Mesečno poročilo predpiše pristojni občinski upravni organ.

1700.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
komunalnih taksah v Občini Jesenice

Na podlagi 1., 2. in 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS,
št. 18/91), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 7-238/03) in 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 25. seji
dne 24. 3. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
komunalnih taksah v Občini Jesenice
1. člen
Določbe Odloka o komunalnih taksah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 73/95, 30/97, 96/99, 123/00, 109/01,
89/02, 124/04, v nadaljevanju: odlok) se s tem odlokom
spremenijo in določijo tako, da se uskladijo z Zakonom o
prekrških (Uradni list RS, št. 7/03).
2. člen
Besedna zveza »komunalni redar« se v celotnem odloku nadomesti z besedno zvezo »občinski redar«.
3. člen
Besedna zveza »denarna kazen« se v celotnem odloku
nadomesti z besedo »globa«.
4. člen
Črta se drugi odstavek 7.a člena odloka.
5. člen
V prvem odstavku 10. člena se globa, določena v razponu, v znesku »od 10.000 SIT do 350.000 SIT« nadomesti
z določenim zneskom »100.000 SIT«.
V drugem odstavku 10. člena se globa, določena v razponu, v znesku »od 10.000 SIT do 100.000 SIT« nadomesti
z določenim zneskom »20.000 SIT«.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-5/2005
Jesenice, dne 24. marca 2005.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.
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1701.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o načinu izvajanja gospodarske javne službe
distribucije zemeljskega plina in odjemu in
dobavi zemeljskega plina iz distribucijskega
omrežja v Občini Jesenice

Na podlagi 3., 7. in 55. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 3. in 17. člena
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) in 10. člena
Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski
svet občine Jesenice na 25. seji dne 24. 3. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu
izvajanja gospodarske javne službe distribucije
zemeljskega plina in odjemu in dobavi
zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja
v Občini Jesenice
1. člen
Določbe Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne
službe distribucije zemeljskega plina in odjemu in dobavi
zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 68/03, v nadaljevanju: odlok) se s
tem odlokom spremenijo in dopolnijo tako, da se uskladijo z
Zakonom o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03).
2. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 50.000 SIT se za prekršek kaznuje pravna
oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki:
– v nasprotju z obveznostjo uporabe distribucije zemeljskega plina ne vloži zahtevka oziroma ne prične z odjemom
skladno z določili tretjega in četrtega odstavka 18. člena
tega odloka,
– če je pričela z odjemom zemeljskega plina brez pridobljenega soglasja iz 22. člena tega odloka
– če preprečuje sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja zemeljskega plina izvajanje nalog v zvezi s pregledom in vzdrževanjem distribucijskega omrežja ter z njim
povezanih objektov in naprav,
– če ne javi okvare ali pomanjkljivosti skladno s tretjim
odstavkom 29. člena tega odloka.
Z globo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi ﬁzična
oseba in odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-5/2005
Jesenice, dne 24. marca 2005.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

1702.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o postavljanju in upravljanju objektov za
nameščanje obvestil in reklam na območju
Občine Jesenice

Na podlagi 4., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter v skladu s 4. in
7. členom Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Jesenice (Uradni list RS, št. 33/95), 3. in 17. člena Zakona

Št.
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o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) ter 10. člena Statuta
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet
občine Jesenice na 25. seji dne 24. 3. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o postavljanju in upravljanju objektov
za nameščanje obvestil in reklam na območju
Občine Jesenice
1. člen
Določbe Odloka o postavljanju in upravljanju objektov
za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 31/98, v nadaljevanju: odlok) se s
tem odlokom spremenijo in dopolnijo tako, da se uskladijo z
Zakonom o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03).
2. člen
Besedna zveza »denarna kazen« se v celotnem odloku
nadomesti z besedo »globa«.
3. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Določbe tega poglavja se ne uporabljajo za pravne in
ﬁzične osebe, ki postavljajo reklamne in obvestilne objekte
na podlagi soglasja za komunalne zadeve pristojnega oddelka Občine Jesenice ter ustreznega dovoljenja Upravne
enote Jesenice oziroma Občine Jesenice.«

si:

4. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se gla-

»Ostale reklamne objekte na območju Občine Jesenice
lahko postavljajo pravne ali ﬁzične osebe in z njimi upravljajo
v skladu s pogoji iz pridobljenega soglasja za komunalne
zadeve pristojnega oddelka Občine Jesenice ter ustreznega
dovoljenja Upravne enote Jesenice oziroma Občine Jesenice.«
5. člen
V 24. in 25. členu se za besedno zvezo »v ustreznem
dovoljenju Upravne enote Jesenice« doda besedna zveza:
»oziroma Občine Jesenice«.
6. člen
Črta se 26. člen tega odloka.
7. člen
V prvem odstavku 29. člena se besedilo: »od 30.000
SIT do 100.000 SIT« nadomesti s »50.000 SIT«.
V drugem odstavku 29. člena se besedilo »od 10.000
SIT do 30.000 SIT« nadomesti z »20.000 SIT«.
8. člen
V 30. členu se besedna zveza » komunalni redar« nadomesti z besedno zvezo »občinski redar«.
9. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-6/2005
Jesenice, dne 24. marca 2005.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.
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1703.

Program priprave lokacijskega načrta za
razširitev pokopališča Škocjan v Kopru

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00,
30/01 in 29/03) je župan Mestne občine Koper sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
lokacijskega načrta za razširitev pokopališča
Škocjan v Kopru
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Pokopališče Škocjan v Kopru ne razpolaga z zadostnimi površinami za zagotavljanje pokopališke dejavnosti
(potrebno število grobnih mest, obredi, servisne aktivnosti,
mirujoči promet ipd.) zato potrebuje širitev. Po drugi svetovni
vojni je prišlo do intenzivne poselitve priobalnega pasu, kar
ima za posledico izreden porast prebivalstva in intenzivno
širitev mesta. Pokazala se je potreba po širitvi mestnega
pokopališča, ki je delno že izvedena z novimi grobnimi polji
na jugovzhodnem delu. S širitvijo je prvotna zasnova izgubila svojo funkcijo (pojavlja se nova glavna os), obenem pa
spremljajoči objekti po svoji kapaciteti (dve mrliški vežici) in
funkcionalni zasnovi (preplet dejavnosti pokopa, komemorativnega in administrativnega servisnega dela) ne zadoščajo več za normalno opravljanje pokopališke dejavnosti.
Prostorske sestavine planskih dokumentov občine (Uradni
list RS, št. 96/04, 97/04) določajo programsko zasnovo za
razširitev obstoječega pokopališča na njegovi vzhodni strani.
Za umestitev možnih ureditev v prostor se izdela lokacijski
načrt (v nadaljevanju LN).
Pobudo za izdelavo lokacijskega načrta za prostorske
ureditve podaja Komunala Koper d.o.o.
Lokacijski načrt se izdela v vsebinah in obliki kot jih določata Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02,
8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1)
in pravilnik o vsebini in načinu priprave državnih in občinskih
lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (UL
RS 86/04, v nadaljevanju: pravilnik).
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet lokacijskega načrta je razširitev pokopališča
z naslednjimi ureditvami: nova grobna polja, žarni pokopi s
parkovno ureditvijo, tehnično pokopališki objekt, prostor za
komemoracije, ločitveni zeleni pas, kostnica.
Programska izhodišča in smernice za razširitev pokopališča so podane v Programski zasnovi v prostorskih
sestavin planskih dokumentov občine (Uradni list RS, št.
96/04, 97/04):
»Predlog ureditve novega dela pokopališča mora upoštevati morfologijo terena in zasnovo obstoječega pokopališča, vsebuje pa ureditev grobnih polj v parkovni in klasični
ureditvi ter žarnih polja za žarne pokope. Parkirna mesta se
zagotavljajo ob lokalnih cestah.
Podrobno se določi program in pogoje za umestitev
objektov v prostor v okviru izdelave strokovnih podlag za
lokacijski načrt in sicer z analizo in vrednotenjem prostora in z upoštevanjem smernic in pogojev nosilcev urejanja
prostora.«
Širše območje obravnave obsega območje pokopališče kot ga določajo prostorske sestavine plana. Območje
obravnave v lokacijskem načrtu je območje razširitve pokopališča. Natančno mejo lokacijskega načrta se določi na
podlagi strokovnih podlag, ne sme pa presegati s planom
določenega območja za širitev pokopališča. Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega tudi skupno vplivno ob-
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močje pričakovanih vplivov načrtovanih objektov na okolico
kot ga določajo predpisi o graditvi objektov (5. člen pravilnika
o vsebini in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih
načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS,
št. 86/04)).
Dne 23. 3. 2005 je Mestna občina Koper – Urad za
okolje in prostor skladno z 28. člen om Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) sklical prostorsko
konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede
priprave lokacijskega načrta oziroma predvidene prostorske
ureditve.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
bodo sodelovali pri pripravi LN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave LN podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu
predlogu pa mnenje, so:
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, PE
Koper
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran,
Tartinijev trg 12, Piran
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Trg
bratstva 1, Piran
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Koper, Ferrarska 5/b, Koper
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
OE Koper, Trg Brolo 4, Koper.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo
ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom
ZureP-1 in v povezavi s 50. členom ZGO podajo smernice in
mnenje s projektnimi pogoji k prostorskemu aktu v 30 dneh
od prejema vloge.
Pripravljavec LN je Mestna občina Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in
prostor MO Koper (v nadaljevanju: UOP).
Pobudnik in naročnik izdelave LN je Komunala Koper
d.o.o., ki izbere načrtovalca in ﬁnancira izdelavo akta.
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo
členi od 156 do 160 ZUreP-1.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja
LN (v fazi osnutka ali dopolnjenega predloga) naroči oziroma
pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
4. Strokovne podlage in način njihove pridobitve
Pri pripravi LN je potrebno poleg usmeritev iz prostorskih sestavin plana upoštevati tudi idejno zasnovo razširitve
pokopališča, ki jo je za Komunalo Koper izdelal Brik d.o.o.
Koper.
V strokovnih podlagah je potrebno
– na podlagi vrednotenja prostora, zlasti njegove ranljivosti, in smernic nosilcev urejanja prostora predlagano idejno
zasnovo preveriti,
– predlagati morebitne nove variante, če bi strokovne
podlage pokazale smiselnost takih variant in te variante
ovrednotiti v skladu z 22. členom pravilnika ter
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– izdelati predlog strokovne rešitve prostorske ureditve,
ki bo podlaga za izdelavo LN.
Strokovne podlage se izdelajo z naslednjimi vsebinami:
– opis stanja, problemi v prostoru in opredelitev dolgoročnih potreb,
– analiza stanja glede ﬁzičnih lastnosti in pravnega stanja obravnavanega prostora,
– analiza možnosti glede načrtovane prostorske ureditve,
– analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na
posamezne sestavine okolja in prostora,

43 / 29. 4. 2005 /

Stran

4365

– na podlagi navedenih analiz se opravi vrednotenje in
pripravijo predlogi strokovnih rešitev. Strokovna rešitev predlagane prostorske ureditve mora biti izdelana v vsebini kot je
določena za idejno zasnovo v predpisih, ki določajo vsebino
projektne dokumentacije.
Strokovne podlage izdela načrtovalec, ki ga izbere pobudnik izdelave LN. Pobudnik zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage za izdelavo LN, ki se izdelajo skladno s
pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Lokacijski načrt se izdela tudi v digitalni obliki, tako da
je možen vnos v GIS občine.

5. Faze in roki za pripravo sprememb in dopolnitev LN
FAZA
Prostorska konferenca
Sprejem programa priprave (PP)
objava programa priprave
Izdelava gradiva za pridobitev smernic (situacija predlagane
ureditve, poročilo)
poziv nosilcem urejanja prostora – pridobitev smernic

Nosilec
UOP
župan
UOP
načrtovalec

Rok
Marec 2005
8 dni po prostor. konf.
maj
15 dni po sprejemu PP

UOP, nosilci urejanja prostora
Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in osnutka akta načrtovalec

30 dni

Prostorska konferenca
Stališča do priporočil prostorske konference
Dopolnitev osnutka v skladu s stališči
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi

UOP, načrtovalec
UOP, župan
načrtovalec
župan

Javna razgrnitev in obravnava z evidentiranjem vseh pisnih
pripomb
Stališča do pripomb

UOP, načrtovalec

14 dni pred javno razgrnitvijo
7 dni po prost. konf.
7 dni
7 dni pred pričetkom javne
razgrnitve
30 dni

Prva obravnava na občinskem svetu

Občinski svet

načrtovalec, UOP, župan

v 3 mesecih od sprejema
programa priprave

15 dni po zaključku javne
obravnave
Junij 2005

Oblikovanje dopolnjenega predloga dokumenta z upošteva- načrtovalec
njem pripomb
Priprava gradiva in vloge za pridobitev mnenj nosilcev
načrtovalec
urejanja prostora
Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja prostora
UOP, nosilci urejanja prostora
Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu
Občinski svet

15 dni po obravnavi na OS

Objava odloka v uradnem glasilu

30 dni po sprejemu na OS

6. Obveznosti ﬁnanciranja priprave sprememb in
dopolnitev LN
Pobudnik, Komunala Koper d.d., zagotovi sredstva za
izdelavo LN in za izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag,
vključno z ustreznimi geodetskimi podlagami.
Pripravljavec, Mestna občina Koper, zagotovi sredstva,
ki so potrebna za izvedbo postopka (pridobitev smernic in
mnenj nosilcev urejanja prostora, objave sklica prostorskih
konferenc in druge potrebne javne in uradne objave) ter
sredstva za recenzijo LN.
7. Objava programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS, veljati
pa začne takoj.
Št. 3503-45/2005
Koper, marec 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.

UOP

30 dni
September 2005

Ai sensi dell’articolo 27 della Legge sulla sistemazione
del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rettiﬁca,
58/03-ZZK-1) e visto l’articolo 42 dello Statuto del Comune
città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01 e 29/03), il
Sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto il

PROGRAMMA
DI PREDISPOSIZIONE
Del piano di sito, riguardante l’ampliamento del
cimitero San Canziano a Capodistria
1. Valutazione della situazione esistente, finalità e
base giuridica
Il cimitero San Canziano a Capodistria non dispone
di spazio sufficiente per poter svolgere l’attività cimiteriale
(numero occorrente dei fondi di sepoltura, svolgimento delle
onoranze funebri, prestazione di servizi vari, traffico stazionario, ecc.) e necessita pertanto di un ampliamento. Nel periodo
postbellico, questo territorio fu meta di un’intensa immigrazione con il conseguente aumento della popolazione e l’esten-
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sione delle superfici urbane. Divenne quindi indispensabile
prevedere anche l’ampliamento dell’area cimiteriale, in parte
già attuato con l’acquisizione di nuovi fondi di sepoltura nella
parte sud-orientale. In seguito a tale intervento, l’assetto
originario della struttura perse la propria funzione (sorge un
asse centrale nuovo) ed, allo stesso tempo, le infrastrutture
cimiteriali accessorie, per la loro capacità (due cappelle
mortuarie) e progetto funzionale (l’intrecciarsi delle attività
di sepoltura con il servizio delle onoranze funebri e quello
amministrativo) non consentono il normale svolgimento del
servizio funerario. Gli elementi territoriali dei documenti di
piano del comune (Gazzetta uff. della RS, n. 96/04, 97/04)
forniscono le basi programmatiche per l’ampliamento del
cimitero nella sua parte orientale. Le rispettive sistemazioni
del territorio saranno oggetto di un piano di sito (nel seguito:
PS).
Il promotore della formazione del piano di sito, riguardante le sistemazioni territoriali, è l’azienda Komunala Koper
d.o.o.
Il piano di sito va predisposto nei contenuti e nelle forme
stabiliti dalla Legge sulla sistemazione territoriale (Gazzetta
uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, 58/03 – ZZK-1, nel
seguito: ZUreP-1) ed il regolamento disciplinante i contenuti
e le modalità di predisposizione dei piani di sito nazionali e
comunali, come pure le tipologie dei rispettivi approfondimenti tecnici (Gazz. uff. della RS 86/04, nel seguito: regolamento)
2. Oggetto, basi programmatiche ed area interessata dall’intervento
E’ oggetto del piano di sito l’ampliamento del cimitero
in ambito al quale sono previsti i seguenti interventi: reperimento di nuovi fondi di sepoltura per le sepolture a sterro per
le tumulazioni di salme e di urne cinerarie con le rispettive
sistemazioni, strutture di servizio, spazio per le commemorazioni, spazio verde intermedio, ossario.
Le basi programmatiche e le linee direttrici, riguardanti
l’ampliamento dell’area cimiteriale, fanno parte del concetto
programmatico degli elementi territoriali contenuti nei piani
comunali (Gazzetta uff. della RS, n. 96/04, 97/04):
»La proposta di ampliamento dell’area cimiteriale deve
tenere presente le condizioni orografiche e l’assetto del cimitero esistente, e prevede la sistemazione classica e a mò
di parco dei fondi di sepoltura delle salme e dei loculi. I parcheggi saranno ricavati negli spazi lungo le strade locali.
Negli approfondimenti tecnici previsti per il piano di sito
saranno definiti in dettaglio il progetto e le norme tecniche per
la collocazione nel territorio delle varie strutture, nel rispetto
degli orientamenti ed obblighi posti dagli enti preposti alla
sistemazione del territorio.”
La zona interessata dall’intervento comprende l’area
cimiteriale definita dagli elementi territoriali del piano. Il piano
di sito si riferisce alla superficie di ampliamento del cimitero.
I confini saranno definiti in base agli approfondimenti tecnici
e non devono oltrepassare quelli dell’area stabilita dal piano
stesso. L’area d’intervento, come prevista nel piano di sito,
comprende anche l’ampia zona d’influenza nella quale si
prevede l’impatto delle strutture progettate, in conformità di
quanto stabilito nella normativa disciplinante la costruzione
di fabbricati (articolo 5 del regolamento sui contenuti e le
modalità di formazione dei piani di sito nazionali e comunali
e sui rispettivi approfondimenti tecnici, Gazzetta uff. della
RS, 86/2004).
In ottemperanza dell’articolo 28 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03
– rettifica, 58/03 – ZZK-1, nel seguito: ZUreP-1), il Comune
città di Capodistria, l’Ufficio per l’ambiente ed il territorio, ha
convocato, il giorno 23 marzo 2005, la conferenza dei servizi
istruttoria allo scopo di acquisire e concertare le raccomandazioni, gli indirizzi e gli interessi legittimi della comunità locale, del settore economico e delle associazioni d’interesse,
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come pure del pubblico interessato alla predisposizione del
piano di sito ovvero all’interevento previsto
3. Enti titolari della sistemazione del territorio ed
altri partecipanti alla formazione del PS
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa
l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni al PP previa formazione delle medesime,
oltre che di di esprimere i propri pareri riguardo alla proposta
integrata sono i seguenti:
– Direzione nazionale per la viabilità, Tržaška 19, Ljubljana, UO di Capodistria
– L’Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio
13,
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– L’Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di
Capodistria, Via Verdi 6, Capodistria
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della
Stazione 9, Capodistria,
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio
15, Capodistria,
– Il Ministero per l’ambiente, il territorio e l’energia,
ARSO, Sede regionale di Capodistria, Strada del porto 12,
Capodistria,
– L’Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali,
UO Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano,
– L’Istituto della RS per la tutela del patrimonio culturale, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano,
– Il Ministero della difesa, Ispettorato nazionale per la
protezione da calamità naturali e da altri eventi calamitosi,
Sede di Capodistria, Via Ferrara 5/b, Capodistria.
– Il Ministero della salute – Ispettorato alla sanità della
RS, Sede regionale di Capodistria, Piazza Brolo 4, Capodistria,
Al procedimento aderiscono anche altri soggetti preposti
alla sistemazione del territorio, se nel corso del procedimento
ne sia accertata la pertinenza in ordine al singolo settore.
In virtù dell’articolo 34 della ZUreP-1, entro 30 giorni
dalla notifica della domanda, i soggetti sopraelencati definiscono gli orientamenti e forniscono pareri in merito all’atto
territoriale.
L’amministrazione procedente che provvede alla predisposizione del PS è il Comune città di Capodistria.
La conduzione della procedura di predisposizione del
documento è affidata all’Ufficio per l’ambiente ed il territorio
del CC di Capodistria (nel seguito: UAT).
Il promotore ed il committente del PS è l’azienda Komunala Koper d.o.o., la quale designa il progettista e finanzia la
predisposizione del documento.
Il progettista deve possedere i requisiti previsti dagli
articoli da 156 a 160 della ZUreP-1.
L’amministrazione procedente ha la facoltà di richiedere, nel corso della procedura di predisposizione ed approvazione del PS (nella fase iniziale od in quella d’esame del
piano integrato) il parere tecnico di un esperto nel campo
della sistemazione territoriale.
4. Approfondimenti tecnici e le rispettive modalità di
acquisizione
All’atto della predisposizione del PS occorre tenere presente, oltre agli indirizzi contenuti negli elementi territoriali del
piano, anche il progetto di massima, riferito all’ampliamento
dell’area cimiteriale, commissionato dalla Komunala Koper
alla società Brik d.o.o. Koper.
Negli approfondimenti tecnici occorre
– procedere alla verifica del progetto di massima proposto eseguendo la valutazione del territorio con particolare
attenzione rivolta alla sua vulnerabilità, e recependo le linee
guida fornite dagli enti preposti alla sistemazione territoriale
– all’occorrenza, proporre eventuali varianti aggiuntive
fornendo le rispettive valutazioni come previsto dall’articolo
22 del regolamento,
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– redigere la proposta di realizzazione tecnica dell’intervento previsto sulla quale poggerà il PS.
Gli approfondimenti tecnici devono comprendere i seguenti contenuti:
– descrizione della situazione esistente, identificazione
di eventuali problemi e definizione delle necessità a lungo
termine,
– analisi delle caratteristiche geomorfologiche e dello
status giuridico dell’area interessata dall’intervento,
– Analisi delle possibilià di attuazione della prevista
sistemazione territoriale,
– analisi dell’impatto che la succitata sistemazione territoriale potrebbe esercitare sui singoli elementi ambientali
e territoriali,
– in base alla analisi di cui sopra si procede alla valutazione ed alla formulazione delle proposte di realizzazioni
tecniche nei contenuti previsti dalla normativa disciplinante la
compilazione della documentazione progettuale.
Gli approfondimenti tecnici sono attuati dal pianificatore designato dal promotore della predisposizione del PS. Il
promotore provvede anche alle basi geodetiche, compilate in
ottemperanza dal regolamento del piano geodetico (Gazzetta
uff. della RS, n. 40/04).
Il piano di sito è redatto anche in forma digitale onde
consentirne l’inserimento nel GIS comunale.
5. Fasi e tempi di predisposizione
FASE
Conferenza dei servizi istruttoria
Approvazione del programma di predisposizione
Pubblicazione del programma di predisposizione
Preparazione del materiale occorrente per l’acquisizione
delle linee guida (assetto della proposta sistemazione,
relazione)
Invito agli enti preposti alla sistemazione del territorio – acquisizione delle direttrici
Analisi delle direttrici, realizzazione degli approfondimenti
tecnici e della proposta

Amministrazione procedente
Termine previsto
UAT
Marzo 2005
Sindaco
8 giorni dalla conferenza dei
servizi istruttoria
Pianificatore
Maggio
UAT, enti preposti alla siste- 15 giorni dall’approvazione
mazione del territorio
del programma di predisp.
UAT

30 giorni

Pianificatore

Entro 3 mesi dall’approvazione del programma di predisp.

Conferenza dei servizi istruttoria

UAT, pianificatore

Prese di posizione nei confronti delle raccomandazioni
scaturite dalla CI
Integrazione della proposta, in armonia con le raccomandazioni scaturite dalla CI
Deliberazione sull’esposizione al pubblico e sul dibattito
pubblico
Pubblica esposizione e dibattito pubblico, esame di tutte le
osservazioni scritte
Prese di posizione nei confronti delle osservazioni

UAT, sindaco

14 giorni precedenti l’esposizione al pubblico
7 giorni dalla CI

Pianificatore

7 giorni

Sindaco

7 giorni precedenti l’esposizione al pubblico
30 giorni

Presentazione dell’atto al Consiglio comunale in prima
lettura
Compilazione della proposta integrata del documento con il
recepimento delle osservazioni
Preparazione dei materiali e delle domande per l’acquisizione dei pareri da parte degli enti preposti alla sistemazione
del territorio
Acquisizione dei pareri da parte degli enti preposti alla sistemazione del territorio
Seconda lettura in sede del Consiglio comunale con conseguente approvazione del relativo decreto
Pubblicazione del decreto nella gazzetta ufficiale

UAT, pianificatore
Pianificatore, UAT, sindaco
Consiglio comunale
Pianificatore

15 giorni dalla conclusione
dell’esposiz. pubblica
Giugno 2005
15 giorni dalla discussione in
prima lettura in sede del CC

pianificatore
UAT, enti preposti alla sistemazione del territorio
Consiglio comunale

30 giorni

UAT

30 giorni
dall’approvazione in sede
del CC

Settembre 2005
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6. Obblighi di finanziamento delle modifiche ed integrazioni al PS
L’azienda Komunala Koper d.o.o. in quanto promotore,
provvede al finanziamento del piano di sito e dei necessari
approfondimenti tecnici, comprese le rispettive basi geodetiche.
L’amministrazione procedente ossia il Comune città
di Capodistria, reperisce i fondi occorrenti allo svolgimento
della procedura (acquisizione delle linee guida e dei pareri
da parte degli enti preposti alla sistemazione del territorio,
convocazione delle conferenze dei servizi ed altri avvisi al
pubblico ed ufficiali), oltre ai fondi necessari per un’eventuale
recensione del PS.
7. Pubblicazione del programma di predisposizione
Il programma di predisposizione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della RS ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
N.: K3527-9/2003
Capodistria, marzo 2005
Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič

1704.

Program priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta “Žusterna III”

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00,
30/01 in 29/03) je župan Mestne občine Koper sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
“Žusterna III”
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
S spremembo novelacije zazidalnega načrta Žusterna
III, kare med cesto »A« in cesto »B« (Uradne objave, št.
28/92, 29/01 in 29/02) je del obravnavanega območja, ca.
10.000 m2, namenjeno izgradnji podružnične šole (od prvega
do petega razreda). Ker so demografske projekcije pokazale,
da ta šola ni potrebna in je možno vse prostorske potrebe
zadovoljiti na obstoječi šoli Antona Ukmarja, so bili načrti za
gradnjo šole že pred leti opuščeni.
Obravnavano območje med Beblerjevo, Kozlovičevo in
Šolsko ulico je v urbanistični zasnovi mesta opredeljeno kot
stanovanjsko območje, zato se ga nameni za stanovanjsko
gradnjo.
Lastnik zemljišča, Stavbenik Gradbeništvo d.o.o. predlaga spremembo zazidalnega načrta in sicer za gradnjo
stanovanjskih objektov: nadaljevanje obstoječe stanovanjske
gradnje – vrstne hiše in vila bloki.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta je potrebno izdelati v vsebinah in obliki kot jih določa Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03
– ZZK-1, v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in s smiselnim
upoštevanjem pravilnika o vsebini in načinu priprave državnih
in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih
podlag (Uradni list RS, št. 86/04, v nadaljevanju: pravilnik).
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
je določitev meril in pogojev za gradnjo dveh stanovanjskih
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stolpičev in vrstnih hiš. V pritličju stanovanjskih stolpičev je
možno locirati tudi poslovno dejavnost.
Predvidena gradnja mora slediti oziroma se prilagoditi
obstoječi zazidavi širšega območja in upoštevati naslednja
izhodišča:
etažnost: max P+2, P je z južne strani vkopana etaža,
faktor zazidanosti: (zazidana površina stanovanjskih
objektov/površino parcele) 0,25,
prometno napajanje: praviloma z Beblerjeve ulice, morebiten drugačen dostop mora biti prometno tehnično in
varnostno ustrezno utemeljen,
parkirni prostori: 2 parkirna prostora /stanovanjsko enoto,
klet: je lahko le popolnoma vkopana etaža,
obstoječi parkirni prostori: obstoječi parkirni prostori
se ne upoštevajo v izračunu, temveč se ohranijo kot javni
parkirni prostori.
Območje obravnave sprememb in dopolnitev ZN obsega parcelo št. 223/1 k.o. Semedela, v izmeri 7.937 m2.
Dne 23. 3. 2005 je Mestna občina Koper – Urad za
okolje in prostor skladno z 28. člen om Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) sklical prostorsko
konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede
priprave sprememb in dopolnitev ZN oziroma predvidene
prostorske ureditve.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev ZN podati smernice za njihovo
pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper,
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran,
Tartinijev trg 12, Piran
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota
Piran, Trg bratstva 2, Piran
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Koper, Ferrarska 5/b, Koper
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
OE Koper, Trg Brolo 4, Koper
– Ministrstvo za promet, DRSC, Izpostava Koper, Ul.
15. maja 13.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo
ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom
ZureP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v
30 dneh od prejema vloge.
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN je Mestna
občina Koper.
Pobudnik in naročnik sprememb in dopolnitev ZN je
Stavbenik, gradbeništvo d.o.o., Ul. 15. maja 16, Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in
prostor MO Koper (v nadaljevanju: UOP).
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo
členi od 156. do 160 ZUreP-1. Načrtovalca izbere naročnik
sprememb in dopolnitev ZN.
Spremembe in dopolnitve ZN se izdela tudi v digitalni
obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
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Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja
sprememb in dopolnitev ZN (v fazi osnutka ali dopolnjenega
predloga) naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
4. Strokovne podlage in način njihove pridobitve
Strokovne podlage se izdelajo v naslednjih vsebinah:
1. pregled in dopolnitev strokovnih podlag veljavnega
ZN (analiza obstoječega ZN, prikaz vplivnega območja in
soodvisnosti s tem vplivnim območjem, analiza obstoječega stanja prostora (značaj terena, naravne danosti, raba,
obstoječi objekti itd.) in komunalne infrastrukture, pregled
lastništva.
2. Analiza smernic nosilcev urejanja prostora.
3. Idejna zasnova predlagane prostorske ureditve, ki
se izdela kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna
rešitev. Idejne zasnove predlagane prostorske ureditve se iz-
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dela v vsebini kot je določena za idejno zasnovo v predpisih,
ki določajo vsebino projektne dokumentacije.
Strokovna rešitev vključuje tudi prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov
na okolico, ki se izdela v skladu s predpisi, ki določajo vsebino projektne dokumentacije.
4. Idejna zasnova prometnih, energetskih, vodovodnih
in komunalnih infrastrukturnih priključkov in ureditev ter idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih
vplivov na okolje, naravo in kulturno dediščino.
5. Strokovne rešitve predlagane prostorske ureditve izdela načrtovalec v variantah. Variante ovrednoti in predlaga
najustreznejšo, ki jo potrdi naročnik.
Strokovne podlage izdela načrtovalec, ki ga izbere naročnik.
Naročnik sprememb in dopolnitev ZN zagotovi tudi
ustrezne geodetske podlage, ki se izdelajo skladno s pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).

5. Faze in roki za pripravo
FAZA
Prostorska konferenca
Sprejem in objava programa priprave
Poziv nosilcem urejanja prostora – pridobitev smernic

Nosilec
UOP
župan, UOP
UOP

Rok
Marec 2005
8 dni po prostor. konf.
30 dni

Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in predloga

načrtovalec

Marec–Junij 2005

Prostorska konferenca
Dopolnitev predloga v skladu z usmeritvami PS
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi

UOP
načrtovalec
župan

Javna razgrnitev in obravnava z evidentiranjem vseh pisnih
pripomb
Prva obravnava na OS

UOP, načrtovalec

Julij 2005
7 dni
7 dni pred pričetkom javne
razgrnitve
Julij–September 2004

župan, občinski svet

Oktober 2005

Stališča do pripomb

načrtovalec, UOP, župan

15 dni po zaključku javne
obravnave
15 dni po potrditvi stališč

Oblikovanje dopolnjenega predloga dokumenta z upošteva- načrtovalec
njem pripomb
Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja prostora
UOP, načrtovalec
Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu

6. Obveznosti ﬁnanciranja priprave sprememb in
dopolnitev ZN
Pobudnik oziroma naročnik sprememb in dopolnitev
ZN, Stavbenik, gradbeništvo d.o.o., zagotovi sredstva za
izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag ter sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta, vključno z ustreznimi geodetskimi podlagami.
Pripravljavec, Mestna občina Koper, Urad za okolje in
prostor, zagotovi sredstva, ki so potrebna za izvedbo postopka (pridobitev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora,
objave sklica prostorskih konferenc in druge potrebne javne
in uradne objave) ter sredstva za morebitno recenzijo.
7. Objava programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu, veljati pa
začne takoj.
Št. K3503-3/2005
Koper, marec 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.

župan,
občinski svet

30 dni
December 2005

Ai sensi dell’articolo 27 della Legge sulla sistemazione
del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rettiﬁca,
58/03 – ZZK-1) e visto l’articolo 42 dello Statuto del Comune
città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01 e 29/03), il
Sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto il

PROGRAMMA
DI PREDISPOSIZIONE
Delle modiﬁche ed integrazioni al piano
particolareggiato, riferito alla zona denominata
“Giusterna III”
1. Valutazione della situazione esistente, finalità e
base giuridica
Le modifiche apportate all’aggiornamento del piano particolareggiato, compilato per la zona di Giusterna III, e precisamente per il comprensorio tra la strada “A” e la strada “B”
(Bollettino uff. n. 28/92, 29/01 e 29/02), destinavano parte del
territorio contemplato, ossia 10.000 m2 circa, alla costruzione
di una scuola succursale (dalla prima alla quinta classe). Alla
luce, tuttavia, delle proiezioni demografiche secondo le quali
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l’esistente scuola Anton Ukmar aveva la capienza sufficiente
per soddisfare il fabbisogno di spazio, tale struttura risultava
superflua perciò i rispettivi progetti di costruzione erano stati
abbandonati già anni or sono.
Nel progetto urbanistico cittadino, la zona contemplata dal piano particolareggiato, compresa tra le Vie Bebler,
Kozlovič e Šolska ulica, è definita come zona residenziale. La
rispettiva destinazione d’uso è quindi quella abitativa.
Il proprietario del terreno, la società Stavbenik
Gradbeništvo d.o.o., propone una modifica al piano particolareggiato o precisamente l’ampliamento della zona residenziale esistente con la costruzione di villette a schiera e
condomini aggiuntivi.
Le modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato
vanno predisposte nei contenuti e nelle forme stabiliti dalla
Legge sulla sistemazione territoriale (Gazzetta uff. della RS,
n. 110/02, 8/03 – rettifica, 58/03 – ZZK-1, nel seguito: ZUreP1), applicando in senso conforme il regolamento disciplinante
i contenuti e le modalità di predisposizione dei piani di sito
nazionali e comunali, come pure le tipologie dei rispettivi
approfondimenti tecnici (Gazz. uff. della RS, n. 86/2004, nel
seguito: regolamento)
2. Oggetto, basi programmatiche ed area interessata dall’intervento
Sono l’oggetto delle modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato le norme tecniche d’attuazione per la
costruzione di due fabbricati condominiali e delle villette a
schiera. Al pianterreno dei due fabbricati condominiali si possono prevedere anche attività commerciali o direzionali.
I previsti interventi di edificazione devono adeguarsi
all’edificato esistente, nel rispetto delle seguenti norme:
Le quote di altezza: massimo P+2, dal versante meridionale, P è in parte interrato,
Il rapporto di copertura fondiaria: (la massima superficie
coperta dell’edificio / superficie fondiaria del lotto edificabile
ad esso corrispondente) 0,25,
La Viabilità: accesso di regola dalla Via Bebler; la realizzazione di un eventuale accesso diverso deve essere
motivata dal punto di visita tecnico e della sicurezza,,
La superficie adibita a parcheggio: 2 posti macchina
per unità abitativa,
Lo scantinato: sono ammessi solamente scantinati completamente interrati,,
I parcheggi esistenti: i parcheggi esistenti non sono
compresi nel calcolo ed assumono carattere di parcheggi
pubblici.
La zona interessata dalle modifiche ed integrazioni al
PP comprende la particella catastale n. 223/1 c.c. di Semedella, dalla superficie complessiva pari a 7.937 m2.
In ottemperanza dell’articolo 28 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002,
8/03 – rettifica, 58/03 – ZZK-1, nel seguito: ZUreP-1), il
Comune città di Capodistria, l’Ufficio per l’ambiente ed il territorio, ha convocato, il giorno 23 marzo 2005, la conferenza
dei servizi istruttoria allo scopo di acquisire e concertare le
raccomandazioni, gli indirizzi e gli interessi legittimi della
comunità locale, del settore economico e delle associazioni
d’interesse, come pure del pubblico interessato alla predisposizione delle modifiche ed integrazioni al PP ovvero
all’interevento previsto
3. Enti titolari della sistemazione del territorio ed
altri partecipanti alla formazione delle modifiche ed integrazioni al PP
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa
l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni al PP previa formazione delle medesime,
oltre che di di esprimere i propri pareri riguardo alla proposta
integrata sono i seguenti:
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13,

– L’Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio

– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– L’Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di
Capodistria, Via Verdi 6, Capodistria
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della
Stazione 9, Capodistria,
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio
15, Capodistria,
– Il Ministero per l’ambiente, il territorio e l’energia,
ARSO, Sede regionale di Capodistria, Strada del porto 12,
Capodistria,
– L’Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali,
UO Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano,
– L’Istituto della RS per la tutela del patrimonio culturale, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano,
– Il Ministero della difesa, Ispettorato nazionale per la
protezione da calamità naturali e da altri eventi calamitosi,
Sede di Capodistria, Via Ferrara 5/b, Capodistria.
– Il Ministero della salute – Ispettorato alla sanità della
RS, Sede regionale di Capodistria, Piazza Brolo 4, Capodistria,
– Il Ministero dei trasporti, DRSC, Sede di Capodistria,
Via 15 maggio 13.
Al procedimento aderiscono anche altri soggetti preposti
alla sistemazione del territorio, se nel corso del procedimento
ne sia accertata la pertinenza in ordine al singolo settore.
In virtù dell’articolo 34 della ZUreP-1, entro 30 giorni
dalla notifica della domanda, i soggetti sopraelencati definiscono gli orientamenti e forniscono pareri in merito all’atto
territoriale.
L’ente che si fa carico della predisposizione delle modifiche ed integrazioni al PP è il Comune città di Capodistria.
Il promotore ed il committente delle modifiche ed integrazioni al PP è la società Stavbenik Gradbeništvo d.o.o., Via
15 maggio n. 16, Capodistria.
La conduzione della procedura di predisposizione del
documento è affidata all’Ufficio per l’ambiente ed il territorio
del CC di Capodistria (nel seguito: UAT).
Il progettista deve possedere i requisiti previsti dagli
articoli da 156 a 160 della ZUreP-1 e viene scelto dal committente delle modifiche ed integrazioni al PP.
Le modifiche ed integrazioni al PP sono realizzate anche in forma digitale onde consentirne l’inserimento nel GIS
comunale.
L’amministrazione procedente ha la facoltà di richiedere, nel corso della procedura di predisposizione ed approvazione delle modifiche ed integrazioni al PP (nella fase iniziale
od in quella d’esame del piano integrato) il parere tecnico di
un esperto nel campo della sistemazione territoriale.
4. Approfondimenti tecnici e modalità della loro acquisizione
La compilazione degli elaborati tecnici avviene in considerazione dei seguenti contenuti:
1. Esame ed integrazione degli approfondimenti tecnici
riferiti al PP in vigore (analisi dell’attuale PP, rappresentazione della zona d’influenza e l’interazione con la medesima,
analisi dello stato di cose presenti nel territorio (caratteristiche orografiche e naturali, impiego, fabbricati esistenti, ecc.)
e le infrastrutture a rete, accertamento della proprietà.
2. Analisi delle direttrici fornite dagli enti preposti alla
sistemazione del territoro.
3. Il progetto di massima, riguardante la sistemazione
territoriale, ha carattere di una soluzione d'insieme architettonica, paesaggistica ed urbanistica. I contenuti delle soluzioni
tecniche per la sistemazione territoriale proposta, sono quelli
previsti dalla vigente normativa disciplinante la formazione
della documentazione progettuale e comprendono anche la
rappresentazione dell’area d’influenza e dell’impatto ambientale anticipato dei fabbricati previsti.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

43 / 29. 4. 2005 /

Stran

4371

4. Il progetto di massima, riferito ai raccordi stradali, agli
impianti energetici, alle condotte idriche ed a quelle fognarie,
come pure le sistemazioni e le soluzioni di massima, riguardanti i provvedimenti, volti a ovviare all’impatto negativo
sull’ambiente, sui beni naturali e sul patrimonio culturale.
5. Il pianificatore predispone diverse varianti delle soluzioni tecniche del previsto intervento nel territorio. Dopo
averle valutate, seleziona quella più appropriata e la sottopone all’approvazione del committente.
Gli approfondimenti tecnici sono attuati dal pianificatore
designato dal committente.
Il committente delle modifiche ed integrazioni al PP
provvede anche alle basi geodetiche, compilate in ottemperanza dal regolamento del piano geodetico (Gazzetta uff.
della RS, n. 40/04).

5. Fasi e tempi di predisposizione
FASE
Conferenza dei servizi istruttoria
Approvazione e pubblicazione del programma di predisposizione
Invito agli enti preposti alla sistemazione del territorio – acquisizione delle direttrici
Analisi delle direttrici, realizzazione degli approfondimenti
tecnici e della proposta
Conferenza dei servizi istruttoria
Integrazione della proposta, in armonia con le direttrici della
CI
Deliberazione sull’esposizione al pubblico e sul dibattito
pubblico
Pubblica esposizione e dibattito pubblico, esame di tutte le
osservazioni scritte
Presentazione dell’atto al Consiglio comunale in prima
lettura
Prese di posizione nei confronti delle osservazioni

Amministrazione procedente
Termine previsto
UAT
Marzo 2005
8 giorni dalla conferenza dei
Sindaco, UAT
servizi istruttoria
30 giorni
UAT
Pianificatore

Marzo – giugno 2005

UAT
Pianificatore

Giugno 2005
7 giorni

Sindaco

7 giorni precedenti l’esposizione al pubblico
Giugno – settembre 2005

UAT, pianificatore

Sindaco, Consiglio comunale Ottobre 2005
Pianificatore, UAT, Sindaco

Compilazione della proposta integrata del documento con il Pianificatore
recepimento delle osservazioni
Acquisizione dei pareri da parte degli enti preposti alla siste- UAT, pianificatore
mazione del territorio
Seconda lettura in sede del Consiglio comunale con conse- Consiglio comunale
guente approvazione del relativo decreto

6. Obblighi di finanziamento delle modifiche ed integrazioni al PP
La società Stavbenik Gradbeništvo d.o.o. in quanto
committente, provvede al finanziamento della formazione
degli approfondimenti tecnici e delle stesse modifiche ed
integrazioni al PP, comprese le necessarie basi geodetiche.
L’amministrazione procedente ossia il Comune città di
Capodistria, l’Ufficio per l’ambiente ed il territorio, reperisce i
fondi occorrenti allo svolgimento della procedura (acquisizione delle linee guida e dei pareri da parte degli enti preposti
alla sistemazione del territorio, convocazione delle conferenze dei servizi ed altri avvisi al pubblico ed ufficiali), oltre ai
fondi necessari per un’eventuale recensione.
ne

7. Pubblicazione del programma di predisposizio-

Il programma di predisposizione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

15 giorni dalla conclusione
del dibattito pubblico
15 giorni dall’approvazione
delle prese di posizione
30 giorni
Dicembre 2005

N.: K3503-3/2005
Capodistria, marzo 2005
Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič

1705.

Program priprave lokacijskega načrta za
ureditev trgovsko poslovne cone »Bivje«

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00,
30/01 in 29/03) je župan Mestne občine Koper sprejel
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PROGRAM PRIPRAVE
lokacijskega načrta za ureditev trgovsko
poslovne cone »Bivje«
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
S spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občine Koper (Uradne objave, št.
25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99 in
33/01) in Družbenega plana občine Koper (Uradne objave,
št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99 in
33/01), ki so bile sprejete v preteklem letu (Uradni list RS,
št. 96/04, 97/04), je bila za del območja industrijske cone
Dekani spremenjena namembnost urbanih površin iz proizvodnih v terciarne dejavnosti z namenom reurbanizacije dela
opuščenega tovarniškega območja. Programska zasnova
družbenega plana določa, da se območje nameni izgradnji
trgovsko poslovne cone. Predvidene so dejavnosti, ki jih je
možno locirati na rob obstoječe industrijske cone.
Pobudo za izdelavo lokacijskega načrta podaja gospodarska družba Kemiplas d.o.o., ki namerava postopno opustiti program kemične industrije in območje nameniti drugim
dejavnostim.
Lokacijski načrt se izdela v vsebinah in obliki kot jih določata Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02,
8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1)
in pravilnik o vsebini in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag
(Uradni list RS, št. 86/04, v nadaljevanju: pravilnik).
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet lokacijskega načrta je ureditev trgovsko poslovne cone z naslednjimi ureditvami:
– trgovsko poslovni center,
– servisno uslužnostni center,
– rekreacijski in hotelski center.
Območja zajema zahodni del industrijske cone, ki leži
nad državno cesto Koper–Ljubljana, zahodno od objekta
mlekarne, kot je določeno v programski zasnovi sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občine
Koper (Uradni list, RS, št. 96/04, 97/04).
V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja
območje, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ugotovi,
da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših
rešitev.
Dne 23. 3. 2005 je Mestna občina Koper – Urad za
okolje in prostor skladno z 28. členom Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) sklical prostorsko
konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede
priprave lokacijskega načrta oziroma predvidene prostorske
ureditve.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
bodo sodelovali pri pripravi LN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave LN podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu
predlogu pa mnenje, so:
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, PE
Koper
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper
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– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran,
Tartinijev trg 12, Piran
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Trg
bratstva 1, Piran
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Koper, Ferrarska 5/b, Koper
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
OE Koper, Trg Brolo 4, Koper.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo
ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom
ZureP-1 in v povezavi s 50. členom ZGO-1 podajo smernice
in mnenje s projektnimi pogoji k prostorskemu aktu v 30 dneh
od prejema vloge.
Pripravljavec LN je Mestna občina Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in
prostor MO Koper (v nadaljevanju: UOP).
Pobudnik in naročnik izdelave LN je Kemiplas d.o.o.,
Dekani 3A, Dekani, ki izbere načrtovalca in ﬁnancira izdelavo
akta.
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo
členi od 156 do 160 ZUreP-1.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja
LN (v fazi osnutka ali dopolnjenega predloga) naroči oziroma
pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
4. Strokovne podlage in način njihove pridobitve
Strokovne podlage se izdelajo z naslednjimi vsebinami:
1. Analiza in vrednotenje prostora:
– opis stanja, problemi v prostoru in opredelitev dolgoročnih potreb,
– analiza stanja glede ﬁzičnih lastnosti in pravnega stanja obravnavanega prostora,
– analiza možnosti glede načrtovane prostorske ureditve,
– analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na
posamezne sestavine okolja in prostora,
– valorizacija vplivov in soodvisnosti s kontaktnimi območji.
2. Analiza smernic nosilcev urejanja prostora in relevantnih predpisov.
3. Strokovne rešitve predlagane prostorske ureditve se
izdela v vsebini kot je določena za idejno zasnovo v predpisih, ki določajo vsebino projektne dokumentacije. Idejne
zasnove načrtovane prostorske ureditve vključujejo
– vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne
in okoljevarstvene in druge potrebne rešitve in ureditve,
– idejno zasnovo prometne ureditve, vključno z ureditvijo mirujočega prometa,
– idejno zasnovo energetskih, vodovodnih, komunalnih
in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev.
– Strokovna rešitev vključuje tudi prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico, ki se izdela v skladu s predpisi, ki določajo
vsebino projektne dokumentacije.
4. Obrazložitve in utemeljitve predlaganih idejnih zasnov, iz katerih bo razvidno, da predlagane rešitve zagotavljajo pozitivni vpliv na urbani razvoj, primernost glede na
prometno tehnične in varnostne zahteve ter okoljevarstveno
in družbeno sprejemljivost.
Strokovne podlage izdela načrtovalec, ki ga izbere pobudnik izdelave LN. Pobudnik zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage za izdelavo LN, ki se izdelajo skladno s
pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Načrtovalec izdela LN v vsebinah in obsegu kot jih zahtevajo zakon in podzakonski akti ter ob upoštevanju določil
tega programa priprave.
Lokacijski načrt se izdela tudi v digitalni obliki, tako da
je možen vnos v GIS občine.
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5. Faze in roki za pripravo sprememb in dopolnitev LN
FAZA
Prostorska konferenca
Sprejem programa priprave (PP)
objava programa priprave
Izdelava gradiva za pridobitev smernic (situacija predlagane
ureditve, poročilo)
poziv nosilcem urejanja prostora – pridobitev smernic

Nosilec
UOP
župan
UOP
načrtovalec

Rok
Marec 2005
8 dni po prostor. konf.
maj
15 dni po sprejemu PP

UOP

30 dni

Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in osnutka akta načrtovalec

v 3 mesecih od sprejema
programa priprave

Prostorska konferenca
Stališča do priporočil prostorske konference
Dopolnitev osnutka v skladu s stališči
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi

UOP, načrtovalec
pripravljavec
načrtovalec
župan

Javna razgrnitev in obravnava z evidentiranjem vseh pisnih
pripomb
Stališča do pripomb

UOP, načrtovalec

14 dni pred javno razgrnitvijo
7 dni po prost. konf.
7 dni
7 dni pred pričetkom javne
razgrnitve
30 dni

Prva obravnava na občinskem svetu

Občinski svet

načrtovalec, UOP, župan

Oblikovanje dopolnjenega predloga dokumenta z upošteva- načrtovalec
njem pripomb
Priprava gradiva in vloge za pridobitev mnenj nosilcev
urejanja prostora
Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja prostora

15 dni po zaključku javne
obravnave
Junij 2005
15 dni po obravnavi na OS

načrtovalec
30 dni

Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu

UOP, nosilci urejanja prostora
Občinski svet

Objava odloka v uradnem glasilu

UOP

30 dni po sprejemu na OS

6. Obveznosti ﬁnanciranja priprave sprememb in
dopolnitev LN
Pobudnik, Kemiplas d.o.o., Dekani 3A, Dekani, zagotovi sredstva za izdelavo LN in za izdelavo vseh potrebnih
strokovnih podlag, vključno z ustreznimi geodetskimi podlagami.
Pripravljavec, Mestna občina Koper, zagotovi sredstva,
ki so potrebna za izvedbo postopka (pridobitev smernic in
mnenj nosilcev urejanja prostora, objave sklica prostorskih
konferenc in druge potrebne javne in uradne objave) ter
sredstva za recenzijo LN.
7. Objava programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS, veljati
pa začne takoj.
Št. K3503-11/2005
Koper, marec 2005
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.

Ai sensi dell’articolo 27 della Legge sulla sistemazione
del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rettiﬁca, 58/03 – ZZK-1) ed in virtù dell’articolo 42 dello statuto
del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00,
30/01 e 29/03), il Sindaco del Comune città di Capodistria
ha approvato il

September 2005

PROGRAMMA
DI PREDISPOSIZIONE
Del piano di sito ﬁnalizzato alla sistemazione
della zona commerciale direzionale “Bivje”
1. Valutazione della situazione esistente, finalità e
base giuridica
Con le modifiche ed integrazioni, apportate agli elementi territoriali del Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Bollettino uff. n. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94,
14/95, 11/98, 16/99 e 33/01) e del Piano sociale del comune
di Capodistria (Bollettino uff. n. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94,
25/94, 14/95, 11/98, 16/99 e 33/01) ed approvate nell’anno
passato (Gazzetta uff. della RS, n. 96/04, 97/04), è stata
cambiata la destinazione d’uso di parte della zona industriale
a Dekani. Le superfici urbane originariamente adibite ad attività industriali, sono state quindi destinate a quelle terziarie
al fine di effettuare la riurbanizzazione ovvero il recupero di
una parte dell’area industriale dismessa.
Il concetto programmatico del piano sociale stabilisce
che tale area sia destinata alla costruzione di una zona commerciale direzionale. Sono previste delle attività che possono
essere collocate al margine dell’esistente zona industriale.
L’iniziativa per la formazione del piano di sito è stata
promossa dalla società commerciale Kemiplas d.o.o. la quale
intende abbandonare gradualmente la produzione chimica
destinando l’area ad altre attività.
Il piano di sito va predisposto nei contenuti e nelle forme
stabiliti dalla Legge sulla sistemazione territoriale (Gazzetta
uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, 58/03 – ZZK-1, nel
seguito: ZUreP-1) ed il regolamento disciplinante i contenuti
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e le modalità di predisposizione dei piani di sito nazionali
e comunali, come pure le tipologie dei rispettivi approfondimenti tecnici (Gazz. uff. della RS, n. 86/04, nel seguito:
regolamento)
2. Oggetto, basi programmatiche ed area interessata dall’intervento
E’ l’oggetto del piano di sito la sistemazione di una zona
commerciale direzionale dai seguenti contenuti:
– centro commerciale direzionale,
– centro di servizi,
– centro ricreativo ed alberghiero.
L’area occupa il versante occidentale della zona industriale, ubicata tra la strada statale Capodistria–Ljubljana,
ad ovest dello stabilimento della latteria, come stabilito nel
concetto programmatico delle modifiche ed integrazioni agli
elementi territoriali del Piano a lungo termine del comune di
Capodistria (Gazzetta uff. della RS, n. 96/04, 97/04).
Nell’area d’intervento è possibile inserire anche le zone
adiacenti qualora dagli approfondimenti tecnici scaturisca
tale necessità ai fini di consentire soluzioni ambientali o funzionali più appropriate.
In ottemperanza dell’articolo 28 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03
– rettifica, 58/03 – ZZK-1, nel seguito: ZUreP-1), il Comune
città di Capodistria, l’Ufficio per l’ambiente ed il territorio, ha
convocato, il giorno 23 marzo 2005, la conferenza dei servizi
istruttoria allo scopo di acquisire e concertare le raccomandazioni, gli indirizzi e gli interessi legittimi della comunità locale, del settore economico e delle associazioni d’interesse,
come pure del pubblico interessato alla predisposizione del
piano di sito ovvero all’interevento previsto
3. Enti titolari della sistemazione del territorio ed
altri partecipanti alla formazione del PS
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa
l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni al PP previa formazione delle medesime,
oltre che di esprimere i propri pareri riguardo alla proposta
integrata sono i seguenti:
– Direzione nazionale per la viabilità, Tržaška 19, Ljubljana, UO di Capodistria
– L’Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio
13,
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– L’Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di
Capodistria, Via Verdi 6, Capodistria
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della
Stazione 9, Capodistria,
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio
15, Capodistria,
– Il Ministero per l’ambiente, il territorio e l’energia,
ARSO, Sede regionale di Capodistria, Strada del porto 12,
Capodistria,
– L’Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali,
UO Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano,
– L’Istituto della RS per la tutela del patrimonio culturale, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano,
– Il Ministero della difesa, l’Ispettorato nazionale per la
protezione da calamità naturali e da altri eventi calamitosi,
Sede di Capodistria, Via Ferrara 5/b, Capodistria.
– Il Ministero della salute – Ispettorato alla sanità della
RS, Sede regionale di Capodistria, Piazza Brolo 4, Capodistria,
Al procedimento aderiscono anche altri soggetti preposti
alla sistemazione del territorio, se nel corso del procedimento
ne sia accertata la pertinenza in ordine al singolo settore.
In virtù dell’articolo 34 della ZUreP-1, entro 30 giorni
dalla notifica della domanda, i soggetti sopraelencati definiscono gli orientamenti e forniscono pareri in merito all’atto
territoriale.
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L’amministrazione procedente, che provvede alla predisposizione del PS, è il Comune città di Capodistria.
La conduzione della procedura di predisposizione del
documento è affidata all’Ufficio per l’ambiente ed il territorio
del CC di Capodistria (nel seguito: UAT).
Il promotore ed il committente del PS è l’azienda Komunala Koper d.o.o., la quale designa il progettista e finanzia la
predisposizione del documento.
Il progettista deve possedere i requisiti previsti dagli
articoli da 156 a 160 della ZUreP-1.
L’amministrazione procedente ha la facoltà di richiedere, nel corso della procedura di predisposizione ed approvazione del PS (nella fase iniziale od in quella d’esame del
piano integrato) il parere tecnico di un esperto nel campo
della sistemazione territoriale.
4. Approfondimenti tecnici e le rispettive modalità
di acquisizione
Gli elaborati tecnici devono comprendere i seguenti
contenuti:
1. Analisi e valutazione del territorio:
– descrizione delle proprietà naturali del territorio e definizione delle necessità a lungo termine,
– individuazione delle caratteristiche geomorfologiche e
dello stato di proprietà nell’area di
intervento,
– analisi delle possibilità in ordine alla prevista sistemazione territoriale,
– determinazione dell’impatto atteso dell’intervento sulle singole componenti ambientali e territoriali,
– valutazione dell’impatto e dell’interazione con le zone
di contatto.
2. Analisi degli orientamenti, foriniti dagli enti preposti
alla sistemazione del territorio, come pure
della rispettiva normativa.
3. I contenuti delle soluzioni tecniche per la sistemazione territoriale proposta, sono quelli previsti dalla vigente
normativa disciplinante la formazione della documentazione
progettuale. I progetti di massima dell’intervento previsto
comprendono:
– tutte le soluzioni funzionali, urbanistiche, paesaggistiche, architettoniche, ambientali ed altre;
– il progetto di massima riguardante la sistemazione
della viabilità, compresa la
regolamentazione del traffico stazionario;
– il progetto di massima degli impianti e degli allacciamenti energetici, delle condotte idriche ed a quelle fognarie
ed altri;
– il progetto comprende anche la rappresentazione
dell’area d’influenza e l’impatto ambientale anticipato dei
fabbricati pianificati, elaborati in ottemperanza della vigente
normativa.
4. Motivazioni e relazioni dei progetti di massima proposti, dai quali si potrà evincere il loro influsso positivo sullo sviluppo urbano, il rispetto delle esigenze di ordine tecnico e di
sicurezza del traffico e compatibilità ambientale e sociale.
Gli approfondimenti tecnici richiesti saranno realizzati
dal pianificatore, scelto dal promotore del PS. Il quale provvede anche al rispettivo rilevamento geodetico realizzato in
ottemperanze del vigente regolamento (Gazzetta ufficiale
della RS, n. 40/04).
I contenuti e l’entità del PS, realizzato dal pianificatore,
devono essere conformi alla vigente normativa ed ai decreti
attuativi, in considerazione altresì del presente programma
di predisposizione.
Il piano di sito è realizzato anche in forma digitale onde
consentirne l’inserimento nel GIS comunale.
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5. Fasi e tempi di predisposizione
FASE
Conferenza dei servizi istruttoria
Approvazione del programma di predisposizione
Pubblicazione del programma di predisposizione
Preparazione del materiale occorrente per l’acquisizione
delle linee guida (assetto della proposta sistemazione,
relazione)
Invito agli enti preposti alla sistemazione del territorio – acquisizione delle direttrici
Analisi delle direttrici, realizzazione degli approfondimenti
tecnici e della proposta

Amministrazione procedente
Termine previsto
UAT
Marzo 2005
Sindaco
8 giorni dalla conferenza dei
servizi istruttoria
UAT
Maggio
Pianificatore
15 giorni dall’approvazione
del programma di predisp.
UAT

30 giorni

Pianificatore

Entro 3 mesi dall’approvazione del programma di predisp.

Conferenza dei servizi istruttoria

UAT, pianificatore

Prese di posizione nei confronti delle raccomandazioni
scaturite dalla CI
Integrazione della proposta, in armonia con le raccomandazioni scaturite dalla CI
Deliberazione sull’esposizione al pubblico e sul dibattito
pubblico
Pubblica esposizione e dibattito pubblico, esame di tutte le
osservazioni scritte
Prese di posizione nei confronti delle osservazioni

Ente procedente

14 giorni precedenti l’esposizione al pubblico
7 giorni dalla CI

Pianificatore

7 giorni

Sindaco

7 giorni precedenti l’esposizione al pubblico
30 giorni

Presentazione dell’atto al Consiglio comunale in prima
lettura
Compilazione della proposta integrata del documento con il
recepimento delle osservazioni
Preparazione dei materiali e delle domande per l’acquisizione dei pareri da parte degli enti preposti alla sistemazione
del territorio
Acquisizione dei pareri da parte degli enti preposti alla sistemazione del territorio
Seconda lettura in sede del Consiglio comunale con conseguente approvazione del relativo decreto
Pubblicazione del decreto nella gazzetta ufficiale

6. Obblighi di finanziamento delle modifiche ed integrazioni al PS
La società Kemiplas d.o.o., Dekani 3 A, Dekani, in quanto promotore, provvede al finanziamento del piano di sito e
dei necessari approfondimenti tecnici, comprese le rispettive
basi geodetiche.
L’amministrazione procedente ossia il Comune città
di Capodistria, reperisce i fondi occorrenti allo svolgimento
della procedura (acquisizione delle linee guida e dei pareri
da parte degli enti preposti alla sistemazione del territorio,
convocazione delle conferenze dei servizi ed altri avvisi al
pubblico ed ufficiali), oltre ai fondi necessari per un’eventuale
recensione del PS.
ne

7. Pubblicazione del programma di predisposizio-

Il programma di predisposizione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della RS ed entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione.
N.: K3503-11/2005
Capodistria, marzo 2005
Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič

UAT, pianificatore
Pianificatore, UAT, sindaco
Consiglio comunale
Pianificatore

15 giorni dalla conclusione
dell’esposiz. pubblica
Giugno 2005
15 giorni dalla discussione in
prima lettura in sede del CC

pianificatore
UAT, enti preposti alla sistemazione del territorio
Consiglio comunale

30 giorni

UAT

30 giorni
dall’approvazione in sede
del CC

Settembre 2005

KRŠKO
1706.

Sklep o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega
predloga ureditvenega načrta Senovo

Na podlagi 32. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in na podlagi 33. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US
RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US
RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00
in 51/02) ter 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS,
št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) župan Občine Krško
dne 21. 4. 2005 izdaja

SKLEP
o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega
predloga ureditvenega načrta Senovo
I
Javno se razgrne dopolnjen predlog ureditvenega načrta Senovo, ki ga je izdelal Topos d.o.o., Roška cesta 16,
Dolenjske Toplice, pod št. UN – 61/99, januar 2005.

Stran

4376 /

Št.

43 / 29. 4. 2005

II
Dokumentacija bo v času uradnih ur javno razgrnjena
v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za
urejanje prostora in varstvo okolja ter v prostorih Krajevne
skupnosti Senovo, Titova cesta 98, Senovo. Javna razgrnitev
bo trajala 15 dni od začetka veljavnosti tega sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo
svoje pisne pripombe in predloge vsi zainteresirani organi,
organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko
poda pisno ali ustno na javni obravnavi, kot zapis v knjigo
pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve ali posreduje
v pisni obliki Občini Krško, Oddelku za urejanje prostora in
varstvo okolja, CKŽ 14, Krško.
IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava,
dne 11. 5. 2005, ob 18. uri, v avli Doma XIV. divizije na Senovem.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-5/2005 502
Krško, dne 21. aprila 2005.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

LENART
1707.

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Območni obrtni zbornici Lenart za
leto 2005

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom obrtnega
zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in
18/04) in na podlagi 50. člena Statuta Območne obrtne zbornice Lenart, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne
zbornice Lenart dne 31. 3. 2005, je skupščina Območne
obrtne zbornice Lenart na letni redni seji dne 31. 3. 2005
sprejela

SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Lenart za leto 2005
I
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Lenart (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom ﬁzične in
pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju,
na katerem deluje zbornica, kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega
združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno
izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– ﬁzična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
3,5% od najnižje (bruto) pokojninske osnove (faktor 1), ki se
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uporablja za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, pri čemer nominalni mesečni znesek članarine – 3,5% od navedene osnove ne sme biti nižji
od 5.490,00 SIT;
– ﬁzična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
3,5% od najnižje (bruto) pokojninske osnove (faktor 1), ki se
uporablja za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, pri čemer nominalni mesečni znesek članarine – 3,5% od navedene osnove ne sme biti nižji
od 5.490 SIT;
– ﬁzična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 3,5% od najnižje (bruto) pokojninske osnove (faktor 1), ki se uporablja za
obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, pri čemer nominalni mesečni znesek članarine
– 3,5% od navedene osnove ne sme biti nižji od 5,490 SIT;
– ﬁzična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje
članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga
in njihovega združevanja) mesečno v višini 5.490 SIT.
III
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena
Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti,
za čas prekinitve ne plača članarine.
IV
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki
opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici
obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko
zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V
V primeru, ko začne član zbornice za dejavnost tekom
meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici
s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z
opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha obveznost
plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z
opravljanjem dejavnosti.
VI
Člani s statusom ﬁzične osebe obračunavajo članarino
po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Lenart določi letno višino članarine skladno z 2. točko tega sklepa v
odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih, od katerih
zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. 2005 in drugi obrok 30. 9.
2005.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo določbe drugega odstavka te točke.
VII
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam
iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za
vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne
obrtne zbornice Lenart.
VIII
Območna obrtna zbornica Lenart pooblašča Obrtno
zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno
upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
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IX
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili
medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja,
pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu
z določbami Zakona o davčni službi.
X
Ta sklep začne veljati od sprejema na skupščini, 31. 3.
2005, in velja do sprejetja naslednjega sklepa o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici
Lenart.
Lenart, dne 31. marca 2005.
Predsednik
OOZ Lenart
Stanko Bernjak l. r.

LITIJA
1708.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena
šola Litija – Šmartno

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC), 41. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 115/2003-UPB), Zakona o glasbenih šolah (Uradni list RS,
št. 19/00), 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št.
18/04) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni
list RS, št. 33/03, 106/03) sta Občinski svet občine Litija na
23. seji dne 29. 3. 2005 in Občinski svet občine Šmartno pri
Litiji na 20. seji dne 7. 4. 2005 sprejela

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola
Litija – Šmartno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji
(v nadaljevanju: občini ustanoviteljici) ustanavljata na področju osnovnega glasbenega ter plesnega izobraževanja
javni zavod Glasbena šola Litija – Šmartno (v nadaljevanju:
zavod).
Zavod se ustanavlja z izločitvijo organizacijske enote
»Glasbena šola Litija« iz javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Litija, ki je bil ustanovljen z odlokom (Uradni
list RS, št. 13/98, 106/03) in se s tem odlokom ustanovi kot
samostojni javni zavod.
2. člen
Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji sta soustanoviteljici zavoda, in sicer po načelu števila prebivalcev, tako da
je ustanoviteljski delež Občine Litija 73,6%, ustanoviteljski
delež Občine Šmartno pa 26,4%.
V sredstvih, ki so zavodu dana v upravljanje (po bilanci
stanja ZIK Litija – organizacijske enote Glasbena šola Litija
na dan 31. 12. 2004), sta ustanoviteljici kot solastnici udeleženi vsaka s svojim sorazmernim deležem do celote.
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odločata občinska sveta obeh občin ustanoviteljic, kot določa ta odlok,
lastniški deleži premoženja med občinama ustanoviteljicama
pa se lahko v soglasju med ustanoviteljicama uredijo s posebnim aktom.

Št.

43 / 29. 4. 2005 /

Stran

4377

II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
3. člen
Zavod posluje pod imenom: Javni zavod Glasbena šola
Litija – Šmartno.
Skrajšano ime zavoda: Glasbena šola Litija – Šmartno.
Sedež zavoda: Ulica Mire Pregljeve 3, Litija.
Zavod lahko spremeni ime in sedež s spremembo akta
o ustanovitvi, za kar je potrebno soglasje ustanoviteljic.
Zavod lahko v skladu z normativi in standardi, ki veljajo
za to področje in če so izpolnjeni predpisani pogoji, organizira
izobraževalno delo tudi v enoti podružnice ali v dislociranih
oddelkih izven sedeža zavoda.
4. člen
Zavod opravlja svojo dejavnost na območju in za potrebe obeh občin ustanoviteljic. V soglasju z ustanoviteljicama
lahko zavod razširi šolski okoliš in opravlja svojo dejavnost
tudi za potrebe drugih občin, za kar se sklene posebna pogodba o sodelovanju.
5. člen
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo, ki pri
poslovanju odgovarja za svoje pravice in obveznosti s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje.
Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Ljubljani in v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga
vodi pristojno ministrstvo.
2. Žig zavoda
6. člen
Zavod ima in v pravnem prometu uporablja žig okrogle
oblike premera 35 mm, sredi katerega je grb Republike
Slovenije, na zunanjem obodu pa besedilo: Javni zavod
Glasbena šola Litija – Šmartno.
Zavod ima in uporablja za druge potrebe poslovanja in
delovanja tudi okrogli žig premera 20 mm z besedilom: Glasbena šola Litija – Šmartno in zaporedno številko pečata.
Število, uporabo, način varovanja in uničenja posameznih žigov ter odgovorne delavce določi ravnatelj zavoda v
skladu s predpisi in statutom zavoda.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj, v imenu in na račun zavoda lahko opravlja pravne posle do višine 5,000.000
SIT brez omejitev, nad to vrednostjo pa le v soglasju s svetom zavoda.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja delavec zavoda v okviru pooblastil, za katere ga pooblasti
ravnatelj ali svet zavoda.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
8. člen
Dejavnosti zavoda po standardne klasiﬁkacije dejavnosti so:
M/80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol,
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.,
O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti,
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
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G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
G/52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom,
G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
DE/22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega za-

DE/22.150 Drugo založništvo,
DE/22.3 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanoviteljic in dokler pristojni upravni organ ne izda ustrezne
odločbe, da so izpolnjeni predpisani pogoji za opravljanje te
dejavnosti.
Poleg v prejšnjem odstavku navedenih dejavnosti lahko
zavod spodbuja in organizira tudi širšo kulturno in glasbeno
dejavnost ter se v ta namen povezuje in sodeluje z drugimi
zavodi, organizacijami, društvi in drugimi uporabniki kulturnih
in izobraževalnih storitev v občini in širšem okolju.
9. člen
Zavod izvaja osnovno glasbeno in plesno izobraževanje
po javno veljavnem izobraževalnem programu, ki je sprejet
na način in po postopku, določenim z zakonom.
Učenci se vpisujejo v zavod na podlagi objavljenega razpisa za vpis, v katerem zavod navede izobraževalni
program oziroma predmete, za katere se bo izvajal pouk,
predvideno število učencev in druge pogoje za vpis. Zavod
uskladi število vpisnih mest s kadrovskimi in prostorskimi
zmogljivostmi, za širitev dejavnosti pa si mora zavod pridobiti
predhodno soglasje pristojnega ministrstva.
Preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje
učencev določa zakon. Zavod izdaja spričevala o uspehu in
doseženi izobrazbi, ki štejejo kot javne listine, podrobnejšo
obliko in vsebino javnih listin o končanem izobraževanju
predpiše minister.
IV. ORGANI ZAVODA
10. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno
področje, sestava in način volitev oziroma imenovanja se
določijo s statutom.
4. Svet zavoda
11. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje enajst članov, in
sicer:
– trije predstavniki občin ustanoviteljic, in sicer dva iz
Občine Litija, eden iz Občine Šmartno pri Litiji,
– pet predstavnikov zaposlenih javnih uslužbencev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike občin ustanoviteljic imenuje vsak občinski
svet občine ustanoviteljice, in sicer izmed predstavnikov javnosti ali organov občine na svojem območju.
Predstavnike zaposlenih izvolijo uslužbenci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, kot
ga določa statut zavoda v skladu z zakonodajo in s tem odlokom. Kandidate lahko predlagajo zbor delavcev, učiteljski
zbor in reprezentativni sindikati.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev,
pri čemer pa mora biti vsaj eden izmed treh predstavnikov
staršev z območja Občine Šmartno pri Litiji.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta, le mandat
predstavnikov staršev je vezan na čas izobraževanja njihovih
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otrok v zavodu. Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena
ali imenovana največ dvakrat zapored. Druge pravice, obveznosti in pristojnosti članov sveta ureja statut.
12. člen
Svet zavoda dela na sejah v skladu s poslovnikom o
delu sveta.
Seje sveta sklicuje predsednik sveta na lastno pobudo,
na pobudo drugih članov sveta, na pobudo ravnatelja ali občine ustanoviteljice, za administrativno in tehnično pomoč pri
delu je zadolžen ravnatelj, na vse seje sveta zavoda se pisno
vabita tudi predstavnika strokovne službe občinske uprave
občin ustanoviteljic, ki pa ne sodelujeta pri odločanju.
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji prisotna večina
članov sveta in veljavno odloča z večino glasov vseh članov
sveta.
Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda skliče ravnatelj. Na
prvi seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika
sveta zavoda.
Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta
zavoda se morajo začeti najmanj tri mesece pred iztekom
njihovega mandata. Sklep o razpisu volitev predstavnikov
zaposlenih in predstavnikov staršev v svet zavoda se javno
objavi na oglasni deski zavoda, občini ustanoviteljici pa se
pisno pozoveta o iztekajočem se mandatu imenovanih predstavnikov občin.
13. člen
Članu sveta zavoda lahko preneha mandat pred iztekom dobe, za katero je bil izvoljen ali imenovan:
– če je kot predstavnik občine razrešen s strani občine
ustanoviteljice,
– če kot predstavnik zaposlenih ali kot predstavnik staršev sam zahteva razrešitev in jo svet sprejme,
– če pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi in
sprejetimi akti zavoda ali če opravlja svoje naloge malomarno
in s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali drugih razlogov,
ko ne more več opravljati funkcije člana sveta.
Prenehanje mandata članov sveta, imenovanje ali izvolitev nadomestnih članov podrobneje ureja statut.
14. člen
Svet zavoda poleg nalog in pristojnosti, določenih po
zakonu, opravlja tudi naslednje naloge:
– sprejema statut zavoda po predhodnem soglasju
ustanoviteljic,
– daje ravnatelju in občinama ustanoviteljicama predloge in mnenja k vsebini razpisa za vpis in o drugih pomembnih
vprašanjih, ki se tičejo obsega organizacije in načrtovanja
vsebin dela v zavodu,
– daje mnenje k sistemizaciji delovnih mest,
– daje soglasje k ﬁnančnemu načrtu, načrtu nabav
osnovnih sredstev, opreme in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema zaključni račun zavoda,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
– razpisuje volitve v svet zavoda in opravlja druge naloge, ki jih določajo statut in drugi splošni akti.
5. Ravnatelj
15. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj, ki organizira, načrtuje in vodi delo ter poslovanje.
Ravnatelj je odgovoren za zakonitost in za strokovnost dela
zavoda.
Ravnatelj opravlja naloge v skladu z zakonodajo, med
drugim pa zlasti naslednje naloge:
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
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– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic
in dolžnosti učencev, dijakov,
– vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev in dijakov,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– sodeluje pri pripravi in izvedbi sej sveta zavoda,
– skrbi za sodelovanje zavoda z drugimi uporabniki,
lokalno in širšo družbeno skupnostjo ter okoljem,
– opravlja druge naloge, določene s statutom in drugimi
akti zavoda.
16. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje.
Mandat ravnatelja traja pet let, po preteku mandatne
dobe je ista oseba lahko ponovno imenovana.
Razpis in razpisni pogoji za ravnatelja mora biti objavljen v sredstvih javnega obveščanja, v Uradnem listu RS
ali vsaj v enem osrednjem dnevnem časopisu, ki izhaja na
območju Republike Slovenije.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem soglasju pristojnega ministra.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenji občin
ustanoviteljic o vseh prijavljenih kandidatih, ki izpolnjujejo
razpisne pogoje.
Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno, mnenje občin ustanoviteljic pa sprejme in posreduje v skladu s pristojnostmi skupni organ županov. Če
učiteljski zbor ali občini ustanoviteljici v roku 20 dni od dneva
prejema poziva k posredovanju mnenja k imenovanju ravnatelja ne podajo svojega mnenja, lahko svet zavoda nadaljuje
postopke brez tega mnenja.
17. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda
imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed učiteljev oziroma
strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet
zavoda ne imenuje ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja,
imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v osmih dneh pristojni
minister.
6. Strokovni organi
18. člen
Strokovni organi v zavodu so: učiteljski zbor, oddelčni
učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
Sestavo, način delovanja, naloge in pristojnosti posameznih strokovnih organov opredeljujejo zakon, statut zavoda in drugi splošni akti.
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7. Svet staršev
19. člen
Za uresničevanje interesov staršev in njihovih otrok se
v zavodu oblikuje svet staršev.
Svet staršev praviloma šteje toliko članov, kot ima zavod oddelkov. Vsak oddelek ima po enega predstavnika, ki
ga starši izvolijo na oddelčnem roditeljskem sestanku.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Člani sveta
staršev izmed sebe izvolijo svojega predsednika in namestnika.
Naloge, pristojnosti in način delovanja sveta staršev
določajo zakon, statut zavoda in drugi splošni akti.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
20. člen
Vzgojno-izobraževalno in strokovno delo v zavodu
opravljajo strokovni delavci, ki morajo imeti v skladu z zakonom predpisano vrsto, stopnjo in smer strokovne izobrazbe
ter opravljen strokovni izpit.
Strokovni delavci v zavodu so učitelj, korepetitor in
knjižničar.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela v
zavodu opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih
mest, ki morajo izpolnjevati predpisane pogoje v skladu z
zakonom in drugimi predpisi.
Prosta delovna mesta učiteljev, strokovnih in drugih
delavcev se v zavodu objavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi
normativov in standardov ravnatelj v soglasju s pristojnim
ministrstvom oziroma s šolsko upravo. Zavod si mora pred
objavo razpisa prostega delovnega mesta pridobiti poprejšnje soglasje pristojnega ministrstva.
VI. SREDSTVA ZA DELO
21. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,
sredstev države in občin ustanoviteljic, prispevkov učencev,
s prodajo storitev in izdelkov ter iz donacij, daril in prispevkov
sponzorjev ter iz drugih virov, ki jih določa zakon.
22. člen
Pogoje za delo in delovanje zavoda zagotavljata občini
ustanoviteljici in država.
Za opravljanje osnovne dejavnosti ustanoviteljici zagotavljata zavodu prostor in opremo ter drugo premoženje,
s katerim je Glasbena šola Litija kot organizacijska enota
Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija upravljala do uveljavitve tega odloka.
Kolikor se ustanoviteljici ne dogovorita drugače, se za
ﬁnanciranje osnovne dejavnosti in materialnih stroškov med
ustanoviteljici pri delovanju zavoda uporabi ustanoviteljski
delež, naveden v 2. členu tega odloka.
Ustanoviteljici zagotavljata zavodu za dogovorjene
programe in izvajanje javne službe sredstva mesečno po
dvanajstinah, na podlagi sprejetega ﬁnančnega načrta in
prejetega zahtevka ter v skladu z določenim deležem, ki jih
prispeva vsaka ustanoviteljica, in z letno pogodbo o ﬁnanciranju zavoda.
23. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri
opravljanju svoje dejavnosti, se nameni za plačilo materialnih
stroškov, nabavo nove opreme in investicijsko vzdrževanje
prostorov, kjer zavod deluje. Del presežka sredstev, ki jih
zavod pridobi s prodajo storitev in proizvodov ter drugo dejavnostjo izven okvira javne službe, se lahko po predhodnem
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soglasju občin ustanoviteljic nameni tudi za dodatno delovno
uspešnost zaposlenih v skladu z veljavnimi predpisi.
Primanjkljaj prihodkov nad odhodki, ki v zavodu nastane
pri izvajanju dogovorjenega programa javne službe, upoštevajoč veljavna merila, normative in standarde, za katerega
se po zakonu zagotavljajo sredstva iz občinskega proračuna,
krijeta ustanoviteljici.
Primanjkljaj sredstev v poslovanju zavoda iz prejšnjega
odstavka, ki je izkazan v letnem poslovnem poročilu, pokrijeta
ustanoviteljici le, če zavod z analizo stanja dokaže, ustanovitelj pa ugotovi, da je do primanjkljaja prišlo zaradi objektivnih
motenj v poslovanju, ki imajo za posledico razhajanje med
kalkulativnimi elementi cen in realiziranimi cenami.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU TER MEDSEBOJNE
PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJIC
24. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last občin
ustanoviteljic. Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so
mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti
ali obremeniti nepremičnega in premičnega premoženje, ki
se knjiži po veljavnih predpisih o računovodstvu kot osnovno
sredstvo, brez soglasja občin ustanoviteljic.
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanoviteljic
s skrbnostjo dobrega gospodarja.
25. člen
Ustanoviteljici odgovarjata za svoje obveznosti do zavoda omejeno subsidiarno, do višine deleža sredstev ustanoviteljskih pravic iz 2. člena tega odloka.
Ustanoviteljici imata v zavodu pravico opravljati nadzor nad namensko porabo sredstev, ki jih dajeta zavodu za
opravljanje dejavnosti in investicijsko vzdrževanje.
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, ﬁnanciranje in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu, opravljajo pristojne inšpekcije in institucije, določene z zakonom.
26. člen
Ustanoviteljici sta dolžni zavodu zagotavljati pogoje in
sredstva za njegovo delovanje v okviru dogovorjenih programov. Pred sprejetjem letnega delovnega načrta si mora
svet zavoda pridobiti soglasje občinskih svetov občin ustanoviteljic na razširjeni in nadstandardni program. V primeru,
da zavod zaradi neizpolnjevanja obveznosti ustanoviteljic ne
more normalno zagotavljati svoje dejavnosti kot javne službe,
o tem obvesti pristojno ministrstvo.
Ustanoviteljici dogovorita, načrtujeta in prispevata ﬁnančna sredstva za nove investicije v zavodu s posebnim
dogovorom.
VIII. JAVNOST DELA
27. člen
Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon določa
varovanje poslovne tajnosti in tajnost podatkov. O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo za to pooblasti.
Zavod je dolžan ustanoviteljicama najmanj enkrat letno
poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in ﬁnančnem
poslovanju. Zavod je dolžan ustanoviteljicama posredovati
vse podatke, potrebne za spremljanje, načrtovanje in ﬁnanciranje dejavnosti, ter v statistične namene.
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IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
28. člen
Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok, a so pomembne
za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, uredi v statutu zavoda in z drugimi splošnimi akti. Statut zavoda ne sme
biti v neskladju z zakoni ali s tem odlokom. Statut sprejme
svet zavoda s poprejšnjim soglasjem občin ustanoviteljic.
Druge splošne akte zavoda sprejema svet zavoda, če
ni z drugimi predpisi ali statutom določeno, da jih sprejme
ravnatelj.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Vsi zaposleni v organizacijski enoti javnega zavoda ZIK
Litija – Glasbena šola Litija nadaljujejo svoje delo v skladu z
veljavno sistemizacijo delovnih mest v novo ustanovljenem
zavodu.
Vodja dosedanje organizacijske enote Glasbena šola
Litija v okviru javnega zavoda ZIK Litija nadaljuje s svojim
delom kot vršilec dolžnosti ravnatelja zavoda.
Razpis za imenovanje ravnatelja zavoda se opravi najkasneje v roku 3 mesecev od dneva, ko se začne uporabljati
ta odlok, na način in po postopku, določenim z zakonom in
s tem odlokom.
30. člen
Vršilec dolžnosti ravnatelja je dolžan poleg nalog, za
katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod
uskladi organizacijo dela ter oblikuje organe zavoda v skladu
s tem odlokom najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi tega
odloka, ter po uveljavitvi tega odloka priglasiti vpis zavoda v
sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pri pristojnih
službah ministrstva za ﬁnance pridobiti davčno številko in
transakcijski račun zavoda ter priglasiti vpis zavoda v razvid
izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja
pri pristojnem ministrstvu oziroma šolski upravi.
Svet zavoda je dolžan ustanoviteljicama predložiti statut
zavoda najkasneje v 3 mesecih po svojem konstituiranju.
31. člen
Javni zavod Glasbena šola Litija – Šmartno je pravna
naslednica javnega zavoda ZIK Litija – organizacijske enote Glasbene šole Litija, ki je bil vpisan v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod reg. vl. št. 10062200,
in prevzame vse pravice in obveznosti te enote po bilanci
stanja na dan 31. 12. 2004. Vršilec dolžnosti ravnatelja pripravi predlog pogodbe o razdružitvi premoženja med javnim
zavodom Zavodom za izobraževanje in kulturo Litija in novo
ustanovljenim zavodom Glasbena šola Litija – Šmartno, h
kateri ustanoviteljici podata svoje soglasje.
Novo ustanovljeni javni zavod Glasbena šola Litija –
Šmartno je dolžan prevzeti vse obstoječe zaposlene kadre v
sedanji organizacijski enoti ZIK – Glasbena šola Litija iz javnega zavoda ZIK Litija v obsegu sedaj veljavne sistemizacije
in z njimi skleniti pogodbe o zaposlitvi.
32. člen
Z dnem uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija (Uradni
list RS, št. 13/98, 106/03) v vseh delih, ki se nanašajo na
njegovo organizacijsko enoto »Glasbena šola Litija«.
33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS, potem ko ga sprejmeta občinska sveta obeh občin
ustanoviteljic, uporabljati pa se začne od 1. 9. 2005 dalje.
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Št. 613-1/2004
Litija, dne 29. marca 2005.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.
Št. 613-1/2004
Šmartno pri Litiji, dne: 7. aprila 2005.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

LJUBLJANA
1709.

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne
občine Ljubljana za leto 2003

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) ter 27. člena
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in
28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 18. seji dne
4. 4. 2005 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Mestne občine
Ljubljana za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine
Ljubljana za leto 2003.
2. člen
Proračun Mestne občine Ljubljana je bil realiziran v
višini 48.824.388 tisoč tolarjev.
Realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov
in izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana 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 proračuna
Mestne občine Ljubljana po uporabnikih je prikazana v posebnem delu zaključnega računa proračuna.
3. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine
Ljubljana za leto 2003 se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 401-3/04-7
Ljubljana, dne 4. aprila 2005.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

Stran
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v tiso� tolarjih
Skupina,
Podskupina,

Naziv konta

Sprejeti
prora�un

Veljavni
prora�un

Realizacija

2003

2003

2003

2

3

4

5

Konto

1

I.
70

700
7000

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
DAV�NI PRIHODKI
(700+701+702+703+704+705+706)
DAVKI NA DOHODEK IN DOBI�EK
Dohodnina

Indeks

Indeks

6=5/3*100

7=5/4*100

49.916.649

50.190.027

45.823.454

91,80

91,30

42.789.569

42.825.673

39.823.656

93,07

92,99

29.329.896
29.329.896

29.329.896
29.329.896

27.447.624
27.447.624

93,58
93,58

93,58
93,58

701

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

0

0

0

702

DAVKI NA PLA�ILNO LISTO IN DELOVNO SILO

0

0

0

9.591.445
6.279.928

9.627.549
6.316.033

8.793.040
6.095.243

91,68
97,06

91,33
96,50

703
7030

DAVKI NA PREMOŽENJE
Davki na nepremi�nine

1.600

1.600

2.319

144,92

144,92

206.000

206.000

246.989

119,90

119,90

Davki na promet nepremi�nin in na finan�no premoženje

3.103.917

3.103.917

2.448.489

78,88

78,88

704
7044
7045
7046

DOMA�I DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
Davki na posebne storitve
Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti
Pristojbine za motorna vozila

3.868.228
290.000
0
0

3.868.228
290.000
0
0

3.582.992
252.585
0
0

92,63
87,10

92,63
87,10

7047

Drugi davki na uporabo blaga in storitev

3.578.228

3.578.228

3.330.407

93,07

93,07

7048

Davki na motorna vozila

0

0

0

705

DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN
TRANSAKCIJE

0

0

0

706

DRUGI DAVKI

0

0

0

4.675.500

4.784.491

5.060.873

108,24

105,78

1.568.000

1.599.605

1.684.579

107,43

105,31

0

0

45.661

55.000

55.000

13.770

25,04

25,04

7031

Davki na premi�nine

7032

Davki na dediš�ine in darila

7033

71
710
7100

NEDAV�NI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBI�KU IN DOHODKI OD
PREMOŽENJA

7102

Prihodki od udeležbe na dobi�ku in dividend javnih podjetij,
javnih skladov in javnih finan�nih inštitucij
Prihodki od udeležbe na dobi�ku drugih podjetij in finan�nih
institucij
Prihodki od obresti

7103

Prihodki od premoženja

7101

25.000

25.000

60.911

243,64

243,64

1.488.000

1.519.605

1.564.237

105,12

102,94

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

410.000

410.000

258.838

63,13

63,13

7111

Upravne takse in pristojbine

410.000

410.000

258.838

63,13

63,13

DENARNE KAZNI

280.000

280.000

199.248

71,16

71,16

7120

712

Denarne kazni

280.000

280.000

199.248

71,16

71,16

713
7130

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
Prihodki od prodaje blaga in storitev

213.500
213.500

264.052
264.052

240.368
240.368

112,58
112,58

91,03
91,03

DRUGI NEDAV�NI PRIHODKI

2.204.000

2.230.833

2.677.840

121,50

120,04

Drugi nedav�ni prihodki

2.204.000

2.230.833

2.677.840

121,50

120,04

714
7141
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v tiso� tolarjih
Skupina,
Podskupina,

Naziv konta

Sprejeti
prora�un

Veljavni
prora�un

Realizacija

2003

2003

2003

2

3

4

5

Konto

1

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

720
7200

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

7201

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

7203

Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

Indeks

Indeks

6=5/3*100

7=5/4*100

2.339.580

2.339.580

694.556

29,69

29,69

1.359.580
1.356.600

1.359.580
1.356.600

16.077
14.172

1,18
1,04

1,18
1,04

2.800

2.800

1.905

68,02

68,02

180

180

0

0

0

0

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠ� IN
NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš�

980.000

980.000

678.479

69,23

69,23

980.000

980.000

678.479

69,23

69,23

PREJETE DONACIJE (730+731)

12.000

33.044

33.044

275,37

100,00

2.000
2.000

12.701
12.701

10.701
10.701

535,07
535,07

84,25
84,25

0

0

0

10.000
10.000

20.343
20.343

22.343
22.343

223,43
223,43

109,83
109,83

100.000

207.238

211.325

211,33

101,97

100.000

207.238

211.325

211,33

101,97

100.000

192.229

196.315

196,32

102,13

0

15.010

15.010

7221

73
730
7300

PREJETE DONACIJE IZ DOMA�IH VIROV
Prejete donacije iz doma�ih virov za teko�o porabo

7301

Prejete donacije iz doma�ih virov za investicije

731
7310

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
Prejete donacije iz tujine za teko�o porabo

74
740

TRANSFERNI PRIHODKI (740)

7400

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINAN�NIH INSTITUCIJ
Prejeta sredstva iz državnega prora�una

7401

Prejeta sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti

100,00

Stran
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v tiso� tolarjih

Skupina,
Podskupina,

Naziv konta

Sprejeti
prora�un

Veljavni
prora�un

Realizacija

2003

2003

2003

2

3

4

5

Konto

1

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

400
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4009
401

TEKO�I ODHODKI (400+401+402+403+404+409)

PLA�E IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
Pla�e in dodatki
Regres za letni dopust
Povra�ila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo
Pla�e za delo nerezidentov po pogodbi
Drugi izdatki zaposlenim

Indeks

Indeks

6=5/3*100

7=5/4*100

52.828.252

53.101.631

48.689.563

92,17

91,69

12.605.797

12.659.701

11.437.159

90,73

90,34

2.299.489
1.994.277
74.808
164.739
39.054
11.600
2.531
12.480

2.299.489
2.002.737
74.124
154.905
37.130
20.807
0
9.785

2.296.180
1.995.426
74.124
158.908
37.130
20.807
0
9.785

99,86
100,06
99,09
96,46
95,07
179,37

99,86
99,63
100,00
102,58
100,00
100,00

78,41

100,00

323.702

323.702

331.338

102,36

102,36

180.174
140.271
1.222
2.036

179.047
141.418
1.214
2.023

182.134
145.911
1.235
2.058

101,09
104,02
101,07
101,09

101,72
103,18
101,70
101,72

9.332.799
672.610
330.775
694.813
56.293
67.003
5.995.727
82.608
358.000
99.587
975.383

9.386.703
752.347
320.365
665.683
49.291
65.899
5.993.300
115.802
402.215
99.587
922.214

8.435.761
685.744
196.838
649.643
42.747
40.044
5.389.030
111.298
404.705
124.745
790.967

90,39
101,95
59,51
93,50
75,94
59,76
89,88
134,73
113,05
125,26
81,09

89,87
91,15
61,44
97,59
86,72
60,77
89,92
96,11
100,62
125,26
85,77

4010
4011
4012
4013

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO
VARNOST
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za porodniško varstvo

402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Teko�e vzdrževanje
Najemnine in zakupnine (leasing)
Kazni in odškodnine
Davek na izpla�ane pla�e
Drugi operativni odhodki

403
4031

PLA�ILA DOMA�IH OBRESTI
Pla�ila obresti od kreditov poslovnim bankam

213.766
213.766

213.766
213.766

174.129
174.129

81,46
81,46

81,46
81,46

409
4090
4091

REZERVE
Splošna prora�unska rezervacija
Prora�unska rezerva

436.041
234.853
201.188

436.041
234.853
201.188

199.751
199.751
0

45,81
85,05

45,81
85,05

20.885.557

20.961.184

20.485.749

98,09

97,73

SUBVENCIJE
Subvencije javnim podjetjem
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

1.214.849
1.000.000
214.849

1.250.954
1.000.000
250.954

1.231.792
985.000
246.792

101,39
98,50
114,87

98,47
98,50
98,34

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
Nadomestila pla�
Štipendije
Drugi transferi posameznikom

8.619.889

8.619.889

8.580.297

99,54

99,54

11.816
2.500
66.603
8.538.969

11.816
2.500
66.603
8.538.969

11.816
2.500
63.944
8.502.037

100,00
100,00
96,01
99,57

100,00
100,00
96,01
99,57

2.371.951

2.398.818

2.366.012

99,75

98,63

4120

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN
USTANOVAM
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

2.371.951

2.398.818

2.366.012

99,75

98,63

413
4130
4131
4132
4133

DRUGI TEKO�I DOMA�I TRANSFERI
Teko�i transferi drugim ravnem države
Teko�i transferi v sklade socialnega zavarovanja
Teko�i transferi v druge javne sklade in agencije
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih

8.678.869
1.162.970
715.985
771.512
6.028.402

8.691.524
1.164.970
707.673
771.512
6.047.370

8.307.648
1.164.871
616.799
581.680
5.944.298

95,72
100,16
86,15
75,39
98,60

95,58
99,99
87,16
75,39
98,30

0

0

0

41
410
4100
4102
411
4112
4115
4117
4119
412

414

TEKO�I TRANSFERI (410+411+412+413+414)

TEKO�I TRANSFERI V TUJINO
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v tiso� tolarjih
Skupina,
Podskupina,

Naziv konta

Sprejeti
prora�un

Veljavni
prora�un

Realizacija

2003

2003

2003

2

3

4

5

Konto

1

42
420
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4208

43
430
4301
4302
4303
4307

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

Indeks

Indeks

6=5/3*100

7=5/4*100

11.284.804

11.392.863

10.556.923

93,55

92,66

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
Nakup zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljiš� in naravnih bogastev
Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija,

11.284.804
226.000
0
506.356
21.834
4.407.185
3.141.618
1.986.268
995.543

11.392.863
259.760
2.574
501.100
21.234
4.472.594
3.134.108
1.986.554
1.014.939

10.556.923
229.146
2.428
367.496
10.175
4.365.906
2.719.797
1.957.858
904.117

93,55
101,39
72,58
46,60
99,06
86,57
98,57
90,82

92,66
88,21
94,31
73,34
47,92
97,61
86,78
98,56
89,08

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

8.052.094

8.087.882

6.209.732

77,12

76,78

8.052.094
1.367.194
203.250
3.278.228
3.203.422

8.087.882
1.367.194
239.289
3.293.238
3.188.161

6.209.732
574.097
199.744
2.608.646
2.827.245

77,12
41,99
98,27
79,57
88,26

76,78
41,99
83,47
79,21
88,68

-2.911.604

-2.911.604

-2.866.109

98,44

98,44

INVESTICIJSKI TRANSFERI
Kapitalski transferi javnim skladom in agencijam
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam
Investicijski transferi javnim podjetjem
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim
gospodarskim službam

III. PRORA�UNSKI PRESEŽEK (PRORA�UNSKI
PRIMANJKLJAJ) (I.-II)

B. RA�UN FINAN�NIH TERJATEV IN NALOŽB
v tiso� tolarjih
Skupina,
Podskupina
,
Konto
1

Naziv konta
2

IV. PREJETA VRA�ILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)

Sprejeti
prora�un

Veljavni
prora�un

Realizacija

2003

2003

2003

3

4

5

Indeks

Indeks

6=5/3*100

7=5/4*100

80.193

80.193

39.429

49,17

49,17

80.193

80.193

39.429

49,17

49,17

0
0

0
0

34.488
34.488

80.193
2.562

80.193
2.562

4.941
2.609

6,16
101,84

6,16
101,84

1.626

1.626

2.332

143,38

143,38

76.005

76.005

0

0

0

0

DANA POSOJILA IN POVE�ANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441)

0

0

0

440
4403

DANA POSOJILA
Dana posojila finan�nim institucijam

0

0

0

441
4412

POVE�ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
Pove�anje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

0

0

0

80.193

80.193

39.429

49,17

49,17

-2.831.411

-2.831.411

-2.826.680

99,83

99,83

75

PREJETA VRA�ILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)

750
7500

PREJETA VRA�ILA DANIH POSOJIL
Prejeta vra�ila danih posojil- od posameznikov

751
7511

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v
finan�nih institucijah
Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v
privatnih podjetjih
Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev

7512
7513

V. DANA POSOJILA IN POVE�ANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
44

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ )
(PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL) (I.+IV) (II.+V)

Stran
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C. RA�UN FINANCIRANJA
Naziv konta

Skupina,
Podskupina,
Konto
1

2

VIII. ZADOLŽEVANJE (50)

Sprejeti
prora�un
2003

Veljavni
prora�un
2003

3

4

v tiso� tolarjih

Realizacija

Indeks

Indeks

6=5/3*100

7=5/4*100

2003
5

2.000.000

2.000.000

2.000.000

100,00

100,00

50

ZADOLŽEVANJE ( 500+501)

2.000.000

2.000.000

2.000.000

100,00

100,00

500
5001

DOMA�E ZADOLŽEVANJE
Najeti krediti pri poslovnih bankah

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

100,00
100,00

100,00
100,00

0

0

0

130.094

130.094

134.825

103,64

103,64

501

ZADOLŽEVANJE V TUJINI

IX. ODPLA�ILO DOLGA (55)
55

ODPLA�ILA DOLGA (550+551)

130.094

130.094

134.825

103,64

103,64

550
5501

ODPLA�ILA DOMA�EGA DOLGA
Odpla�ilo kreditov poslovnih bankam

130.094
130.094

130.094
130.094

134.825
134.825

103,64
103,64

103,64
103,64

5504

Odpla�ilo glavnice vrednostnih papirjev

0

0

0

ODPLA�ILA DOLGA V TUJINO

0

0

0

551

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VIII-IX)

1.869.906

1.869.906

1.865.175

99,75

99,75

XI.

POVE�ANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RA�UNIH (VII-X)

-961.505

-961.505

-961.505

100,00

100,00
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Realizacija prora�una Mestne ob�ine Ljubljana za leto 2003 se odraža v naslednjih
zneskih v tiso� tolarjih:

Sprejeti prora�un

Veljavni prora�un

Realizacija

2003

2003

2003

A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI

49.916.649

50.190.027

45.823.454

II.

SKUPAJ ODHODKI

52.828.252

53.101.631

48.689.563

III.

PRORA�UNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK

-2.911.604

-2.911.604

-2.866.108

B)

RA�UN FINAN�NIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRA�ILA POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV

80.193

80.193

39.429

V.

DANA POSOJILA IN POVE�ANJE KAP. DELEŽEV

0

0

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)

80.193

80.193

39.429

C)

RA�UN FINANCIRANJA

VIII.

ZADOLŽEVANJE PRORA�UNA

2.000.000

2.000.000

2.000.000

IX.

ODPLA�ILA DOLGA

130.094

130.094

134.825

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)

1.869.906

1.869.906

1.865.175

XI.

POVE�ANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RA�UNIH

-961.505*

-961.505

-961.505**

*

Znesek v višini 961.505 tiso� tolarjev je enak oceni prenesenih sredstev iz leta 2002.

** Znesek v višini 961.505 tiso� tolarjev (961.505 tiso� tolarjev - 0 tolarjev) je enak razliki v stanju sredstev na ra�unu prora�una na
dan 31.12.2002 in 31.12.2003 po zaklju�nem ra�unu.
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METLIKA

1710.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odločba Ustavnega sodišča RS, 45/94 – Odločba Ustavnega sodišča RS, 57/94,
14/95, 20/95 – Odločba Ustavnega sodišča RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – Odločba Ustavnega sodišča RS, 44/96
– Odločba Ustavnega sodišča RS, 26/97, 70/97 in 10/98) ter
18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99,
71/01 in 62/02) je Občinski svet občine Metlika na 14. redni
seji dne 18. novembra 2004 sprejel

SKLEP
I
Na parc. št. 4064/2, pot v izmeri 268 m2, vpisani pod
S008 k.o. Metlika, ki je nepremičnina v splošni rabi – pota
Metlika, se ukine javno dobro.
II
Na parc. št. 3542/6, odlagališče odpadkov v izmeri
731 m2, vpisani pod vlož. št. 2370, ki je v lasti Občine Metlika, Mestni trg 24, Metlika, se vzpostavi status grajenega
javnega dobra.
Št. 466-14/04
Metlika, dne 18. novembra 2004.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

MORAVSKE TOPLICE
1711.

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o
dodeljevanju sredstev za pospeševanje in
razvoj kmetijstva v Občini Moravske Toplice

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00), 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00), 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01 in 69/02) je Občinski
svet občine Moravske Toplice na 18. redni seji dne 31. marca
2005 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in
razvoj kmetijstva v Občini Moravske Toplice
1. člen
V pravilniku o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in
razvoj kmetijstva v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS,
št. 94/02 in 28/03) se v 3. členu za četrto alinejo dodajo peta,
šesta, sedma in osma alineja z naslednjim besedilom:
»– subvencioniranje testiranja škropilnih naprav;
– spodbujanje vključevanja kmetov v ukrepe kmetijske
politike;
– soﬁnanciranje manjših agromeliorativnih del na komasacijskih območjih;
– soﬁnanciranje kemičnih analiz zemlje.«

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V 12. členu se za 4. točko dodajo točke 5., 6., 7. in 8. z
naslednjim besedilom:
» 5. Subvencioniranje testiranja škropilnih naprav
Namen:
Varstvo in ohranjanje okolja
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci do subvencije so ﬁzične osebe s stalnim
bivališčem v Občini Moravske Toplice
– soﬁnanciranje se uveljavlja na podlagi zahtevka, predloženega plačanega računa o opravljenem testiranju, ki ga
izda za testiranje pooblaščena ustanova, ter potrdila, iz katerega je razvidno, da je naprava usposobljena za delo.
Višina pomoči:
– subvencionira se do 50% cene testiranja ustrezne in
tehnično dovoljene škropilne naprave.
6. Spodbujanje vključevanja kmetov v ukrepe kmetijske
politike
Namen:
Spodbujanje uvajanja Slovenskega kmetijskega okoljskega programa ter drugih ukrepov kmetijske politike
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vključenost v določene ukrepe kmetijske politike – integrirano poljedelstvo, integrirano sadjarstvo, integrirano vinogradništvo, integrirano vrtnarstvo ali ekološko kmetovanje
– soﬁnanciranje se uveljavlja na podlagi zahtevka in
predloženega plačanega računa za opravljeno kontrolo.
Višina pomoči:
– soﬁnancira se do višine 50% upravičenih stroškov
kontrole vključenosti v integrirano poljedelstvo, integrirano
sadjarstvo, integrirano vinogradništvo, integrirano vrtnarstvo
ali ekološko kmetovanje.
7. Soﬁnanciranje manjših agromeliorativnih del na komasacijskih območjih
Namen:
Omogočiti kvalitetno izvedbo komasacij s soﬁnanciranjem krčenja zarasti, predvidenega v idejni zasnovi ureditve
komasacijskega območja
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci do subvencije so ﬁzične osebe s stalnim
bivališčem v Občini Moravske Toplice.
– soﬁnanciranje se uveljavlja na podlagi zahtevka in
predloženega plačanega računa za izkop panjev (posek zarasti ni predmet soﬁnanciranja).
Višina pomoči:
– soﬁnancira se izkop panjev v višini do 30% stroškov
za krčenje zarasti, predvideno v idejni zasnovi ureditve komasacijskega območja
8. Soﬁnanciranje kemičnih analiz zemlje
Namen:
Varstvo in ohranjanje okolja
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci do subvencije so ﬁzične osebe s stalnim
bivališčem v Občini Moravske Toplice
– soﬁnanciranje se uveljavlja na podlagi zahtevka in predloženega plačanega računa za opravljene kemične analize.
Višina pomoči:
– subvencionira se do 50% cene kemične analize zemlje.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika se objavijo v
Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji
dan po objavi, uporabljajo pa se od 1. 1. 2005.
Št. 414-03/02-7/2005
Moravske Toplice, dne 31. marca 2005.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot univ. dipl. org., ek. l. r.
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NOVO MESTO
1712.

Program priprave za spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta za Vrtni center Bučna vas v
Novem mestu

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) ter 27. člena in v povezavi
z drugim odstavkom 34. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr. in 58/03-ZZK-1) je
župan Mestne občine Novo mesto dne 13. 4. 2005 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
za Vrtni center Bučna vas v Novem mestu
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
sprememb in dopolnitev ZN
Za območje na jugovzhodni strani krožnega križišča
Ljubljanske ceste s severno obvoznico Novega mesta je bil
v avgustu 2002 sprejet zazidalni načrt za Vrtni center Bučna
vas v Novem mestu (Odlok o zazidalnem načrtu objavljen v
Uradnem listu RS, št. 74/02). Območje urejanja je namenjeno
poslovnim dejavnostim in je razdeljeno na tri ureditvene enote;
dve sta namenjeni poslovnim objektom (za trgovske, gostinske
in določene vrste storitvenih dejavnosti), tretja pa javnemu
cestnemu omrežju, ki vključuje tudi potek primarne komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
Objekt v ureditveni enoti P1 ima del parkirnih površin v
kleti objekta in je zasnovan tako, da ga ni možno realizirati
kot več samostojnih, zaključenih celot v primeru dveh ali več
investitorjev. Sedanja lastnika zemljišč v območju urejanja,
t.j. Semenarna Ljubljana d.d. in CGP, cestno in gradbeno
podjetje, d.d., Novo mesto želita graditi prostorsko in lastniško ločena objekta, zato sta predlagala pripravo sprememb
in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta (v nadaljnjem
besedilu: spremembe in dopolnitve ZN), ki bo to omogočal.
Ker gre za gradnjo in ureditve, za katere ni predpisana
obveznost presoje vplivov na okolje, predlagane spremembe
pa tudi ne vplivajo na kulturno dediščino in ne na rabo sosednjih zemljišč ali objektov, se spremembe in dopolnitve
ZN vodi skladno s 34. členom Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v
nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) po skrajšanem postopku.
Pravna podlaga za pripravo predmetnih sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta so:
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Mestne občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski
list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list
RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93,
60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96,
32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99, 92/99,
52/00, 12/01, 33/01, 49/01, 68/01, 72/01, 4/02, 22/02, 35/02,
69/02, 97/03, 15/04, 89/04 in 99/04) ter
– Odlok o zazidalnem načrtu za Vrtni center Bučna vas
(Uradni list RS, št. 74/02).
2. člen
Predmet in programska izhodišča za pripravo sprememb in
dopolnitev ZN
Predmet obravnave v spremembah in dopolnitvah ZN
je določitev urbanističnih in krajinskih rešitev ter lokacijskih
in tehničnih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo
objektov ter pogojev za druge ureditve, potrebne za funkcioniranje trgovskega in vrtnega centra.
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3. člen
Območje sprememb in dopolnitev ZN
Območje urejanja po sprejetem ZN se zaradi predmetnih sprememb in dopolnitev ne spreminja. Obsega zemljišča
parc.št. 887/7 – del v k.o. Daljni vrh ter parc. št. 644 – del,
1085/1 pot, 645/1, 645/28 in 645/29, vse v k.o. Bršljin oziroma po parcelaciji naslednja zemljišča s parc.št. 886/2 del,
887/1 in 887/2 v k.o. Daljni vrh ter parc. št. 644/1, 644/2,
644/3, 644/4, 644/5, 645/29, 645/37, 645/38, 645/39, 645/40,
645/41, 1085/3 pot, 1085/4 pot, 1085/5 pot in 1085/6 pot, vse
v k.o. Bršljin.
4. člen
Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN morajo s svojimi
smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev ZN sodelovati naslednji nosilci
urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Območna enota Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo
mesto,
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto,
Seidlova cesta 1, Novo mesto,
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor
za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, izpostava Novo
mesto, Ljubljanska cesta 47, Novo mesto,
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje
Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo
mesto,
5. Komunala d.o.o. Novo mesto, Podbevškova 12, Novo
mesto,
6. Elektro Ljubljana, DE Elektro Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto,
7. Telekom Slovenije, d.d., Regionalna enota tk omrežja
vzhod, Novi trg 7a, Novo mesto,
8. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
9. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za krajevne
skupnosti in komunalne zadeve, Seidlova cesta, 1, Novo
mesto.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev
ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi
drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem
odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred začetkom priprave sprememb in dopolnitev ZN
morajo nosilci urejanja prostora iz te točke na zahtevo pripravljavca le-tega podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi
ureditvami smernice za načrtovanje, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi predloga sprememb in dopolnitev ZN za javno
razgrnitev, k dopolnjenemu predlogu dokumenta pa morajo
na zahtevo pripravljavca dokumenta podati mnenje o upoštevanju predhodno podanih smernic. Nosilci urejanja prostora
morajo v skladu s tretjim odstavkom 34. člena ZureP-1 podati
smernice in mnenja v 15 dneh od podane zahteve. Kolikor se
smernic in mnenj v zakonsko določenem roku ne pridobi, se
šteje, kot da so smernice podane.
5. člen
Strokovne podlage za načrtovane prostorske ureditve in
način pridobitve strokovnih rešitev ter geodetskih podlag
Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno
upoštevati veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru ter že izdelane strokovne podlage, in sicer:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega
plana Mestne občine Novo mesto,
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
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– podatke o naravnih lastnostih prostora,
– druge elemente obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve...),
– podatke o programih investitorjev.
Posebne strokovne podlage za spremembe in dopolnitve ZN se pripravijo v obsegu in vsebini kot jih predpisuje
Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Geodetske podlage za obravnavano območje pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev ZN zagotovita naročnika tega dokumenta.
6. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja
sprememb in dopolnitev ZN
Gradivo za pridobitev
smernic

15 delovnih dni po sprejetju programa priprave in
podpisu pogodbe

Predlog sprememb in dopolnitev ZN
za javno razgrnitev

30 delovnih dni po pridobitvi smernic nosilcev
urejanja prostora in izboru
variantne rešitve

Stališča do pripomb iz
javne razgrnitve

5 delovnih dni po prejemu
pripomb iz JR

Dopolnjeni predlog sprememb in dopolnitev ZN

20 delovnih dni po sprejetju stališč do pripomb

Predlog sprememb in dopolnitev ZN
za sprejem

10 delovnih dni po pridobitvi mnenj k dopolnjenemu
predlogu sprememb in dopolnitev ZN

Kompletacija dokumenta

5 delovnih dni po sprejetju
sprememb in dopolnitev
ZN na občinskem svetu

– Predlog sprememb in dopolnitev ZN za javno razgrnitev se izdela na podlagi strokovnih podlag ter smernic
nosilcev urejanja prostora.
– Predlog sprememb in dopolnitev ZN obravnava župan
in ga s sklepom posreduje v 15 dnevno javno razgrnitev.
Sklep se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine
Novo mesto ter v krajevni skupnosti Bučna vas. V času javne
razgrnitve mora biti izvedena tudi javna obravnava.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev ZN.
– V času javne razgrnitve Občinski svet obravnava
predlog sprememb in dopolnitev ZN.
– Po končani javni razgrnitvi župan na predlog izdelovalca zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v
času trajanja javne razgrnitve in poskrbi za pripravo dopolnjenega predloga dokumenta.
– K dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev
ZN pridobi pripravljavec mnenja pristojnih nosilcev urejanja
prostora o upoštevanju predhodnih smernic.
– Po pridobitvi mnenj izdelovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev ZN za sprejem.
– Župan posreduje predlog sprememb in dopolnitev ZN
občinskemu svetu, skupaj s sprejetimi stališči v obravnavo in
mu predlaga sprejem le-tega z odlokom.
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
Organizacija priprave in obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem
sprememb in dopolnitev ZN
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN je Mestna
občina Novo mesto.
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Naročnika sprememb in dopolnitev ZN ter investitorja
gradenj sta Semenarna Ljubljana d.d. in CGP, cestno in
gradbeno podjetje, d.d., Novo mesto.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN je na predlog
naročnikov Topos d.o.o., Dolenjske Toplice.
Sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN zagotovita naročnika, vsak do ene polovice.
8. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati z dnem objave.
Št. 464-05-95/04
Novo mesto, dne 13. aprila 2005.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

PODLEHNIK
1713.

Sklep o uradnem elektronskem naslovu
Občinske uprave občine Podlehnik

Na podlagi šestega odstavka 5. člena uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom
(Uradni list RS, št. 91/01) in 29. člena statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99, 46/01 in 81/02) izdajam

SKLEP
o uradnem elektronskem naslovu Občinske
uprave občine Podlehnik
1. člen
Občinska uprava Občine Podlehnik uradno posluje z
elektronskim naslovom, ki se glasi:
obcina.podlehnik@podlehnik.si. Sporočila, prejeta na
navedeni naslov, redno pregleduje in sprejema tajnik Občine
Podlehnik.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine
Podlehnik (Uradni list RS, št. 24/02).
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01/100-2005
Podlehnik, dne 1. aprila 2005.
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

POSTOJNA
1714.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kazarje
v Postojni

Na osnovi 77. in 78. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98

Uradni list Republike Slovenije
in 66/99) je Občinski svet občine Postojna dne 19. 4. 2005
sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu Kazarje
v Postojni
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt
Kazarje v Postojni (v nadaljevanju: OLN), ki ga je izdelal AGA
– Atelje za geodezijo in arhitekturo d.o.o. Postojna, v decembru 2004 in dopolnil aprila 2005 pod št. 33/03.
(2) Občinski lokacijski načrt je sestavljen iz besedila in
graﬁčnega dela.
(3) Sestavni del lokacijskega načrta so tudi priloge, ki
so določene s tem odlokom.
2. člen
(sestavine lokacijskega načrta)
(1) Besedilo in graﬁčni del lokacijskega načrta sta sestavni del tega odloka.
(2) Besedilo OLN obsega:
1. Ureditveno območje lokacijskega načrta Kazarje
2. Umestitev prostorske ureditve v prostor
3. Zasnova rešitev prometne, energetske, vodovodne
in druge infrastrukture
4. Rešitve in ukrepi za varovanje okolje, ohranjanje
narave, varstvo kulturne in naravne dediščine
5. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami
6. Načrt parcelacije
7. Etapnost izvedbe
8. Drugi pogoji
9. Roki za izvedbo prostorskih ureditev
(3) Graﬁčni del OLN obsega:
1. Ureditveno območje M 1:500
2. Arhitektonsko zazidalna situacija M 1:500
3. Prerezi M 1:250
4. Prostorska predstavitev
5. Površine javno dobro M 1:1000
6. Načrt parcelacije M 1:500
7. Etapnost M 1:1000
8. Zbirna situacija komunalnih naprav M 1:500
9. Situacija prometne ureditve M 1:500
10. Situacija kanalizacije M 1:500
11. Situacija vodovoda M 1:500
12. Situacija plinovoda M 1:500
13. Elektroinstalacije – jaki tok M 1:500
14. Elektroinstalacije – šibki tok M 1:500
(2) Ta odlok se objavi skupaj s sklepom Občinskega
sveta občine Postojna, št. 03201-1/2005 z dne 19. 4. 2005,
v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
(priloge OLN)
(1) Tekstualni del:
1. Strokovne podlage za naravne in ustvarjene danosti
2. Izvlečki planov
3. Obrazložitev in utemeljitev OLN
4. Lastništvo objektov in zemljišč
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5. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
6. Seznam sprejetih in sektorskih aktov
7. Ocena stroškov za izvedbo OLN za javni del
8. Finančna konstrukcija
9. Povzetek za javnost
10. Spis postopka priprave in sprejemanja OLN
11. Program opremljanja stavbnih zemljišč
12. Strokovne podlage o vplivih na okolje
13. Primerjalna študija: Kapacitetna analiza in dimenzioniranje dveh križišč za navezavo zazidalnega območja OLN
Kazarje v Postojni na primerno cestno mrežo, CP Inženiring
d. o. o., oktober 2004
(2) Graﬁčni del:
1. Obstoječa infrastruktura
2. Obstoječa namembnost zemljišč
3. Lastništvo
4. člen
(velikost dopustnih odstopanj)
Odstopanja pri pripravi projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj so mogoča v okviru desetih procentov.
5. člen
OLN Kazarje je stalno na vpogled vsem zainteresiranim
pri pristojnih službah na Občini Postojna.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-4/03
Postojna, dne 19. aprila 2005.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

Povzetek vsebine programa opremljanja stavbnega
zemljišča za območje opremljanja, ki se ureja z občinskim lokacijskim načrtom Kazarje v Postojni
1.2.1. Ocena stroškov opremljanja stavbnega zemljišča
Ocena stroškov opremljanja stavbnega zemljišča je izdelana na naslednjih osnovah:
1. Ocena stroškov prometne in komunalne infrastrukture je izdelana na podlagi »Zasnove rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture«, ki so
jo izdelali odgovorni projektanti.
2. Ocena stroškov izdelave programa opremljanja in
projektne dokumentacije je upoštevana na podlagi sklenjenih
pogodb.
3. Inženiring storitve (vodenje in nadzor) so upoštevane
v višini 4,5% od izvedenih del.
4. V oceni stroškov je upoštevan tudi 20% davek na
dodano vrednost.
5. Ocena stroškov je izdelana v januarju 2005.
6. Ocena stroškov odškodnin za zemljišča za javne
površine je izdelana na podlagi ocene površin in cene 20
EUR /m2.
7. Vsi stroški so v SIT in EUR (srednji tečaj BS
13/1/2005: 1 EUR = 239,78 SIT).
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Na podlagi ocene posameznih stroškov je ocena vseh
stroškov opremljanja stavbnega zemljišča za OLN Kazarje
naslednja:
Postavka

v SIT

v EUR

Delež

500.000

2.085

0,11%

– OLN

3.000.000

12.511

0,66%

– PGD, PZI (2%)

6.699.205

27.939

1,48%

19.908.454

83.028

4,40%

0

0

0,00%

109.450.000

456.460

24,16%

6. Vodovod

30.500.000

127.200

6,73%

7. Plin

29.000.000

120.944

6,40%

– meteorna

24.836.500

103.580

5,48%

– fekalna

21.173.750

88.305

4,68%

9. Čistilna naprava

25.000.000

104.262

5,52%

10. Elektrika

72.000.000

300.275

15,89%

11. Telefon

23.000.000

95.921

5,08%

12. Nadzor (1,5%)

5.024.404

20.954

1,11%

13. Vodenje (3%)

10.751.061

44.837

2,37%

0

0

0

380.843.374

1.588.303

84,07%

72.186.984

301.055

15,93%

453.030.358

1.889.358

100,00%

1. Program opremljanja in novelacija
2. Dokumentacija

3. Stroški odškodnin
– za zemljišče (20 EUR/m2 + 2% davka)
4. Stroški rušitev
5. Prometna ureditev

8. Kanalizacija

14. Vrednost obstoječe cestne in komunalne infrastrukture
Skupaj
DDV (na zemljišče je poseben davek)
SKUPAJ

1.2.2. Delitev stroškov
Opredelitev zavezancev za plačilo stroškov komunalnega prispevka:
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na
objekte in omrežja lokalne komunalne infrastrukture ali ki
povečuje priključno moč obstoječih priključkov.
Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske
uprave z odločbo. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o
kateri odloča župan.
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico zahtevati sklenitev pogodbe.
Komunalni prispevek:
Po zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
112/02) je komunalni prispevek plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo, ki ga
zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini.
Komunalni prispevek se določi na podlagi programa
opremljanja glede na stopnjo opremljenosti zemljišč s komunalno infrastrukturo in drugo infrastrukturo ter glede na

priključno moč in zmogljivost komunalne infrastrukture. S
plačilom komunalnega prispevka občina jamči zavezancu,
da mu je omogočen priključek na lokalno komunalno infrastrukturo oziroma da bo ta v določenem roku in obsegu, kot
to določa program opremljanja, zgrajena in bo nanjo lahko
svoj objekt priključil.
Občina bo investitorjem novih objektov odmerila komunalni prispevek na podlagi tega programa opremljanja.
Investitorjem obstoječih objektov v II. območju pa bo
občina v primeru prizidav, nadzidav odmerila komunalni prispevek po “Odloku o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v
Občini Postojna” (Ur. l. RS, št. 71/2000).
Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske
uprave z odločbo. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o
kateri odloča župan.
1.2.3. Razdelitev stroškov in obračun komunalnega
prispevka
Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka so dolžni
plačati vse stroške, ki so opredeljeni s programom opremljanja.
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1.2.4. Površina gradbenih parcel
Po podatkih o parcelah v območju opremljanja in oceni
površine servisne ceste so površine gradbenih parcel naslednje:
Območje
I. območje
II. območje
III. območje
Javne površine
Skupaj

Opis
Obstoječi objekti
Pokopališče
Proizvodne, skladiščne, storitvene in posl. dej.
Cesta, zelenice

Površina
4.240,00
1.654,00
35.525,00
4.070,00
45.489,00

Delež
9,32%
3,63%
78,10%
8,95%
100,00%

1.2.5. Izračun stroškov opremljanja stavbnih zemljišč na m2 gradbenih površin
Na zavezance za plačilo komunalnega prispevka se delijo stroški opremljanja stavbnega zemljišča po m2 gradbenih
parcel v III. območju opremljanja.
Tako je strošek opremljanja stavbnega zemljišča
naslednji:
Območje
III. območje

Površina v m2

v SIT

v EUR

v SIT/m2

v EUR/m2

35.525

453.030.538

1.889.358

12.752

53,18

Po posameznih postavkah stroškov pa je strošek
komunalnega opremljanja na m2 gradbenih parcel naslednji:
Postavka
1. Program opremljanja in novelacija

SIT/m2

EUR/m2

Delež

14

0,06

0,11%

84

0,35

0,66%

189

0,79

1,48%

560

2,34

4,40%

0

0,00

0,00%

3.081

12,85

24,16%

6. Vodovod

859

3,58

6,73%

7. Plin

816

3,40

6,40%

– meteorna

699

2,92

5,48%

– fekalna

596

2,49

4,68%

9. Čistilna naprava

704

2,93

5,52%

2.027

8,45

15,89%

11. Telefon

647

2,70

5,08%

12. Nadzor (1,5%)

141

0,59

1,11%

13. Vodenje (3%)

303

1,26

2,37%

0

0

0

10.720

44,71

84,07%

2.032

8,47

15,93%

12.752

53,18

100,00%

2. Dokumentacija
– OLN
– PGD, PZI (2%)
3. Stroški odškodnin
– za zemljišče (20 EUR/m2 + 2% davka)
4. Stroški rušitev
5. Prometna ureditev

8. Kanalizacija

10. Elektrika

14. Vrednost obstoječe cestne in komun. infrastrukture
Skupaj
DDV (na zemljišče je poseben davek)
SKUPAJ
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Način revalorizacije in plačila komunalnega prispev-

Komunalni prispevek v industrijsko-obrtni coni Kazarje
Postojna je po cenah januar 2005 12.752 SIT/m2 za investitorje v III. območju.
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma
njenega dela v območju s komunalno infrastrukturo se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja
Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice
Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan
plačati komunalni prispevek v skladu s predpisi o urejanju
prostora in na podlagi 66. člena »Zakona o graditvi objektov«
pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Medsebojni odnosi v zvezi s plačili komunalnega prispevka bodo urejeni s pogodbo o plačilu komunalnega prispevka med investitorjem in občino Postojno.
ture

1.2.6. Način izvajanja skupne komunalne infrastruk-

Glede na to, da je zemljišče v območju opremljanja v
celoti v zasebni lasti, bo Občina Postojna s pooblaščenim
zastopnikom lastnika kot investitorjem komunalne infrastrukture na podlagi 76. člena Zakona o urejanju prostora sklenila
“Urbanistično pogodbo”. S to pogodbo bo določila, da bo
investitor vso predvideno komunalno infrastrukturo v območju opremljanja po lokacijskem načrtu izvedel v javno korist
oziroma da bo v določenem roku zagotovil opremljenost
zemljišča s komunalno infrastrukturo v skladu s programom
opremljanja.
V primeru, da bo urbanistična pogodba opredeljevala
tudi ﬁnančne obremenitve investitorja, ki bi jih sicer morala
prevzeti občina, se bodo te obremenitve odštele investitorju
od predpisanih dajatev občini, kar pa bo opredeljeno v tej
pogodbi.
1.2.7. Dinamika izvajanja investicijske naložbe
Dinamika zagotavljanja potrebnih ﬁnančnih sredstev bo
odvisna od zagotovljenih ﬁnančnih sredstev investitorja.
Št. 350-03-4/03
Postojna, dne 19. aprila 2005.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski
svet občine Postojna na 20. seji dne 19. 4. 2005 sprejel naslednji

SKLEP
Občinski svet občine Postojna sprejema Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kazarje v Postojni skupaj s Programom opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja: “Industrijsko obrtna cona Kazaje v Postojni” v drugem
branju.
Št. 03201-1/2005
Postojna, dne 19. aprila 2005.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

Uradni list Republike Slovenije
1715.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o splošnih merilih prostorskih ureditvenih
pogojev za naselja v Občini Postojna

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) ter 16. člena Statuta
Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98
in 66/99) in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna – prečiščeno besedilo, je Občinski svet občine
Postojna dne 19. 4. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih
merilih prostorskih ureditvenih pogojev
za naselja v Občini Postojna
(prečiščeno besedilo)

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Postojna (Uradne objave št. 19/90)
(v nadaljnjem besedilu: SPUP), ki jih je izdelal AGA, d.o.o.
– Atelje za geodezijo in arhitekturo Postojna pod št. 49/04, v
decembru 2004 in dopolnil aprila 2005.
(2) SPUP je sestavljen iz besedila.
(3) Sestavni del SPUP so tudi priloge, ki so določene s
tem odlokom.
2. člen
(sestavine SPUP)
(1) Besedilo SPUP je sestavni del tega odloka.
(2) Besedilo SPUP obsega:
1. Uvodne določbe
2. Načini urejanja
3. Vrste posegov v prostor
4. Pogoji za urbanistično oblikovanje območij ter arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav oziroma drugih
posegov v prostor
5. Merila in pogoji glede varovanja narave in kulturne
dediščine
6. Prometno urejanje
7. Merila in pogoji glede komunalnega in energetskega
urejanja ter telekomunikacij
8. Varovanje okolja
(3) Ta odlok se objavi skupaj s sklepom občinskega
sveta občine Postojna, št. 03201-1/2005 z dne 19. 4. 2005,
v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
(priloge SPUP)
(1) Tekstualni del:
1. Strokovne podlage, ki jih je izdelal AGA, d. o. o.
– Atelje za geodezijo in arhitekturo Postojna pod št. 49/04,
v oktobru 2004.
2. Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
3. Spis postopka priprave in sprejema SPUP
(2) Graﬁčni del:
1. Strokovne podlage, ki jih je izdelal AGA, d. o. o.
– Atelje za geodezijo in arhitekturo Postojna pod št. 49/04,
v oktobru 2004.
2. Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Postojna z dne
3. 8. 2004 in Naravovarstvene smernice za spremembe in
dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Postojna
z dne 15. 10. 2004.
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3. Kulturovarstvene smernice Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine v Novi Gorici, 2001, z naslovom
Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Postojna.
4. člen
(velikost dopustnih odstopanj)
Odstopanja pri pripravi projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj so podrobneje določena v besedilu SPUP.
5. člen
SPUP je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri
pristojnih službah na Občini Postojna.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-11/2004
Postojna, dne 19. aprila 2005.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski
svet občine Postojna na 20. seji dne 19. 4. 2005 sprejel naslednji

SKLEP
Občinski svet občine Postojna sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih merilih prostorskih
ureditvenih pogojev za naselja v občini Postojna (Uradne objave, št. 19/90) – prečiščeno besedilo, v drugem branju.
Št. 03201-1/2005
Postojna, dne 19. aprila 2005.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

PREVALJE
1716.
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A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SIT
SKUPAJ PRIHODKI
972.916.641,21
– Davčni prihodki
490.370.526,67
– Nedavčni prihodki
83.677.563,37
– Kapitalski prihodki
78.806.800,61
– Prejete donacije
13.026.881,25
– Transferni prihodki
307.034.869,31
SKUPAJ ODHODKI
1.015.632.163,94
– Tekoči odhodki
282.153.063,54
– Tekoči transferi
304.712.351,78
– Investicijski odhodki
325.091.878,53
– Investicijski transferi
103.674.870,09
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
-42.715.522,73
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
C) RAČUN FINANCIRANJA
Zadolževanje
Odplačilo domačega dolga
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

488.694,70
0,00
0,00
6.666.660,00
-48.893.488,03

3. člen
Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računih
proračuna na koncu leta 2004 v znesku 45.186.680,26 SIT,
se uporabi za ﬁnanciranje izdatkov prihodnjega leta.
4. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna Občine Prevalje za leto 2004, je
sestavni del tega odloka.
V splošnem in posebnem delu proračuna je v posameznih stolpcih prikazana realizacija proračuna 2003, veljavni
proračun za leto 2004, realizirani proračun za leto 2004 in
indeks med realiziranim in veljavnim proračunom za leto
2004.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 410-01-00/5
Prevalje, dne 14. aprila 2005.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 97/01 in 30/02) in 108. člena
Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) je
Občinski svet občine Prevalje na 19. redni seji dne 14. 4.
2005 sprejel

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Prevalje
za leto 2004, ki ga v splošnem delu sestavljajo bilanca prihodkov odhodkov, račun ﬁnančnih terjatev in naložb in račun
ﬁnanciranja.

Stran

2. člen
Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 2004 so znašali:

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Prevalje za leto 2004

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje
za leto 2004
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RAZKRIŽJE
1717.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Razkrižje za leto 2004

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 70/00 in 51/02), Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02) in 14. člena
Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01,
38/04) je Občinski svet občine Razkrižje na 16. redni seji dne
20. 4. 2005 sprejel

Stran
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Št.
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ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Razkrižje za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Razkrižje
za leto 2004.

skih:

2. člen
Zaključni račun proračuna se določi v naslednjih zne-

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
I.
Prihodki – zaključni račun 2004
7. Skupaj PRIHODKI
70 Davčni prihodki
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 Nedavčni prihodki
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Upravne takse
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 Kapitalski prihodki
720 Prodaja osnovnih sredstev
74 Transferni prihodki
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
II.
Odhodki – zaključni račun 2004
4 Skupaj ODHODKI
40 Tekoči odhodki
400 Plače in drugi izdatki
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 transferi
42 Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 Investicijski transferi
432 Investicijski transferi
III. Proračunski primanjkljaj
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
75 Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil

v SIT
163.341.951
46.413.154
37.084.349
2.452.824
6.875.981
14.195.008
1.576.258
588.017
1.833.758
10.196.975
225.365
225.365
102.508.424
102.508.424
v SIT
166.325.916
34.750.324
13.471.392
2.377.063
17.213.539
678.609
1.009.721
68.333.277
6.118.476
11.462.699
5.469.100
45.283.002
57.890.919
57.890.919
5.351.396
5.351.396
– 2.983.965

V.

Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV-V)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje proračuna
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga
55 Odplačilo dolga
550 Odplačilo domačega dolga
IX. Neto zadolževanje proračuna
(VII-VIII)
X. Zmanjšanje sredstev na računu
(III+VI+IX)

1.106.250
1.106.250
-1.106.250
-4.090.215

3. člen
Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije s sredstvi na
računu iz preteklega proračunskega leta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03/05-2
Šafarsko, dne 20. aprila 2005.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.

1718.

Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in
vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje
za leto 2005

Na podlagi 6. in 14. člena Statuta Občine Razkrižje
(Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04) in 4. člena Odloka o
plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega
zemljišča na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št.
30/96), ki se na podlagi 50. člena Statuta Občine Razkrižje do uveljavitve lastnih predpisov uporabljajo na območju
Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04) je
Občinski svet občine Razkrižje na 16. redni seji dne 20. 4.
2005 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni, stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje
za leto 2005
1. člen
Povprečna gradbena cena m2 uporabne stanovanjske
površine na območju Občine Razkrižje na dan 31. 12. 2004
znaša 146.112 SIT.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Razkrižje znašajo 15% gradbene
vrednosti objekta, in sicer:

Uradni list Republike Slovenije
– 8% od vrednosti objekta znašajo stroški kolektivne
komunalne opreme ali 11.689 SIT za m2 uporabne stanovanjske površine,
– 7% od vrednosti objekta znašajo stroški individualne
komunalne opreme ali 10.227,80 SIT za m2 uporabne stanovanjske površine.
3. člen
Cena za m2 stavbnega zemljišča se določi od povprečne
gradbene cene določene v 1. členu tega sklepa in znaša:
– v strnjenih naseljih (Gibina, Šafarsko, Razkrižje in
Veščica) 0,8% ali 1.168,90 SIT za m2
– na območju razpršene gradnje (Kopriva in Šprinc)
0,6% ali 876,70 SIT za m2.
Občinski svet občine Razkrižje lahko ceno m2 stavbnega zemljišča izjemoma zniža, vendar največ za 50% vrednosti cene iz prejšnjega odstavka tega člena.
4. člen
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se med letom valorizirajo
skladno z indeksi rasti cen gradbenih storitev v stanovanjski
gradnji, ki jih vodi GZS – Združenje gradbeništva in IGM
Slovenije.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Po uveljavitvi tega sklepa preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za
leto 2004 (Uradni list RS, št. 38/04).
Št. 352-01/05-6
Šafarsko, dne 20. aprila 2005.

Št.
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:

I.

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 neopredmetenih
dolgoročnih sredstev.
PREJETE DONACIJE
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki od drugih javnoﬁnančnih
institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in ﬁzičnim osebam,
ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

70

71

72

73
74

II.
40

41

42
43

Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.

SEŽANA
1719.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Sežana za leto 2004

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02; odl. US 6/94, 45/94, 20/95, 73/95,
9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 59/99 in 108/03), Zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99,
59/99, 61/99, 79/99 in 89/99), 98. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
in 110/02) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet občine
Sežana na seji dne 14. 4. 2005 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Sežana
za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sežana
za leto 2004, ki izkazuje naslednje stanje:
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III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

B)
IV.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

V.

VI.

Stran

4397

2.128.570.539
1.885.105.818
1.313.345.361
944.245.164
244.208.115
124.892.082
571.760.457
459.000.820
5.049.120
111.330
1.671.167
105.928.020
108.368.339
50.320.791
58.047.548
168.765
168.765
134.927.617
134.927.617
2.239.966.236
486.927.126
140.979.201
24.160.958
317.766.204
3.020.763
1.000.000
893.082.314
22.157.247
373.023.132
44.772.511
453.129.424
675.345.585
675.345.585
184.611.211
64.825.963
119.785.248

-111.395.697

28.149.518
4.974.518
23.175.000
–
–
–
28.149.518

C)

RAČUN FINANCIRANJA:

VII.
50

X.

ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILO DOLGA (55)
550 odplačilo domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-27.128.500
56.117.679

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

111.395.697

VIII.
IX.

69.994.373
69.994.373
69.994.373
13.876.694
13.876.694

Stran
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Zmanjšanje denarnih sredstev leta 2004 bremeni prenos denarnih sredstev leta 2003 in se prenaša v leto 2005 in
razporedi s proračunom za leto 2005.
2. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Sežana
po zaključnem računu za leto 2004 izkazujejo naslednje
stanje:
PRENOS IZ LETA 2003
PRIHODKI LETA 2004
ODHODKI LETA 2004
STANJE DENARNIH SREDSTEV 31. 12. 2004

SIT
SIT
SIT
SIT

18.312.022
1.000.000
–
19.312.022

Denarna sredstva rezervnega sklada se prenesejo v
rezervni sklad Občine Sežana za leto 2005.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-3/05-3
Sežana, dne 14. aprila 2005.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

1720.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda višje in
visokošolsko središče Sežana

Na podlagi 7. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 95/94, 8/96 in
36/00) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni
list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 14. 4. 2005 sprejel

1721.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list
RS št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet občine
Sežana na seji dne 14. 4. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na
območju Občine Sežana (Uradni list RS, št. 114/00, 100/03
in 112/04) se spremeni drugi odstavek 8. člena tako, da se
črta dodatne točke pod zaporedno številko 2. duty free shopi
4000 točk in pod zaporedno številko 3. trgovina z naftnimi
derivati 4000 točk, dosedanja 4. točka postane 2. točka,
dosedanja 5. točka postane 3. točka, dosedanja 6. točka postane 4. točka in dosedanja 7. točka postane 5. točka.
2. člen
V odloku o odpravi Odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine
Sežana in odpravi dela Pravilnika o merilih za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana ter spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana (Uradni list RS, št. 112/04) se v prvem odstavku
7. člena beseda »4. člena» pravilno glasi »5. člena«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-3/05-16
Sežana, dne 14. aprila 2005.

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda višje in visokošolsko središče
Sežana
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda višje in visokošolsko središče Sežana (Uradni list RS, št. 93/04) se v
drugem odstavku 6. člena spremeni in doda v štirinajsti alinei
besedilo, ki se glasi:
– sodeluje z Ministrstvom za šolstvo in šport in Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pri vključevanju v nacionalni program višjega in visokega šolstva in v
nacionalni raziskovalni program.
2. člen
V 10. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
Predstavnike zainteresirane javnosti imenujejo na predlog zavoda višji in visokošolski zavodi vključeni v ta zavod.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-3/05-12
Sežana, dne 14. aprila 2005.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine
Sežana

Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

1722.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč na območju Občine Sežana

Na podlagi prvega odstavka 100. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 52/99,
3/01 in 40/03) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni
list RS št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet občine
Sežana na seji dne14. 4. 2005 sprejel uradno prečiščeno
besedilo Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
na območju Občine Sežana, ki obsega:
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
na območju Občine Sežana (Uradni list RS, št. 114/00 z dne
11. 12. 2000)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine
Sežana (Uradni list RS, št. 100/03 z dne 17. 10. 2003)
– Odlok o odpravi Odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine
Sežana in o odpravi dela Pravilnika o merilih za plačilo
nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč na
območju občine Sežana ter o spremembah in dopolnitvah
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana (Uradni list RS, št. 112/04 z dne
15. 10. 2004)
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– Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na
območju Občine Sežana
(uradno prečiščeno besedilo)

1. člen
Za uporabo stavbnih zemljišč se v Občini Sežana plačuje nadomestilo, s katerim se zagotavljajo sredstva za gradnjo
in rekonstrukcijo omrežja komunalnih objektov in naprav primarnega pomena, ki so namenjena za skupno rabo.
2. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč se plačuje na
območju mest in naselij za zazidane in nezazidane površine,
ki so s prostorskimi akti Občine Sežana določena za širitev
naselij in so opremljena najmanj z vodovodnim in električnim
omrežjem.
3. člen
Obveznost plačila nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča se plačuje od nezazidanih stavbnih zemljišč.
Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno,
da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih
stavb, ki niso namenjena za potrebe zdravstva, socialnega
in otroškega varstva, šolstva, kulturo, znanosti in športa in
javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih
inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva,
socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulturo, znanosti in
športa in javne uprave.
4. člen
Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in
gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske
javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na
podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo
stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske infrastrukture. Če določena stavba nima določene
gradbene parcele, se do njene določitve za zazidano stavbno
zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri
stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5,
preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje
za nezazidano stavbno zemljišče.
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine
stavbe in nepokritih površin:
– za uporabno tlorisno površino stanovanja se šteje
čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju,
kuhinje, kopalnice, WC, shrambe in drugih zaprtih prostorov
stanovanja ter zaprtih garažnih prostorov v stavbi ali v posebnem objektu;
– za uporabno površino poslovnega prostora se šteje
tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki
tvorijo funkcionalno celoto s poslovnim prostorom.
5. člen
Pri določanju višine nadomestila se uporabljajo naslednja merila:
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami;
– kraj in namembnost stavbnega zemljišča.
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6. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča ali možnost priključitve na komunalne objekte in naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
– električno omrežje
10 točk
– vodovod brez hidrantne mreže
10 točk
– telefonsko naročniško omrežje
15 točk
– vodovod s hidrantno mrežo
15 točk
– kanalizacija
30 točk
– plin
10 točk
– javna cesta z asfaltiranim cestiščem
in cestno javno razsvetljavo
20 točk
– javne parkirne prostore
20 točk
– javno cesto v makadamski izvedbi
10 točk
7. člen
Stavbna zemljišča se ovrednotijo glede na kraj in namembnost po naslednjih štirih kategorijah:
– I. ktg.: stavbna zemljišča na območju mesta Sežana,
razen zazidanih stavbnih zemljišč Suhozemnega terminala
Sežana;
– II. ktg.: območja stavbnih zemljišč naselij Lokev, Dutovlje, Dane, Šmarje, Križ, Tomaj in zazidana stavbna zemljišča Suhozemnega terminala Sežana;
– III. ktg.: stavbna zemljišča ostalih vasi in naselij v
Občini Sežana;
– IV. ktg.: posebna pridobitna območja stavbnih zemljišč
na mejnih prehodih, ob AC, območje Lipice.
8. člen
Glede na kraj in namembnost uporabe se za m2 stavbnega zemljišča določijo točke po naslednji tabeli:
Kategorija
naselja

I.
II.
III.
IV.

Za
stanovanjske
namene

40
30
15
30

Za proizvod.
dejavnost

Za poslovno,
trgov. turistično
in gostinsko

120
90
45
200

150
100
80
300

Za družbene
dejavnosti
dejavnost

60
45
25
80

Dodatne točke se obračunajo za naslednje dejavnosti:
1. igralniška dejavnost
5000 točk
2. banke in zavarovalnice
1500 točk
3. proizvodnja, prenos in distribucija
električne energije
1000 točk
4. pobiranje cestnine
500 točk
5. telekomunikacijske storitve
500 točk
9. člen
Pri določilu višine nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se uporabijo merila kot so določena
v 5., 6., 7. in 8. členu tega odloka.
Vrednost točke za izračun nadomestila za nezazidana
stavbna zemljišča znaša 50% od vrednosti točke, določene
s sklepom v skladu s 15. členom odloka.
10. člen
Nadomestilo za uporabo nepokritih površin, ki se uporabljajo kot poslovni prostori se plačuje v višini 60% od vrednosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
11. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati lastnik ali neposredni uporabnik zemljišča oziroma dela
stavbe, lastnik ali najemnik stanovanja oziroma poslovnega
prostora.
12. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne
plačuje za zemljišča skladno z 59. členom zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89).
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Plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so tudi oproščeni:
– občani z nižjimi dohodki, ki na podlagi odločbe pristojnega Centra za socialno delo prejemajo denarni dodatek.
Zavezanca se oprosti plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na njegovo zahtevo. Vlogo mora
vložiti pri Občinski upravi občine Sežana za tekoče leto.
12.a člen
Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestila)
se v letu, v katerem pridobijo gradbeno dovoljenje ter imajo
na podlagi pravnomočne odločbe o odmeri komunalnega prispevka poravnane vse obveznosti do Občine Sežana, oprosti
plačilo nadomestila.
12.b člen
Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča, ki s prometom nezazidanih
stavbnih zemljišč omogočijo zaokroževanje in izkoriščanje
stavbnih zemljišč v skladu z občinskimi prostorskimi akti oziroma pridobitev zemljišč za izgradnjo javne infrastrukture, se
oprostijo plačila nadomestila za leto, v katerem je pogodba
sklenjena in overjena pri notarju oziroma je sklenjena v obliki
notarskega zapisa.
V primeru, da namerava zavezanec nezazidano stavbno zemljišče prodati po ceni, ki jo določi sodno zapriseženi
cenilec, pa pri tem ne uspe najti ustreznega kupca, lahko
z Občino Sežana (v nadaljevanju: občina) sklene ustrezno
pogodbo, na podlagi katere se zaveže prodati nezazidano
stavbno zemljišče.
S tako pogodbo se prodajalec zaveže, da bo v roku treh
mesecev od prejema obvestila, ki mu ga pošlje občina in v
katerem so navedeni potencialni kupci, sklenil kupoprodajo
pogodbo.
Sklenitev navedenih pogodb je tudi pogoj za oprostitev
plačila nadomestila za obdobje od sklenitve pogodbe z občino do sklenitve kupoprodajne pogodbe med zavezancem
in kupcem.
Zavezanec lahko sklene kupoprodajno pogodbo tudi
z drugimi kupci in drugačno ceno kot jo je določil cenilec,
vendar le do dneva prejetja obvestila občine.
V kolikor zavezanec od prejema obvestila, v roku treh
mesecev, občini ne predloži kupoprodajne pogodbe overjene pri notarju oziroma sklenjene v obliki notarskega zapisa,
mora za celotno obdobje oprostitve poravnati nadomestilo
za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.
12.c člen
Za uveljavljanje oprostitve po 12.a in 12.b členu morajo
zavezanci vložiti pisno vlogo praviloma v letu uveljavljanja
oprostitve do prejema odločbe o odmeri nadomestila. O oprostitvi izda občinska uprava ustrezno odločbo.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je
oprostitev mogoče uveljavljati tudi po prejetju Odločbe o
odmeri nadomestila in po plačilu nadomestila s tem, da ob
povračilu že plačanega nadomestila, ni mogoče uveljavljati
obresti.
Oprostitev iz 12.a in 12.b člena je za isto zemljišče
mogoče uveljaviti le enkrat oziroma dvakrat v primeru, da
se najprej uveljavlja po 12.b členu in v naslednjem letu po
12.a členu.
13. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se odloči z odločbo pristojne davčne službe. Glede postopka za
odmero in pobiranje ter vračanje nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, prisilne izterjave, dopisa zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča, ki ga zavezanec ni plačal v
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predpisanem roku, se uporabljajo določbe zakona o davčni
službi in zakona o davčnem postopku.
14. člen
Za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča se uporablja metoda točkovanja.
Višina nadomestila za m2 stavbnega zemljišča se določi
na podlagi skupnega števila točk glede na stopnjo komunalne
opremljenosti, razvrščanje zemljišča v kategorijo in namen,
pomnoženo z vrednostjo točke.
15. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana določi občinski svet vsako leto posebej s sklepom.
16. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se sme
uporabljati samo za graditev, rekonstrukcijo komunalnih objektov in naprav, ki so namenjene za skupno rabo.
17. člen
Administrativna in ﬁnančna opravila v zvezi s pobiranjem in izterjavo nadomestila opravlja davčna služba in vodi
evidenco zavezancev.
Davčna služba sproti obvešča občinsko upravo o spremembah, ki jih posredujejo zavezanci in o neplačnikih prispevka.
17.a člen
Odbor za gospodarske dejavnosti in premoženjske zadeve lahko na podlagi pisne vloge zavezanca dovoli odlog
plačila nadomestila s pripadajočimi obrestmi za čas do šest
mesecev. Obenem se lahko zavezancu dovoli plačilo nadomestila v šestih mesečnih obrokih.
Za čas, ko je zavezancu odloženo plačilo, se zaračunavajo obresti po slovenski medbančni obrestni meri za ročnost
glede na čas, za katerega je bil odobren odlog davčne izvršbe, ki velja na dan izdaje odločbe.
18. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je dolžan občinski upravi sporočiti podatke
oziroma spremembo le-teh, ki so potrebni za odmero nadomestila v 15 dneh, ko nastopijo pogoji za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.
Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki podatkov občinski upravi ne sporočijo, se
odmeri nadomestilo od 200 m2 za stanovanja v individualnih
stanovanjskih hišah, od 100 m2 za stanovanja v tri ali več
stanovanjskih hišah in od 500 m2 za poslovno dejavnost. Če
občinska uprava oceni, da so koristne površine od zgoraj
navedenih večje, lahko odmeri nadomestilo od celotnega
zemljišča, ki ga uporablja zavezanec.
19. člen
Pravna oseba, ki ne vloži prijave za nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča ali ne prijavi pravilnih površin,
se kaznuje z denarno kaznijo od 200.000,00 do 1.200.000,00
SIT.
Z denarno kaznijo od 20.000,00 do 120.000,00 SIT se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena
Z denarno kaznijo od 20.000,00 do 120.000,00 SIT se
kaznuje tudi občan, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
20. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Sežana (Uradne objave št. 10/87, 4/88 in 10/94).
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21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana (Uradni list RS, št. 100/03) vsebuje naslednjo prehodno
in končno določbo:
4. člen
Merila, s katerimi se opredelijo območja glede zavezancev za plačila nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča,
se določijo s pravilnikom, ki ga sprejme občinski svet v treh
mesecih po uveljaviti tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004.
Odlok o odpravi Odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine
Sežana in o odpravi dela Pravilnika o merilih za plačilo
nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč na
območju občine Sežana ter o spremembah in dopolnitvah
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana (Uradni list RS, št. 112/04) vsebuje
naslednje prehodne in končno določbo:
7. člen
Oprostitve iz 5. člena tega odloka se uporabljajo tudi za
leto 2004. Rok za uveljavljanje oprostitev za leto 2004 je do
30. 6. 2005. Oprostitev lahko uveljavljajo tudi zavezanci, ki
so že plačali nadomestilo za leto 2004.
Začeti postopki, ki še niso zaključeni, se nadaljujejo po
določbah tega odloka.
V skladu s tem odlokom se opravijo vse odmere nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča za celotno leto
2004.
8. člen
Drugi odstavek 17.a člena se začne uporabljati 1. 1.
2005, ko se začne uporabljati Zakon o davčnem postopku
(Uradni list RS, št. 54/04).
Zavezancem za plačilo nadomestila za leto 2004, katerim je bil odobren odlog plačila na podlagi pritožbe, se v tem
času ne zaračunavajo zamudne obresti.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, s tem, da se določilo 3. člena začne uporabljati
s prvim dnem naslednjega meseca po objavi.
Št. 06202-3/05-18
Sežana, dne 14. aprila 2005.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

SLOVENSKA BISTRICA
1723.

Odlok o pogojih, postopkih in merilih za
podelitev koncesije na področju opravljanja
gospodarske javne službe, urejanje in
vzdrževanje lokalnih cest v Občini Slovenska
Bistrica

Na podlagi Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št.
29/97), 27. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 6/99) in 10. člena Statuta
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99
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in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 17.
redni seji dne 31. 3. 2005 sprejel

ODLOK
o pogojih, postopkih in merilih za podelitev
koncesije na področju opravljanja gospodarske
javne službe, urejanje in vzdrževanje lokalnih
cest v Občini Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo predmet, pogoji, postopki
in merila za podeljevanje koncesije na področju obvezne
gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje lokalnih
cest« v Občini Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: javna
služba).

me;

2. člen
Javna služba obsega naslednje storitve:
– pregledniško službo;
– redno vzdrževanje prometnih površin;
– redno vzdrževanje bankin;
– redno vzdrževanje odvodnjavanja;
– redno vzdrževanje brežin;
– redno vzdrževanje vertikalne signalizacije in opre– redno vzdrževanje horizontalne signalizacije;
– redno vzdrževanje cestnih naprav in objektov;
– zagotavljanje preglednosti;
– čiščenje cest, hodnikov za pešce, prometnih površin;
– intervencijski ukrepi;
– zimska služba.

3. člen
Javna služba iz predhodnega člena se izvaja na objektih, ki so kategorizirani z Odlokom o kategorizaciji občinskih
cest v Občini Slovenska Bistrica:
– lokalnih cestah;
– hodnikih za pešce ob lokalnih cestah;
(v nadaljevanju: prometna infrastruktura).
4. člen
Prometna infrastruktura je javno dobro in je v upravljanju koncedenta.
II. OBMOČJE IZVAJANJA IN UPORABNIKI
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
5. člen
Gospodarska javna služba, ki je predmet koncesije po
tem odloku, se izvaja na območju občine Slovenska Bistrica.
6. člen
Koncedent po tem odloku je Občina Slovenska Bistrica
(v nadaljnjem besedilu: koncedent).
7. člen
Uporabniki storitev javne službe so vsi, ki uporabljajo
prometno infrastrukturo iz 3. člena tega odloka.
Uporabnik ima pravico opozoriti izvajalca javne službe
na kvaliteto opravljenih storitev javne službe in oblikovati
predloge ter pobude za boljše in učinkovitejše izvajanje.
Izvajalec javne službe je dolžan o opozorilu, predlogu in pobudi uporabnika, podati odgovor uporabniku in koncedentu v
pisni obliki, in sicer v roku 15 dni od dneva vložitve opozorila,
predloga in pobude uporabnika.

Stran

4402 /

Št.

43 / 29. 4. 2005

III. POGOJI IN POSTOPEK ZA PODELITEV
KONCESIJE
8. člen
Koncesionar je lahko pravna ali ﬁzična oseba. V ponudbi za pridobitev koncesije (prijava na razpis) mora ponudnik
dokazati, da je sposoben in usposobljen izvajati storitve iz 2.
člena tega odloka.
Poleg obveznih in vseh neobveznih pogojev, ki jih določa 42. člen Zakona o javnih naročilih je ponudnik dolžan
izpolniti tudi naslednje pogoje:
– da zaposluje najmanj eno osebo VII. stopnjo tehnične ali ekonomske smeri in eno osebo VI. stopnje gradbene
smeri s tremi leti delovnih izkušenj pri izvajanju dejavnosti, ki
je predmet razpisane koncesije,
– razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi
kvaliﬁkacijami, usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju razpisane koncesije, pri čemer se število, nivo usposobljenosti in dokazila o izkušenosti zaposlenih določi z
razpisno dokumentacijo,
– razpolaga z zadostnim obsegom prostih delovnih
sredstev za nemoteno izvajanje storitev s področja razpisane koncesije, pri čemer se vrsta in minimalno število določi z
razpisno dokumentacijo,
– razpolaga z ustreznim poslovnim prostorom na območju koncedenta, oziroma na drug način neposredno dokaže, da lahko nemoteno opravlja dejavnost,
– zagotavlja nadzor nad izvajanjem lastnega dela,
– zagotavlja strokovno in kadrovsko usposobljenost za
vodenje katastra javne službe ter razpolaga z ustreznimi
delovnimi pripravami za njegovo vodenje,
– da se obveže prevzeti zavarovanje za škodo iz 17.
člena tega odloka, ki bi jo v zvezi z opravljanjem koncesije
povzročil tretji osebi, koncedentu ali iz objektivne odgovornosti za stvar; pogodba mora imeti klavzulo da je zavarovanje
sklenjeno v korist Občine Slovenska Bistrica;
– zagotavlja interventno izvajanje javne službe na utemeljen poziv uporabnikov ob vsakem času,
– izkaže sistemsko urejenost varstva in zdravja pri delu
ter požarnega varstva v podjetju s predpisanimi evidencami
ali izjavo.
9. člen
Koncesionar se izbere z javnim razpisom.
O izbiri najboljšega ponudnika odloči občinska uprava
z odločbo.
Zoper odločbo o izbiri najboljšega ponudnika je dovoljena pritožba. O pritožbi odloči župan Občine Slovenska
Bistrica.
Razpisna dokumentacija vsebuje predvsem naslednje
sestavine:
– povabilo k oddaji ponudbe;
– podrobnejše pogoje za pridobitev koncesije v skladu
s tem odlokom;
– opisana in vrednotena merila za izbiro koncesionarja;
– obrazec ponudbe;
– obrazec za ugotavljanje usposobljenosti in navodila o
načinu dokazovanja usposobljenosti ponudnika;
– rok za prijavo na razpis in način prijave;
– seznam dokumentacije, ki jo mora vsebovati prijava;
– rok za izbiro koncesionarja;
– postopek v primeru, da se v določenem roku ne prijavi
noben kandidat.
10. člen
Za postopek oddaje javnega naročila in organe, ki nastopajo v postopku izbire koncesionarja, se smiselno uporablja Zakon o javnih naročilih.
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IV. MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA
11. člen
Merilo za izbor koncesionarja je najnižja skupna cena.
Vrednotijo se izključno ponudbe, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev iz 8. člena tega odloka.
Nepopolne, nepravočasne in nepravilne ponudbe ponudnikov se smatrajo kot neveljavne.
V. OBVEZNOSTI IN PRAVICE
KONCESIONARJA
12. člen
Posamezne storitve iz 2. člena tega odloka se opravljajo v skladu s programom koncedenta in ob upoštevanju
predpisov ter drugih standardov in normativov, veljavnih za
to področje.
Letni program rednega vzdrževanja sestavi koncesionar
do konca meseca novembra za naslednje leto in ga predloži
v potrditev koncedentu.
Na osnovi potrjenega letnega programa koncesionar
sestavi mesečni operativni program del do konca meseca za
naslednji mesec. Poleg letnega programa koncesionar predloži tudi poročilo o stanju prometne infrastrukture.
Program zimske službe sestavi koncesionar do
15. oktobra tekočega leta in ga posreduje koncedentu v
potrditev.
13. člen
Koncesionar je dolžan zagotavljati storitev izvajanja
javne službe na poziv uporabnikov ob vsakem času ter zagotoviti odpravo ugotovljenih nepravilnosti najkasneje v roku
24 ur, oziroma takoj, če je ogrožena varnost udeležencev v
cestnem prometu.
S koncesijsko pogodbo se določi pogoje, ob katerih
je koncesionar dolžan interventno posredovati ob vsakem
času.
14. člen
Javno službo izvaja koncesionar ob uporabi delovnih
priprav in drugih sredstev, potrebnih za opravljanje javne
službe, ki so njegova last, oziroma jih najame ali kakor koli
drugače priskrbi.
15. člen
Podatke za ažuriranje banke cestnih podatkov koncesionar periodično, vendar najmanj dvakrat letno (15. junija
in 15. novembra tekočega leta) izroča koncedentu, ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe pa mu jih izroči v
celoti.
16. člen
Koncesionar mora koncedentu omogočiti dostop do
podatkov, ki jih ta potrebuje za nemoteno delovanje javne
službe.
17. člen
Izbrani ponudnik mora pred podpisom koncesijske pogodbe:
1. Skleniti zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti v višini 15% od letne vrednosti koncesijske storitve, določene z
proračunskimi sredstvi:
a) za škodo, ko jo povzroči Občini Slovenska Bistrica z
nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe;
b) za škodo, ki pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem
javne službe nastane uporabnikom ali drugim osebam;
c) za škodo, ki nastane iz objektivne odgovornosti za
stvar.
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist občine Slovenska Bistrica.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

43 / 29. 4. 2005 /

Stran

4403

Škoda iz prve alinee prvega odstavka tega člena obsega tudi stroške, ki nastanejo zaradi izbiranja novega izvajalca
javne službe, ali za pokrivanje izrednih stroškov nujnega
interventnega zagotavljanja storitev javne službe, če pride
do prenehanja opravljanja javne službe po krivdi koncesionarja.
2. Predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe,
ki mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, za dobo
pogodbenega razmerja.

24. člen
Koncedent izvrši napovedan nadzor poslovanja s poprejšnjo napovedjo najmanj 8 dni pred izvedbo. Nadzor mora
potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, med poslovnim času koncesionarja.
Koncedent lahko zaradi utemeljenih razlogov izvrši tudi
nenapovedan nadzor v smislu prejšnjega člena.
O izvedenem nadzoru se napiše zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik koncesionarja in koncedenta.

VI. KONCESIJSKO RAZMERJE

IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA
RAZMERJA

18. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, za
dobo 5 let.
Koncesijsko razmerje nastane s podpisom koncesijske
pogodbe in traja do njenega prenehanja.
V imenu koncedenta pogodbo podpiše župan.
19. člen
Koncesija ni prenosljiva, razen s soglasjem koncedenta.
Koncesionar lahko ob soglasju ali pa na predlog koncedenta sklene z drugim usposobljenim izvajalcem storitve
javne službe pogodbo o začasni vzajemni pomoči, v okviru
katere lahko podizvajalec opravlja posamezne storitve na
območju občine.
Koncesionar mora v primeru delnega izvajanja javne
službe preko pogodbe s podizvajalcem v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter javnosti v zvezi s tem nastopati
v svojem imenu.
VII. VIRI FINANCIRANJA
20. člen
Javna služba se ﬁnancira iz proračuna koncedenta na
podlagi cen, ki jih ponudnik ponudi v ponudbi na javnem razpisu za opravljanje javne službe. Koncesionar lahko predlaga
povišanje cen storitev enkrat letno. Soglasje k povišanju cen
daje občinski svet.
21. člen
Koncesionar, ki poleg javne službe iz tega odloka opravlja še druge dejavnosti, mora za to javno službo voditi ločeno
knjigovodsko evidenco po določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe.
VIII. NADZOR NA IZVAJANJEM KONCESIJE
22. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma vsebine koncesijske pogodbe izvaja občinska uprava.
23. člen
Koncedent ima pravico in dolžnost nadzorovati izvajanje javne službe na terenu in poslovanje koncesionarja.
Tehnični nadzor nad izvajanjem javne službe oziroma nadzor
na terenu opravlja delavec občinske uprave, pri čemer se
ugotovitve potrdijo v dnevniku izvajanja del.
Zaradi izvedbe nadzora poslovanja je koncesionar dolžan osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana ali direktorja občinske uprave, omogočiti odrejeni nadzor, vstop
v svoje poslovne prostore, pregled naprav ter omogočiti
vpogled v dokumentacijo, v kataster javne službe oziroma
vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
Nadzor poslovanja je lahko napovedan ali nenapovedan.

25. člen
Koncesijsko razmerje preneha s potekom roka, za katerega je bilo sklenjeno, s sporazumnim razdrtjem ali z odvzemom.
Koncesijsko razmerje preneha tudi v primeru stečaja ali
likvidacije pravne osebe, ki je pridobila koncesijo oziroma z
izbrisom ﬁzične osebe iz ustreznega vpisnika.
26. člen
Koncesionar je dolžan koncedenta nemudoma obvestiti
o spremembi okoliščin, ki so bile pomembne za sklenitev
koncesijske pogodbe.
Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki
statusni spremembi, vključno z spremembo razpolaganja z
osnovnimi sredstvi, ki so potrebni za izvajanje koncesije. Če
koncesionar tega ne stori v roku, ki ga predlaga koncedent,
če je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta ali če so
zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko koncedent koncesijo odvzame.
27. člen
Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo v
primeru hudih kršitev koncesijske pogodbe ali drugih ponavljajočih se ali neodpravljenih kršitev.
28. člen
Hude kršitve koncesijske pogodbe so:
– nepravočasen pričetek opravljanja javne službe glede
na rok, določen s koncesijsko pogodbo;
– ponavljajoče se neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti;
– ponavljajoče se neupoštevanje veljavnih tehničnih,
strokovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov za dejavnost;
– hudi in dokumentirani primeri neučinkovitega in nepopolnega ali nestrokovnega opravljanja javne službe, zaradi
česar pride do večje ogroženosti varnosti ljudi in premoženja,
ne glede na to, ali so posledice nastopile ali ne;
– angažiranje podizvajalcev brez soglasja koncedenta;
– opustitev vodenja katastra;
– opustitev sklenitve zavarovanja;
– drugi primeri kršitev, določeni s tem odlokom ali s
koncesijsko pogodbo.
29. člen
Druge kršitve koncesijske pogodbe, na podlagi katerih
je možen odvzem koncesije, so:
– občasno neupoštevanje veljavnih tehničnih, strokovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov za
dejavnost;
– opuščanje opravljanja javne službe na posameznih
območjih;
– drugi primeri, neposredno določeni s tem odlokom ali
s koncesijsko pogodbo.
Odvzem koncesije v primerih iz prvega odstavka je
možen, če je koncedent na konkretno kršitev koncesionarja
predhodno pisno opozoril, mu postavil rok za odpravo mo-
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rebitnih posledic kršitve in ga pri tem opozoril na možnost
odvzema koncesije.
30. člen
Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi
utemeljevale odvzem, prišlo zaradi višje sile.
Kot višja sila se štejejo izredne nepredvidene okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe. Za višjo
silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne
nesreče, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri čemer pride do
spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem
območju občine ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje
koncesijska pogodbe.
Koncesionar je dolžan v pogojih višje sile nadaljevati z
opravljanjem javne službe, koncedent pa je dolžan koncesionarju na ustrezen način povrniti morebitne povečane stroške,
ki nastajajo v teh pogojih.
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.
31. člen
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja zaradi
odvzema ali razdrtja koncesijske pogodbe ne smejo biti prizadete pravice uporabnikov. Zato mora koncesionar gospodarsko javno službo opravljati, dokler koncedent ne zagotovi
izvajanja javne službe na drug način oziroma podpiše pogodbo z drugim koncesionarjem, vendar najdlje eno leto.
32. člen
Odvzem koncesije se izvede z upravno odločbo, ki jo
izda občinska uprava. Posledica odvzema je razdrtje koncesijske pogodbe.
Zoper odločbo o odvzemu je dovoljena pritožba. O pritožbi odloči župan Občine Slovenska Bistrica.
X. KONČNA DOLOČBA
33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/17-7/2005
Slovenska Bistrica, dne 31. marca 2005.
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

1724.

Poročilo o izidu II. kroga nadomestnih volitev
župana Občine Slovenska Bistrica na volitvah
dne 20. marca 2005

POROČILO
o izidu II. kroga nadomestnih volitev župana
Občine Slovenska Bistrica na volitvah dne
20. marca 2005
A)
Občinska volilna komisija občine Slovenska Bistrica
je v skladu s 107. členom in prvega odstavkom 90. člena
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 61/95 – sklep US RS št. 70/95, 70/95, 51/02, 73/03
– odločba US RS in 54/04) po pregledu zapisnikov o delu
volilnih odborov pri ugotavljanju izida II. kroga glasovanja na
nadomestnih volitvah župana občine Slovenska Bistrica, ki
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so bile 20. marca 2005,ugotovila:
1. Na volitvah dne 20. marca 2005, je imelo pravico
glasovati 25.135 volivcev.
2. Oddanih je bilo 8.186 glasovnic, oziroma 32,57%.
3. Veljavnih je bilo 8.149 glasovnic oziroma 32,42%, neveljavnih glasovnic je bilo 37 glasovnic oziroma 0,45%.
Kandidat in kandidatka sta dobila naslednje število glasov:
1. OZIMIČ Milan
3.912 glasov ali 48,01%
2. MAJCEN Irena
4.237 glasov ali 51,99%
B)
Občinska volilna komisija je skladno z določbami 85.
člena in 1. odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Ur. list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 – sklep US RS,
70/95, 51/02, 73/03 – odločba US in 54/2004), ugotovila,
da je za županjo Občine Slovenska Bistrica izvoljena Irena
MAJCEN, rojena 2. 3. 1958, stanujoča Ritoznoj 75, Slovenska Bistrica.
C)
Poročilo se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 13/032-04/9-2/2005
Slovenska Bistrica, dne 23. marca 2005.
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Slovenska Bistrica
Nada Vučajnk, univ. dipl. prav. l. r.

SLOVENSKE KONJICE
1725.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Slovenske Konjice za leto 2004

Na podlagi 96., 98. in 99. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 106.
člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št.
31/99, 19/01 in 100/02) je Občinski svet občine Slovenske
Konjice na 23. redni seji dne 21. 4. 2005 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Slovenske Konjice za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2004.
2. člen
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v tisočih SIT

Skupina/Podskupina kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.842.587
1.120.668
1.008.575
719.195
102.623
186.757
0
112.093
47.787
5.415
1.251
27.523
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714 Drugi nedavčni prihodki
30.117
72 KAPITALSKI PRIHODKI
20.531
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
19.848
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
683
73 PREJETE DONACIJE
1.500
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.500
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI
699.888
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
699.138
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
750
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.806.588
40 TEKOČI ODHODKI
324.126
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
72.454
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
12.592
402 Izdatki za blago in storitve
219.459
403 Plačila domačih obresti
836
409 Rezerve
18.785
41 TEKOČI TRANSFERI
688.621
410 Subvencije
15.938
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
354.314
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
52.813
413 Drugi tekoči domači transferi
265.556
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
216.013
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
216.013
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
577.828
430 Investicijski transferi
577.828
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
35.999
(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
75 PREJATA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev i naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII-VIII-IX=-III)

1.652
1.652
1.652
0
0
0
0
0
0
0
1.652

C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

Skupaj

VII. ZADOLŽEVANJE (50)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

0
0
0
4.043
4.043
4.043
33.608
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3. člen
Rezervni sklad za leto 2004 izkazuje:
Prihodki
32.288
Odhodki
23.154
Presežek prihodkov
9.134
Presežek prihodkov rezervnega sklada se prenese v
naslednje leto.
4. člen
Bilance prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti za
leto 2004 izkazujejo:
Prihodki
151.955
Odhodki
164.547
Presežek odhodkov
– 12.592
Zmanjšanje sredstev na računih krajevnih
skupnosti za leto 2004 znaša
– 12.592
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-0002/2005-950
Slovenske Konjice, dne 21. aprila 2005.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

ŠEMPETER-VRTOJBA
1726.

Skupina/Podskupina kontov
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Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Šempeter-Vrtojba za leto 2004

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) Zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, odločbe US in
56/98) in 14. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni
list RS, št. 88/04), je Občinski svet občine Šempeter-Vrtojba
na 22. seji, dne 31. marca 2005 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Šempeter-Vrtojba za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2004.
2. člen
Proračun Občine Šempeter-Vrtojba je bil realiziran v
naslednjem obsegu:
a) Bilanca prihodkov in odhodkov
– prihodki
+ 1.414.414.876 SIT
– odhodki
– 1.387.175.271 SIT
– proračunski presežek – primanjkljaj
27.239.604 SIT
b) Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
– prejeta vračila danih posojil
– povečanje kapitalskih deležev
– razlika

5.048.726 SIT
0 SIT
5.048.876 SIT
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c) Račun ﬁnanciranja
– zadolževanje
– odplačilo dolga
– neto zadolževanje

0 SIT
82.270 SIT
– 82.270 SIT

d) Rekapitulacija
– bilanca prihodkov in odhodkov
– račun ﬁnančnih terjatev in naložb
– račun ﬁnanciranja
– povečanje – zmanjšanje sredstev
na računih

27.239.604 SIT
5.048.876 SIT
– 82.270 SIT
32.206.060 SIT

Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov, računa ﬁnančnih terjatev in naložb ter računa ﬁnanciranja so
sestavni del zaključnega računa.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem objave.
Št. 030-41-3/2005-10
Šempeter pri Gorici, dne 31. marca 2005.
Župan
Občine Šempeter-Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.

Rebalans
september
2004

ODHODKI SKUPAJ PO EKONOMSKIH NAMENIH

Realizacija
januar–december
2004

Veljavni proračun
2004

Indeks reb/plan

1

2

3

4=3*100/2

2.303.264.881

2.303.264.881

1.387.175.271

60,23

277.617.325

277.814.825

235.063.932

84,61

86.037.249

79.437.249

77.138.819

97,11

4000 Plače in drugi dodatki

53.110.344

47.910.344

47.041.047

98,19

4001 Regres za letni dopust

1.960.000

1.960.000

1.804.400

92,06

4002 Povračila in nadomestila

4.371.492

4.371.492

3.554.832

81,32

4003 Sredstva za delovno uspešnost

1.000.000

600.000

510.899

85,15

500.000

500.000

423.339

84,67

24.720.000

23.720.000

23.601.504

99,50

375.413

375.413

202.798

54,02

11.137.051

11.137.051

10.456.734

93,89

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

5.925.992

5.925.992

5.575.392

94,08

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

3.629.161

3.629.161

3.537.886

97,49

4012 Prispevek za zaposlovanje

30.711

30.711

28.818

93,84

4013 Prispevek za porodniško varstvo

51.187

51.187

48.029

93,83

1.500.000

1.500.000

1.266.609

84,44

156.443.025

163.240.525

144.468.379

88,50

69.714.094

81.931.594

79.601.429

97,16

959.369

959.369

468.843

48,87

7.225.168

8.048.668

7.948.207

98,75

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

4004 Sredstva za nadurno delo
4005 Plače za delo nerezidento po pogodbi
4009 Drugi izdatki zaposlenim
401 Pispevki delodajalcev za socialno varnost

411400 Dodatno pokojninsko zavarovanje
402 Izdatki z blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, kom.storit. in komunikac
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4023 Prevozni stroški in storitve

2.704.000

2.714.000

2.124.883

78,29

4024 Izdatki za službena potovanja

3.120.000

2.520.000

976.322

38,74

4025 Tekoče vzdrževanje

18.583.894

16.533.394

7.389.662

44,70

4026 Najemnine in zakupnine (leasing)

10.040.000

10.040.000

9.914.012

98,75

0

0

0

4028 Davek na izplačane plače

3.120.000

2.720.000

2.663.292

97,92

4029 Drugi operativni odhodki

40.976.500

37.773.500

33.381.731

88,37

0

0

0

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

0

0

0

4032 Plačila obresti od kreditov - drugim ﬁnančnim institucijam

0

0

0

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem

0

0

0

4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem
trgu

0

0

0

24.000.000

24.000.000

3.000.000

12,50

3.000.000

3.000.000

3.000.000

100,00

21.000.000

21.000.000

0

0,00

4093 Sredstva proračunskih skladov

0

0

0

4098 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih

0

0

0

488.900.673

492.213.173

447.734.619

90,96

35.000.000

35.000.000

26.448.614

75,57

4100 Subvencije javnim podjetjem

18.000.000

18.000.000

16.402.144

91,12

4102 Subvencije privatnim podjetjem in privatnikom

17.000.000

17.000.000

10.046.470

59,10

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

60.781.084

62.992.084

55.478.121

88,07

4110 Trnsferi nezaposlenim

0

0

0

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila

0

0

0

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

0

0

0

4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom….

0

0

0

4117 Štipendije

0

0

0

60.781.084

62.992.084

55.478.121

88,07

71.334.389

72.625.419

64.172.004

88,36

71.334.389

72.625.419

64.172.004

88,36

321.785.200

321.595.670

301.635.881

93,79

7.300.000

7.300.000

5.790.039

79,32

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

0

0

0

4132 Tekoči transferi v javne sklade in agencije

0

0

0

4027 Kazni in odškodnine

403 Plačila domačih obresti

409 Rezerve
4090 Splošna proračunska rezevacija
4091 Proračunska rezerva

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

4119 Drugi transferi nezaposlenim
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam
413 Drgi tekoči domači transferi
4130 Tekoči transf.dr.lok.skup. ali ožjim delom lok.skupn.
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314.485.200

314.295.670

295.845.842

0

0

0

4140 Tekoči transferi medn.institucijam

0

0

0

4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim inst.

0

0

0

4142 Tekoči transferi naprof.organ.v tujini

0

0

0

4143 Drugi tekoči transferi v tujino

0

0

0

1.366.678.115

1.355.878.115

556.461.791

41,04

1.366.678.115

1.355.878.115

556.461.791

41,04

4200 Nakup zgradb in prostorov

38.500.000

38.915.000

30.160.611

77,50

4201 Nakup prevoznih sredstev

0

0

0

4202 Nakup opreme

7.627.895

9.242.395

9.092.885

98,38

4203 Nakup drugih osnovnih sredtev

8.000.000

8.000.000

4.228.680

52,86

4204 Novogradnje, rekonstrukije in adaptacij

675.500.000

666.500.000

264.343.696

39,66

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

170.478.355

166.851.155

24.487.164

14,68

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

410.965.705

410.560.405

200.110.135

48,74

0

0

0

55.606.160

55.809.160

24.038.618

43,07

170.068.768

177.358.768

147.914.929

83,40

170.068.768

177.358.768

147.914.929

83,40

4300 Inv.tran.dr.lok.skup. in ožjim delom lok.skupn.

10.000.000

9.350.000

8.604.450

92,03

4301 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam

10.000.000

10.000.000

8.250.000

82,50

4302 Inv. transferi neproﬁtnim organizacijam

19.660.000

19.660.000

19.660.000

100,00

4303 Inv. transferi javnim podjetjem

56.000.000

65.000.000

64.945.412

99,92

0

0

0

38.408.768

38.408.768

21.354.833

0

0

0

36.000.000

34.940.000

25.100.234

0

0

0

-970.516.903

-970.516.903

27.239.604

0

0

0

670.602.848

670.602.848

5.048.726

0

6.044.493

5.048.726

0

6.044.493

5.048.726

6.044.493

6.044.493

5.048.726

0

0

414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4207 Nakup nematerialnega premoženja
4208 Štud.o izvedlj.poje, proj.dokum., nadzor in invest. inženiring
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

4304 Kapitalski transferi privat.podj.in zasebnikom
4305 Invest.transferi privatn.podj.in zesebnikom
4306 Investicijski transferi posameznikom
4307 Inv.transf.jav.zavodom in jav.gosp.službam
4308 Inv.transferi v tujino
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJ.VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP.DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
7500 Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov

94,13

55,60

71,84
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7502 Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij

0

7503 Prejeta vračila danih posojil - od ﬁnančnih institiucij
7504 Prejeta vračila danih posojil - od priv.podj.in zesebn.
7505 Prejeta vračila danih posojil - od dr.lok.skup.ali ožjih delov.
lok .skup.
7507 Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu
751 Prodaja kapitalskih deležev

664.558.355

664.558.355

664.558.355

664.558.355

0

0

0

7510 Sred. pridob.s pridajo kapit.delež. v javnih podjetjih
7511 Sred. pridob.s pridajo kapit.delež. v ﬁnančnih institucijah
7512 Sred. pridob.s pridajo kapit.delež. v privat.podjetjih
752 Kupnine iz naslova privatizacije
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

670.602.848

670.602.848

5.048.726

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4400 Dana posojila posameznikom
4401 Dana posojila javnim skladom
4402 Dana posojila javnim podjetjem
4403 Dana posojila ﬁnančnim institucijam
4404 Dana posojila privatnim podjetjem in posameznikom
4405 Dana posojila dr.lok. skupn. ali ožjim delom lok. skupnosti
441 Povečanje kapitalskih deležev
4410 Povečanj kapitalskih deležev v javnih podjetjih

0

4411 Povečanj kapitalskih deležev v ﬁnančnih institucijah
4412 Povečanj kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
4413 Skupna vlaganja (joint ventures)
4414 Povečanj kapitalskih deležev v tujino
4415 Povečanje drugih ﬁnančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
4420 Dana posojila iz sredstev kupnin
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJA (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanja

Stran
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Indeks reb/plan
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5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
5002 Najeti krediti pri drugih ﬁnančnih institucijah
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

90.000

90.000

82.270

55 ODPLAČILA DOLGA

90.000

90.000

82.270

90.000

90.000

82.270

90.000

90.000

82.270

300.004.055

300.004.055

32.206.060

-90.000

-90.000

-82.270

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)

970.516.903

970.516.903

-27.239.604

XII.STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA
LETA

300.004.055

300.004.054

332.210.114

550 Odplačila doačega dolga
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
5502 Odplačila kreditov drugim ﬁnančnim institucijam
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu
IX POVEČANJE ZMANJŠANJE SRESTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

VOJNIK
1727.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega
načrta Poslovno stanovanjski kompleks Vojnik

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 102/02 in 8/03) ter 12. in 45. člena Statuta Občine
Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02), je župan Občine
Vojnik dne 26. 4. 2005 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta
Poslovno stanovanjski kompleks Vojnik
I
Župan Občine Vojnik odreja javno razgrnitev lokacijskega načrta POSLOVNO STANOVANJSKI KOMPLEKS VOJNIK, ki ga je izdelalo podjetje ARPROJEKT d.o.o. Sevnica
pod številko LN 8/05, aprila 2005.
II
Osnutek lokacijskega načrta POSLOVNO STANOVANJSKI KOMPLEKS VOJNIK se nanaša na območje, ki vključuje
zemljišča v k.o. Vojnik trg, parcelne številke 330 in 329. Velikost območja lokacijskega načrta znaša cca 15.000 m2.
III
Javna razgrnitev osnutka lokacijskega načrta POSLOVNO STANOVANJSKI KOMPLEKS VOJNIK se začne

naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS na sedežu KS Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik in v prostorih Občine
Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ter traja 30 dni. Pripombe in
predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana
javna obravnava, ki jo organizira Občina Vojnik. V času
javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v Krajevni
skupnosti Vojnik.
IV
V tridesetih dneh po preteku javne razgrnitve, lahko pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu
Občine Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS
strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale ﬁzične ali pravne osebe,
se pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih
stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu občine Vojnik.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04-311/2005-15
Vojnik, dne 26. aprila 2005.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.
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VRHNIKA
1728.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto L1-Drenov Grič (za območje razpršene
zazidave na Frtici v območju urejanja L1K/1)

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika
(Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) je Občinski svet občine Vrhnika na 22. seji dne 21. 4. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto L1-Drenov Grič (za območje razpršene
zazidave na Frtici v območju urejanja L1K/1)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1-Drenov Grič (Uradni list RS, št. 4/95, NČ, št. 272/01,
303/04), ki jih je izdelal Primis Vrhnika d.d. pod številko 8/05
v februarju 2005.
2. člen
Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1-Drenov Grič se nanašajo
na oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor na
plansko opredeljenem območju stavbnih zemljišč za razpršeno gradnjo z oznako S na Frtici. Območje je prikazano
na PKN listu Vrhnika 17 v merilu 1:5000 kartografske dokumentacije dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana Občine Vrhnika.
Obravnavano območje, ki se v prostorskih ureditvenih
pogojih nahaja znotraj območja urejanja L1K/1, to je znotraj
pretežno kmetijskih površin, v graﬁčnih prilogah tega akta
ni posebej prikazano. Glede na stanje katastra v graﬁčnih
podlogah za prikaz meril in pogojev za posege v prostor na
preglednem katastrskem načrtu M 1:5000 in prikaz meril
in pogojev za posege v prostor na katastrskem načrtu M
1:2500 obravnavana površina zajema zemljišče parcel št.
*277, 251/12, 52/3, 251/6, (1898/3), 193, 1327 in 1328/2 ter
delov parcel št. 251/10, 251/3, 251/7, 1329/2 in 1331, vse
k.o. Velika Ligojna.
3. člen
Spremembe in dopolnitve vsebujejo:
1. Besedni del:
– odlok,
– obrazložitev,
– mnenja nosilcev urejanja prostora;
2. Graﬁčni del-obstoječe stanje:
– izsek iz plana: PKN list Vrhnika 17 M 1:5000,
– prikaz meril in pogojev za posege v prostor na preglednem katastrskem načrtu M 1:5000,
– prikaz meril in pogojev za posege v prostor na kartografskem načrtu M 1:2500.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
4. člen
Besedilo 15. člena se zamenja z novim, ki se glasi:
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»V območju urejanja L1K/1 veljajo naslednja posebna
merila in pogoji:
a) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
* območje Frtice (parc. in deli parc. št. *277, 251/12,
52/3, 251/6, (1898/3), 193, 1327, 1328/2, 0251/10, 251/3,
251/7, 1329/2 in 1331, vse k.o. Velika Ligojna)
– višinski gabariti objektov so P+M (višina kolenčnega
zidu v M do 1,5 m) do P+1
b) Varovanje narave in kulturne dediščine
– v območju urejanja se upoštevajo Strokovne podlage s področja varstva naravne in kulturne dediščine za
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Vrhnika iz leta 2000«
III. KONČNE DOLOČBE
5. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev so stalno na vpogled na občinskem oddelku, pristojnem
za urejanje prostora in na sedežu krajevne skupnosti.
6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis.
Št. 5/06-350-01-8/2005
Vrhnika, dne 22. aprila 2005.
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l. r.

1729.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
urejanja V2S/2 (morfološka enota 8/5) Gabrče

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika
(Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) je Občinski svet občine Vrhnika na 22. seji dne 21. 4. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
urejanja V2S/2 (morfološka enota 8/5) Gabrče
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje urejanja V2S/2 (morfološka
enota 8/5) Gabrče (NČ, št. 270/01), ki jih je izdelal Primis
Vrhnika d.d. pod številko 7/05 v februarju 2005.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na vrste posegov
v prostor (za morfološko enoto 2a/5) ter varovanje naravne in
kulturne dediščine (za območje urejanja V2S/2).
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3. člen
Spremembe in dopolnitve vsebujejo:
1. Besedni del:
– odlok,
– obrazložitev,
– mnenja nosilcev urejanja prostora;
2. Graﬁčni del:
• Obstoječ-nespremenjeno stanje:
– izsek iz plana: PKN list Vrhnika 36 M 1:5000,
– prikaz meril in pogojev za posege v prostor na preglednem katastrskem načrtu M 1:5000,
– prikaz meril in pogojev za posege v prostor na kartografskem načrtu M 1:2500;
• Prikaz novo odmerjene parcele št. 1106/3 k.o. Vrhnika:
– načrt parcele M 1:1000,
– geodetski načrt M 1:500.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
4. člen
V 4. členu se dopolni tekst alinee za morfološke enote
2B/6, 2B/4 in 2a/5 v točki a. Vrste posegov v prostor, tako
da se glasi:
• morfološke enote 2B/6, 2B/4 in 2a/5
– do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta (ZN) so
dovoljena samo vzdrževalna dela in posegi v zvezi s komunalnim urejanjem. Izjemoma je na severnem delu zemljišča
parcele št. 1106/2 k.o. Vrhnika oziroma na novo odmerjeni
parceli št. 1106/3 dovoljena novogradnja enodružinskega
objekta za potrebe družine, ki poseduje stanovanjski objekt
na južnem delu parcele št. 1106/2.
5. člen
V 4. členu se besedilo točke b) Varovanje naravne in
kulturne dediščine nadomesti z novim, ki se glasi:
b) Varovanje narave in kulturne dediščine
– v območju urejanja se upoštevajo Strokovne podlage s področja varstva naravne in kulturne dediščine za
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Vrhnika iz leta 2000.
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ZAGORJE OB SAVI
1730.

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) Občina Zagorje ob Savi
izdaja

SKLEP
o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi
predloga sprememb ureditvenega načrta za
obrtno-industrijsko cono Toplice v Zagorju
I
Zaradi spremenjene prostorske zasnove predloga ureditvenega načrta za obrtno-industrijsko cono Toplice v Zagorju od zadnje javne razgrnitve se ta ponovno javno razgrne od
25. aprila do 9. maja 2005. Ureditveni načrt za obrtno-industrijsko cono Toplice v Zagorju bo ponovno javno razgrnjen
v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi in na
sedežu KS Rudnik Toplice. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bi v sredo dne 4. maja 2005 ob
16. uri v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi.
II
Javnost se o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi
obvesti z objavo v Uradnem listu RS, s plakati in z objavo na
infokanalu lokalne televizije ETV.
III
Sklep velja takoj.
Št. 352-4/99
Zagorje ob Savi, dne 14. aprila 2005.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

1731.
III. KONČNE DOLOČBE
6. člen
Spremembe in dopolnitve odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka so stalno na vpogled na občinskem oddelku, pristojnem za urejanje prostora in na sedežu krajevne
skupnosti.
7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis.
Št. 5/06-350-01-8/2005
Vrhnika, dne 22. aprila 2005.
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l. r.

Sklep o ponovni javni razgrnitvi in javni
obravnavi predloga sprememb ureditvenega
načrta za obrtno-industrijsko cono Toplice v
Zagorju

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta za območje »zahodni del naselja
Kisovec«

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

SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za
območje »zahodni del naselja Kisovec«
I
Javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje »zahodni del naselja Kisovec«
bo trajala 30 dni, in sicer od 3. maja 2005 do 3. junija 2005.
Predlog prostorskega akta bo javno razgrnjen v mansardi
upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi in na sedežu KS
Kisovec – Loke. V času javne razgrnitve bo organizirana
javna obravnava, ki bi v sredo dne 18. maja 2005 ob 16. uri
v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi.
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II
Javnost se o javni razgrnitvi in javni obravnavi obvesti z
objavo v Uradnem listu RS, s plakati in z objavo na infokanalu
lokalne televizije ETV.
III

Sklep velja takoj.

Št. 352-4/97
Zagorje ob Savi, dne 19. aprila 2005.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

VLADA
1732.

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje
zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Na podlagi četrtega odstavka 112. in četrtega odstavka
113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z
emisijo ogljikovega dioksida
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet)
(1) Ta uredba določa obveznost plačevanja okoljske
dajatve za onesnaževanje zraka (v nadaljnjem besedilu:
okoljska dajatev) z emisijo ogljikovega dioksida (v nadaljnjem
besedilu: emisija CO2) v zrak pri zgorevanju goriv ali drugih
gorljivih organskih snovi, zavezance za okoljsko dajatev ter
plačnike le-te, osnovo za obračunavanje okoljske dajatve,
njeno višino in način njenega obračunavanja, odmere ter
plačevanja.
(2) Ta uredba določa v skladu s 17. členom Direktive
Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne
energije (UL L št. 283 z dne 31. 10. 2003, str. 51) tudi pogoje za vračilo plačane okoljske dajatve, njeno oprostitev ali
zmanjšanje plačila.
2. člen
(okoljska dajatev)
(1) Okoljska dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja
zraka z emisijo CO2 pri zgorevanju goriva (v nadaljnjem besedilu: okoljska dajatev zaradi zgorevanja goriva) ali zaradi
onesnaževanje zraka z emisijo CO2 pri sežiganju gorljivih
organskih snovi (v nadaljnjem besedilu: okoljska dajatev
zaradi sežiganja gorljivih organskih snovi).
(2) Okoljska dajatev se obračunava v določenem znesku na enoto obremenitve okolja z emisijo CO2.
(3) Znesek na enoto obremenitve iz prejšnjega pododstavka določi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Okoljska dajatev je prihodek proračuna Republike
Slovenije.

3. člen
(pojmi)
Pojmi imajo po tej uredbi naslednji pomen:
1. gorivo je organska spojina z vsebnostjo ogljika, vodika, kisika in drugih snovi v trdnem, tekočem ali plinastem
stanju, ki se rabi za pridobivanje toplote ali pogon motorjev
ali turbin;
2. gorljiva organska snov je snov, ki se kot gorivo po
predpisih o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav uporablja v
kurilni napravi ali v industrijski peči. Za gorljivo organsko snov
se šteje tudi organski odpadek, ki se sosežiga v kurilni napravi ali industrijski peči ali sežiga v sežigalnici odpadkov;
3. biomasa je nefosilna in biološko razgradljiva snov, ki
izvira iz rastlin, živali ali mikroorganizmov; vključuje tudi proizvode, stranske proizvode, ostanke in odpadke iz kmetijstva,
gozdarstva in drugih panog, pa tudi nefosilne in biološko razgradljive dele industrijskih in komunalnih odpadkov;
4. energetsko intenzivna dejavnost je dejavnost, za katero gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik dokaže, da stroški nabave goriva in električne energije
obsegajo najmanj 3 odstotke proizvodne vrednosti (v nadaljnjem besedilu: energetsko intenzivno podjetje);
5. proizvodna vrednost pomeni prihodke, vključno s
subvencijami, povezanimi s ceno izdelkov, povečane ali
zmanjšane za spremembe zalog končnih in nedokončanih izdelkov ter blaga in storitev, nabavljenih za nadaljnjo prodajo,
zmanjšane za nabave blaga ali storitev za nadaljnjo prodajo;
proizvodna vrednost se ugotavlja za obdobje enega leta;
6. stroški nabave goriva in električne energije obsegajo
dejanske stroške energije, ki je bila nabavljena ali proizvedena v okviru gospodarske družbe ali pri samostojnem
podjetniku posamezniku, pri čemer se upošteva samo gorivo,
toplota in električna energija, ki se uporablja za ogrevanje ali
za pogon nepremičnih motorjev in strojev ter za opremo, uporabljeno pri visokih ali nizkih gradnjah ali pri javnih gradbenih
delih; pri določitvi stroškov se upoštevajo vsi davki, razen
davka na dodano vrednost, ki se ga lahko odbije kot vstopni
davek v skladu s predpisi o davku na dodano vrednost;
7. pridobitelj goriva je vsaka pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki pridobi gorivo v drugi državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in ga vnese
v Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: RS);
8. naprava je premična ali nepremična tehnološka enota, za katero je določeno, da lahko povzroča obremenitev
okolja, ker v njej poteka eden ali več določenih tehnoloških
procesov in na istem kraju z njimi neposredno povezanih tehnoloških procesov, ki lahko povzročajo obremenitev okolja;
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9. obstoječa naprava je naprava, ki je začela obratovati
pred 1. januarjem 1999;
10. nova naprava je naprava, ki je začela obratovati po
31. decembru 1998;
11. upravljavec naprave je upravljavec naprave skladno
z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
12. uvoz je sprostitev goriva v prost promet ali katerikoli
drug postopek ali ravnanje, pri katerem nastane carinski dolg
v skladu s carinskimi predpisi.
4. člen
(uporaba predpisov)
Za obračunavanje obresti, doplačilo in vračilo plačane
okoljske dajatve, postopek izterjave, uporabo pravnih sredstev in za vsa druga vprašanja postopka, stvarne in krajevne
pristojnosti carinskega organa se uporabljajo predpisi, ki
urejajo davčni postopek, oziroma carinski predpisi.
II. OKOLJSKA DAJATEV ZARADI SEŽIGANJA GORLJIVIH
ORGANSKIH SNOVI
5. člen
(okoljska dajatev zaradi sežiganja gorljivih organskih snovi)
(1) Okoljska dajatev zaradi sežiganja gorljivih organskih
snovi se plačuje v višini, ki znaša:
– 10% zneska okoljske dajatve za gorljivo organsko
snov, ki se sežiga kot nevarni odpadek,
– 25% zneska okoljske dajatve za gorljivo organsko
snov, ki zgoreva v dogorevalni napravi za čiščenje odpadnih
plinov s sežiganjem, ki ne obratuje kot samostojna kurilna
naprava,
– 50% zneska okoljske dajatve za gorljivo organsko
snov, ki ni biomasa in se sosežiga kot odpadek v kurilni
napravi ali industrijski peči ali se sežiga kot odpadek v sežigalnici odpadkov.
(2) Osnova za izračun okoljske dajatve v skladu s prejšnjim odstavkom je seštevek enot obremenitve, izračunan na
podlagi podatkov o letni količini porabljenih gorljivih organskih snovi in podatkov iz tabele 1 Priloge 1, ki je sestavni del
te uredbe. Če gre za gorljivo organsko snov, ki ni navedena
v tabeli 1 Priloge 1, določi število enot obremenitve, ki jo povzroča zgorevanje 1 kg gorljive organske snovi, ministrstvo,
pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), z odločbo o odmeri okoljske dajatve zaradi sežiganja
gorljivih organskih snovi (v nadaljnjem besedilu: odločba).
(3) Okoljska dajatev zaradi sežiganja gorljivih organskih
snovi se ne plačuje za gorljivo organsko snov, če vsebnost
gorljivega ogljika v njej in letna količina sežiga oziroma sosežiga te snovi ne presega vrednosti, ki so navedene v tabeli
2 Priloge 1.
6. člen
(zavezanec)
(1) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi sežiganja gorljivih organskih snovi je upravljavec naprave, ki
ima v posesti kurilno napravo, industrijsko peč ali sežigalnico
odpadkov.
(2) Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora pri ministrstvu do 31. marca tekočega leta vložiti izpolnjeno napoved za
plačilo okoljske dajatve zaradi sežiganja gorljivih organskih
snovi za preteklo koledarsko leto (v nadaljnjem besedilu:
napoved).
(3) Če zavezanec iz prvega odstavka tega člena preneha opravljati dejavnost ali uporabljati gorljive organske
snovi, zaradi katerih je dolžan plačevati okoljsko dajatev po
tej uredbi, mora vložiti napoved v tridesetih dneh po prenehanju opravljanja dejavnosti ali prenehanju uporabe gorljivih
organskih snovi.
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(4) Minister, pristojen za varstvo okolja, predpiše obliko
in vsebino napovedi.
7. člen
(odmera)
(1) Ministrstvo zavezancu iz prejšnjega člena odmeri
okoljsko dajatev z odločbo do 31. oktobra tekočega leta za
preteklo koledarsko leto.
(2) Zavezanec iz 6. člena te uredbe mora dokumentacijo, s katero dokazuje resničnost podatkov, navedenih v
napovedi, in pravilnost izračuna osnove za odmero okoljske
dajatve za uporabo gorljivih organskih snovi hraniti deset let
od dneva pravnomočnosti odločbe, skladno z zakonom, ki
ureja davčni postopek.
8. člen
(način plačila)
(1) Zavezanec iz 6. člena te uredbe plačuje okoljsko
dajatev zaradi sežiganja gorljivih organskih snovi med koledarskim letom v obliki mesečnih akontacij.
(2) Znesek mesečne akontacije znaša dvanajstino zadnje odmerjene okoljske dajatve, povečano ali zmanjšano,
sorazmerno odstotku spremembe cene za enoto obremenitve iz tretjega odstavka 2. člena te uredbe.
(3) Znesek mesečne akontacije zavezanca iz prvega
odstavka 6. člena te uredbe, kateremu okoljska dajatev iz
prejšnjega odstavka še ni bila odmerjena, znaša dvanajstino
predvidenega zneska okoljske dajatve za tekoče leto, ki
se izračuna na podlagi podatkov o količini in vrsti gorljivih
organskih snovi, zneskov iz prvega odstavka 5. člena te
uredbe in zneska, določenega na podlagi tretjega odstavka
2. člena te uredbe.
(4) Znesek mesečne akontacije zapade v plačilo vsakega desetega dne v mesecu za pretekli mesec.
(5) Morebitno razliko med z akontacijami vplačanim letnim zneskom okoljske dajatve in zneskom, odmerjenim z
odločbo, zavezanec plača v roku 30 dni po vročitvi odločbe.
V primeru, da je znesek okoljske dajatve, plačan z mesečnimi
akontacijami, višji od dajatve, odmerjene z odločbo, se razlika
zavezancu upošteva pri naslednjih mesečnih akontacijah.
III. OKOLJSKA DAJATEV ZARADI ZGOREVANJA
GORIVA
9. člen
(okoljska dajatev zaradi zgorevanja goriva)
(1) Obveznost obračuna in plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva nastane, ko je gorivo prvič dano v promet na območju Republike Slovenije, če gre za proizvodnjo
goriva, ob pridobitvi goriva iz druge države članice EU ali
ob uvozu goriva iz tretjih držav, razen če je plačilo okoljske
dajatve odloženo v skladu s to uredbo.
(2) Osnova za obračunavanje okoljske dajatve zaradi
zgorevanja goriva je enota obremenitve in je enaka emisiji
1 kg CO2.
(3) Seštevek enot obremenitve, za katerega je treba
plačati okoljsko dajatev zaradi zgorevanja goriva se ugotavlja
na podlagi pridobljene količine goriva ali prodane količine
goriva, če gre za gorivo, proizvedeno v Republiki Sloveniji.
(4) Seštevek enot obremenitve iz prejšnjega odstavka
se izračuna glede na vrsto goriva iz tabele 1 Priloge 1.
10. člen
(odlog plačila)
(1) Plačilo okoljske dajatve se v skladu s to uredbo
odloži:
1. če se gorivo, ki je trošarinski izdelek, obravnava v
režimu odloga plačila trošarine v skladu s predpisi o trošarinah ali
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2. za gorivo, ki ga uporablja oseba, ki je v skladu s to
uredbo pridobila dovoljenje za oproščenega proizvajalca.
(2) Odložena okoljska dajatev iz prejšnjega odstavka
zapade v plačilo:
1. ko za izdelke iz 1. točke prejšnjega odstavka nastane
obveznost za obračun trošarine oziroma bi zanje nastala obveznost za obračun trošarine, če bi bila predpisana, ali
2. ko je gorivo iz 2. točke prejšnjega odstavka uporabljeno, ali porabljeno v nasprotju s pogoji, določenimi v
dovoljenju za oproščenega proizvajalca.
(3) Plačilo odložene okoljske dajatve iz prvega odstavka
tega člena se odpusti:
1. če se gorivo porabi za namene iz 11. člena te uredbe
ali
2. v primerih iz 2. točke prvega odstavka tega člena, če
se gorivo porabi v skladu s pogoji, določenimi v dovoljenju
za oproščenega proizvajalca.
11. člen
(oprostitev plačila)
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 2. člena te
uredbe se okoljska dajatev zaradi zgorevanja goriv ne plačuje za rabo:
1. biomase za ogrevanje,
2. trdnega, tekočega ali plinastega goriva, če se pridobiva iz biomase,
3. živalskega stranskega proizvoda kot goriva,
4. goriva v napravi, za katerega je upravljavec pridobil dovoljenje za oproščenega proizvajalca v skladu s to
uredbo,
5. energentov za kemično redukcijo ali rabo v elektrolitskih in metalurških procesih in
6. motornega bencina iz točk od 1.1 do 1.4., plinskega
olja iz točke 2.1., utekočinjenega naftnega plina iz točke
3.1, metana iz točke 4.1 in kerozina iz točke 6.1. iz tretjega
odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št.
103/04-uradno prečiščeno besedilo).
(2) Okoljska dajatev zaradi zgorevanja goriva se tudi
ne plačuje za gorivo, ki se izvozi iz območja EU ali iznese v
druge države članice EU, ne glede na to, ali je proizvedeno
v RS, pridobljeno iz drugih držav članic EU ali uvoženo iz
tretjih držav.
12. člen
(zavezanec in plačnik)
(1) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva je pravna ali ﬁzična oseba, ki rabi gorivo za
zgorevanje.
(2) Zavezanec sam obračunava in plačuje v proračun
RS okoljsko dajatev za gorivo, ki ga sam pridobi iz druge
države članice EU, za gorivo, ki ga sam proizvede in za gorivo, ki ga je nabavil v režimu odloga plačila okoljske dajatve
v skladu s to uredbo.
(3) Če zavezanec nabavlja gorivo od pravne osebe ali
samostojnega podjetnika posameznika, ki na območju RS
opravlja dejavnost trgovine z gorivi, okoljsko dajatev izračunava zavezancu iz prvega odstavka tega člena, odteguje
in vplačuje v proračun RS ta oseba (v nadaljnjem besedilu:
plačnik).
13. člen
(uvoz goriva)
Okoljsko dajatev zaradi zgorevanja goriva obračunava
pri uvozu goriva pristojni carinski organ, okoljska dajatev pa
se obračunava in plačuje v skladu s carinskimi predpisi, kot
da bi bila uvozna dajatev, razen, če je plačilo okoljske dajatve
odloženo v skladu s to uredbo.
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14. člen
(obveznosti zavezanca in plačnika)
(1) Zavezanec iz prvega odstavka 12. člena te uredbe
oziroma plačnik mora za gorivo, dano v promet v koledarskem mesecu, obračunati okoljsko dajatev zaradi zgorevanja
goriva za obdobje tega koledarskega meseca.
(2) Zavezanec iz prvega odstavka 12. člena te uredbe
oziroma plačnik mora v svojih evidencah voditi podatke po
vrstah goriva, na podlagi katerih obračunava okoljsko dajatev
zaradi zgorevanja goriva.
(3) Zavezanec iz prvega odstavka 12. člena te uredbe
oziroma plačnik sestavi na podlagi evidenc iz prejšnjega
odstavka mesečni obračun okoljske dajatve, ki ga mora
predložiti carinskemu organu do 25. dne v mesecu po poteku meseca, za katerega je nastala obveznost za plačilo
okoljske dajatve.
(4) Obračun iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– obdobje, na katero se nanaša obveznost plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva,
– količino in vrsto goriva, ki je bila proizvedena ali pridobljena,
– količino in vrsto goriva, ki ga je plačnik oziroma zavezanec iz prvega odstavka 12. člena te uredbe prodal osebi,
ki ima dovoljenje za oproščenega proizvajalca,
– količino in vrsto goriva, ki je bila izvožena ali iznesena
z območja EU in je oproščena plačila okoljske dajatve zaradi
zgorevanja goriva ter se zanjo uveljavlja vračilo okoljske
dajatve v skladu z 19. členom te uredbe, in
– končni znesek obračunane okoljske dajatve zaradi
zgorevanja goriva.
(5) Zavezanec iz prvega odstavka 12. člena te uredbe
oziroma plačnik mora carinskemu organu predložiti obračun
okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva iz prejšnjega odstavka ne glede na to, ali v obračunskem obdobju nastane
obveznost za plačilo okoljske dajatve ali ne.
(6) Zavezanec iz prvega odstavka 12. člena te uredbe
oziroma plačnik mora predložiti carinskemu organu mesečni
obračun okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva na ustreznem obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
(7) Zavezanec iz prvega odstavka 12. člena te uredbe
oziroma plačnik, ki gorivo iznese v drugo državo članico EU
ali ga izvozi izven EU v svojem imenu in za svoj račun, lahko
vračilo okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva uveljavlja
na obrazcu iz prejšnjega odstavka.
(8) Zavezanec iz prvega odstavka 12. člena te uredbe
oziroma plačnik mora obračunano okoljsko dajatev zaradi
zgorevanja goriva plačati do zadnjega dne v mesecu po
poteku meseca, v katerem je nastala obveznost za plačilo
okoljske dajatve.
15. člen
(dovoljenje za oproščenega proizvajalca)
(1) Dovoljenje za oproščenega proizvajalca izda carinski organ na podlagi pisne vloge upravljavca naprave, ki
ima za obratovanje naprave dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov po predpisih o varstvu okolja in je energetsko
intenzivno podjetje, če:
1. v napravi, za katero je pridobil dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov, opravlja dejavnost, pri kateri se
uporabljajo goriva iz te uredbe;
2. vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva;
3. redno izpolnjuje davčne in carinske obveznosti;
4. zoper njega ni začet postopek stečaja ali likvidacije;
5. je proizvodni prostor, skladišče ali drug prostor za
skladiščenje goriva organiziran in opremljen tako, da omogoča natančno merjenje porabe in zaloge goriva, in
6. knjigovodsko spremljanje goriv zagotavlja natančen
vpogled v porabo goriva in stanje zaloge goriva.
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(2) V vlogi za pridobitev dovoljenja za oproščenega
proizvajalca oseba iz prejšnjega odstavka priloži pisno lastno
izjavo, da je energetsko intenzivno podjetje, in podrobneje
navede:
– namen in način rabe goriva, vključno s količino goriva,
ki ga namerava prodati drugi osebi, ki je pridobila dovoljenje
za oproščenega proizvajalca, in
– normativ rabe goriva za vsak izdelek, pri katerega
proizvodnji se gorivo rabi.
(3) Če namerava oseba iz prvega odstavka tega člena
prodati gorivo drugi osebi, ki je pridobila dovoljenje za oproščenega proizvajalca, mora k vlogi iz prejšnjega odstavka
priložiti pogodbo o prodaji goriva.
16. člen
(izdaja dovoljenja)
(1) Carinski organ izda dovoljenje za oproščenega proizvajalca na ime upravljavca naprave, ki je zaprosil za njegovo izdajo. Dovoljenje za oproščenega proizvajalca se ne sme
prenesti na drugo osebo.
(2) V dovoljenju za oproščenega proizvajalca carinski
organ navede:
– namen in način rabe goriva, ki ga upravljavec naprave
lahko nabavi brez plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja
goriva v določenem obdobju, ki ne sme biti daljše od 12
mesecev, in
– napravo, v kateri bo gorivo uporabljeno.
(3) Carinski organ določi namen in način rabe goriva
iz prejšnjega odstavka glede na proizvodne kapacitete naprave in glede na namen rabe goriva v napravi, za katero je
upravljavec naprave pridobil dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov.
(4) Dovoljenje za oproščenega proizvajalca se izda za
eno koledarsko leto.
(5) Imetnik dovoljenja za oproščenega proizvajalca lahko zaprosi za podaljšanje dovoljenja in za odobritev namena
in načina rabe goriva za naslednje leto najkasneje 30 dni
pred iztekom njegove veljavnosti.
(6) Imetnik dovoljenja za oproščenega proizvajalca
mora voditi evidenco o nakupu in porabi goriva po vrsti,
količini in vrednosti.
17. člen
(prenehanje veljavnosti dovoljenja)
(1) Dovoljenje za oproščenega proizvajalca preneha
veljati, če njegov imetnik:
– v predpisanem roku ne zaprosi za njegovo podaljšanje,
– ne izpolnjuje pogojev, določenih s to uredbo, ali
– dovoljenje pred iztekom veljavnosti vrne.
(2) Carinski organ o prenehanju veljavnosti dovoljenja
za oproščenega proizvajalca izda odločbo.
(3) Carinski organ dovoljenje za oproščenega proizvajalca upravljavcu naprave z odločbo odvzame, če:
– upravljavec naprave ne vodi evidence iz šestega odstavka 16. člena te uredbe,
– gorivo, ki ga je nabavil brez plačila okoljske dajatve,
uporablja za druge namene kot za namene rabe goriva, opredeljene v dovoljenju za oproščenega proizvajalca,
– gorivo, ki ga je nabavil brez plačila okoljske dajatve,
nameni nadaljnji prodaji,
– je dovoljenje izdano na podlagi nepopolnih, netočnih
ali napačnih podatkov, ki jih je navedel upravljavec naprave v
vlogi za pridobitev dovoljenja za oproščenega proizvajalca,
– upravljavec naprave v roku, ki mu ga je določil carinski
organ, ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti.
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18. člen
(vračilo okoljske dajatve)
Pravico do vračila vplačane okoljske dajatve zaradi
zgorevanja goriva ima:
– pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik za
gorivo, ki ga iznese v druge države članice EU ali izvozi, če
dokaže, da je bila okoljska dajatev zaradi zgorevanja goriva
plačana in je bilo gorivo izneseno z območja RS ali izvoženo
iz območja EU,
– zavezanec iz prvega odstavka 12. člena te uredbe, ki
je upravljavec naprave za soproizvodnjo toplote in električne
energije in je nabavil gorivo, za katero je bila okoljska dajatev
že plačana,
– zavezanec iz prvega odstavka 12. člena te uredbe,
ki je upravljavec naprave, za katero je pridobil dovoljenje za
izpuščanje toplogrednih plinov po predpisih o varstvu okolja,
pa ni energetsko intenzivno podjetje in je nabavil gorivo, za
katero je bila okoljska dajatev že plačana, ali
– zavezanec iz prvega odstavka 12. člena te uredbe, ki
je sklenil z ministrstvom pogodbo o zmanjševanju onesnaževanja zraka z emisijo CO2 in je nabavil gorivo, za katero
je bila okoljska dajatev že plačana.
19. člen
(uveljavljanje vračila okoljske dajatve)
(1) Upravičenec za vračilo vplačane okoljske dajatve
zaradi zgorevanja goriva iz prve alinee prejšnjega člena
predloži carinskemu organu po dobavi goriva v drugo državo
članico EU ali v izvoz zahtevek za vračilo plačane okoljske
dajatve. Zahtevku mora upravičenec na poziv carinskega
organa priložiti kopije dokumentov, ki dokazujejo upravičenost do vračila vplačane okoljske dajatve zaradi zgorevanja
goriva.
(2) Pravico do vračila vplačane okoljske dajatve zaradi
zgorevanja goriva upravičenec iz prejšnjega odstavka lahko
uveljavlja še 3 mesece po izteku koledarskega leta, v katerem je izvozil gorivo ali ga iznesel v drugo državo članico
EU.
(3) Carinski organ odloči o upravičenosti vračila vplačane okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva osebam iz prve
alinee 18. člena te uredbe z odločbo.
20. člen
(odločba o upravičenosti vračila okoljske dajatve)
(1) Ministrstvo odloči o upravičenosti vračila vplačane
okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva osebam iz druge,
tretje ali četrte alinee 18. člena te uredbe z odločbo.
(2) Ministrstvo izda odločbo osebi iz druge in tretje
alinee 18. člena te uredbe za obdobje enega koledarskega
leta.
(3) Ministrstvo izda odločbo osebi iz četrte alinee 18.
člena za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2009,
pri čemer se v odločbi za vsako leto posebej določi največjo
letno količino goriva, za katero je upravičen do vračila vplačane okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva.
(4) Ministrstvo izda odločbo o upravičenosti vračila
vplačane okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriv, če so
izpolnjeni pogoji iz 21, 22., 23. in 24. člena te uredbe, in če
obratovanje naprave, na katero se zahteva za izdajo odločbe
nanaša, izpolnjuje vse predpisane pogoje in zahteve v skladu
s predpisi s področja varstva okolja.
(5) Pravico do vračila vplačane okoljske dajatve zaradi
zgorevanja goriva lahko oseba iz prvega odstavka tega člena
uveljavlja še 3 mesece po izteku koledarskega leta, na katero
se nanaša odločba iz prvega odstavka tega člena.
(6) Če upravičenec iz prvega odstavka tega člena vloži
ponovni zahtevek za izdajo odločbe po preteku veljavnosti
odločbe, mora k vlogi priložiti evidenco iz prvega odstavka
27. člena te uredbe.
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(7) Če je oseba iz prvega odstavka tega člena veliko ali
srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja, ministrstvo tako vračilo okoljske dajatve priglasi Evropski Komisiji in
o njej odloči na podlagi sklepa Evropske Komisije.
21. člen
(upravljavec naprave za soproizvodnjo toplote in električne
energije)
(1) Zavezanec iz druge alinee 18. člena te uredbe je
upravičen do vračila vplačane okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva, če je za napravo pridobil status kvaliﬁciranega
proizvajalca električne energije skladno s predpisi, ki urejajo
pogoje za pridobitev statusa kvaliﬁciranega proizvajalca električne energije.
(2) Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora na ministrstvo poslati vlogo za izdajo odločbe o upravičenosti do
vračila vplačane okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva,
ki vsebuje:
– ﬁrmo in sedež gospodarske družbe ali ime in priimek
ter naslov samostojnega podjetnika posameznika,
– podatke o napravi, v kateri se rabi gorivo in kraju, kjer
obratuje,
– podatke o vrsti goriva, ki se uporablja,
– podatke o oddaji oziroma proizvodnji električne energije.
(3) Ministrstvo v odločbi o upravičenosti vračila vplačane okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva določi največjo
letno količino goriva, za katero je zavezanec upravičen do
vračila vplačane okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva
za tekoče koledarsko leto, na podlagi podatkov o letni oddaji
oziroma proizvodnji električne energije v preteklem koledarskem letu.
(4) Največja letna količina goriva iz prejšnjega odstavka
je za posamezno leto enaka:
– 0,4 EO za vsako kWh električne energije, oddane v
visokonapetostno prenosno omrežje in
– 0,44 EO za vsako kWh električne energije, oddane v
nizko ali srednje napetostno omrežje.
(5) Največjo letno količino goriva iz tretjega odstavka
tega člena se v prvem letu obratovanja naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije določi na podlagi podatkov načrtovanega obratovanja v tem letu, pri čemer se
upošteva, da bo naprava obratovala pri 92% razpoložljivosti.
V drugem letu obratovanja pa se največjo letno količino
goriva določi tako, da se količino oddane električne energije
v omrežje v prvem letu obratovanja poveča sorazmerno z
načrtovanim povečanjem časa obratovanja v drugem letu
obratovanja.
22. člen
(vključenost v trgovanje z pravicami emitirati toplogredne
pline)
Zavezanec iz tretje alinee 18. člena te uredbe je upravičen do vračila vplačane okoljske dajatve zaradi zgorevanja
goriva, če ima pravnomočno dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov, izdano v skladu s predpisi s področja varstva
okolja.
23. člen
(sklenitev pogodbe)
(1) Ministrstvo sklene pogodbo o zmanjševanju onesnaževanja zraka z emisijo CO2 z zavezancem iz četrte alinee
iz 18. člena te uredbe, če je največja letna poraba goriva v
referenčnem letu v napravi povzročila povprečno letno emisijo CO2 več kot 10 t, in gre za:
1. napravo za izvajanje oskrbe naselij s toploto ali plinom,
2. napravo za pridobivanje cementa, plavž, kupolno
peč, peč za pridobivanje in predelavo mineralnih snovi, sušil-
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nik ali drugo napravo za zgorevanje goriv, v katerih material,
ki se obdeluje, prihaja neposredno v stik z odpadnimi plini,
ali drugo industrijsko peč, stacionarni stroj ali več takšnih
manjših naprav, če so v istem objektu ali več objektih na
istem kraju,
3. kurilno napravo v raﬁneriji, v kateri zgorevajo ostanki
raﬁnacije mineralnih olj, koristna toplota pa se uporablja
za proizvodnjo električne energije ter lastno rabo toplote v
raﬁneriji, ali
4. kurilno napravo ali napravo za soproizvodnjo toplote
in elektrike, ki proizvedene električne energije ne oddaja v
visoko napetostno prenosno omrežje, in sicer v deležu goriva za proizvodnjo toplote, ki je namenjena proizvodnemu
procesu in sočasno tudi ogrevanju proizvodnih, poslovnih ali
upravnih prostorov lastnika naprave, ali več takšnih manjših naprav, če so v istem objektu ali več objektih na istem
kraju.
(2) S pogodbo o zmanjševanju onesnaževanja zraka z
emisijo CO2 zavezanec iz četrte alinee 18. člena te uredbe
in ministrstvo skleneta dogovor o obsegu in načinu izvedbe
ukrepov zmanjševanja emisij CO2 iz naprave ter o obsegu in
načinu spremljanja izvajanja obveznosti iz pogodbe o zmanjševanju onesnaževanja zraka z emisijo CO2.
(3) S pogodbo o zmanjševanju onesnaževanja zraka z
emisijo CO2 se zavezanec iz prejšnjega odstavka zaveže,
da bo sredstva vračil vplačane okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva vrnil v proračun RS, če ne bo izpolnil zahtev
iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(4) Roki za vrnitev sredstev vračil vplačane okoljske
dajatve zaradi zgorevanja goriva ter drugi pogoji v zvezi z
vračanjem sredstev vračil vplačane okoljske dajatve zaradi
zgorevanja goriva v proračun RS se podrobneje uredijo v pogodbi o zmanjševanju onesnaževanja zraka z emisijo CO2.
(5) Vrnjena sredstva vračil vplačane okoljske dajatve
zaradi zgorevanja goriva so prihodek proračuna RS.
24. člen
(pogodba o zmanjševanju onesnaževanja zraka
z emisijo CO2)
(1) Zavezanec iz četrte alinee 18. člena te uredbe je
upravičen do vračila vplačane okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva, če z ministrstvom sklene pogodbo o zmanjševanju onesnaževanja zraka z emisijo CO2, na podlagi katere
se zavezuje, da bo z izvajanjem predpisanih ukrepov v obdobju od uveljavitve te uredbe do 31. decembra 2008 zmanjšal
skupne (neposredne in posredne) speciﬁčne emisije CO2,
pri čemer se doseganje učinkov ugotavlja v letnem poročilu,
katerega natančna vsebina se določi v pogodbi.
(2) Skupna speciﬁčna letna emisija CO2 se izračuna za
posamezno leto kot količnik med letno emisijo CO2 in letno
količino proizvodov ali storitev, ki je bila proizvedena oziroma
opravljena z uporabo goriva in električne energije v napravi,
in se izraža v kg CO2 na enoto količine proizvodov ali storitev. Posredne emisije se izračunavajo z upoštevanjem faktorja 0,4 EO na vsako porabljeno kWh električne energije.
(3) Seznam ukrepov iz prvega odstavka tega člena je
naveden v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Izvedba ukrepov zavezanca iz druge, tretje in četrte
alinee 1. točke prejšnjega člena, glede katerih upravljavec
naprave z ministrstvom sklene pogodbo o zmanjševanju
onesnaževanja zraka z emisijo CO2, mora v obdobju od
uveljavitve te uredbe do 31. decembra 2008 prispevati k
zmanjšanju skupne letne speciﬁčne emisije CO2, in sicer v
letu 2008 za najmanj 2,5% glede na speciﬁčno letno emisijo
CO2 referenčnega leta, pri čemer se za referenčno leto za
obstoječe naprave šteje leto v obdobju od 1999 do 2002, v
katerem je bila skupna letna speciﬁčna emisija CO2 zaradi
uporabe goriva in porabe električne energije v napravi največja. Referenčno leto za novo napravo je leto z največjo
letno emisijo CO2 iz naprave v obdobju največ štirih zadnjih
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koledarskih let obratovanja naprave, pri čemer pa obdobje
določanja referenčnega leta ne sme biti krajše od enega
koledarskega leta.
(5) Zavezancu iz prve alinee 1. točke prejšnjega člena
se prispevek k zmanjšanju onesnaževanja zraka z emisijo
CO2 določi v pogodbi, pri čemer se za referenčno leto šteje
leto v obdobju od 1999 do 2002, v katerem je bila skupna
letna emisija CO2 zaradi uporabe goriv v napravi največja.
(6) Ministrstvo opravi pred sklenitvijo pogodbe o zmanjševanju onesnaževanja zraka z emisijo CO2 pregled naprave
z namenom ugotovitve izhodiščnega stanja.
25. člen
(odločba o upravičenosti vračila vplačane okoljske dajatve)
(1) Ministrstvo zavezancu iz tretje in četrte alinee 18.
člena te uredbe v odločbi o upravičenosti vračila vplačane
okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva določi največjo
letno količino emisije CO2, za katero je upravičen do vračila
vplačane okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva za posamezno koledarsko leto.
(2) Največja letna količina emisije CO2 iz prejšnjega
odstavka je za posamezno leto enaka:
– (50 – 8 x N)% količine CO2 referenčnega leta za naprave za izvajanje oskrbe naselij s toploto ali plinom za delež
goriva, ki je bil v referenčnem letu uporabljen za proizvodnjo
toplote, in
– (67 – 8 x N)% količine CO2 referenčnega leta za vse
druge naprave iz prvega odstavka prejšnjega člena,
kjer je N število koledarskih let po letu 2002, referenčno leto
pa je leto iz četrtega odstavka 24. člena te uredbe.
(3) Če je na podlagi izračuna iz prejšnjega odstavka največja letna količina emisije CO2 negativno število, se šteje,
da za tako napravo zavezanec iz prvega odstavka tega člena
ne more uveljavljati vračila vplačane okoljske dajatve zaradi
zgorevanja goriva.
(4) Zadnje koledarsko leto, za katerega se lahko uveljavlja vračilo vplačane okoljske dajatve zaradi zgorevanja
goriva, je leto 2009.
26. člen
(način vračila okoljske dajatve)
(1) Upravičenec za vračilo vplačane okoljske dajatve
zaradi zgorevanja goriva iz druge, tretje ali četrte alinee 18.
člena te uredbe mora predložiti carinskemu organu zahtevek za vračilo vplačane okoljske dajatve zaradi izgorevanja
goriva najkasneje v 60 dneh po poteku koledarskega leta,
za katero je pridobil odločbo o upravičenosti vračila okoljske
dajatve zaradi zgorevanja goriva iz prvega odstavka 20.
člena te uredbe.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora
upravičenec iz prejšnjega odstavka predložiti carinskemu
organu zahtevek za vračilo plačane okoljske dajatve zaradi
zgorevanja goriva:
a) dvakrat letno, če skupni znesek zahtevka za vračilo v
koledarskem letu presega 5 milijonov SIT, in sicer:
– najkasneje do 30. avgusta za prvo polovico tekočega
leta in
– najkasneje do 1. marca tekočega leta za drugo polovico preteklega leta, ali
b) štirikrat letno, če skupni znesek zahtevka za vračilo v
koledarskem letu presega 10 milijonov SIT, in sicer najkasneje do 1. marca, 31. avgusta, 30. septembra in 30. novembra
tekočega leta.
(3) Upravičenec iz prvega in drugega odstavka tega
člena mora k zahtevku za vračilo okoljske dajatve zaradi
zgorevanja goriva na poziv carinskega organa priložiti kopije
dokumentov, ki dokazujejo upravičenost do vračila vplačane
okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva.
(4) Oseba iz četrte alinee 18. člena te uredbe mora k
zahtevku za vračilo okoljske dajatve zaradi zgorevanja gori-
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va, poleg podatkov in dokazil iz prejšnjega odstavka, priložiti
še potrdilo o izpolnjevanju obveznosti, prevzetih s podpisom
pogodbe iz 23. člena te uredbe, ki ga izda ministrstvo.
(5) Način izpolnjevanja obveznosti iz prejšnjega odstavka se podrobneje določi v pogodbi iz 23. člena te uredbe.
27. člen
(evidence)
(1) Upravičenec iz 21., 22. ali 23. člena te uredbe mora
voditi evidenco o rabi goriva v napravi, na katero se nanaša
odločba o upravičenosti vračila vplačane okoljske dajatve
zaradi zgorevanja goriva.
(2) Evidenco iz prejšnjega odstavka mora upravljavec
naprave hraniti deset let od dneva zadnje nabave goriva, na
katero se nanaša odločba.
28. člen
(odvzem odločbe o upravičenosti vračila)
Ministrstvo lahko upravljavcu naprave pravico do upravičenosti vračila vplačane okoljske dajatve iz 21., 22. ali 23.
člena te uredbe z odločbo odvzame, če:
– ne izpolnjuje več predpisanih pogojev,
– je bila odločba izdana na podlagi nepopolnih, netočnih
ali napačnih podatkov, ki jih je dal zavezanec, ali
– ne odpravi nepravilnosti pri izpolnjevanju pogojev za
izdajo odločbe v roku, ki ga določi inšpektor, pristojen za
varstvo okolja.
IV. NADZOR
29. člen
(nadzor prostojnih organov)
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja pristojni
carinski organ.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek opravlja nadzor nad
izvajanjem obveznosti, prevzetih s podpisom pogodbe iz
23. in 24. člena te uredbe, inšpektor, pristojen za varstvo
okolja.
V. KAZENSKE DOLOČBE
30. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev
se kaznuje gospodarsko družbo ali samostojnega podjetnika
posameznika, če stori prekršek:
– če kot zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi
sežiganja gorljivih organskih snovi iz 6. člena te uredbe ne
vloži napovedi v predpisanem roku ali če v napovedi navede napačne podatke in zato pride do znižanja osnove ali
višine odmerjene okoljske dajatve (drugi in tretji odstavek 8.
člena);
– če kot zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi
sežiganja gorljivih organskih snovi ne hrani dokumentacije,
s katero dokazuje resničnost podatkov iz napovedi (drugi
odstavek 7. člena);
– če kot oseba iz prvega odstavka 14. člena te uredbe
ne predloži obračuna okoljske dajatve ali ga ne predloži pravočasno (tretji odstavek 14. člena);
– če kot oseba iz 14. člena te uredbe ne predloži podatkov, ki so potrebni za obračun okoljske dajatve ali predloži
neresnične podatke (tretji odstavek 14. člena);
– če kot imetnik dovoljenja za oproščenega proizvajalca
iz 15. člena te uredbe gorivo uporablja za druge namene kot
je določeno z dovoljenjem,
– če kot imetnik dovoljenja za oproščenega proizvajalca
ne vodi evidence iz šestega odstavka 16. člena te uredbe;
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– če je k vlogi za pridobitev dovoljenja za oproščenega
proizvajalca iz drugega odstavka 15. člena te uredbe podal
lastno izjavo, da je energetsko intenzivno podjetje, pa ne izpolnjuje pogojev iz 4., 5., 6. točke 3. člena te uredbe;
– če ne izpolnjuje obveznosti, prevzetih s sklenitvijo
pogodbe iz 23. in 24. člena te uredbe;
– če kot upravičenec iz 21., 22. ali 23. člena te uredbe
ne vodi evidence iz prvega odstavka 27. člena te uredbe ali
ne hrani evidence iz drugega odstavka 27. člena te uredbe.
(2) Z globo od 30.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se
za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(določitev zneska za enoto obremenitve)
Do sprejema sklepa iz tretjega odstavka 2. člena te
uredbe je znesek za enoto obremenitve zraka z emisijo CO2
3,00 SIT.
32. člen
(vračilo vplačane okoljske dajatve upravljavcem obstoječih
naprav)
(1) Če ministrstvo izda odločbo o upravičenosti vračila
vplačane okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva iz 25.
člena te uredbe upravljavcu obstoječe naprave, za katero je
ministrstvo po določbah Uredbe o taksi za obremenjevanje
zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 68/96,
2/97, 5/97 – popr., 24/98, 65/98, 51/99, 42/00 in 124/00) za
napravo izdalo dovoljenje za s takso neobremenjeno uporabo goriva za obdobje vključno z letom 2004, se ne glede
na določbe 25. člena te uredbe določi največja letna količina
emisije CO2 za leto 2005 na podlagi naslednjega izračuna:
(največja letna količina emisije CO2) = (količina CO2 referenčnega leta) x ((odstotek obremenitve) – 8% x 6)/100,
kjer je »odstotek obremenitve« odstotek za izračun največje letne količine emisije CO2 za leto 2002 iz 25. člena te
uredbe.
(2) Imetnik dovoljenja iz prejšnjega odstavka lahko pravico do vračila vplačane okoljske dajatve uveljavlja še 10
mesecev po izteku koledarskega leta, na katero se nanaša
to dovoljenje.
33. člen
(dovoljenje za s takso neobremenjeno uporabo goriva)
(1) Imetnik dovoljenja za s takso neobremenjeno uporabo goriva, ki ga je izdalo ministrstvo po določbah Uredbe o
taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
(Uradni list RS, št. 91/02, 8/03 in 46/04) za obdobje vključno z
letom 2004, lahko uveljavlja vračilo vplačane okoljske dajatve
po določbah te uredbe za gorivo, ki je uvoženo ali prodano
po 30. septembru 2004.
(2) Imetnik dovoljenja iz prejšnjega odstavka lahko pravico do vračila vplačane okoljske dajatve uveljavlja še deset
mesecev po izteku koledarskega leta, na katero se nanaša
to dovoljenje.
34. člen
(energetsko intenzivno podjetje)
Če je imetnik dovoljenja iz prvega odstavka 32. člena te
uredbe in prvega odstavka prejšnjega člena upravljavec naprave, ki obratuje v okviru dejavnosti energetsko intenzivnega podjetja, kateremu je bilo izdano dovoljenje za izpuščanje
toplogrednih plinov po zakonu, ki ureja varstvo okolja, lahko
uveljavlja vračilo vplačane okoljske dajatve po določbah te
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uredbe za gorivo, ki ga je kupil po 30. septembru 2004 do
dneva uveljavitve te uredbe.
35. člen
(pravica do vračila že vplačane okoljske dajatve za nakup
goriva od 1. januarja 2005)
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
ima pravico do vračila okoljske dajatve zaradi zgorevanje
goriva za gorivo iz 4. točke prvega odstavka 11. člena te
uredbe, ki ga je kupil v obdobju od 1. januarja 2005 do dneva
pridobitve dovoljenja za oproščenega proizvajalca po določbah te uredbe, če ima pravnomočno dovoljenje za izpuščanje
toplogrednih plinov po zakonu, ki ureja varstvo okolja ter je
energetsko intenzivno podjetje.
(2) Osebi iz prejšnjega odstavka se v dovoljenju za
oproščenega proizvajalca, izdanega na podlagi 15. člena te
uredbe, upošteva količina goriva, ki ga je kupil v obdobju iz
prejšnjega odstavka, če je skladno z določbami tretjega odstavka tega člena vložil zahtevek za vračilo plačane okoljske
dajatve zaradi zgorevanja goriva.
(3) Ne glede na določbe drugega odstavka 26. člena te
uredbe lahko oseba iz prvega odstavka tega člena vloži zahtevek za vračilo okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva
najkasneje v 60 dneh od dneva plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva, pri čemer mora vložiti ta zahtevek pri
carinskem organu skladno z določbami tretjega in četrtega
odstavka 26. člena te uredbe.
36. člen
(prehodno obdobje)
(1) Zavezanci oziroma plačniki vložijo obračune za mesec april 2005 in plačajo takso v skladu z Uredbo o taksi za
obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni
list RS, št. 91/02, 8/03 in 46/04).
(2) Vračilo okoljske dajatve, ki je bila zaračunana pred
uveljavitvijo te uredbe, se izvrši v skladu z določbami uredbe
iz prejšnjega odstavka.
(3) Vloge za pridobitev dovoljenja za uporabo goriva, ki
ni obremenjeno s takso CO2, ki so bile na ministrstvu vložene
po dosedanjih predpisih do dneva uveljavitve te uredbe se
štejejo kot vloge za vračilo vplačane okoljske dajatve zaradi
zgorevanja goriva iz 21., 22. in 23. člena te uredbe.
37. člen
(začetek izvajanja pogodbe o zmanjšanju onesnaževanja
zraka)
Določbe 23. in 24. člena te uredbe se začnejo uporabljati 1. oktobra 2005.
38. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
(Uradni list RS, št. 91/02, 8/03 in 46/04).
39. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. maja 2005.
Št. 00719.29/2005/5
Ljubljana, dne 21. aprila 2005.
EVA 2004-2511-0355
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik
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PRILOGA 1
DOLO�ANJE ENOT OBREMENITVE ZA GORIVA IN
GORLJIVE ORGANSKE SNOVI
Tabela 1
Št.
Gorivo oziroma gorljiva
organska snov

1

2
3
4
5

6

7
8

9

TEKO�A GORIVA
lahka olja: motorni bencin
iz tarifnih oznak 2710 11
31, 2710 11 41, 2710 11
45, 2710 11 49, 2710 11
51, 2710 11 59 in 2710 11
70
srednja olja: kerozini iz
tarifnih oznak 2710 19 21
do 2710 19 29
plinska olja iz tarifnih
oznak 2710 19 41 do 2710
19 49
kurilna olja iz tarifnih
oznak 2710 19 61 do 2710
19 69
uteko�injen naftni plin iz
tarifnih oznak 2711 11 00,
2711 12 11, 2711 12 94,
2711 12 97, 2711 13 91 in
2711 13 97
mazut iz tarifne oznake
2710 19 99
PLINASTA GORIVA
zemeljski plin iz tarifnih
oznak 2711 21 00 in 2711
29 00
plavžni plin, naftni plin,
koksni plin iz tarifnih
oznak 2711 29 00
TRDNA GORIVA
antracit iz tarifnih oznak
2701 11 10 in 2701 11 90

Koli�ina ogljika, ki se pri
zgorevanju izpusti v zrak
(kg C/MJ)

Število enot obremenitve
zaradi emisije CO2
(EO/kg , EO/l, EO/m3 ali
EO/MJ)

0,020

3,2 EO/l

0,020

3,0 EO/l

0,020

3,1 EO/l

0,021

3,2 EO/kg

0,017

2,9 EO/kg

0,021

3,0 EO/kg

0,015

1,9 EO/Sm3 (*)

-

0,06 EO/MJ

0,027

2,8 EO/kg
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Št.

Gorivo oziroma gorljiva
organska snov

Koli�ina ogljika, ki se pri
zgorevanju izpusti v zrak
(kg C/MJ)

10

koks iz tarifnih oznak
2704 00 19, 2704 00 30 in
2704 00 90
smolni koks iz tarifne
oznake 2708 20 00
naftni koks iz tarifnih
oznak 2713 11 00 in 2713
12 00

0,026

Število enot obremenitve
zaradi emisije CO2
(EO/kg , EO/l, EO/m3 ali
EO/MJ)
3,1 EO/kg

0,028

3,1 EO/kg

0,028

3,1 EO/kg

0,026

2,3 EO/kg

0,026

1,5 EO/kg

15

�rni premog iz tarifnih
oznak 2701 12 90, 270119
00 in 2701 20 00
rjavi premog, lignit iz
tarifnih oznak 2702 10 00
in 2702 20 00
lignit (doma�i)

0,028

1,0 EO/kg

16
17
18

GORLJIVE ORGANSKE
SNOVI
etan
odpadna olja
komunalni odpadki

0,017
0,020
0,029

2,9 EO/kg
2,6 EO/kg
1,0 EO/kg

11
12

13
14

(*) Sm3 - standardni m3.

VSEBNOST GORLJIVEGA OGLJIKA V GORLJIVIH ORGANSKIH SNOVEH IN
LETNA KOLI�INA SNOVI, DO KATERE SE ENOT OBREMENITVE NE DOLO�A
Tabela 2
Gorljiva organska snov

Koli�ina ogljika, ki se pri
zgorevanju izpusti v zrak
(kg C/MJ)
0.005

Letna koli�ina gorljive
organske snovi
(kg/leto)
1.000
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PRILOGA 2

Obrazec: OBR-CO2

OBRA�UN OKOLJSKE DAJATVE ZA OBREMENJEVANJE ZRAKA Z EMISIJO
OGLJIKOVEGA DIOKSIDA

Dav�no obdobje: (mesec in leto)

Prejemna štampiljka
(izpolni carinski organ)

Ime:

Naslov:

Dav�na številka:
Mati�na številka:

Št.

Gorivo

Enota

Stran

Koli�ina

(3)

(4)

(2)
(1)
TEKO�A GORIVA
kerozin za
1.
ogrevanje
plinsko olje za
2.
ogrevanje

l

3.

kurilno olje

kg

4.

Uteko�injeni plin
za ogrevanje

kg

5.

mazut

kg

Oprostitev pla�ila
dobava
iznos /
OP1
izvoz
(5)
(6)

Znesek
dajatve
[SIT]
(7)

koli�ina

(8)

l

PLINASTA GORIVA

6.

zemeljski plin

Sm3

plavžni plin, naftni
MJ
plin in koksni plin
TRDNA GORIVA

7.

8.

antracit

kg

9.

koks

kg

10.

smolni koks

kg

11.

naftni koks

kg

12.

�rni premog

kg

13.

rjavi premog in
lignit

kg

14.

doma�i lignit

kg

15.

Skupni znesek okoljske dajatve v dav�nem obdobju - vsota zneskov iz stolpca (7) SIT

16.

Skupni znesek vra�ila oziroma odpusta dajatve - vsota zneskov iz stolpca (10)

SIT

17.

Znesek za pla�ilo - razlika med skupnima zneskoma iz 15 in 16 vrstice

SIT

1

OP – oproš�eni proizvajalec.

Vra�ilo
datum
pla�ila
(9)

znesek
[SIT]
(10)
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Ime prejemnika goriva iz stolpca (5):

19. Obra�unu prilagam:

Potrjujem resni�nost navedenih podatkov.
Kraj in datum:

Žig in podpis odgovorne osebe

Navodilo za izpolnjevanje obrazca OBR-CO2
V stolpec (4) se za posamezno vrsto goriva v obra�unski enoti iz stolpca (3) vpiše koli�ina goriva za katero je v dav�nem obdobju nastala obveznost
obra�una in pla�ila dajatve.
V stolpec (5) se za posamezno vrsto goriva v obra�unski enoti iz stopca (3) vpiše koli�ina goriva, ki je bil v dav�nem obdobju dobavljena brez pla�ila
okoljske dajatve oproš�enim proizvajalcem goriv.
V stolpec (6) se za posamezno vrsto goriva v obra�unski enoti iz stolpca (3) vpiše koli�ina goriva, ki je bil v dav�nem obdobju iznesena izven
Slovenije (iznos v države EU in izvoz v države izven EU). �e se izpolni stolpec (6), se obra�unu predložijo fotokopije dokazil o
iznosu goriva v drugo državo EU oziroma izvozu. Dokazila se vpišejo v 19. vrstico (obra�unu prilagam).
V stolpec (7) se za posamezno vrsto goriva vpiše znesek dajatve za navedeno dav�no obdobje. Izra�una se tako, da se koli�ina iz stolpca (4) zmanjša
za koli�ino iz stolpca (5) in (6) ter se tako izra�unana koli�ina pomnoži z enoto obremenitve (EO) in ceno za enoto obremenitve.
V stolpec (8) se za posamezno vrsto goriva v obra�unski enoti iz stopca (3) vpiše koli�ina goriva za katerega je bila dajatev pla�ana in se na obra�unu
uveljavlja vra�ilo trošarine.
V stolpec (9) se v primeru, da je bila dajatev za katero se zahteva vra�ilo, pla�ana v obdobju veljavnosti druga�nega zneska dajatve kot je veljavna v
dav�nem obdobju za katerega se vlaga obra�un, se vpiše v obliki (DD/MM/LLLL) datum pla�ila dajatve. Za izra�un zneska vra�ila v
stolpcu (10) se upoštevajo podatki, ki so veljali v �asu pla�ila.
V stolpec (10) se vpiše znesek vra�ila, ki se izra�una kot zmnožek med koli�ino iz stolpca (8) in z enoto obremenitve (EO) ter ceno za enoto
obremenitve. Upoštevajo se podatki, ki so veljali v �asu pla�ila dajatve.
V 15. vrstico se v SIT vpiše vsota zneskov iz stolpca (7).
V 16. vrstico se v SIT vpiše vsota zneskov iz stolpca (10).
V 17. vrstico se v SIT vpiše razlika med skupnima zneskoma iz 15. in 16. vrstice. Znesek vpisan v 17. vrstico se pla�a v roku iz sedmega odstavka 14.
�lena uredbe.
V 18. rubriko se vpišejo DŠ in ime oproš�enega proizvajalca, ki mu je bilo v dav�nem obdobju dobavljeno gorivo brez obra�unane dajatve.
V 19. vrstici se navedejo priloge k obra�unu (npr. dokazila o iznosu ali izvozu).
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PRILOGA 3
Seznam ukrepov za zmanjšanje onesnaževanja zraka z emisijami CO2 iz 24. �lena
te uredbe:
SKUPINA UKREPOV 1:
Skupine upravljavcev naprav: javni, komercialni sektor ipd.
1. Obvezni ukrepi:
- uvedba energetskega knjigovodstva – spremljanje porabe energije in emisij
CO2 (skupne in specifi�ne);
- izvedba energetskega pregleda s strani strokovno usposobljene institucije
najkasneje do konca predzadnjega leta pogodbenega obdobja (kot izvedeni
ukrep se šteje tudi že izveden energetski pregled po letu 2000).
2. Izbirni ukrepi (upravljavec mora izvesti vsaj 1 ukrep iz nabora izbirnih ukrepov):
- prehod na gorivo z manjšo specifi�no emisijo CO2 (npr. zemeljski plin,
uteko�injen naftni plin ipd.);
- prehod na biomaso pri proizvodnji tolotne energije;
- vgradnja novega kotla-ov;
- uvedba soproizvodnje toplote in elektri�ne energije;
- vgradnja regulacijskih ventilov na vsa ogrevalna telesa (radiatorje)
vro�evodnega ogrevalnega sistema;
- izboljšanje toplotno-izolativnih lastnosti stavbe (npr. nova okna, vrata, izolacija
ipd.);
- vgradnja son�nih kolektorjev za pripravo tople sanitarne vode;
- vgradnja nove, energetsko var�ne razsvetljave;
- drug ukrep (v dogovoru z ministrstvom).

SKUPINA UKREPOV 2:
Skupine upravljavcev: industrija
1. Obvezni ukrepi:
- uvedba energetskega knjigovodstva – spremljanje porabe energije in emisij
CO2 (skupne in specifi�ne);
- izvedba energetskega pregleda s strani strokovno usposobljene institucije
najkasneje do konca predzadnjega leta pogodbenega obdobja (kot izvedeni
ukrep se šteje tudi že izveden energetski pregled po letu 2000);
- udeležba (vsaj enkrat letno) strokovnih sre�anj (seminarjev) s podro�ja
u�inkovite rabe energije oziroma s podro�ja izvajanja ukrepov za zmanjšanje
emisij toplogrednih plinov.
2. Izbirni ukrepi (upravljalec mora izvesti vsaj 1 ukrep iz nabora izbirnih ukrepove v
preteklosti že realiziral):
- prehod na gorivo z manjšo specifi�no emisijo CO2 (npr. zemeljski plin,
uteko�injen naftni plin ipd.);
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prehod na biomaso pri proizvodnji tolotne energije;
uvedba soproizvodnje toplote in elektri�ne energije;
vgradnja novega kotla-ov;
zamenjava gorilcev na kotlih;
uvedba ali posodobitev regulacije na ve�jih kotlovskih naprava (npr. O2
regulacija);
uvedba ukrepov odpravljanja netesnosti razvoda komprimiranega zraka;
uvedba drugih oblik obnovljivih virov energije (npr. son�ne celice);
uvedba frekven�ne regulacije na elektromotornih pogonih;
uvedba energetsko var�nih elektromotorjev;
ukinitev ogrevanja stavb z elektri�no energijo (vsi proizvodni in poslovni
prostori);
drug ukrep (v dogovoru z ministrstvom).

SKUPINA UKREPOV 3:
Skupine upravljalcev: naprave za izvajanje oskrbe naselij s toploto in plinom
1. Obvezni ukrepi:
- uvedba energetskega knjigovodstva – spremljanje porabe energije in emisij
CO2 (skupne in specifi�ne);
- izvedba energetskega pregleda s strani usposobljene institucije najkasneje do
konca predzadnjega leta pogodbenega obdobja za zavezance, ki imajo
naprave za izvajanje oskrbe naselij s toploto (kot izvedeni ukrep se šteje tudi
že izveden energetski pregled po letu 2000);
- udeležba (vsaj enkrat letno) strokovnih sre�anj (seminarjev) s podro�ja
u�inkovite rabe energije oziroma s podro�ja izvajanja ukrepov za zmanjšanje
emisij toplogrednih plinov;
- ozaveš�anje odjemalcev glede u�inkovite rabe energije (npr.brošure, letaki
itd.).
2. Izbirni ukrepi za zavezance, ki imajo naprave za izvajanje oskrbe naselij s toploto
(upravljalec mora izvesti vsaj 1 nov ukrep iz nabora izbirnih ukrepov):
- prehod na gorivo z manjšo specifi�no emisijo CO2 (npr. zemeljski plin,
uteko�injen naftni plin ipd.);
- prehod na biomaso pri proizvodnji tolotne energije;
- uvedba soproizvodnje toplote in elektri�ne energije;
- vgradnja novega kotla-ov;
- zamenjava gorilcev na kotlih;
- uvedba ali posodobitev regulacije na ve�jih kotlovskih naprava (npr. O2
regulacija);
- vgradnja t.i. »utilizatorjev« na kotlovskih napravah;
- posodobitev regulacije mreže daljinskega ogrevanja (npr. omrežje, podpostaje
ipd.) ali drugi ukrepi za zmanjšanje izgub v omrežju;
- uvedba frekven�ne regulacije na elektromotornih pogonih;
- drug ukrep (v dogovoru z ministrstvom).
3. Izbirni ukrepi za zavezance, ki imajo naprave za izvajanje oskrbe naselij s plinom
- ukrep(i) v dogovoru z ministrstvom.
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Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza
potnikov po železnici v notranjem potniškem
prometu

Na podlagi 8. in 1. točke 9. člena Zakona o kontroli cen
(Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi
blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen
(Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po
železnici v notranjem potniškem prometu
1. člen
Cene prevoza potnikov po železnici v notranjem
potniškem prometu, ki so bile oblikovane v skladu s predpisi
in veljajo na tržišču na dan 30. april 2005, se lahko povečajo
za največ 3 odstotke.
2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu (Uradni list RS, št. 45/04).
3. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2005.
Št. 00713-9/2005
Ljubljana, dne 28. aprila 2005.
EVA 2005-2111-0014
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

1734.

Uredba o oblikovanju cen učbenikov

Na podlagi 8. člena in 1. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom
Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi
kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o oblikovanju cen učbenikov
1. člen
Ta uredba določa način in postopek oblikovanja cen
učbenikov, delovnih zvezkov, zbirk nalog oziroma vaj in atlasov (v nadaljnjem besedilu: učbeniki), ki jih s sklepom potrdi
pristojni strokovni svet in so edini učbeniki za posamezen
predmet v določenem razredu, letniku ali programu.
2. člen
Drobnoprodajne cene (v nadaljnjem besedilu: cene)
učbenikov, ki so veljale na trgu na dan uveljavitve te uredbe,
se določijo kot najvišje.
3. člen
Za določitev najvišje cene novega učbenika, ki ga je s
sklepom potrdil pristojni strokovni svet in je edini učbenik za
posamezen predmet v določenem razredu, letniku ali programu, na tržišču pa se pojavlja prvič (v nadaljnjem besedilu:
novi učbenik), morajo pravne in ﬁzične osebe, ki opravljajo
dejavnost zalaganja oziroma izdajanja učbenikov in prodaje uvoženih učbenikov (v nadaljnjem besedilu: zavezanec)
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vložiti vlogo na ministrstvo, pristojno za cene (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo).
Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje
podatke in priloge:
1. ime in sedež zavezanca;
2. naslov učbenika;
3. vrsto učbenika;
4. razred ali letnik, predmet in program, za katerega je
učbenik potrdil pristojni strokovni svet;
5. vrsto izdaje (v enem ali več delih);
6. ime in priimek avtorja ali avtorjev in število avtorskih
pol;
7. leto izdaje;
8. čas veljavnosti učbenika;
9. število izvodov (naklada);
10. tehnični opis (vrsta tiska, papirja, vezave, število
strani, format in podobno);
11. naziv tiskarne oziroma izdelovalca;
12. fotokopijo sklepa pristojnega strokovnega sveta o
potrditvi učbenika;
13. kalkulativne elemente drobnoprodajne cene z:
– normativi za papir in drugi material,
– normativi za stroške tiska in graﬁčne storitve,
– normativi za avtorske honorarje,
– nabavno ceno za založbo (fco založba),
– stroški založnika (s podrobno razčlenitvijo in klasiﬁkacijo stroškov),
– zneski subvencij, prejetih s strani ministrstva, pristojnega za šolstvo,
– lastno ceno,
– rabati, maržo,
– prodajno ceno,
– davkom na dodano vrednost,
– drobnoprodajno ceno,
– prikazom in obračunom odbitih vstopnih davkov na
dodano vrednost;
14. pogodbe ali račune, sklenjene s tiskarno;
15. pogodbe ali račune, iz katerih so razvidni ostali proizvajalni stroški;
16. pogodbe, sklenjene z avtorjem ali avtorji.
4. člen
Če ministrstvo ugotovi, da vloga za določitev najvišje
cene za novi učbenik iz prejšnjega člena ni popolna, o tem
obvesti zavezanca. Ministrstvo lahko od zavezanca zahteva
tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev
vloge. Zavezanec mora na način in v roku, ki ju določi ministrstvo, vlogo dopolniti, sicer se šteje, da vloga ni bila vložena.
5. člen
Sklep o določitvi najvišje cene novega učbenika izda
Vlada Republike Slovenije.
6. člen
Če se zaradi povišanja tečaja tuje valute poviša uvozna
cena učbenika, se lahko njegova cena poviša ne glede na
določbe 2. člena te uredbe. Zavezanec mora o tem obvestiti
ministrstvo najkasneje 8 dni pred uveljavitvijo višje cene.
Obvestilo mora poleg podatkov in prilog, določenih v 1. do
12. točki drugega odstavka 3. člena te uredbe vsebovati tudi
dokumentacijo, iz katere je razvidna tečajna razlika.
Če ministrstvo ugotovi, da v obvestilu iz prejšnjega
odstavka nova cena za posamezni učbenik ni povišana v
skladu s povišanjem tečaja tuje valute, o tem obvesti zavezanca. Ta mora napako odpraviti v roku in na način, kot ju
določi ministrstvo. Do odprave napake višje cene ni mogoče
uveljaviti na tržišču.
7. člen
Vloga za določitev najvišje cene za novi učbenik, ki je
bila vložena pred uveljavitvijo te uredbe, se obravnava po
dosedanjih predpisih.
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8. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 45/04).
9. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2005.
Št. 00713-8/2005
Ljubljana, dne 28. aprila 2005.
EVA 2005-2111-0013
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1735.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o splošnem označevanju
predpakiranih živil

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) in prvega odstavka 8. člena Zakona o
zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z
živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z
ministrom za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
splošnem označevanju predpakiranih živil
1. člen
V Pravilniku o splošnem označevanju predpakiranih živil
(Uradni list RS, št. 50/04 in 58/04-popr.) se prvi odstavek 1.
člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa splošno označevanje predpakiranih
živil, ki so v prometu namenjena za prodajo končnemu potrošniku in za oskrbo obratov javne prehrane, za izvajanje
Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic
o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil (UL L št.
109 z dne 6. 5. 2000, str. 29, z vsemi spremembami), Direktive Komisije 87/250/EGS z dne 15. aprila 1987 o navajanju
volumenskega deleža alkohola pri označevanju alkoholnih
pijač za prodajo končnim potrošnikom (UL L št. 113 z dne
30. 4. 1987, str. 57), Direktive Sveta 89/396/EGS z dne
14. junija 1989 o označbah ali znakih za identiﬁkacijo serije,
v katero spada živilo (UL L št. 186 z dne 30. 6. 1989, str. 21,
z vsemi spremembami), Direktive Komisije 94/54/ES z dne
18. novembra 1994 o obveznih navedbah na označbah nekaterih živil poleg tistih, določenih v Direktivi Sveta 79/112/EGS
(UL L št. 300 z dne 23. 11. 1994, str. 13, z vsemi spremembami), Direktive Komisije 1999/10/ES z dne 8. marca 1999 o
odstopanjih od določb člena 7 Direktive Sveta 79/112/EGS v
zvezi z označevanjem živil (UL L št. 69 z dne 16. 3. 1999, str.
22, z vsemi spremembami) in Direktive Komisije 2002/67/ES
z dne 18. julija 2002 o označevanju živil, ki vsebujejo kinin in
kofein (UL L št. 191 z dne 19. 7. 2002, str. 20).«.
2. člen
V 9. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se
glasita:
»(3) Živila, ki vsebujejo glicirizinsko kislino in amonijevo
sol te kisline, morajo biti označena v skladu s prilogo 5, ki je
sestavni del tega pravilnika.
(4) Živila, ki vsebujejo dodane ﬁtosterole/ﬁtostanole in
njihove estre, morajo biti označena v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 608/2004 z dne 31. marca 2004 o označevanju
živil in sestavin živil z dodanimi ﬁtosteroli, estri ﬁtosterolov,
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ﬁtostanoli in/ali estri ﬁtostanolov (UL L št. 97 z dne 1. 4. 2004,
str. 44).«.
3. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(izjeme)
(1) Ne glede na določbo 7. člena tega pravilnika imajo
lahko živila, ki so predpakirana in niso namenjena za prodajo
končnemu potrošniku in obratom javne prehrane (npr. biskviti, male čokolade, na letalih, v hotelih), na označbi navedene
le podatke iz 1., 4. in 7. točke 7. člena tega pravilnika, pod
pogojem, da so ostali podatki navedeni na spremnih dokumentih, ki se nanašajo na živila, in so poslani pred dobavo
živila ali hkrati z njo.
(2) Ne glede na določbo 7. člena tega pravilnika imajo
lahko živila, ki so predpakirana in so namenjena za dobavo
obratom javne prehrane za pripravo, obdelavo, razdeljevanje
ali rezanje, na označbi navedene le podatke iz 1., 4. in 7.
točke 7. člena tega pravilnika in izpolnjevati pogoje iz prejšnjega odstavka.
(3) Ne glede na določbo 7. člena tega pravilnika ima
lahko živilo v steklenicah, namenjenih za ponovno uporabo
in so neizbrisno označene in zato nimajo etikete, obročka ali
vratne etikete (npr. tradicionalna steklenica za pivo, mleko za
namen oskrbe obratov javne prehrane), na označbi navedeno le ime, neto količino in rok uporabnosti živila.
(4) Ne glede na določbo 7. člena tega pravilnika imajo
lahko živila, ki so v embalaži ali posodi, katerih največja površina je manjša od 10 cm2, na označbi navedeno samo ime,
neto količino, rok uporabnosti in sestavine iz priloge 4 tega
pravilnika, katere bi lahko povzročile alergijo ter morajo biti
navedene v skladu z 38. členom tega pravilnika.«.
4. člen
V 18. členu se šesta alinea spremeni tako, da se glasi:
– pijače, ki vsebuje več kot 1,2% vol alkohola; razen za
alkoholne pijače s sestavinami, ki bi lahko povzročile alergijo, iz priloge 4 tega pravilnika. Te morajo biti navedene na
označbi z besedo »vsebuje«, kateri sledi ime te sestavine ali
teh sestavin; takšna navedba pa ni potrebna v primeru, da
je ta sestavina s svojim imenom že vključena ali v seznamu
sestavin ali v imenu, pod katerim je alkoholna pijača v prometu.«.
5. člen
V 19. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(3) Živilo, ki vsebuje sladilo aspartam, mora imeti dodatno navedbo »vsebuje vir fenilalanina«.«.
6. člen
V 35. členu se označba »vol%« nadomesti z označbo
»% vol«.
7. člen
V 36. členu se označbe »vol%« nadomestijo z označbo
»% vol«.
8. člen
Za 39. členom se dodata novo 12.a poglavje in nov 39.a
člen, ki se glasita:
»12.a Statusno preoblikovanje oziroma prevzem
»39.a člen
(statusno preoblikovanje oziroma prevzem)
Za domačo proizvodnjo lahko gospodarske družbe, ki
so se statusno preoblikovale v skladu s predpisi o gospodarskih družbah oziroma kadar je bil izveden prevzem v skladu
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s predpisi o prevzemih, na embalaži ohranijo navedbo ﬁrme,
ki so jo uporabljale pred statusnim preoblikovanjem oziroma
pred prevzemom, in sicer do porabe zalog te embalaže
oziroma največ 2 leti od statusnega preoblikovanja oziroma
prevzema.«.
9. člen
(1) Za prilogo 4 se doda nova priloga 5.
(2) Priloga, ki je sestavni del tega pravilnika, vsebuje
prilogo 5.

Vrsta živila
Pijače, ki vsebujejo 50 mg/l ali več,
ali 300 mg/l ali več v primeru pijač,
ki vsebujejo nad 1,2 vol% alkohola*
glicirizinske kisline ali amonijevo sol te
kisline, zaradi dodatka teh snovi kot takih ali v obliki rastline sladkega korena
(Glycyrrhiza glabra).

Navedba
Za seznamom sestavin mora biti dodano naslednje opozorilo: »vsebuje
sladki koren – osebe s povišanim
krvnim tlakom se morajo izogibati
prekomernemu uživanju«. Če seznama sestavin ni, se ta podatek nahaja
poleg imena, pod katerim se proizvod
prodaja.

*
Ta raven velja za proizvode, kot so pripravljeni za uživanje ali rekonstituirani (obnovljeni) po navodilih proizvajalca.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(1) Predpakirana živila, ki vsebujejo glicirizinsko kislino
in amonijevo sol te kisline, morajo biti označena v skladu s
tem pravilnikom od 20. maja 2005 dalje.
(2) Predpakirana živila iz prejšnjega odstavka, ki niso
označena v skladu s tem pravilnikom, ne smejo biti več v
prometu od 20. maja 2006 dalje.
(3) Predpakirana živila iz prvega odstavka tega člena, ki
niso označena v skladu s tem pravilnikom in so bila označena
pred 20. majem 2006, so lahko v prometu do porabe zalog.
11. člen
(1) Predpakirana živila, ki so v embalaži ali posodi,
katerih največja površina je manjša od 10 cm2 in vsebujejo
sestavine, ki bi lahko povzročile alergijo, morajo biti označena v skladu s tem pravilnikom najpozneje do 25. novembra
2005.
(2) Predpakirana živila iz prejšnjega odstavka tega člena, ki niso označena v skladu s tem pravilnikom in so bila
označena pred 25. novembrom 2005, so lahko v prometu
do porabe zalog.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-11/2005
Ljubljana, dne 22. aprila 2005.
EVA 2005-2311-052
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.
Soglašam!
Andrej Bručan l. r.
Minister
za zdravje
PRILOGA 5
Vrsta živila
Slaščice ali pijače, ki vsebujejo 100
mg/kg ali 10 mg/l ali več glicirizinske
kisline ali njeno amonijevo sol, bodisi
zaradi dodatka teh snovi kot takih ali
v obliki rastline sladkega korena (Glycyrrhiza glabra).
Slaščice ali pijače, ki vsebujejo 4 g/kg
ali več glicirizinske kisline ali njeno
amonijevo sol, zaradi dodatka teh snovi kot takih ali v obliki rastline sladkega
korena (Glycyrrhiza glabra).

Navedba
Izraz »vsebuje sladki koren« se doda
takoj za seznamom sestavin, razen
če ni izraz »sladki koren« že zajet v
seznamu sestavin ali v imenu, pod
katerim se proizvod prodaja. Če seznama sestavin ni, se ta podatek nahaja
poleg imena, pod katerim se proizvod
prodaja.
Za seznamom sestavin mora biti dodano naslednje opozorilo: »vsebuje sladki koren – osebe s povišanim krvnim
tlakom se morajo izogibati prekomernemu uživanju«. Če seznama sestavin
ni, se ta podatek nahaja poleg imena,
pod katerim se proizvod prodaja.

1736.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o kakovosti
kakavovih in čokoladnih izdelkov

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 ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za
zdravje

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o kakovosti
kakavovih in čokoladnih izdelkov
1. člen
V Pravilniku o kakovosti kakavovih in čokoladnih izdelkov (Uradni list RS, št. 72/03) se besedilo 1. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa pogoje za minimalno kakovost in
označevanje kakavovih in čokoladnih izdelkov (v nadaljevanju: izdelki), ki so namenjeni za prehrano ljudi, v skladu
z Direktivo 2000/36/ES evropskega Parlamenta in sveta z
dne 23. junija 2000 o izdelkih iz kakava in čokolade, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 179 z dne 3. 8. 2000,
str. 19).«.
2. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izdelki morajo biti proizvedeni in označeni v skladu
z določbami tega pravilnika do 1. maja 2005.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so izdelki,
proizvedeni in označeni pred 1. majem 2005, lahko v prometu do porabe zalog.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-15/2005
Ljubljana, dne 13. aprila 2005.
EVA 2005-2311-0161
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravje
mag. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
1737.

Sklep o objavi seznama poslovnih subjektov,
s katerimi na podlagi določb Zakona o
preprečevanju korupcije ne smejo poslovati
naročniki iz prvega, drugega in tretjega
odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju
korupcije

Na podlagi šestega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 02/04) in 13. člena
Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list
RS, št. 105/04) je komisija na seji dne 14. 4. 2005 sprejela

SKLEP
o objavi seznama poslovnih subjektov,
s katerimi na podlagi določb Zakona o
preprečevanju korupcije ne smejo poslovati
naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka
28. člena Zakona o preprečevanju korupcije
Naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka
28. člena Zakona o preprečevanju korupcije ob upoštevanju
izjem iz petega, sedmega in osmega odstavka istega člena
ne smejo poslovati z naslednjimi subjekti:
Zap.
št.

Naziv pravnega subjekta

1 13 M REFIN, FINANČNE STORITVE IN POSREDOVANJE, D.O.O.
2 3 LINE PROJEKTIRANJE, OBLIKOVANJE IN TRGOVINA, D.O.O.
3 A IN A - VESENJAK GRADBENIŠTVO, KMETIJSTVO, TRGOVINA,
D.O.O.
4 A.G. ARHITEKTURA - GRADBENIŠTVO, D.O.O.
5 A.N.B. TRADE AVTOTRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.
6 AB BERGANT, TRANSPORT IN TRGOVINA, D.O.O.
7 ABF, ANJA BEMBIČ FALADORE, S.P.
8 AEGIS INVESTICIJSKA DRUŽBA, D.O.O.
9 AGA - ATELJE ZA GEODEZIJO IN ARHITEKTURO, D.O.O.
10 AGENCIJA AZV DOLSKO, D.O.O.
11 AGENCIJA KREMŽAR OGLAŠEVANJE, STIKI Z JAVNOSTJO, MEDIJI,
D.O.O.
12 AGENCIJA MEDIAPLES, MARJAN NAGODE, S.P.
13 AGENSIS, FINANČNO SVETOVANJE IN POSREDOVANJE, D.O.O.
14 AGROGRAD TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O.
15 AKVANT, D.O.O.
16 AKVIZITOR, SPECIALIZIRANO PODJETJE ZA SKLEPANJE IN TRŽENJE
ZAVAROVANJ, D.O.O.
17 ALFA KOMERCIALNI RADIO, D.O.O.
18 ALIGATOR, TRGOVSKO STORITVENO PODJETJE KRANJ, D.O.O.
19 ALIMENTA PROIZVODNJA IN TRGOVINA, D.O.O.
20 ALPINUM, INVESTICIJSKO RAZVOJNO PODJETJE, D.D.
21 AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE, FRANC BOŽIČEK
22 AMBULANTA SPLOŠNE MEDICINE PETERNELJ, D.O.O.
23 AMBULANTA SPLOŠNE MEDICINE, GAIA
24 ANATIS, INOVATIVNOST, PROIZVODNJA, TRŽENJE, D.O.O.
25 ANFRA, DANILO MARKO KORITNIK, S.P.
26 ANKER-ING, D.O.O.
27 APOLON TRGOVSKO IN STORITVENO PODJETJE, D.O.O.
28 APOS, D.O.O., AGENCIJA ZA PROSTORSKO IN OKOLJSKO
SVETOVANJE

Matična številka

Naslov sedeža pravnega subjekta

5836271000 STANETA ROZMANA 16
1293516000 BRATOV UČAKAR 122
5677327000 VALSORJEV TRG 6

9000
1000
3270

MURSKA SOBOTA
LJUBLJANA
LAŠKO

5309093000
5565855000
5543878000
5572383000
1640372000
5438845000

DELPINOVA 13
SPODNJE STRANICE 11
REPNJE 29
BEVKOVA ULICA 28
DUNAJSKA CESTA 51
GREGORČIČEV
DREVORED 7
5366518000 DOLSKO 14
5298741000 ULICA KIRBIŠEVIH 69E

5000
3206
1217
4240
1000
6230

NOVA GORICA
STRANICE
VODICE
RADOVLJICA
LJUBLJANA
POSTOJNA

1262
2204

1996029000 CANKARJEVA 1
5852668000 MAISTROV TRG 11
5422060000 ŠENTPAVEL 19
BOSANCI
1883534000 VIŠNJA VAS 10 D

6230
4000
1296

DOL PRI LJUBLJANI
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU
POSTOJNA
KRANJ
ŠENTVID PRI STIČNI
REPUBLIKA HRVAŠKA
VOJNIK

5380383000
5465737000
5609011000
5402212000
1739867000
2041006000
1743511000
1767305000
1407350000

2380
4000
5212
4265
3256
4220
6230
1430
8270

RONKOVA ULICA 4
DRULOVKA 42 C
BILJANA 28 A
RIBČEV LAZ 51
BISTRICA OB SOTLI 7D
POLJANSKA 8
PREČNA ULICA 2
CESTA 1. MAJA 68
CESTA KRŠKIH ŽRTEV 77
REPUBLIKA HRVAŠKA
5389950000 RONKOVA 4
5930251000 SOŠKA 24 A

3212

2380
5250

SLOVENJ GRADEC
KRANJ
DOBROVO
BOHINJSKO JEZERO
BISTRICA OB SOTLI
ŠKOFJA LOKA
POSTOJNA
HRASTNIK
KRŠKO
REPUBLIKA HRVAŠKA
SLOVENJ GRADEC
SOLKAN
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Naslov sedeža pravnega subjekta

29 AQUARIUM, PODJETJE ZA PROMET IN RAZMNOŽEVANJE TROPSKIH
AKVARIJSKIH RIB IN RASTLIN, PTIČEV IN MALIH ŽIVALI, TEHNIČNE
OPREME IN PRIBORA, D.O.O.
30 ARCH STUDIO, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN
STORITVE, D.O.O.
31 ARMEX ARMATURE, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, KOOPERACIJO IN
TRGOVINO, D.O.O.
32 ARTEX, TOVARNA SKLADIŠČNE OPREME IN VILIČARJEV, D.O.O.
33 AS NEPREMIČNINE, DRUŽBA ZA POSREDOVANJE V PROMETU Z
NEPREMIČNINAMI, D.O.O.
34 ASCON - ALFRED ŠTEFANČIČ, S.P., POSLOVNO SVETOVANJE
35 AS-ING, PROSTORSKI, GRADBENI, NEPREMIČINSKI INŽENIRING,
VODENJE INVESTICIJ, VREDNOTENJE NEPREMIČNIN ANTON
ŠTIHEC, S.P.
36 AT TRADE, TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO, IZVOZ-UVOZ, D.O.O.
37 ATINA, PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O.
38 ATM GRAF PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, TRGOVINA IN POSLOVNE
STORITVE METLIKA, D.O.O.
39 ATRO - POSLOVNO SVETOVANJE IN STORITVE, D.O.O.
40 AVE, SPREJEM POGREBOV, NAROČILA UPEPELITEV, NAJEMNINE,
OSKRBA GROBOV, POGREBNE STORITVE, D.O.O.

5617561000 DOBRŠKA ULICA 1

4248

LESCE

5767598000 POLJE 13

1217

VODICE

5542448000 LJUBLJANSKA 66

1295

IVANČNA GORICA

5807824000 KOLODVORSKA 43
1873113000 ŠMARTINSKA 152

9220
1000

LENDAVA
LJUBLJANA

1790552000 DEKANI 10
6271
1750577000 PARTIZANSKA ULICA 27A 9000

DEKANI
MURSKA SOBOTA

5853036000 TABOR 15
5634679000 SENŠČI 64 A
5568315000 DRAGOMLJA VAS 28

3304
2274
8331

TABOR
VELIKA NEDELJA
SUHOR

1833332000 ŠORLIJEVA ULICA 15
1607766000 PRIGORICA 18

4000
1331

KRANJ
DOLENJA VAS

41 AVIA TRADE TRGOVINA, PREVOZ IN TURIZEM, D.O.O.
42 AVTOCENTER HORVAT, AVTOPRALNA STEZA, VULKANIZERSTVO,
AVTOOPTIKA, PRODAJA GUM IN PLATIŠČ, LEONIDA HORVAT
LETONJA, S.P.
43 AVTOELEKTRIČARSTVO, BRAČIČ FRIDERIK, S.P.
44 AVTOELEKTRIKA, IGOR PETROVČIČ, S.P.
45 AVTOKLEPARSTVO, DOKL IVAN, S.P.
46 AVTOMEHANIČNI SERVIS IN STROJNA IZDELAVA REZERVNIH
DELOV ZA MOTORNA VOZILA TER PRODAJA NOVIH IN RABLJENIH
AVTOMOBILOV IN REZERVNIH DELOV, IVAN JORDAN, S.P.
47 AVTOMEHANIKA, ALOJZIJ ŠVIGELJ, S.P.
48 AVTOMEHANIKA, VALTER MLEKUŽ, S.P.
49 AVTOPREVOZNIŠTVO IN GOSTINSKA DEJAVNOST, FRANC AŽMAN,
S.P.
50 AVTOPREVOZNIŠTVO, ČRNIČ MATJAŽ ČRNIČ, S.P.
51 AVTOPREVOZNIŠTVO, DIVJAK JOŽEF, S.P.
52 AVTOPREVOZNIŠTVO, FRANC SERŠEN, S.P.
53 AVTOPREVOZNIŠTVO, MARJAN BERGANT, S.P.
54 AVTOSERVIS FICKO, JOŽEF FICKO, S.P.
55 AVTOSERVIS LASBAHER, FRANC LASBAHER, S.P.
56 AVTOSERVIS, ZVONKO TUHTAR, S.P.
57 AVTOŠOLA EKSPERT - IZOBRAŽEVANJE, D.O.O.
58 AVTOTECH, PODJETJE ZA TRGOVINO NA DEBELO IN DROBNO IN
OPRAVLJANJE SERVISNIH STORITEV, D.O.O.

5613400000 ZGORNJI OBREŽ 10A
5984686000 ULICA MATIJE GUBCA 2

8253
9000

ARTIČE
MURSKA SOBOTA

5603860000
5462729000
5089340000
5457702000

2284
1352
9250
1291

VIDEM
PRESERJE
GORNJA RADGONA
ŠKOFLJICA

1398539000 BEGUNJE 4A
5691576000 ČEZSOČA 103
5253590000 TRŽAŠKA ULICA 1

1382
5230
4248

BEGUNJE
BOVEC
LESCE

5235916000
5353075000
5946113000
5406295000
5107993000
5559273000
5369608000
1983342000
5461804000

4207
2223
1217
1217
9261
2234
8290
4000
1291

CERKLJE
JUROVSKI DOL
VODICE
VODICE
CANKOVA
BENEDIKT
SEVNICA
KRANJ
ŠKOFLJICA

59 AŽMAN, PODJETJE ZA TRANSPORT, TRGOVINO, TURIZEM IN
GOSTINSTVO, D.O.O.
60 B.P.C. - PROIZVODNJA, TRGOVINA IN ZAKLJUČNA DELA, D.O.O.
61 B.T.O. PODJETJE ZA STORITVE, MARKETING IN TRGOVINO, D.O.O.
62 BART - POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, RAJKO VAVPETIČ, S.P.
63 BB COMMERCE, ZUNANJA TRGOVINA IN MEDNARODNA ŠPEDICIJA,
OTOK, D.O.O.
64 BE ONE RAZVOJNE REŠITVE, D.O.O.
65 BELA PODJETJE ZA TURIZEM, GOSTINSTVO IN TRGOVINO IDRIJA,
D.O.O.
66 BELL FINANCE, RAČUNOVODSTVO IN SVETOVANJE, D.O.O.
67 BELOKRANJSKA VETERINARSKA SLUŽBA ČRNOMELJ, D.O.O.
68 BENCINSKI SERVIS, JOŽEF ROŠTOHAR, S.P.

5491908000 TRŽAŠKA ULICA 1

4248

LESCE

5803861000
5702704000
1692011000
5381096000

6000
2327
1251
8332

KOPER
RAČE
MORAVČE
GRADAC

2000
5280

MARIBOR
IDRIJA

JUROVCI 1B
PRESERJE 50
LASTOMERCI 4
AHLINOVA 1

UL. JOSIPA LAPAJNE 6
JUROVSKI DOL 112
VESCA 10
REPNJE 29
CANKOVA 53 D
MARIBORSKA CESTA 21
OREHOVO 89 A
SAVSKA LOKA 9
AHLINOVA 1

BOŠAMARIN 62
PTUJSKA CESTA 27 A
STEGNE 34
OTOK 24

1913107000 PARTIZANSKA CESTA 6
5782309000 UL. SV. BARBARE 9

5735289000 UL. 9. SEPTEMBRA 210
5290
1254685000 LOČKA CESTA 14A
8340
1407821000 CESTA PRVIH BORCEV 17 8280

ŠEMPETER PRI GORICI
ČRNOMELJ
BRESTANICA
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69 BIOTOPIC RAZISKAVE, RAZVOJ, IZOBRAŽEVANJE, ZASTOPANJE,
SVETOVANJE, POSREDOVANJE, STORITVE, ORGANIZIRANJE
PROIZVODNJE, TRGOVINA, ZDRAVSTVENA DEJAVNOST, D.O.O.
70 BIRO CENTER PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.
71 BIRO ELEKTRONIK, OSOLNIK BOJAN,, S.P.
72 BIRO JERINA, JANEZ JERINA, S.P.
73 BIRO M, PODJETJE ZA EKONOMSKE, TRŽNE, ORGANIZACIJSKE,
POSLOVNE, TEHNOLOŠKE IN TEHNIČNE STORITVE TER GRAFIČNA
DEJAVNOST, D.O.O.
74 BISTER, TRGOVINA, STORITVE IN ZASTOPANJE, D.O.O.
75 BLB, PODJETJE ZA TRGOVINO IN SVETOVANJE, D.O.O.
76 BLUE MOON, RAČUNOVODSKE STORITVE IN SVETOVANJE, D.O.O.
77 BOJANA, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, STORITVE IN
UVOZ, D.O.O.
78 BOKRA ŠPORT, REKREACIJA IN TURIZEM D.O.O.
79 BPC, DRUŽBA ZA PRIREJANJE KONGRESOV IN POSLOVNO
SVETOVANJE, D.O.O.
80 BS-PLASTOTRADE, D.O.O
81 CARVIT, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE,
D.O.O.
82 CENEX, TRGOVINA IN POSREDOVANJE, D.O.O.
83 CIFRA, FINANČNE, RAČUNOVODSKE IN SVETOVALNE STORITVE,
D.O.O.
84 CIRLES, D.O.O., PODJETJE ZA PROIZVODNJO, STORITVE IN
MARKETING
85 CITRA PODJETJE ZA TRŽENJE, RAČUNOVODSKE IN
ADMINISTRATIVNE STORITVE TEŠANOVCI, D.O.O.

1617028000 CVETLIČNA ULICA 9

3000

CELJE

5872812000
5148627000
5223279000
5313376000

DUNAJSKA 106
KANDIJSKA 33
STARA CESTA 73
ŠMARTINSKA 130

1000
8000
1370
1000

LJUBLJANA
NOVO MESTO
LOGATEC
LJUBLJANA

1433997000
5413087000
5644437000
5422507000

DOBLIČKA GORA 70
POT JOSIPA BRINARJA 5
PREŠERNOVA 7A
VOJANA REMARJA 3

8340
1430
3320
5271

ČRNOMELJ
HRASTNIK
VELENJE
VIPAVA

5323959000 NA GRIVI 27
1806718000 SOČEBRANOVA ULICA 4

1315
5250

BREZOVICA
SOLKAN

5725020000 STRŽOVO 57
5534194000 VOKLO 86

2392
4208

MEŽICA
ŠENČUR

5579104000 PRELOŽNIKOVA 1
5568382000 BEGUNJE NA
GORENJSKEM 103
5566088000 TUPALIČE 21

3212
4275

VOJNIK
BEGUNJE

4205

PREDDVOR

5617057000 TEŠANOVCI 5

9226

MORAVSKE TOPLICE

86
87
88
89

1619861000
1719041000
5647274000
1732889000

6210
1000
1000
1000

SEŽANA
LJUBLJANA
LJUBLJANA
LJUBLJANA

5379954000 HEROJA NANDETA 5

2000

MARIBOR

5379954000 HEROJA NANDETA 5

2000

MARIBOR

5628644000 TRDKOVA 3
5495687000 MIHOVCI PRI VELIKI
NEDELJI 19

9263
2274

KUZMA
VELIKA NEDELJA

5348315000 TRGOVIŠČE 8

2274

VELIKA NEDELJA

5233978000
5572953000
1646877000
5583314000
2004585000

OTOK 24
PREŠERNOVA 11
DUNAJSKA 160
IRJE 32
CESTA KRŠKIH ŽRTEV
132 C
5413628000 VAŠE 11C
5011587000 DOBJA VAS 119
5526230000 MALE VINCE 2

8332
4260
1000
3250
8270

GRADAC
BLED
LJUBLJANA
ROGAŠKA SLATINA
KRŠKO

1215
2390
1317

MEDVODE
RAVNE
SODRAŽICA

1682784000
1851284000
5340900000
1924150000
5653916000

3312
9000
1317
8210
3250

PREBOLD
MURSKA SOBOTA
SODRAŽICA
TREBNJE
ROGAŠKA SLATINA

5656893000 SENČNA POT 2

6320

PORTOROŽ

5460556000 RENKOVCI 53B

9224

TURNIŠČE

90
91
92
93

CNC-TEHNIK, PROIZVODNJA IN TRGOVINA, D.O.O.
COLLEGIUM MONDIAL TRAVEL, POTOVALNA AGENCIJA, D.O.O.
COM.ON CONSULTING, SVETOVANJE, D.O.O.
CONETICA, PODJETJE ZA ZALOŽNIŠTVO, TRGOVINO IN STORITVE,
D.O.O.
CONSULT & TRADE, PODJETJE ZA SVETOVANJE IN STORITVE V
BLAGOVNEM PROMETU, D.O.O.
CONSULT & TRADE, PODJETJE ZA SVETOVANJE IN STORITVE V
BLAGOVNEM PROMETU, D.O.O.
COSMOS, TRGOVSKO IN SERVISNO PODJETJE, TRDKOVA, D.O.O.
CVETKO & D.I.T.S. IZVOZ-UVOZ, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN
STORITVE, SVETOVALNI INŽENIRING, D.O.O.

94 CVETKO, PODJETJE ZA TRGOVSKO TER IZVOZNO UVOZNO
DEJAVNOST, D.O.O.
95 CVETLIČARNA IKEBANA BRINC, ANTONIJA BRINC, S.P.
96 CVETLIČARNA POTOČNIK BLED, MIHA POTOČNIK,, S.P.
97 D.S.U., DRUŽBA ZA SVETOVANJE IN UPRAVLJANJE, D.O.O.
98 DAJ MEDNARODNA ŠPEDICIJA, D.O.O.
99 DAMJAN OBRADOVIĆ, ORDINACIJA SPLOŠNE MEDICINE
100 DASTAFLON, PREDELAVA PTFE, STANKO NOVAK, S.P.
101 DD GOSTINSTVO IN TURIZEM, DRAGO DELALUT,, S.P.
102 DEBELJAK, D.O.O., EXPORT-IMPORT, PODJETJE ZA TRGOVINO IN
KOOPERACIJSKO PROIZVODNJO
103
104
105
106
107

DECEN, PROJEKTNI INŽENIRING IN SVETOVALNA DELA, D.O.O.
DEJAN EBENŠPANGER - ZOBNA ORDINACIJA
DEKORLES, PROIZVODNJA LESENIH IZDELKOV IN TRGOVINA, D.O.O.
DELTA UNION NEPREMIČNINE IN SVETOVANJE, D.O.O.
DENTAL ŠRIMPF IN DRUGI, ZOBNA ORDINACIJA IN DRUGE
STORITVE, D.N.O.
108 DISING, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA, TURIZEM, GOSTINSTVO,
D.O.O.
109 DNEVNI BAR LIBERO, PANTOVIČ STANISLAV, S.P.

CESTA NA LENIVEC 37
KERSNIKOVA 5
DUNAJSKA 101
DUNAJSKA 156

ŠEŠČE 32 A
LENDAVSKA ULICA 18
VINICE 32
VINA GORICA 10
SONČNA 7
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110 DOBER DAN TURIZEM, D.O.O.
111 DOBER DAN, TURIZEM, FOTOGRAFIJA IN STORITVE, D.O.O.
112 DOGA, PODJETJE ZA ZAŠČITO KOVIN, TRŽENJE IN SVETOVANJE,
D.O.O.
113 DOL. TEND INFORMATIKA, D.O.O.
114 DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR
115 DOMEX, KEMIČNI IZDELKI, GEODETSKO-INŽENIRSKE STORITVE IN
TRGOVINA, D.O.O.
116 DRUŠTVO KLJUČ - CENTER ZA BOJ PROTI TRGOVINI Z LJUDMI
117 DUROTECH, PREDELAVA POLIMERNIH MATERIALOV ČRNOMELJ,
D.O.O.
118 ECOENERGETIKA, DRUŽBA ZA VARSTVO OKOLJA, RUDARSTVO IN
GRADBENIŠTVO, D.O.O.
119 ECOLOGIC GOSPODARSKO SVETOVANJE, D.O.O.
120 ECOS - STORITVE PRI VAROVANJU OKOLJA, D.O.O.
121 EFING EKONOMSKO - FINANČNI INŽENIRING, D.O.O.
122 EFING TEXTIL, PROIZVODNJA IN TRGOVINA, D.O.O.
123 EGIDA, PODJETJE ZA VAROVANJE PREMOŽENJA IN OSEB, D.O.O.
124 EIGC, LTD
125 EKO - PLIN, FRANC MEOLIC, S.P.
126 EKO LES ENERGETIKA OGREVANJE NA SEKANCE LESNE BIOMASE,
D.O.O.
127 EKO PLUS, PODJETJE ZA IZVAJANJE NALOG NA PODROČJU
EKOLOGIJE, ORGANIZACIJE, TRGOVINE IN POSLOVNIH STORITEV,
D.O.O.
128 EKO, ODVOZ IN DEPONIRANJE KOMUNALNIH IN DRUGIH ODPADKOV
TER TRGOVINA, D.O.O.
129 EKOTIP - KEROVEC IN KOLAR PROIZVODNJA IN STORITVE, D.N.O.
130 EKOVET, PODJETJE ZA STORITVE, TRGOVINO IN VETERINARSTVO,
D.O.O.
131 ELBOR, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, TRŽENJE IN FINANCIRANJE,
D.O.O.
132 ELEKTRO SRAKA, ANDREJ SRAKA, S.P.
133 ELEKTRO TROP IN TROP, D.N.O., DRUŽBA ZA ELEKTRIČNE
INSTALACIJE, MERITVE IN TRGOVINO
134 ELEKTROINSTALACIJE, IGOR ČARNI, S.P.
135 ELIS PROJEKTIRANJE IN TEHNIČNO SVETOVANJE, NOVO MESTO,
D.O.O.
136 ELLAG - GALE & CO., TRGOVINA IN POSREDOVANJE, D.N.O.
137 ELTRAS TRANSPORTNA OPREMA IN TRGOVINA, D.O.O.
138 ELVO INŽENIRING, INSTALACIJSKI, GRADBENI IN INVESTICIJSKI
INŽENIRING, D.O.O.
139 ENPRO, PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE, INŽENIRING, D.O.O.
140 ESPERO NEPREMIČNINSKA DRUŽBA, EKONOMSKO SVETOVANJE IN
INVESTICIJE, D.O.O.
141 ETIKA STUDIO FOS RAČUNOVODSKE IN MARKETINŠKE STORITVE,
D.O.O.
142 EURO VARNOST TAVŠ IN DRUŽBENIKI, D.N.O
143 EUROGARDEN TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.
144 EUROMELES, BOJANA MLAKAR, S.P.
145 EVKLID, PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.
146 EVRAZIJA, DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.
147 EVROVAR-TRGOVINA, POSREDNIŠTVO, SVETOVANJE IN TEHNIČNI
NADZOR, DAMIJAN SEGULIN, S.P.
148 FAMA, D.O.O., PODJETJE ZA TRŽENJE VIPAVA
149 FAMMIT, DRUŽBA ZA FINANČNO IN RAČUNOVODSKO SVETOVANJE,
D.O.O.
150 FEMORIS, TRGOVINA ZA ŠPORTNO PREHRANO IN STORITVE, D.O.O.
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1787039000 STANETOVA 6
5886961000 PETROV TRG 2
5321492000 KRMELJ 24

3000
3311
8296

CELJE
ŠEMPETER
KRMELJ

1879987000 ADAMIČEVA 2
5049857000 POTOČE 2
5562279000 CESTA IV 13

8000
2405
3320

NOVO MESTO
PREDDVOR
VELENJE

1210874000 CESTA ANDREJA
BITENCA 68
5600839000 TRUBARJEVA 2

1000

LJUBLJANA

8340

ČRNOMELJ

5398371000 LOPERŠICE 21

2270

ORMOŽ

1857371000
1695428000
1648489000
1574469000
5442214000

TRŽAŠKA 118
GORIČKA ULICA 150
KOCLJEVA UL. 1A
PROSENJAKOVCI 97A
DOBRNA 2
SUITE 60, NEW MARKET
5330462000 KROG, RAVENSKA 20
1934139000 BAČA PRI MODREJI 28

1000
9000
9000
9207
3204
9000
5126

LJUBLJANA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
PROSENJAKOVCI
DOBRNA
WILMINGTON, ZDA
MURSKA SOBOTA
MOST NA SOČI

5559863000 VRTNA UL. 14

3320

ŠTORE

5401542000 SPODNJE PRELOGE 55

3210

SLOVENSKE KONJICE

5789613000 BEZINA 6A
5898307000 MEŽA 156

3210
2370

SLOVENSKE KONJICE
DRAVOGRAD

5569591000 UL. BRATOV MIVŠEK 5

1353

BOROVNICA

5369683000 MLINSKA C. 21
5856922000 LETUŠ 56B

9241
3327

VERŽEJ
ŠMARTNO OB PAKI

5119109000 BREZOVICA 48 A
5313058000 ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA
48D
1507346000 UL. BRATOV BEZLARJEV
1
5378265000 ROBANOV KOT 8
5947693000 GRAJSKA CESTA 44

4274
8000

ŽIROVNICA
NOVO MESTO

1000

LJUBLJANA

3335
4260

SOLČAVA
BLED

1957007000 MLINSKA POT 16
5421390000 VINOGRADNIŠKA 41

1000
8330

LJUBLJANA
METLIKA

5424020000 GAČA 2

1231

LJUBLJANA ČRNUČE

1945122000
1907000000
1747118000
1711075000
2034174000
1235583000

1420
1356
2392
1000
2390
6242

TRBOVLJE
DOBROVA
MEŽICA
LJUBLJANA
RAVNE NA KOROŠKEM
MATERIJA

5390508000 GORIŠKA CESTA 13
5764033000 SELŠEK 15

5271
1275

VIPAVA
ŠMARTNO PRI LITIJI

1898817000 GOCE DELČEVA 20

1000

LJUBLJANA

VRESKOVO 103
PODSMREKA 7 B
FUŽINARSKA POT 14
CANKARJEVA 1
PARTIZANSKA 3
MARKOVŠČINA 7A
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151 FERTIL AGRO PROIZVODNJA IN TRGOVINA Z AGROMATERIALOM,
D.O.O.
152 FESTIVAL NOVO MESTO
153 FIDELITAS, ZOBNA AMBULANTA IN STORITVE, D.O.O.
154 FILTOP, PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN STORITVE, D.O.O.
155 FIN IMPEX TRGOVINA IN INŽENIRING, D.O.O.
156 FINANČNO-RAČUNOVODSKE STORITVE, MARJETA VEČKO, S.P.
157 FINESA, PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, TRGOVINO IN STORITVE,
D.O.O.
158 FINMARK, STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE ODRANCI, D.O.O.
159 FIONA, RAČUNOVODSKI, DAVČNI IN POSLOVNI INŽENIRING, D.O.O.
160 FIVIA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO, PRODUKCIJO, INTELEKTUALNE
STORITVE IN TRGOVINO, D.O.O.

1316702000 GUBČEVA 11

8210

TREBNJE

1625888000
1824341000
1511246000
5629934000
5510093000
5395143000

8000
6258
1234
6223
2390
2231

NOVO MESTO
PRESTRANEK
MENGEŠ
KOMEN
RAVNE NA KOROŠKEM
PERNICA

5770874000 RAVENSKA ULICA 52
9233
1465791000 INDUSTRIJSKA ULICA 4B 9220
5836417000 PRELOŽNIKOVA 1
3212

ODRANCI
LENDAVA
VOJNIK

161 FIZIOTERAPIJA, METKA MOČNIK KOŠENINA, S.P.
162 FLEXIBLE - VM RECORDS, PODJETJE ZA GLASBENO PRODUKCIJO,
ZALOŽNIŠTVO IN TRGOVINO, D.O.O.

1288466000 PREŠERNOVA ULICA 1
5877962000 LJUBLJANSKA CESTA 7

3310
4260

ŽALEC
BLED

163
164
165
166
167

5919711000
5789907000
5576865000
5384338000
5624932000

6000
5263
2000
4280
1317

KOPER
DOBRAVLJE
MARIBOR
KRANJSKA GORA
SODRAŽICA

1317

BOSNA IN HERCEGOVINA
SODRAŽICA

FOOD PARTY, GOSTINSTVO, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.
FORMAT, D.O.O. BRJE, FOTOATELJE IN TRGOVINA
FORTIA, EKONOMSKI INŽENIRING IN TRGOVINA, D.O.O.
FOTO MOJCA, PODJETJE ZA TURIZEM IN TRGOVINO, D.O.O.
FRAGMAT COMMERCE, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN
POSREDOVANJE, D.O.O.
168 FRAGMAT IZOLIRKA, D.O.O.
169 FRAGMAT IZOLIRKA, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, GRADBENIŠTVO
IN TRGOVINO, D.O.O.
170 FUNGOS, D.O.O.
171
172
173
174
175
176
177
178
179

180

G PROJEKT, INŽENIRING, D.O.O.
G3 SPIRITS MANAGEMENT, LTD
G3 SPIRITS, DRUŽBA ZA ZASTOPANJE IN TRGOVINO, D.O.O.
GABER, PROJEKTIRANJE IN IZDELAVA KOVINSKIH KONSTRUKCIJ,
D.O.O.
GAJ MIZARSTVO, STANISLAV JAKIČ, S.P.
GALERIJA IN ZALOŽBA, NIKOLAJ R. KOLAR, S.P.
GALVANA, RUDOLF DOBNIK, S.P.
GASSPAR INVEST, INVESTICIJSKA DRUŽBA - NEPREMIČNINE IN
GRADBENIŠTVO, D.O.O.
GASSPAR, POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, OBRATOVANJE
OBJEKTOV ZA KULTURNE PRIREDITVE, PROIZVODNJA, TRGOVINA
IN STORITVE, GAŠPAR GAŠPAR-MIŠIČ, S.P.
GEODETSKE MERITVE, KEDELJ-MOČIVNIK IVAN, S.P.

181 GEOKING, GEODETSKE IN TURISTIČNE STORITVE, D.O.O.
182 GEOSONDA - INŽENIRING ZA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE, D.O.O.
183 GIULIA, TRGOVSKO IN PROIZVODNO PODJETJE, EXPORT-IMPORT,
D.O.O.
184 GLIDER SERVICE, FRANC NOVAK, S.P.
185 GLIN IPP, PODJETJE ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE
INVALIDOV, D.O.O.
186 GOSTILNA PRI SV. TROJICI, SREČKO VOGRIN S.P
187 GOSTILNA PRI ŠTIHLNU, MIRKO BERCE, S.P.
188 GOSTINSKE IN VIDEO USLUGE, ZORAN ČULK, S.P.
189 GOSTINSTVO, ZIDARSTVO, DAJANJE NEPREMIČNIN V NAJEM,
POSREDOVANJE, BOJAN BELNA S.P
190 GOSTIŠČE ''VANČAR'', KOMAC DANIJELA, S.P.
191 GPI TEHNIKA, GRADBENIŠTVO, PROJEKTIVA IN INŽENIRING, D.O.O.
192 GRADBENA HIŠA ČEPIN, PODJETJE ZA IZVAJANJE GRADBENIH IN
OBRTNIŠKIH DEL, TRGOVINO TER PROMET Z NEPREMIČNINAMI,
BREŽICE, D.O.O.

ŠOLSKA ULICA 6
MATENJA VAS 16D
TOPOLE 52
KOMEN 6B
DOBJA VAS 135
MOČNA 51

BOŠAMARIN 62
BRJE 97
MAISTROVA ULICA 17
BOROVŠKA 92
MAJDE ŠILC 1

TUZLA BiH
5493668000 MAJDE ŠILC 1
TRG HRVATSKIH
IVANOVACA 10
5829127000 LOŠKA 4
LONDON
5388104000 TACENSKA CESTA 20
5334454000 BENČIČEVA ULICA 2

1210
6000

IVANEC, REPUBLIKA
HRVAŠKA
LITIJA
VELIKA BRITANIJA
LJUBLJANA ŠENTVID
KOPER

ZDENSKA VAS 23
ŠOLSKA ULICA 5
KRMELJ 2D
ULICA SVOBODE 1

1312
2380
8296
6330

VIDEM-DOBREPOLJE
SLOVENJ GRADEC
KRMELJ
PIRAN

5342079000 ULICA SVOBODE 1

6330

PIRAN

5917504000 CESTA OKTOBRSKIH
ŽRTEV 48 C
1686518000 GRADIŠČE 1C
1202073000 LIKOZARJEVA 3
5380545000 BETETTOVA 8

8310

ŠENTJERNEJ

9251
4000
2000

TIŠINA
KRANJ
MARIBOR

5752815000 ALPSKA 43
5678145000 LESARSKA 10

4248
3331

LESCE
NAZARJE

1625381000 TROJIŠKI TRG 7

2235

5290972000 LAJŠE 12
5557684000 TRG 1
5297653000 SLOVENSKA ULICA 11

4227
1433
2212

5269324000 ČEZSOČA 43
5906792000 DOL. KAMENCE 56
5363594000 POD OBZIDJEM 31

5230
8000
8250

SV. TROJICA V SLOV.
GORICAH
SELCA
RADEČE
ŠENTILJ V SLOV.
GORICAH
BOVEC
NOVO MESTO
BREŽICE

5044958000
1392573000
5616464000
5613892000

1270
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193 GRADBENA IN KMETIJSKA MEHANIZACIJA, VZDRŽEVANJE ZELENIH
POVRŠIN IN PREVOZI, VID SORTA, S.P.

5223374000 KODRETI 14

6222

ŠTANJEL

194
195
196
197

5554262000
1404636000
1579240000
5645824000

8281
6320
2210
1317

SENOVO
PORTOROŽ
ZGORNJA KUNGOTA
SODRAŽICA

1330
1310
1231
5222

KOČEVJE
RIBNICA
LJUBLJANA ČRNUČE
KOBARID

198
199
200
201
202
203

GRADBENA MEHANIZACIJA IN PREVOZNIŠTVO, JOŽE POŽUN, S.P.
GRADBENI INŽENIRING, JOŽE MAVER, S.P.
GRADBENIŠTVO IN PROJEKTIRANJE, JOŽEF KARNER ING., S.P.
GRADLES PROIZVODNJA, TRGOVINA, SERVIS IN ZASTOPSTVA,
D.O.O.
GRAMIZ GRADBENO PODJETJE, D.D.
GRAPLES, JOŽE ZAKRAJŠEK, S.P.
GRIP TRGOVINA, PROIZVODNJA, STORITVE, TRGOVINA, D.O.O.
GROM, PODJETJE ZA TRGOVINO, TURIZEM, GOSTINSTVO IN
PROIZVODNJO, D.O.O.
GUM ECO, D.O.O.
GZ MARIBOR - GEODETSKE DEJAVNOSTI, D.O.O.

204 H.F. METALTRADE, TRGOVINA, UVOZ-IZVOZ, D.O.O.
205 HABITUS, PODJETJE ZA EKOLOGIJO IN EKONOMIKO V KMETIJSTVU,
D.O.O.
206 HAMPY INTERNATIONAL, D.O.O., GOSTINSTVO, TURIZEM, TRGOVINA
IN STORITVE
207 HARTEX, D.O.O., TRGOVINA IN STORITVE
208 HB & MG TRADE, D.O.O., PODJETJE ZA TRGOVINO IN PROIZVODNJO
209 HELIAIR CENTER, DRUŽBA ZA POSLOVNE STORITVE, D.O.O.
210 HERMES RAČUNALNIŠTVO, TRGOVINA, POSLOVNE STORITVE,
D.O.O.
211 HIGIEA, TRGOVINA Z MEDICINSKIMI IN FARMACEVTSKIMI
PROIZVODI TER ZASTOPSTVA, D.O.O.
212 HIL HAM, GOSTINSTVO, TURIZEM, TRGOVINA, D.O.O.
213 HINCO - TRGOVSKO PROIZVODNO PODJETJE LENDAVA, D.O.O.
214 HLADILNI IN KLIMA SISTEMI, DAMJAN MENARD, S.P.
215 HMELJ DORNAVA PROIZVODNJA IN PRODAJA HMELJA IN DRUGIH
KMETIJSKIH PROIZVODOV D.O.O.
216 HOLC EXPORT-IMPORT, TRGOVINA, STORITVE IN PROIZVODNJA,
D.O.O.
217 HT TRADE, PROIZVODNJA, TRGOVINA, STORITVE, D.O.O.
218 HTML, STORITVE IN POSREDOVANJE, D.O.O.
219 I.B.C., MEDNARODNO IN DOMAČE ZAVAROVALNO POSREDOVANJE
IN SVETOVANJE, D.O.O.
220 IANUS, DRUŽBA ZA FINANČNO IN POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.
221 IBC & CO, POMORSKO IZVEDENIŠTVO IN SURVEJERSTVO, D.O.O.
222 ICOM, D.O.O., MARKETING IN ORGANIZACIJA DOGODKOV
223 IDS, INTEGRIRANI IN DISKRETNI SISTEMI, D.O.O.
224 IKEBANA BRINC, PRIPOMOČKI ZA CVETLIČARNO, JULIJ BRINC, S.P.
225 INFORMACIJSKO TEHNOLOŠKI CENTER, STORITVE, TRGOVINA,
POSREDNIŠTVO, NEPREMIČNINE, D.O.O.
226 INFRAX, INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE, D.O.O.
227 ING BIRO, STORITVE IN TRGOVINA, D.O.O.
228 INOL, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO IN TRGOVINO Z INDUSTRIJSKO
OPREMO, D.O.O.
229 INPUT POSLOVNE STORITVE, D.O.O.
230 INSEMA PROIZVODNJA, INŽENIRING, TRGOVINA, D.O.O.
231 INŠTITUT ZA VODARSTVO, DRUŽBA ZA POSLOVNO SVETOVANJE,
D.O.O.
232 INTEGRALNI PODJEMNI SISTEM, DRUŽBA ZA STORITVE, D.O.O.
233 INTERVENT, AGENCIJA ZA PROMET Z NEPREMIČNINAMI IN
SVETOVANJE, D.O.O.
234 INTIHAR, D.O.O., KOVINSKA GALANTERIJA IN PLASTIKA

5129702000
1100793000
1992236000
5764190000

TITOVA CESTA 75
SENČNA POT 75A
ZGORNJA KUNGOTA 10F
NOTRANJSKEGA
ODREDA 45
OB MAHOVNIŠKI 11
BREG 84
BRNČIČEVA 29
VRSNO 27A

VUKOVAR
5066387000 SVETOZAREVSKA ULICA 2000
10
1462148000 PARTIZANSKA CESTA 129 6210
5462479000 LIKAVCI 47
9242

REPUBLIKA HRVAŠKA
MARIBOR

5706718000 CANKARJEV DREVORED
16
5871204000 OREHOVLJE 2A
5804086000 PARTIZANSKA CESTA
123K
5888352000 DUNAJSKA 159
5431948000 TOVARNIŠKA ULICA 12

6310

IZOLA

5291
6210

MIREN
SEŽANA

1000
8270

LJUBLJANA
KRŠKO

5814588000 BLATNICA 10

1236

TRZIN

1686062000 CANKARJEV DREVORED
16
5641276000 KOLODVORSKA 43
1995871000 TRŽAŠKA 14 A
1797263000 DORNAVA 2

6310

IZOLA

9220
1370
2252

LENDAVA
LOGATEC
DORNAVA

5413486000 POT K MLINU 14

2000

MARIBOR

5765447000 ROČEVNICA 9
1254553000 CERKLJE 53
5338417000 FERRARSKA 10

4290
8263
6000

TRŽIČ
CERKLJE OB KRKI
KOPER

1482475000
5920167000
1972545000
5940575000
5233978000
2043653000

2000
6000
1000
1000
8332
2000

MARIBOR
KOPER
LJUBLJANA
LJUBLJANA
GRADAC
MARIBOR

5595134000 TRG TIGROVCEV 1
5304407000 SLATINSKI DOL 16
1491440000 POLJUBINJ 89F

5220
2201
5220

TOLMIN
ZGORNJA KUNGOTA
TOLMIN

5438667000 ZADREČKA CESTA 8
5590299000 CESTA D. KVEDRA 22
1628992000 HAJDRIHOVA ULICA 28A

3331
1270
1000

NAZARJE
LITIJA
LJUBLJANA

1807005000 MAISTROVA ULICA 17
5577179000 ULICA KIRBIŠEVIH 30

2000
2204

5354463000 PEROVO 12 A

1290

MARIBOR
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU
GROSUPLJE

CANKARJEVA 6
FERRARSKA 10
GREGORČIČEVA 9A
SOJERJEVA 63
OTOK 24
SVETOZAREVSKA 10

SEŽANA
KRIŽEVCI
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235 INTRAMIT, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKI INŽENIRING,
D.O.O.
236 INVEST KOOPERACIJE, PODJETJE ZA POSLOVNE STORITVE, D.O.O.
237 INVEST TRGOVINA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IN STORITVE, D.O.O.
238 INŽENIRING IN PROJEKTIRANJE, MITJA LAVRENČIČ, S.P.
239 IQ LIGHTS, SVETLOBNA OPREMA IN PROJEKTIRANJE, D.O.O.
240 ISG PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, D.O.O.
241 IZDELOVANJE DROBNIH LESNIH IZDELKOV, JANEZ MARINČIČ, S.P.
242 IZDELOVANJE DROBNIH PREDMETOV IZ KOVINE IN STEKLA, JANEZ
BURGAR, S.P.
243 IZDELOVANJE IN MONTAŽA VENTILACIJSKIH IN TOPLPVODNIH
NAPRAV, KOSELJ STANISLAV, S.P.
244 IZDELOVANJE TRAKOV IN VRVI, ALEŠ PERENIČ, S.P.
245 J INŽENIRING, PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE, GRADNJO IN
INŽENIRING, D.O.O.
246 JABO - PAPIRČEK, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

1324225000 ŽNIDARČIČEVA ULICA 6

5290

ŠEMPETER PRI GORICI

5736552000
1277529000
1262220000
1605402000
1215612000
5539009000
5419787000

2270
2270
5271
1225
1000
6257
1216

ORMOŽ
ORMOŽ
VIPAVA
LUKOVICA
LJUBLJANA
PIVKA
SMLEDNIK

5172541000 ZG. DUPLJE 91

4203

DUPLJE

1883216000 DUNAJSKA 183
5812020000 LAZNICA 16

1000
5282

LJUBLJANA
CERKNO

1868730000 KURIRSKA POT 28

4207

247 JADRANKOMERC TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.
248 JB INŽENIRING, VZDRŽEVANJE IN TRGOVINA, D.O.O.
249 JE & GR, D.O.O., PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN
STORITVE
250 JEJLAR, D.O.O., PROIZVODNJA, TRGOVINA, STORITVE
251 JEZERO, PODJETJE ZA TURIZEM, TRGOVINO, GOSTINSTVO IN
STORITVE, D.O.O.
252 JORC - POBUDA PROIZVODNJA IN STORITVE, D.O.O.
253 JURALES LESNA PROIZVODNJA IN INŽENIRING, LEP JURIJ, S.P.
254 JUVI-JUHART TRGOVINA, MARKETING, SVETOVANJE,
POSREDOVANJE, K.D.
255 K & K INVESTMENT, INVESTICIJSKO BANČNIŠTVO, D.O.O.
256 K & K TRADE, MEDNARODNA TRGOVINA, D.O.O.
257 KAJBI, TRGOVINA, GOSTINSTVO IN TURIZEM, ZMINEC, D.O.O.
258 KAJŽAR, PODJETJE ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, D.O.O.
259 KALIN - IZDELAVA PALET, IGOR KALIN, S.P.
260 KAMNOSEŠTVO SVETE, PETER SVETE, S.P.
261 KAMNOSEŠTVO ŽUNKO, OBDELAVA IN MONTAŽA NARAVNIH
KAMNOV, D.O.O.
262 KAMNOSEŠTVO, GERIČ FRANC, S.P.

1589644000 CESTA BORCEV 1
5522838000 KOLODVORSKA 7
5775094000 CESTA 9. AVGUSTA 100

6000
1000
1410

CERKLJE NA
GORENJSKEM
KOPER
LJUBLJANA
ZAGORJE OB SAVI

5566266000 DELNICE 6
5754291000 MODREJ 57

4223
5216

POLJANE
MOST NA SOČI

5859506000 BRNČIČEVA ULICA 13
5393111000 LOVSKA ULICA 1
5909996000 DRAGARJEVA 20

1231
2352
1230

LJUBLJANA - ČRNUČE
SELNICA OB DRAVI
DOMŽALE

5691630000
5691621000
5771200000
5494303000
5444986000
1480014000
1357476000

4226
4226
4220
2390
8310
1342
2331

ŽIRI
ŽIRI
ŠKOFJA LOKA
RAVNE NA KOROŠKEM
ŠENTJERNEJ
PRESERJE
PRAGERSKO

5143656000 LENDAVSKE GORICE
427 B
5446563000 HRASTULJE 15
5915708000 GRAJSKI TRG 15
5922886000 POLJE 11
5596483000 SELA PRI DOBOVI 3 A
5311462000 TRŽIŠČE 12 A
5500166000 MOTOVILCI 41
5920779000 FERRARSKA ULICA 14

9220

LENDAVA

8275
8360
4264
8257
3250
9264
6000

ŠKOCJAN
ŽUŽEMBERK
BOHINJSKA BISTRICA 100
DOBOVA
ROGAŠKA SLATINA
GRAD
KOPER

5595738000 KASAZE 34
1666215000 ŽNIDARIČEVO NABREŽJE
4
5381053000 PLETERJE 34
1077996000 VINTARJEVEC 25B
5403910000 KIDRIČEVA 35
5490073000 ČREŠNJEVCI 189
5073162000 ULICA POHOR.
BATALJONA 12
5798833000 ŠMARTINSKA 130
5439795000 ŠOLSKA ULICA 6

3301
2230
2324
1275
5270
9250
2310

PETROVČE
LENART V SLOV.
GORICAH
LOVRENC
ŠMARTNO PRI LITIJI
AJDOVŠČINA
GORNJA RADGONA
SLOVENSKA BISTRICA

1000
8000

LJUBLJANA
NOVO MESTO

5967112000 MEDNO 31 A

1210

LJUBLJANA ŠENTVID

263
264
265
266
267
268
269

KAMNOSEŠTVO, TERACERSTVO, ZIDARSTVO, JANEZ JENIČ, S.P.
KEKON, KERAMIČNI KONDENZATORJI, D.O.O.
KEMIČNA ČISTILNICA IN TRGOVINA, JANEZ ANDOLŠEK, S.P.
KENEX, TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O.
KEROS, PROIZVODNJA CEMENTNIH IZDELKOV IN TRGOVINA, D.O.O.
KI & GIPS, JANKO KIKEC, S.P.
KIG - KOPERINVEST GROUP, D.O.O., GRADBENIŠTVO, INŽENIRING
IN POSLOVNE STORITVE
270 KILI, PODJETJE ZA PREDELAVO KERAMIKE, D.O.O.
271 KLAVNICA PTUJ, PODJETJE ZA PREDELAVO MESA, D.O.O.
272
273
274
275
276

KMETIJSTVO POLANEC, D.O.O.
KOCKA, MARTIN GROM, S.P.
KODA, D.O.O., SVETOVALNI INŽENIRING
KOKAJ-KOTNIK-KAJDIČ, STORITVENO PODJETJE, D.N.O.
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, D.O.O.

277 KONSTRUKTA, GRADBENIŠTVO, INŽENIRING, STORITVE, D.O.O.
278 KONVIKT, PODJETJE ZA TRGOVINO, UVOZ IN IZVOZ TER STORITVE
NOVO MESTO, D.O.O.
279 KOPAČ IN OTROCI POSLOVNE STORITVE, D.N.O.

HARDEK 44D
HARDEK 44b
NA PRODU 13
SPODNJE PRAPREČE 8
AVČINOVA 12
ZAGORJE 94
VALBURGA 21

DOBRAČEVSKA 49
DOBRAČEVSKA 49
ZMINEC 5
DOBJA VAS 122
MIHOVICA 35
JEZERO 97
STRAŽGONJICA 27
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280 KOPERINVEST, D.O.O., PODJETJE ZA GRADNJO IN PRENOVO
STANOVANJ IN POSLOVNIH PROSTOROV

5512425000 FERRARSKA 14

6000

KOPER

281 KOSELJ DUPLJE, PROJEKTIRANJE, PROIZVODNJA IN MONTAŽA
VENTILACIJSKIH IN TOPLOVODNIH NAPRAV, ZG. DUPLJE, D.O.O.

5288894000 ZG. DUPLJE 91

4203

DUPLJE

282 KOSTROJ - STROJEGRADNJA VZDRŽEVANJE, STORITVE, SERVIS,
D.O.O.
283 KOTA, INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, TRGOVINA IN STORITVE,
D.O.O.
284 KOTEZA, GRADBENA DELA IN TRGOVINA, D.O.O.
285 KOTNIK & CO. , PODJETJE ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN
STORITVE, D.O.O.
286 KOVIKOR, KNEZ MARTIN, S.P.
287 KOVINAR, FRANC RUDOLF, S.P.
288 KOVINOSTRUGARSTVO IN FILTRIRNE NAPRAVE, ANTON KLUN, S.P.
289 KOVINSKA GALANTERIJA IN PLASTIKA, JOŽE INTIHAR, S.P.
290 KOVINTRADE AVSTRIJA GMBH
291 KRMC TEHNOLOŠKI SISTEMI, PROJEKTNI MENEDŽMENT,
INŽENIRING, POSREDOVANJE, D.O.O.
292 KRONOS NOTRANJA IN ZUNANJA TRGOVINA, ZASTOPANJE,
POSREDOVANJE, SVETOVANJE IN PROIZVODNJA KONČNIH
TEKSTILNIH IZDELKOV D.O.O.
293 KROVSTVO, PETROVČIČ ŠTEFAN,, S.P.
294 KULINAR, PODJETJE ZA GOSTINSTVO IN TRGOVINO, D.O.O.
295 LABORATORIJ - UM, ALEŠ IN ALEŠ, TRGOVINA Z LABORATORIJSKO
TEHNIKO, OPREMO IN KEMIKALIJAMI, D.N.O.

5627249000 TOVARNIŠKA CESTA 2

3210

SLOV. KONJICE

5641764000 OLŠEVEK 69

4205

PREDDVOR

5636094000 LOPATA 34 B
5778590000 KNIFIČEVA 19 A

3000
2342

CELJE
RUŠE

5146115000
5006706000
5613423000
5395752000

DVOR 19
KALCE 24
ŽIMARICE 15 A
PEROVO 12 A
AVSTRIJA
2029499000 ŠKOCJAN 57

1275
1370
1317
1290
8275

ŠMARTNO PRI LITIJI
LOGATEC
SODRAŽICA
GROSUPLJE
AVSTRIJA
ŠKOCJAN

5656036000 KAJUHOVA 20

6230

POSTOJNA

5060033000 POD GRIČI 77
1273221000 KOPRSKA 94
2009277000 POD GORICAMI 69

4226
1000
1351

ŽIRI
LJUBLJANA
BREZOVICA

8000
3305
8290
1385
1386
2380
2250
1410

REPUBLIKA HRVAŠKA
NOVO MESTO
VRANSKO
SEVNICA
NOVA VAS
STARI TRG PRI LOŽU
SLOVENJ GRADEC
PTUJ
ZAGORJE OB SAVI

296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308

LAUREOLA, D.O.O.
LEGES, D.O.O., STORITVE
LEKARNAR - BRIŠNIK MARIJA
LEKOS KOZMETIKA, TRGOVINA, D.O.O.
LES - PA, D.O.O., PODJETJE ZA LESNO PROIZVODNJO IN TRGOVINO
LESTER TRGOVINA, GRADBENIŠTVO IN STORITVE, D.O.O.
LI & LO TRGOVSKO, PROIZVODNO IN GOSTINSKO PODJETJE, D.O.O.
LIBRA TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O.
LINNE, PROIZVODNJA IN PRODAJA ŽENSKEGA PERILA, NATAŠA
BRINJEVEC, S.P.
LITOŽ, TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO, D.O.O.
LOT, PODJETJE ZA LES, OPREMO IN TAPETNIŠTVO, D.O.O.
LOVATO ZASTOPANJE IN POSREDOVANJE, D.O.O.
M AND S

309
310
311
312

MA.GO.MA., POSREDOVANJE STORITEV, D.O.O.
MACESEN PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O.
MAČEK M, TRGOVINA IN STORITVE, K.D.
MAESTRAL, POSREDOVANJE IN ORGANIZACIJA V TURIZMU TER
GRADBENI INŽENIRING, D.O.O.
313 MAGNES, PODJETJE ZA GOSTINSTVO, TRGOVINO IN STORITVE,
D.O.O.
314 MAK, PODJETJE ZA KMETIJSTVO IN TRGOVINO, D.O.O.
315
316
317
318
319

MANUALNA LIMFNA DRENAŽA, HAFNER IRMA, S.P.
MAR KAMEN, TRGOVINA IN INŽENIRING, D.O.O.
MARINČIČ - ODKUP, PRODAJA IN PREDELAVA LESA, D.O.O.
MARUŠIČ, D.O.O., PREDELAVA LESA
MATRIX, PODJETJE ZA INDUSTRIJSKO IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE,
D.O.O.
320 MEDIANET, DRUŽBA ZA MARKETING IN POSLOVNE STORITVE,
D.O.O.
321 MEDICUS PARTNER, ZDRAVSTVENE STORITVE, D.O.O.
322 MEDITRANS, ZASEBNA REŠEVALNA POSTAJA, D.O.O.

1806360000
1259130000
5805465000
5824214000
5398169000
5773865000
5399220000
5321993000

CRVENI VRH, SAVUDRIJA
JAKČEVA ULICA 20
VRANSKO 130 D
DROŽANJSKA 68
LUŽARJI 2
IGA VAS 17
PAMEČE 129 A
JOŽEFE LACKOVE 30
CESTA BORISA KIDRIČA 3

5510830000 STOPERCE 76
5366011000 ZALOG 61
1981129000 KRMELJ 50
PORLAMAR

2289
4207
8296

2059576000
5343666000
1786733000
5428505000

5000
2393
1000
6320

STOPERCE
CERKLJE
KRMELJ
NUEVA ESPARTA,
VENEZUELA
NOVA GORICA
ČRNA NA KOROŠKEM
LJUBLJANA
PORTOROŽ

1732862000 DUNAJSKA 156

1000

LJUBLJANA

5380812000 RODINE PRI TREBNJEM
25
5776729000 GREGORČIČEVA 14
1934953000 ALPSKA 43
5509025000 ZAGORJE 94
5292620000 OPATJE SELO 3
5353939000 AŠKERČEVA 19

8210

TREBNJE

5222
4238
6257
5291
2000

KOBARID
LESCE
PIVKA
MIREN
MARIBOR

1301080000 OBALA 114

6320

PORTOROŽ

5675057000 TRG SVOBODE 4
1695401000 PREČNA ULICA 2

5222
6230

KOBARID
POSTOJNA

ERJAVČEVA 27
JAVORJE 60
DUNAJSKA 156
BELOKRIŠKA 999
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323 MEGA, PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.
324 MEHANOTRONIKA -TRGOVSKO, SERVISNO IN STORITVENO
PODJETJE, D.O.O.
325 MERILO, DRUŽBA ZA GEODETSKE DEJAVNOSTI, D.O.O.
326 MERNIK, TRGOVINA IN KMETIJSKA PROIZVODNJA, D.O.O.
327 MESARIJA BOBIČ, MARIJA BOBIČ, S.P.
328 MESO IZDELKI, ŽERAK ANTON, S.P.
329 MESTNI KINO PTUJ, D.O.O.
330 METRIS, D.O.O. , TRGOVINA IN PROIZVODNJA ZLATEGA NAKITA
331 MF MIZARSTVO, FILIPIČ MIRAN FILIPIČ, S.P.
332 MICOPY, SERVIS IN PRODAJA BIRO OPREME, D.O.O.
333 MIKRA, PROIZVODNJA IN PRODAJA, D.O.O.
334 MIND TRADE, TRGOVINA IN ZASTOPSTVO, D.O.O.
335 MIZARSTVO IN LESNO STRUGARSTVO, PAVEL CERAR, S.P.
336 MIZARSTVO STANONIK, MARTIN STANONIK, S.P.
337 MIZARSTVO, JANEZ BILBAN, S.P.
338 MIZARSTVO, ZDRAVKO TRETJAK, S.P.
339 MOBINIA, POSLOVNO IN INFORMACIJSKO SVETOVANJE, D.O.O.
340 MOBY, PODJETJE ZA ZASTOPANJE ZAVAROVANJ, D.O.O.
341 MOJSTER MIHA, SELITVENI SERVIS, D.O.O.
342 MONI - GOM, STORITVE IN TRGOVINA, D.O.O.
343 MONT-BELCA I & M, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, GRADBENIŠTVO,
TRGOVINO IN STORITVE, D.N.O.

5405319000 LESKOVICA 17 A
5547776000 PARTIZANSKA 82

1275
6210

ŠMARTNO
SEŽANA

5940052000
5442010000
5207297000
1365894000
5053382000
1639021000
5196138000
1465996000
5550084000
1244949000
5025353000
5242631000
5409738000
5607079000
1466003000
5548616000
1991221000
1906950000
1271431000

2250
4208
8290
2250
2250
6281
9240
1241
3205
1000
1233
1217
1217
2367
3000
1380
8000
4228
2327

PTUJ
ŠENČUR
SEVNICA
PTUJ
PTUJ
ŠKOFIJE
LJUTOMER
KAMNIK
VITANJE
LJUBLJANA
DOB
VODICE
VODICE
VUZENICA
CELJE
CERKNICA
NOVO MESTO
KRANJSKA GORA
RAČE

344 MOST, PODJETJE ZA MARKETING, ORGANIZACIJO, SVETOVANJE IN
TRŽENJE, GORNJA RADGONA, D.O.O.

5507910000 TRG SVOBODE 11

9250

GORNJA RADGONA

345 MUCH, IZOBRAŽEVANJE, D.O.O.
346 MYSTERY SHOP, TJAŠA KOCJAN, S.P.

5391822000 KOPRSKA 94
5038899000 TRG ZBORA
ODPOSLANCEV 47
5791081000 ULICA HEROJA LACKA 66
5681375000 SOKOLSKA 102
5802954000 KIDRIČEVA 6 A
1890786000 OB PROGI 12
1447114000 SLOVENSKA 40
1625837000 KOLODVORSKA 6
5908779000 SAMOVA 25

1000
1330

LJUBLJANA
KOČEVJE

2230
2000
1330
3250
1234
6257
1000

LENART
MARIBOR
KOČEVJE
ROGAŠKA SLATINA
MENGEŠ
PIVKA
LJUBLJANA

1723065000 ALPSKA CESTA 34
5366577000 CESTA STANETA
ŽAGARJA 37
5312485000 CESARJEVA 29
5383790000 PTUJSKA CESTA 15 B
1945998000 KRAŠKA ULICA 6
1284720000 AŠKERČEVA 16
1512170000 GRADNIKOVE BRIGADE
4A
2074311000 RESLJEVA 24
5772923000 TABORSKA 13

4248
4000

LESCE
KRANJ

8000
9250
6210
2250
5000

NOVO MESTO
GORNJA RADGONA
SEŽANA
PTUJ
NOVA GORICA

1000
1290

LJUBLJANA
GROSUPLJE

1582275000
5283876000
5385130000
5329161000
5417033000
5870677000
5331757000

1000
1000
1000
9203
1337
1241
2250

LJUBLJANA
LJUBLJANA
LJUBLJANA
PETROVCI
OSILNICA
KAMNIK
PTUJ

4240
3320

RADOVLJICA
VELENJE

347
348
349
350
351
352
353

N & N, TRGOVSKO IN STORITVENO PODJETJE, D.O.O.
N.B.S., TRGOVINA, PROIZVODNJA IN STORITVE, D.O.O.
NAJK, PODJETNIŠKI CENTER KOČEVJE, D.O.O.
NANA S.I.P., SVETOVANJE, INŽENIRING, PROIZVODNJA, D.O.O.
NELINTA, PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.
NEMEZA, FINANČNI INŽENIRING IN STORITVE, D.O.O.
NEVTRON & COMPANY, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRŽENJE,
TURIZEM IN SVETOVANJE, D.O.O.
354 NIMB, PROIZVODNJA IN TRGOVINA, D.O.O.
355 NIMBUS, REKLAMNA AGENCIJA, D.O.O.
356
357
358
359
360

NOVODOM, TRGOVINA IN GRADBENIŠTVO, D.O.O.
OBVEZNA SMER, AVTOŠOLA, D.O.O.
ODVETNICA, ANITA HITI
ODVETNIK, MAJNIK IGOR
ODVETNIK, GREGOR VELIČKOV

361 ODVETNIKI ŠELIH & PARTNERJI, O.P., D.N.O.
362 ODVETNIŠKA DRUŽBA ČEFERIN, ODVETNIŠKA DRUŽBA ZA
OPRAVLJANJE ODVETNIŠKEGA POKLICA, O.P.
363
364
365
366
367
368
369

ODVETNIŠKA PISARNA JADEK & PENSA, D.N.O. - O.P.
OIKOS DESIGN, PODJETJE ZA CELOSTNI RAZVOJ MEST, D.O.O.
OKOLJE, D.O.O.
OKREPČEVALNICA "PRI MARJETKI", ALEKSANDER BENCIK, S.P.
OKREPČEVALNICA ŠTIMEC, KATICA ŠTIMEC, S.P.
OKVIRJI, JANEZ REPANŠEK, S.P.
OLIMPIC, ŠPORT IN REKREACIJA, SVETOVANJE TER TRGOVINA,
D.O.O.
370 OMEGA IC, IZOBRAŽEVALNI CENTER, D.O.O.
371 OMEGA, RAZVOJNO TRŽNI INŽENIRING, D.O.O.

POTRČEVA CESTA 4A
GASILSKA 1
PRVOMAJSKA ULICA 26
PODLEHNIK 8A
CVETKOV TRG 1
ZG. ŠKOFIJE 2A
BABINCI 46
NOŽIŠKA ULICA 9
NA VASI 2
TRŽAŠKA 42
GUBČEVA 14
PUSTINCE 52
NOVA ULICA 13
SV. VID 96
KIDRIČEVA 25
CESTA 4. MAJA 16 A
GLAVNI TRG 5
SAVSKO NASELJE 36
KRIŽNA POT 73

TAVČARJEVA ULICA 6
KUMPROVŠKA 9
SLOMŠKOV A25
GORNJI PETROVCI 26
GRINTOVEC 2
KOLODVORSKA 3
MESTNI TRG 4

1637088000 KRANJSKA CESTA 4
5289645000 EFENKOVA CESTA 61
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372 OPAL, TRGOVSKO IN STORITVENO PODJETJE, D.O.O.
373 OREH, TRGOVINA, STORITVE IN PROIZVODNJA, D.O.O.
374 ORIA COMPUTERS, PODJETJE ZA RAČUNALNIŠKI INŽENIRING,
SVETOVANJE IN TRGOVINO, D.O.O.
375 ORIA, PODJETJE ZA RAČUNALNIŠKI INŽENIRING, SVETOVANJE IN
TRGOVINO, D.O.O.
376 ORODJARSTVO, TRGOVINA, SERVIS, ANDREJ POTREBUJEŠ S.P
377 OTIUM, PODJETJE ZA PROMET Z NEPREMIČNINAMI, D.O.O.
378 PAB, PODJETJE ZA TRGOVINO, ZASTOPANJE IN POSREDOVANJE,
D.O.O.
379 PACOM, TRGOVINA IN STORITVE NOVO MESTO, D.O.O.
380 PAF EXPORT-IMPORT, PODJETJE ZA TRGOVINO, PROIZVODNJO IN
STORITVE, D.O.O.
381 PAP INFORMATIKA INŽENIRING PODJETJE ZA PROJEKTIVO,
INŽENIRING IN INTELEKTUALNE STORITVE, D.O.O.

5900123000 KERENČIČE 1
5299292000 LAŽIŠČE 55
5511275000 POVINDE 36

2270
3225
1410

ORMOŽ
PLANINA PRI SEVNICI
ZAGORJE OB SAVI

5279186000 POLJE 4

1410

ZAGORJE OB SAVI

1238973000 POD HRUŠEVCO 34 B
5855403000 UL. LILI NOVY 34
5509114000 CEGALNICA 30

1360
1000
4202

VRHNIKA
LJUBLJANA
NAKLO

5439752000 CANKARJEVA 9
5564972000 INDUSTRIJSKA ULICA 20

8000
2230

5374570000 ČEPELINKOVA ULICA 7

1000

NOVO MESTO
LENART V SLOV.
GORICAH
LJUBLJANA

382 PAPIRNICA, ROZINA PRŠA, S.P.
383 PARTNER, TRGOVSKO IN STORITVENO PODJETJE, D.O.O.
384 PAT TEL, PODJETJE ZA RAZVOJ, PROIZVODNJO IN TRGOVINO,
D.O.O.
385 PATON, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.
386 PEKARNA RESMAN JOŽE, JOŽE RESMAN, S.P.
387 PER OS, D.O.O., TRGOVSKA IN STORITVENA DRUŽBA
388 PERENIČ SVETOVANJE, D.O.O.
389 PERTICA, GRADBENIŠTVO, PROJEKTIRANJE, TRGOVINA, D.O.O.
390 PHARMAL SKUPINA, TRGOVINA, SVETOVANJE, PROIZVODNJA IN
DRUGE STORITVE, D.O.O.
391 PIMOS, PODJETJE ZA POSLOVNO INFORMATIKO, MARKETING,
ORGANIZACIJO POSLOVANJA IN SVETOVANJE, D.O.O.

1607626000 VELIKA POLANA 216C
9225
5533015000 STANETA ROZMANA 23
8330
1453840000 POT HEROJA TRTNIKA 16 1261

VELIKA POLANA
METLIKA
LJUBLJANA DOBRUNJE

1253182000
1443917000
5340012000
1555910000
5829780000
1607693000

3214
4275
3310
1000
6000
2250

ZREČE
BEGUNJE
ŽALEC
LJUBLJANA
KOPER
PTUJ

5672252000 SPODNJI HOTIČ 27A

1270

LITIJA

392 PINTAR-ČETINA, RAČUNOVODSKE STORITVE IN SVETOVANJE,
D.N.O.
393 PIPISTREL, PODJETJE ZA ALTERNATIVNO LETALSTVO, D.O.O.
394 PLANING BIRO KRANJ, PROJEKTIRANJE IN TEHNIČNO SVETOVANJE,
D.O.O.
395 PLASTEX, PROIZVODNJA IN TRGOVINA, D.O.O.
396 PLASTRO, PROIZVODNJA, TRGOVINA, D.O.O.
397 PODBORŠEK, REVIZIJSKA DRUŽBA, K.D.

1816306000 GOTOVLJE 168/D

3310

ŽALEC

5672767000 GORIŠKA CESTA 50A
1459295000 BLEIWESOVA 6

5270
4000

AJDOVŠČINA
KRANJ

5410037000 HOTAVLJA 41
5299624000 ČAROVA CESTA 16
5817633000 ULICA GRADNIKOVE
BR. 4
5243701000 STARI TRG 30
1975838000 DOBRAČEVSKA 49

4224
3320
1000

GORENJA VAS
VELENJE
LJUBLJANA

3210
4226

SLOVENJSKE KONJICE
ŽIRI

1312782000 VUHRED 121 A
1850601000 SELO 31A
1518364000 BENČIČEVA ULICA 2

2365
9207
6000

VUHRED
PROSENJAKOVCI
KOPER

5894247000
5511760000
5368087000
1552228000
1895419000
5511461000

4000
2390
300
2281
1233
4274

KRANJ
RAVNE NA KOROŠKEM
CELJE
MARKOVCI
DOB
ŽIROVNICA

5824044000 TAVČARJEVA ULICA 4

1000

LJUBLJANA

5645233000 POD VINOGRADI 47

2354

BRESTANICA

5073760000 HRASTJE 12
5477216000 BORSETOVA 9

8216
1000

MIRNA PEČ
LJUBLJANA

5310032000 ULICA BELOKR.
ODREDA 3

8330

METLIKA

398 PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE, DARKO RATAJC, S.P.
399 PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE, MAKO MARTIN KOPAČ,
S.P.
400 PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE, MARJAN ŠOL, S.P.
401 PODJETNIŠTVO IN POSLOVNO SVETOVANJE, JANEZ ŠKALIČ, S.P.
402 POPOLNA PREHRANA, ZASTOPANJE, SVETOVANJE IN STORITVE,
D.O.O.
403 POSLOVNI BIRO, SVETOVANJE IN POSREDNIŠTVO, D.O.O.
404 POSLOVNO IN FINANČNO SVETOVANJE, ZDRAVKO FAJMUT, S.P.
405 POSREDNIŠTVO, BOJAN GORJANC, S.P.
406 POSREDNIŠTVO, JOŽEF BEZJAK, S.P.
407 POSREDOVANJE IN ZASTOPANJE, ROMAN KURMANŠEK, S.P.
408 POSVET, D.O.O., PODJETJE ZA POSREDOVANJE, SVETOVANJE IN
TRŽENJA
409 PRAVNA PISARNA PEČAR-PROSENC-PETERLIN, ODVETNIŠKA
DRUŽBA Z NEOMEJENO ODGOVORNOSTJO, O.P.
410 PRAVNO SVETOVANJE - BREZ ODVETNIŠTVA IN NOTARIATA, TANJA
GRMEK, S.P.
411 PREDELAVA NERJAVNEGA JEKLA, ZVONKO LAH, S.P.
412 PREDELAVA ZDRAVILNIH ZELIŠČ IN ETERIČNIH OLJ, JANEZ
KROMAR, S.P.
413 PRELET, PROMET S TEKSTILNIMI IZDELKI, METLIKA, D.O.O.

OBRTNIŠKA 13
ZGOŠA 44,
TRIGLAVSKA UL. 1
DUNAJSKA 101
VOJKOVO NABREŽJE 23
DRAVSKA 24

KOROŠKA CESTA 2
JAVORNIK 53
SAVINOVA 7
BUKOVCI 109
GORJUŠKA 2
BREG 127
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Stran

4439

Naslov sedeža pravnega subjekta

414 PREVOZNIŠTVO ATES, ERIH STRAŠEK, S.P.
415 PRI-OR KR, D.O.O., PROJEKTIRANJE STROJEV, PRIPRAV IN ORODIJ,
SVETOVANJE, STORITVE
416 PROACQUA, INVESTICIJSKO RAZVOJNI INŽENIRING, MARKETING IN
ZASTOPANJE, D.O.O.
417 PROART 12, VIDEOPRODUKCIJA, MARKETING IN PROMOCIJE, D.O.O.
418 PRODAJALNA TOM, TOMAŽ MENCINGER,, S.P.
419 PROFUNDIS, D.O.O., POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI IN
POSLOVNO SVETOVANJE
420 PROIN S.P, PROJEKTIRANJE, KNJIGOVODSKE IN RAČUNOVODSKE
STORITVE, SVETOVANJE, BOJAN BRIŠKI, S.P.

5351415000 KRTINCE 22
1894846000 JAMSKA CESTA 32

3241
6230

PODPLAT
POSTOJNA

5704260000 KUMARJEVA 1

6000

KOPER

1507427000 SREDIŠKA 4
5082974000 CESTA M. TITA 19
1638947000 MASARYKOVA 12

1000
4270
1230

LJUBLJANA
JESENICE
DOMŽALE

1017543000 BOROVA POT 2

1330

KOČEVJE

421 PROIZVODNJA IN PRODAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE, PEČOVNIK
BOGOMIR, S.P.
422 PROMOTION, DRUŽBA ZA ŠPORT, MARKETING IN TURIZEM, D.O.O.
423 PRO-TOM, PROIZVODNO, STORITVENO, TRGOVSKO PODJETJE,
D.O.O.
424 R.U.R., PODJETJE ZA POSLOVNO SVETOVANJE IN RAZISKOVANJE,
D.O.O.
425 RAČUNALNIŠKA GRAFIKA LIPA DESIGN, JANEZ LIPONIK, S.P.
426 RAČUNOVODSKE IN ADMINISTRATIVNE STORITVE, MESAR VIDA, S.P.
427 RADIJSKA IN TELEVIZIJSKA DEJAVNOST, JANEZ UJČIČ, S.P.
428 RADON, DRUŽBA ZA OPRAVLJANJE KOZMETIČNIH STORITEV, D.O.O.
429 RAJBI, PODJETJE ZA ELEKTRONIKO, RAČUNALNIŠTVO IN
TRGOVINO, D.O.O.
430 RAMDA, KMETIJSKO-VRTNARSKA TRGOVINA IN SERVIS, D.O.O.
431 RAPP, RADO PRODAN, D.O.O., ORGANIZACIJSKE, SVETOVALNE,
NADZORNE IN PROJEKTANTSKE STORITVE

1330004000 LUČE 115

3334

LUČE

1192361000 PARMOVA 41
5740517000 VILHARJEVA 51

100
6250

LJUBLJANA
ILIRSKA BISTRICA

1491903000 PIJAVA GORICA 25 A

1291

ŠKOFLJICA

5693644000
5413778000
1530666000
5526868000
5779669000

2281
6210
2229
1000
9252

MARKOVCI
SEŽANA
MALEČNIK
LJUBLJANA
RADENCI

5307228000 PODSMREKA 7 B
1853414000 FERRARSKA 12

1356
5000

DOBROVA
KOPER

432
433
434
435

RAVNIKAR POTOKAR ARHITEKTURNI BIRO, D.O.O.
RAZVOJNI CENTER R & S, RAZVOJ IN SVETOVANJE CELJE, D.O.O.
RAZVOJNI CENTER, DRUŽBA ZA STORITVE, D.O.O.
RD ELEKTRONIKA, RAČUNALNIŠTVO, PROIZVODNJA IN TRGOVINA,
D.O.O.
436 REBUS, DRUŽBA ZA PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, PROIZVODNJO
IN TEHNIČNO SVETOVANJE ZA PODROČJE LESARSTVA, D.O.O.

1834827000
5501059000
5298849000
5435447000

1000
3000
2000
1000

LJUBLJANA
CELJE
MARIBOR
LJUBLJANA

5353912000 GOLAVABUKA 55

2382

MISLINJA

437 REDOX, UVOZ-IZVOZ, TRGOVINA, POSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE
ELEKTRONSKIH IN ELEKTROTEHNIČNIH NAPRAV, D.O.O.

5801516000 OBALA 114

6320

PORTOROŽ

438 RENOMA, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE, D.O.O.
439 REPAR Z&G, DRUŽBA ZA RAČUNALNIŠKI IN ELEKTRO INŽENIRING,
D.N.O.
440 ROCK OTOČEC, PODJETJE ZA PRIREDITVE IN ORGANIZACIJO NOVO
MESTO, D.O.O.
441 ROČNO OBLIKOVANJE EMBALAŽE, KLEKLANJE, ENOSTAVNO
ŠIVANJE, MATEJA KUHAR BIZJAK, S.P.
442 ROTAR, KMETIJSKO-VRTNARSKA TRGOVINA IN SERVIS, D.O.O.
443 ROŽLE G & M, D.O.O., PODJETJE ZA TURIZEM, STORITVE,
TRGOVINO
444 RUMIK KENK IN PARTNERJI, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO,
GOSTINSTVO IN STORITVE, D.N.O.

1562410000 KAMNIŠKA ULICA 25
5852323000 KAMNIK POD KRIMOM
144
2077442000 NOVI TRG 10

1000
1352

LJUBLJANA
PRESERJE

8000

NOVO MESTO

5562633000 LADJA 1 B

1215

MEDVODE

5554993000 PODSMREKA 7 B
5637171000 ULICA DR. JOSIPA
TIČARJA 14
5483514000 ČRNI VRH 108

1356
4280

DOBROVA
KRANJSKA GORA

5274

ČRNI VRH NAD IDRIJO

445 RUP, PREDELAVA IN PRODAJA MESA IN MESNIH IZDELKOV, D.O.O.
446 S.I.M., SVETOVANJE, INŽENIRING IN MARKETING, D.O.O.
447 SAK, PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.

5762847000 ATTEMSOV TRG 11
5366763000 SMREKARJEVA 1
5626161000 TRG POHOR. BATALJONA
16
5700086000 ZVEZNA ULICA 2A
5489903000 GRADNIKOVA CESTA 48

3342
3000
1412

GORNJI GRAD
CELJE
KISOVEC

1000
4240

LJUBLJANA
RADOVLJICA

5495423000 MLAKARJEVA 76
5897734000 MOSTE 88 A
5421594000 LAVA 9A

4208
1218
3000

ŠENČUR
KOMENDA
CELJE

5397103000 OZKA ULICA 2

2380

SLOVENJ GRADEC

448 SAMCOM, MEDNARODNO TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O.
449 SANITAR, PODJETJE ZA TRGOVINO, STORITVE IN SVETOVANJE,
D.O.O.
450 SCONTO, RAČUNOVODSKE IN KNJIGOVODSKE STORITVE, D.O.O.
451 SCORPIO MOSTE, TRGOVINA, PROIZVODNJA, STORITVE, D.O.O.
452 SEBA, TRGOVINA, PROIZVODNJA IN ZAKLJUČNA DELA V
GRADBENIŠTVU, D.O.O.
453 SEDAJ, INFORMACIJSKI INŽENIRING, D.O.O.

MARKOVCI 23A
ŠEPULJE 1C
MALEČNIK 149 D
BEETHOVNOVA 14
JANŽEV VRH 24

RIMSKA CESTA 8
ULICA XIV. DIVIZIJE 14
SVETOZAREVSKA 10
ŠTEBIJEVA 10

Stran
Zap.
št.
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457
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TOLMIN
ČRNOMELJ
ŠKOFJA LOKA
TRBOVLJE

5378214000 PANONSKA 29
5915686000 SMREČNIKOVA 45

9252
8000

RADENCI
NOVO MESTO

5518237000 GOMILSKO 10A
5100563000 PODLIPOVICA 27

3303
1411

GOMILSKO
IZLAKE

1732668000 SLOVENSKA CESTA 27
5328226000 GANČANI 149
5416388000 ZAGRAD 62D

1000
9231
3000

LJUBLJANA
BELTINCI
CELJE

1870548000 NAZORJEVA ULICA 1

1000

LJUBLJANA

5595185000 FERRARSKA 12
1843885000 JEZERSKA C. 41
5308774000 NA LOGU 18

6000
4000
5220

KOPER
KRANJ
TOLMIN

1014633000 BODREŽ 2B
5626056000 DELPINOVA 13
5534992000 VOLARIČEVA 5

3231
5000
6230

GROBELNO
NOVA GORICA
POSTOJNA

5520045000 VAJDOVA 26

8333

SEMIČ

5799242000 GRENC 8
5639482000 SAVCI 81
5296841000 SLOPE 20

4220
2258
6240

ŠKOFJA LOKA
SVETI TOMAŽ
KOZINA

476 STRIKT ŽELE AA, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, STORITVE,
MARKETING, PRODAJO TER UVOZ IN IZVOZ, D.N.O.

5576920000 UL. 27. APRILA 6

6257

PIVKA

477
478
479
480

5679671000
5333059000
5291356000
1420305000

5270
5280
4209
1000

AJDOVŠČINA
IDRIJA
ŽABNICA
LJUBLJANA

5529590000 ADAMIČEVA 1

3000

CELJE

1902237000 CANKARJEVA 12
5319102000 VILHARJEVA 38

4240
6250

RADOVLJICA
ILIRSKA BISTRICA

5641225000 ŠLANDROVA ULICA 4

1000

LJUBLJANA

5249119000
1283472000
5675243000
1544861000
5771340000
5312523000
1194631000
5418330000
5636906000
5545803000

4247
2391
5291
5220
4209
2250
1000
1000
2000
4270

ZG. GORJE
PREVALJE
MIREN
TOLMIN
ŽABNICA
PTUJ
LJUBLJANA
LJUBLJANA
MARIBOR
JESENICE

1000
1000

LJUBLJANA
LJUBLJANA

460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471

472
473
474
475

481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496

STUDIO BOSCAROL IN PIPISTREL, IVO BOSCAROL, S.P.
STUDIO KODER, D.O.O., ARHITEKTURA-OBLIKOVANJE-TRGOVINA
STUDIO OREH, PODJETJE ZA TRŽNE KOMUNIKACIJE, D.O.O.
STUDIO T, FORNEZZI & CO., ZALOŽNIŠTVO, PRIREDITVENA
DEJAVNOST, MARKETING, D.N.O.
SUPRA-STAN, PODJETJE ZA UPRAVLJANJE S STANOVANJSKIMI
HIŠAMI, D.O.O.
SVETOVANJE, SIMON ZORE, S.P.
ŠENKINC, PROIZVODNJA, TRANSPORT, TRGOVINA IN STORITVE,
D.O.O.
ŠESTO, PROIZVODNJA, EKSPORT, IMPORT, TRGOVINA, INŽENIRING,
D.O.O.
ŠOBRLE, ANTON POKLUKAR, S.P.
ŠPEDICIJA IN TRANSPORT PETRIČ, PETRIČ VLADIMIR, S.P.
ŠPEDIMPEX, ŠPEDICIJA, TRANSPORT IN GOSTINSTVO, D.O.O.
TALJAT IN DRUGI, D.N.O., PODJETJE ZA SVETOVANJE
TALON, TRGOVINA, STORITVE, MENJALNICE, D.O.O.
TAMES, PODJETJE ZA TRGOVINO, INŽENIRING IN STORITVE, D.O.O.
TANIA PAK, K.D., OBLIKOVANJE STEKLA
TECHNOINDUSTRA, INŽENIRING, STORITVE, TRGOVINA, D.O.O.
TELE 59, DRUŽBA ZA AUDIO IN VIZUELNO KOMUNIKACIJO, D.O.O.
TELESAT, D.O.O., JESENICE, OPERATER KABELSKO
DISTRIBUCIJSKIH SISTEMOV
TELPLAST, DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.
TER, RAZISKAVE, SVETOVANJE, TRŽENJE, D.O.O.

5351969000
1638700000
1199544000
1581040000

Naslov sedeža pravnega subjekta

5220
8340
4220
1420

458
459

SERVIS KNJIGOVODSKIH STORITEV, FRATNIK MERCEDES, S.P.
SERVIS VAKO, SERVIS IN MONTAŽA HLADILNE TEHNIKE, D.O.O.
SIGN FACTORY, OGLAŠEVANJE, D.O.O.
SIL - ING, D.O.O., PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, STORITVE IN
TRGOVINO
SIM, TRGOVSKO IN TURISTIČNO PODJETJE RADENCI, D.O.O.
SIMPOLES, D.O.O., POSREDNIŠTVO PRI PRODAJI LESA, POHIŠTVA
IN STORITEV
SITRA, PROIZVODNJA, STORITVE, TRGOVINA, SVETOVANJE, D.O.O.
SKITTI - KLJUČAVNIČARSTVO IN TOPLOTNA TEHNIKA, SMRKOLJ
JOŽEF, S.P.
SKUPINA KAOS, KONVERGENČNI AUDIO SISTEMI, D.O.O.
SODARSTVO IN TRGOVINA, MARJAN MAUČEC, S.P.
SOVA, PODJETJE ZA POSLOVNO SVETOVANJE, INŽENIRING IN
TRGOVINO, D.O.O.
SPECIALISTIČNA PSIHIATRIČNA ORDINACIJA - RELJIČ PRINČIČ ANJA
MARIJA
SPIN ZAVAROVANJA, ZAVAROVALNIŠKO ZASTOPANJE, D.O.O.
SPIN.NET, ZAVAROVALNIŠKO ZASTOPANJE, D.O.O.
SPIT SERVIS, PROIZVODNJA, INSTALACIJE, TRGOVINA, ANDREJ
FRATNIK, S.P.
SPRINKLER TRŽENJE, SERVIS, DUŠAN ROŽENCVET, S.P.
STAN-ING, UPRAVLJANJE S STANOVANJI, D.O.O.
STANOVANJSKA, DRUŽBA ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI,
GRADBENIŠTVO, PROJEKTIRANJE, INŽENIRING IN OSTALE
STORITVE, D.O.O.
STARPLAST, STROJEGRADNJA IN PREDELAVA PLASTIČNIH MAS
SEMIČ, D.O.O.
STEKLARSTVO, MARJAN FERLAN, S.P.
STORITVE S KMETIJSKO MEHANIZACIJO, MARJAN GORIČAN, S.P.
STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO, AVTOPREVOZNIŠTVO IN
ZIDARSTVO, ALBERT GODINA, S.P.

Uradni list Republike Slovenije

CANKARJEVA 4 A
KOLODVORSKA 56 B
SUŠKA CESTA 7
NASIPI 6A

ŠTRANCARJEVA 11
MESTNI TRG 16
SREDNJE BITNJE 99
NA JAMI 1

POLJŠČICA 45 B
STARE SLEDI 1
OPATJE SELO 2C
TUMOV DREVORED 1
DORFARJE 17
ORMOŠKA CESTA 14
PREČNA ULICA 8
ULICA BRATOV UČKAR 50
MELJSKA CESTA 34
CESTA TALCEV 2O

5832454000 STEGNE 27
1606336000 TOPNIŠKA 27
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Zap.
št.

497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528

Naziv pravnega subjekta

TESNILA, PROIZVODNJA IN ZASTOPANJE TRZIN, D.O.O.
TINE & CO., PODJETJE ZA TURIZEM, ŠPORT IN REKREACIJO, D.O.O.
TIPPS, ZAVAROVALNIŠKO ZASTOPANJE, D.O.O.
TIPS AF, TRGOVINA, INSTALACIJE, PROIZVODNJA, STORITVE, D.O.O
TISKARNA , SILVESTER FAJS, S.P.
TMD INVEST, PODJETJE ZA INVESTICIJSKO DEJAVNOST, TRGOVINO
IN STORITVE, D.O.O.
TNR INŽENIRING, SANDI GRČAR, S.P.
TOKAM, PODJETJE ZA ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU,
INŽENIRING IN TRGOVINA, D.O.O.
TOPSTAR, INTELEKTUALNE IN POSLOVNE STORITVE, JURE
GODLER, S.P.
TOVO TRADE, DRUŽBA ZA POSREDNIŠTVO, TRGOVINO IN
GOSTINSTVO, D.O.O.
TRGOVINSKE STORITVE, ZASTOPNIŠKE IN POSREDNIŠKE
STORITVE, HARI ŠTEFAN, S.P.
TRIARTES, STORITVE IN SVETOVANJE, D.O.O.
TRIDEX, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE,
D.O.O
TRIIS, TRGOVSKO IN PROIZVODNO PODJETJE, D.O.O.
TRIS IN TRIS, PROIZVODNJA, OGLAŠEVANJE IN SVETOVANJE,
D.O.O.
TRIS, ZAVAROVALNO ZASTOPANJE, TOMAŽ NABERNIK, S.P.
TV CELJE, D.O.O.
UDACIA, PROIZVODNO, TRGOVSKO IN STORITVENO PODJETJE,
D.O.O.
UDARNI LIST, ČASOPISNO IN ZALOŽNIŠKO PODJETJE NOVO MESTO,
D.O.O.
UGOR, GRAFIČNO PODJETJE, D.O.O.
UNEX, INŽENIRING, PROIZVODNJA, TRGOVINA, D.O.O.
UNOWIK, TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO, D.O.O.
UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI, SVETOVANJE, FRANC PERKO,
S.P.
URBAR, URBAR BOGDAN, S.P.
UREA, TRGOVSKO-STORITVENO PODJETJE RADENCI, D.O.O.
V.B.ROGINA, TISKARSTVO, TRGOVINA IN GOSTINSTVO, D.O.O.
VAKO AKVANT, D.O.O.
VAKO INTERNATIONAL, D.O.O.
VAKO, HLADILNA TEHNIKA ČRNOMELJ, D.O.O.
VAL BOHINJ, D.O.O., TURIZEM, STORITVE, PROIZVODNJA,
TRGOVINA
VAL, EKONOMSKO SVETOVANJE, VRHOVNIK ANTON, S.P.
VARSTVIO PRI DELU, STOPAJNIK FRANC, S.P.

529 VASA 90, PODJETJE ZA SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE, INŽENIRING,
PROMET IN TRGOVINO, ŠKOFJA LOKA, D.O.O.
530 VAV, D.O.O., VIZIJA ABSOLUTNEGA VODENJA, VODENJE IN
SVETOVANJE
531 VEDI, POSLOVNE STORITVE, D.O.O.
532 VEL KABEL, TRGOVINA Z ELEKTROMATERIALOM IN STORITVAMI,
D.O.O.
533 VELDES, PODJ. PROIZVODNE IN STORITVENE DEJAVN. S
PODROČJA ŽIVINOREJE, KOVINSKO PREDELOVALNE DEJAVN.,
TURIZMA GOSTINSTVA, ZASTOPANJA IN TRGOVINE, D.O.O.
534 VELDESDUR, DRUŽBA ZA STORITVE, ŠPORT IN TURIZEM, D.O.O.
535 VEMI, TRGOVSKO IN PROIZVODNO PODJETJE, D.O.O.
536 VENEA T.M., STORITVE IN TRGOVINA, D.O.O.
537 VEPPO, D.O.O., GRADBENIŠTVO, INŠTALACIJE, INŽENIRING IN
TRGOVINA
538 VER, STORITVE, SVETOVANJE IN INŽENIRING, D.O.O.
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5301734000
5646642000
5442605000
1482033000
5338284000
5702437000

Stran

4441

Naslov sedeža pravnega subjekta

JEMČEVA CESTA 12
GORENJI RADENCI 5
SALLAUMINES 2
NA LOGU 18
KAJUHOVA ULICA 62
PREŠERNOVA 30

1326
8342
1420
5220
2310
2250

TRZIN
STARI TRG OB KOLPI
TRBOVLJE
TOLMIN
SLOVENSKA BISTRICA
PTUJ

5321555000 PETELINKARJEVA 11
1412
5296013000 SPODNJA ŠČAVNICA 74 A 9250

KISOVEC
GORNJA RADGONA

1998838000 POD VRBCO 18A

3230

ŠENTJUR

5666244000 GREGORČIČEVA 51

2000

MARIBOR

1240838000 VURBEK 104

2241

SPODNJI DUPLEK

5880866000 KASAZE 38
5317606000 SOKOLSKA 102

3301
2000

PETROVČE
MARIBOR

5511453000 ČEŠNJICA 48D
5323797000 KOROŠKA CESTA 47

4228
2370

ŽELEZNIKI
DRAVOGRAD

5204904000 KOROŠKA CESTA 47
5318297000 MARIBORSKA 86
5669049000 ČREŠNJEVEC OB DRAVI
34 A
2080206000 NOVI TRG 10

2370
3000
2352

DRAVOGRAD
CELJE
SELNICA OB DRAVI

8000

NOVO MESTO

5822408000
5381894000
5529182000
1265431000

ŠKAPINOVA ULICA 3
KOZINOVA 17
PREDMEJA 55
SLADKI VRH 5Č

3000
6320
5270
2214

CELJE
PORTOROŽ
AJDOVŠČINA
SLADKI VRH

5406394000 UNEC 42 A
5766893000 PREŠERNOVA 13
5772982000 OBRTNIŠKA 7
BEOGRAD
SARAJEVO
5305993000 KOLODVORSKA 56 B
1615254000 UKANC 78

1381
9252
2312

RAKEK
RADENCI
OREHOVA VAS
SRBIJA IN ČRNA GORA
BOSNA IN HERCEGOVINA
ČRNOMELJ
BOHINJSKO JEZERO

8340
4265

5402236000 CESTA V LOKE 17
3330
1551973000 STRMEC PRI LESKOVCU 2285
12
5332079000 CESTA TALCEV 5B
4220

ŠKOFJA LOKA

1358049000 LJUBLJANSKA 124

2000

MARIBOR

5852099000 KOLODVORSKA 22B
1198122000 ABRAMOVA ULICA 17

9220
1000

LENDAVA
LJUBLJANA

5432073000 GORIČE 28

4204

GOLNIK

1614649000
5629705000
5616816000
5903858000

4260
3000
5000
1241

BLED
CELJE
NOVA GORICA
KAMNIK

1352

PRESERJE

GRAJSKA CESTA 44
ZVEZNA 11
IZTOKOVA ULICA 21
PEROVO 30

1554778000 JEZERO 55

MOZIRJE
ZG. LESKOVEC

Stran
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št.
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539 VERTEKS, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO IN TRGOVINO, D.O.O.
540 VETERINA ŠOŠTANJ, D.O.O.
541 VETERINARSKA AMBULANTA LJUBLJANA, DRUŽBA ZA
VETERINARSTVO IN STORITVE, D.O.O.
542 VETERINARSKA AMBULANTA MAJŠPERK, D.O.O.
543 VGRAJEVANJE STAVBNEGA IN DRUGEGA POHIŠTVA TER
POSREDNIŠTVO, MARKO MRLAK, S.P.
544 VI NOVA, TRGOVINA IN ZASTOPSTVO, D.O.O.
545 VIA MALA, PODJETJE ZA PREDELAVO IN PRODAJO LESA, D.O.O.
546 VIASAT, PODJETJE ZA KOMUNIKACIJE IN VAROVANJE, D.O.O.
547 VICTOR, PODJETJE ZA STORITVE, INŽENIRING, PROIZVODNJO IN
TRGOVINO, D.O.O.
548 VIGRED CVETLIČARSTVO, VRTNARSTVO, POSLOVNE STORITVE,
JANEZ PRAPER, S.P.
549 VILLA CEREJA, PODJETJE ZA POSLOVNE STORITVE, D.O.O.
550 VILLA LASIS, PODJETJE ZA RAČUNOVODSKE STORITVE, D.O.O.
551 VIP CONSULTING, POSLOVNO SVETOVANJE, D.D.
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Naslov sedeža pravnega subjekta

1254464000 ROŽNA ULICA 20
5907233000 KAJUHOVA 13
5913608000 SNEBRSKA CESTA 111

5282
3325
1260

CERKNO
ŠOŠTANJ
LJUBLJANA POLJE

2008980000 LEŠJE 34
1419161000 NOVOVAŠKA CESTA 103

2322
4226

MAJŠPERK
ŽIRI

1201859000
5594332000
1507362000
5857147000

5280
4228
1290
2325

IDRIJA
ŽELEZNIKI
GROSUPLJE
KIDRIČEVO

5350877000 CELOVŠKA 17

2392

MEŽICA

1768166000 CEREJA 33
5552834000 JAVORŠKOVA 11
1233939000 ULICA GRADNIKOVE
BR. 4
1423398000 GOTOVLJE 59
5077221000 MIKLAVŽ 44
5067995000 CESTA 25. JUNIJA 1B
5541280000 HAJDRIHOVA 28

1315
1315
1000

VELIKE LAŠČE
VELIKE LAŠČE
LJUBLJANA

3310
2270
5000
1000

ŽALEC
ORMOŽ
NOVA GORICA
LJUBLJANA

556 VP DRAVOGRAD, VETERINARSKA POSTAJA, D.O.O.

1254723000 OTIŠKI VRH 169

2373

557 VRD, DRUŽBA ZA INŽENIRING, PROIZVODNJO IN TRGOVINO, D.O.O.
558 VRTNARSTVO CVELBAR, STANISLAV CVELBAR, S.P.
559 VRTNARSTVO IN GRADNJE ROGAŠKA, VRTNARSTVO,
CVETLIČARSTVO IN GRADBENIŠTVO, D.O.O.
560 VRTNARSTVO KOZJEK, GREGOR KOZJEK, S.P.
561 VULKANIZERSTVO CEVMONT, BORIS DEMŠIČ, S.P.
562 WATEKO, DRUŽBA ZA TRGOVINSKO IN STORITVENO DEJAVNOST,
D.O.O.
563 WES'M, ZASEBNO PODJETJE ZA TURIZEM, GRADBENE STORITVE IN
TRGOVINO, D.O.O.
564 YUGO BOX MANUFACTURING, PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN
PRODAJO KOVINSKIH IN PLASTIČNIH IZDELKOV, D.O.O.

1658212000 GASPARIJEVA 15
1367846000 GLAVNA CESTA 32
5382211000 CEROVEC POD BOČEM
22 A
5452084000 VOKLO 17A
5392096000 ZG. HOČE 20/A
5908191000 MELJSKA CESTA 1

1000
8233
3250

ŠENTJANŽ PRI
DRAVOGRADU
LJUBLJANA
MIRNA
ROGAŠKA SLATINA

4208
2311
2000

ŠENČUR
HOČE
MARIBOR

5332362000 DVOR 22

5230

BOVEC

5347521000 PARTIZANSKA CESTA 129 6210

SEŽANA

565
566
567
568

5892848000
1299506000
1258761000
1458531000

552
553
554
555

VITICA, TANJA VOVK-PETROVSKI, S.P.
VODENJE POSLOVNIH KNJIG, ANTON KIRIČ, S.P.
VODI GORICA, INŠTALACIJE, STORITVE IN TRGOVINA, D.D.
VODNAR, PODJETJE ZA OPRAVLJANJE INTELEKTUALNIH STORITEV,
PROJEKTIVE, NADZORA IN TEHNIČNIH USLUG, D.O.O.

ZALOŽBA KRESLIN, ZALOŽNIŠKO TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O.
ZASEBNA SPLOŠNA AMULANTA, VASS VILMOS
ZASEBNA ZOBNA AMBULANTA, JANEŽIČ IVAN
ZASEBNI ZDRAVSTVENI ZAVOD ORTHODONTIO

569 ZAUP - POSLOVNE STORITVE, TRGOVINA, ZASTOPANJE, FRANC
JUG S.P
570 ZIDARSTVO, LUCIJAN AMBROŽIČ, S.P.
571 ZIROK, D.O.O., AVTOMATIZACIJA IN TEHNIKA
572 ZLATARNA HERCIGONJA, MILENA HERCIGONJA,, S.P.
573 ZUPANEC, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, K.D.
574 ZVING - POSLOVNE IN FINANČNE STORITVE D.O.O.
575 ZVING - POSLOVNE IN FINANČNE STORITVE STANISLAV ZVER, S.P.
576 ŽERMES, PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN TRGOVINO, D.O.O.
577 ŽKG, PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE GRAD, D.O.O.

ARKOVA 13
DAVČA 46
LJUBLJANSKA 53
STRNOŠČE 6

IZLETNIŠKA 13
MLINSKA ULICA 3
EFENKOVA CESTA 61
CANKARJEV DREVORED
16
1538616000 LAPORSKA C. 4

1231
9220
3320
6310

LJUBLJANA ČRNUČE
LENDAVA
VELENJE
IZOLA

2319

POLJČANE

1269941000
5640636000
1731122000
1906062000
5624860000
5459568000
5292972000
5658292000

5271
4226
8520
1290
9224
9224
2286
9264

VIPAVA
ŽIRI
BREŽICE
GROSUPLJE
TURNIŠČE
TURNIŠČE
PODLEHNIK
GRAD

SLAP 7A
SEJMIŠKA ULICA 12
ČRNELČEVA ULICA 3
PREŠERNOVA 25
GOMILICA 134
GOMILICA 134
PODLEHNIK 8 A
GRAD 186 B

Št. 033-28/2005,1
Ljubljana, dne 14. aprila 2005.
Predsednik
Komisije za preprečevanje korupcije
Drago Kos l. r.

Stran

4443

Odlok o turistični taksi v Občini Jesenice
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Jesenice
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije
zemeljskega plina in odjemu in dobavi zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja v Občini
Jesenice
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje
obvestil in reklam na območju Občine Jesenice

4362

Uradni list Republike Slovenije

Št.

43 / 29. 4. 2005 /

VSEBINA

1687.

1688.
1732.
1733.
1734.
1689.

1690.
1691.
1735.
1736.
1692.

1737.

DRŽAVNI ZBOR

Razpis volitev sodnikov porotnikov delovnih in socialnega sodišča

4333

1701.

VLADA

Uredba o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir
železniške proge na odseku Divača–Koper
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka
z emisijo ogljikovega dioksida
Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov
po železnici v notranjem potniškem prometu
Uredba o oblikovanju cen učbenikov
Sklep o odpravi vizumske obveznosti za državljane
Kraljevine Tajske in Republike Peru, ki so imetniki
diplomatskih in službenih potnih listov

4335
4413

1703.
4351

4351
4352

1694.

1695.
1696.

1706.

4427
4428
4353

4429

BREŽICE

Sklep o vzpostavitvi javnega dobra

1712.

4355
4357

1713.

CELJE

Program priprave občinskega lokacijskega načrta
za območje Bukovžlak-SV1

4358

DRAVOGRAD

1697.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dravograd za leto 2004

1698.

Pravilnik o pogojih za enotno oblikovno podobo
objektov za oglaševanje

1714.
1715.

4359

GROSUPLJE

4360

1716.

4363
4363

4364
4368
4371

KRŠKO

Sklep o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega predloga ureditvenega načrta Senovo

4375

LENART

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola
Litija – Šmartno

1711.

4353

Program priprave lokacijskega načrta za razširitev
pokopališča Škocjan v Kopru
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta “Žusterna III”
Program priprave lokacijskega načrta za ureditev
trgovsko poslovne cone »Bivje«

1708.

1710.

4362

KOPER

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Lenart za leto 2005

BISTRICA OB SOTLI

Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto
2005
Pravilnik o soﬁnanciranju programov društev na
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Bistrica ob Sotli

JESENICE

1707.

1709.

OBČINE
1693.

1704.
1705.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Sklep o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju
korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega,
drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o
preprečevanju korupcije

1702.

4426
4426

MINISTRSTVA

Pravilnik o potrjevanju dokončnosti in pravnomočnosti upravnih aktov
Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o
emisiji hrupa gospodinjskih strojev
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o splošnem označevanju predpakiranih živil
Pravilnik o spremembah Pravilnika o kakovosti
kakavovih in čokoladnih izdelkov
Navodilo o spremembi Navodila za izpolnjevanje
obrazca prijave v zavarovanje za invalide

1699.
1700.

4376

LITIJA

4377

LJUBLJANA

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2003

METLIKA

Sklep o ukinitvi javnega dobra

4381
4388

MORAVSKE TOPLICE

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva
v Občini Moravske Toplice

4388

NOVO MESTO

Program priprave za spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta za Vrtni center Bučna vas v
Novem mestu

4389

PODLEHNIK

Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske
uprave občine Podlehnik

4390

POSTOJNA

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kazarje v
Postojni
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev
za naselja v Občini Postojna

4390
4394

PREVALJE

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 2004

4395

Stran

4444 /
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1717.
1718.

1719.
1720.
1721.
1722.

1723.

1724.

1725.

1726.

1727.

1728.

1729.

1730.
1731.
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RAZKRIŽJE

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2004
Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti
stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za leto 2005

4395
4396

SEŽANA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2004
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda višje in visokošolsko središče
Sežana
Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
na območju Občine Sežana

4397
4398
4398
4398

SLOVENSKA BISTRICA

Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podelitev
koncesije na področju opravljanja gospodarske
javne službe, urejanje in vzdrževanje lokalnih cest
v Občini Slovenska Bistrica
Poročilo o izidu II. kroga nadomestnih volitev župana Občine Slovenska Bistrica na volitvah dne
20. marca 2005

4401
4404

SLOVENSKE KONJICE

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2004

4404

ŠEMPETER-VRTOJBA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Šempeter-Vrtojba za leto 2004

4405

VOJNIK

Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta
Poslovno stanovanjski kompleks Vojnik

4410

VRHNIKA

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
L1-Drenov Grič (za območje razpršene zazidave
na Frtici v območju urejanja L1K/1)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja
V2S/2 (morfološka enota 8/5) Gabrče

4411
4411

ZAGORJE OB SAVI

Sklep o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi
predloga sprememb ureditvenega načrta za obrtno-industrijsko cono Toplice v Zagorju
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za
območje »zahodni del naselja Kisovec«

4412
4412
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