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Uredba o koncesiji za graditev sedežnice
Prevala na Kaninu

Na podlagi drugega odstavka 26. člena in 27. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št.
126/03) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o koncesiji za graditev sedežnice Prevala
na Kaninu
1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega se
podeli koncesija za graditev sedežnice Prevala na Kaninu (v
nadaljnjem besedilu: koncesija), predvidoma na zemljišču s
parcelnima številkama 8071/3 in 8072/1, obe k.o. Bovec.
(2) Žičniška naprava iz prejšnjega odstavka je žičniška
naprava, ki se navezuje na smučarsko progo Prevala.
2. člen
(1) Vloga za pridobitev koncesije obsega:
– navedbo organa, ki se mu pošilja vloga,
– zadevo,
– zahtevek oziroma predlog,
– navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
– ﬁrmo oziroma ime vlagatelja, prebivališče oziroma sedež vlagatelja oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca,
– navedbo predvidene lokacije žičniške naprave,
– navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in njene zmogljivosti,
– namen uporabe in način obratovanja žičniške naprave,
– podatke o obstoječi ali predvideni turistični opremljenosti območja, na katerem se načrtuje postavitev naprave,
in gostoti poselitve območja, ki omogoča zadostno izrabo
zmogljivosti naprave,
– podatke o dostopnosti do načrtovane žičniške naprave in podatke o ustreznem številu parkirnih mest,
– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih
rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno
z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (npr. naprave za
zasneževanje in podobno),
– podatke o zagotovitvi varnosti pred plazovi,
– izračun usklajenosti kapacitete žičniške naprave
s prepustnostjo smučišča,
– investicijski program za gradnjo,
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– mnenje ministrstva, pristojnega za notranje zadeve,
zaradi bližine državne meje,
– druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti utemeljenost načrtovane graditve žičniške naprave.
(2) Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije iz prejšnjega odstavka v roku 60 dni od uveljavitve te
uredbe.
3. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti
žičnic in vlečnic,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne
tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
4. člen
Koncesionar lahko na podlagi podeljene koncesije pridobi gradbeno dovoljenje za žičniško napravo in lahko po
pridobitvi dovoljenja za obratovanje z njo obratuje.
5. člen
(1) Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o
žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03;
v nadaljnjem besedilu: zakon) se koncesija podeli brez javnega razpisa.
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi vloge upravičenca iz prvega odstavka 29. člena zakona
(neposredna podelitev) z upravno odločbo.
6. člen
(1) Koncesija se podeli za dobo 40 let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka tega člena začne teči z
dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, vendar največ za polovico časa, za katerega je bila
sklenjena koncesijska pogodba.
(4) Kocesionar mora predlog za podaljšanje iz prejšnjega odstavka vložiti najmanj šest mesecev pred iztekom roka,
za katerega je bila pridobljena koncesija.
(5) Koncesija se podaljša s sklenitvijo nove koncesijske
pogodbe.
7. člen
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki se
podeljuje s to uredbo.
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8. člen
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta
minister, pristojen za žičnice.
9. člen
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo
samo s soglasjem ministra, pristojnega za žičnice.
10. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– s stečajem koncesionarja.
(2) Koncesija se odvzame, če v dveh letih po pridobitvi
gradbenega dovoljenja žičniška naprava ne začne obratovati.
11. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem koncesijske pogodbe,
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja.
12. člen
Koncesijska pogodba se razdre, če koncesionar kljub
izdani odločbi inšpektorja za žičniške naprave ne odpravi
pomanjkljivosti, ki ogrožajo varnost obratovanja. Pravice in
obveznosti v primeru razdrtja pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
13. člen
V primeru, da koncesijsko razmerje preneha in žičniška
naprava preneha trajno obratovati, mora koncesionar žičniško napravo razgraditi in na zemljišču vzpostaviti prvotno
stanje. Način in pogoji razgraditve žičniške naprave se določijo v koncesijski pogodbi.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršuje minister, pristojen za žičnice, pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi.
15. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-2/2005/9
Ljubljana, dne 5. maja 2005.
EVA 2005-2411-0052
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

2015.

Uredba o spremembi Uredbe o državnem
lokacijskem načrtu za preložitev regionalne
ceste RII-420 na območju naselja Dobova

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

Uradni list Republike Slovenije
UREDBO
o spremembi Uredbe o državnem lokacijskem
načrtu za preložitev regionalne ceste RII-420
na območju naselja Dobova
1. člen
V Uredbi o državnem lokacijskem načrtu za preložitev
regionalne ceste RII-420 na območju naselja Dobova (Uradni
list RS, št. 24/05) se besedilo drugega in tretjega odstavka
19. člena nadomesti z naslednjim besedilom:
»(2) Investitor je dolžan zagotoviti intrasite terenske
preglede po metodologiji SAAS, izvedbo zaščitnih izkopavanj
z vsemi poizkopovalnimi postopki, stalen arheološki nadzor
nad vsemi zemeljskimi deli ter foto in video dokumentacijo
stanja pred gradnjo, dokumentirati stanje po končanju del
pred izdajo uporabnega dovoljenja v skladu z navodili javnega zavoda za varstvo kulturne dediščine ter slednjega
pravočasno obvestiti o pričetku del.
(3) V primeru novo odkrite dediščine mora investitor
zaprositi za izdajo kulturnovarstvenih pogojev.«
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-30/2005/5
Ljubljana, dne 5. maja 2005.
EVA 2005-2511-0129
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

2016.

Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje
urejanja prostora na podlagi Programa
priprave državnega lokacijskega načrta za
glavno cesto na odseku Želodnik–Mengeš–
Vodice, na odseku Mengeš–Žeje

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanja prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora na podlagi Programa priprave
državnega lokacijskega načrta za glavno cesto
na odseku Želodnik–Mengeš–Vodice, na odseku
Mengeš–Žeje
1. člen
(predmet uredbe)
S to uredbo se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje
območja urejanja prostora na podlagi Programa priprave
državnega lokacijskega načrta za glavno cesto na odseku
Želodnik–Mengeš–Vodice, na odseku Mengeš–Žeje (v nadaljnjem besedilu: zavarovano območje).
2. člen
(namen uredbe)
Ta uredba se izda zaradi preprečitve utemeljene nevarnosti, ker bo sicer izvedba prostorske ureditve močno
otežena, ker se bodo sicer bistveno zvišali stroški njene
izvedbe in bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani
posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in
drugih prizadetih subjektov.
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3. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve
v prostorskem aktu)
Sprejem predvidenega državnega lokacijskega načrta
je utemeljen na podlagi:
– Odloka o Strategiji prostorskega razvoja Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbe o Prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS,
št. 122/04).
4. člen
(zavarovano območje)
Zavarovano območje obsega zemljišča z naslednjimi
parcelnimi številkami:
– k.o. Kaplja vas: 334/2, 335, 336, 432/1, 433, 443/1,
444/1, 445, 446, 447/1, 447/2, 454, 456, 458, 459/2, 460,
462, 463, 464, 468/1, 472/3, 472/7, 473/1, 479, 482, 485,
568, 570, 571, 572/1, 572/4, 572/5;
– k.o. Moste: 1009/1, 1011, 1012, 1014, 1016, 1017,
1018, 1019, 1020, 1021, 1022/1, 1022/2, 1023, 1024, 1025,
1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1033/1, 1033/2, 1034,
1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043,
1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1050, 1051, 1052, 1053,
1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1076, 1077, 1078, 1079/1,
1079/2, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1088, 1089,
1090, 1091, 1094, 1095, 1099, 1100, 1103/1, 1104, 1105,
1107, 1108, 1109, 1110, 1114, 1115, 1120, 1121/1, 1124,
1125, 1393/1, 1393/2, 1394/1, 1394/2, 1400, 1413/1, 1413/2,
1414, 1415/1, 1415/2, 1415/4, 1415/5, 1416/1, 1416/4,
1418/3, 1429, 1431, 1434, 1435, 1440/1, 1440/3, 1445/2,
167/1, 167/2, 169/2, 176/2, 176/3, 176/4, 176/6, 177/1, 191/1,
191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 191/6, 192/2, 192/4, 192/5, 201/1,
201/3, 201/4, 201/5, 201/7, 201/9, 207/10, 207/4, 207/5,
207/8, 207/9, 209/2, 209/3, 209/4, 209/6, 286/7, 562/1, 562/2,
564/2, 585/1, 585/2, 586/1, 586/5, 587/3, 588/1, 588/2, 589/1,
589/2, 590/1, 590/2, 590/3, 591/3, 592/2, 594/2, 595/2, 595/3,
595/4, 597/1, 597/3, 597/5, 599, 600/1, 601/1, 601/2, 602/2,
603, 604, 605, 606, 607, 608/1, 608/2, 609/1, 609/2, 609/3,
610, 611, 612, 613/2, 614/1, 614/2, 614/3, 615, 616, 617/3,
617/4, 617/5, 618, 620/1, 620/2, 621/3, 621/8, 624/1, 626,
628, 630, 631, 632, 633, 634, 635/2, 636, 637, 638/1, 638/2,
638/3, 640, 673, 674, 677, 678, 681, 682, 683/1, 684/1,
689/1, 690/3, 690/4, 690/5, 691/1, 691/2, 691/3, 692, 693/1,
699, 700/2, 701, 707/2, 707/3, 707/4, 973, 974, 975/1, 975/2,
976/1, 976/2;
– k.o. Suhadole: 1000, 1001, 1002, 1003, 1005, 1006,
1007, 1008/1, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1017/1, 1018,
1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1025, 1026, 1027, 1028,
1134/1, 1134/2, 1160/1, 1160/2, 1162/1, 1162/2, 1162/3,
1162/4, 1163, 1165, 122, 124/4, 124/6, 851, 852, 853, 854,
856, 858/2, 859, 860, 861, 862, 863, 864/1, 865, 866, 869/1,
869/2, 870, 871, 872, 874, 876, 877, 878, 879, 884, 885,
887, 889, 897, 898/3, 900, 901, 902, 904, 905/2, 906/1, 907,
909/3, 910/1, 911/1, 913/1, 914, 915, 916, 918/1, 919, 921/1,
921/2, 922/1, 922/2, 926, 930, 935, 936, 940, 941, 947, 951,
952, 954, 955, 956, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 968, 969,
970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 981, 982,
983, 984, 985, 995, 996, 997, 999.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
(1) Na zavarovanem območju je prepovedano:
1. parcelacija zemljišč in promet z njimi, razen na območjih, kjer je predvidena komasacija zemljišč iz 115. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03
– popr. in 58/03 – ZZK-1),
2. sprejemanje sprememb prostorskih aktov, ki veljajo
na zavarovanem območju, in
3. izvajanje gradenj, za katere gradbeno dovoljenje še
ni dokončno, oziroma če ne gre za gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga infrastruktura.
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(2) Upravna enota, ki v nasprotju s prepovedmi iz prejšnjega odstavka izda dovoljenje za poseg v prostor, nosi
stroške, ki bi utegnili nastati imetniku dovoljenja.
6. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
(1) Začasni ukrepi veljajo še eno leto po uveljavitvi
državnega lokacijskega načrta za glavno cesto na odseku
Želodnik–Mengeš–Vodice, na odseku Mengeš–Žeje, vendar
največ štiri leta od uveljavitve te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek začasni ukrepi iz
1. in 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena veljajo za
investitorje državnega lokacijskega načrta le do uveljavitve
državnega lokacijskega načrta za glavno cesto na odseku
Želodnik–Mengeš–Vodice, na odseku Mengeš–Žeje.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-33/2005/6
Ljubljana, dne 5. maja 2005.
EVA 2005-2511-0122
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

2017.

Odlok o programu priprave državnega
lokacijskega načrta za mednarodni mejni
prehod Središče ob Dravi

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o ureditvi
določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih
prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 110/02 – ZGO1) izdaja
Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o programu priprave državnega lokacijskega
načrta za mednarodni mejni prehod
Središče ob Dravi
1. člen
(priprava državnega lokacijskega načrta)
(1) Priprava državnega lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Središče ob Dravi v Občini Ormož (v
nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt) se prične na
podlagi pobude pooblaščenega investitorja Servisa skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, št. 266-17/01, z dne 16. 9.
2004, katerega naloge je zaradi reorganizacije državne uprave z dne 1. 4. 2005 prevzelo Ministrstvo za javno upravo.
(2) Predlog za izdelavo državnega lokacijskega načrta
je utemeljen na podlagi:
1. Zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01, v
nadaljnjem besedilu: ZDVGOMP),
2. Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
(Uradni list RS, št. 76/04),
3. Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS,
št. 122/04),
4. Uredbe o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03).
5. Uredbe o določitvi mejnih prehodov za mednarodni
in mednarodni cestni in železniški promet na meji z Republi-
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ko Hrvaško (Uradni list RS, št. 54/94), kjer je mejni prehod
Središče ob Dravi določen kot mejni prehod za mednarodni
cestni potniški in blagovni promet.
(3) Pobuda za izdelavo državnega lokacijskega načrta
je dokumentirana s projektom ''Idejni projekt za mejni prehod
Središče ob Dravi'', ki ga je izdelal Projekt MR Inženiring,
d.o.o., Maribor, maj 2004.
2. člen
(predmet državnega lokacijskega načrta)
Predmet izdelave državnega lokacijskega načrta za
mednarodni mejni prehod Središče ob Dravi (v nadaljnjem
besedilu: mejni prehod Središče ob Dravi) so vse prostorske
in druge ureditve, vezane na gradnjo mejnega prehoda Središče ob Dravi, in obsegajo širitev obstoječe glavne ceste
G1-2, odsek 1313, vstopni in izstopni plato z glavnim objektom policije in carine ter šestimi voznimi pasovi pod glavno
nadstrešnico ter vse pripadajoče komunalne in druge cestne
ureditve.
3. člen
(ureditveno območje)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta
leži na območju Občine Ormož in obsega naslednje parcele
ali dele parcel na območju katastrske občine Središče: 896/1,
896/2, 896/3, 903, 904, 905/1, 905/2, 905/3, 906/1, 906/2,
907/2, 1016/1, 1016/2, 1016/3, 1016/4, 1017/1, 1017/4,
1060/1, 1060/2, 1060/3, 1060/4,1061, 1019/1, 1075, 1088,
1089, 1096/1, 1096/2, 1097, 1102, 1103, 1114/1, 1114/2,
1115, 1125/1, 1125/2, 1125/3 in 2104/2 za območje mejnega
platoja ter parc. št. 2104/1, 2130 in 2104/2 na trasi od obstoječega mejnega prehoda Središče ob Dravi do novega
mejnega prehoda Središče ob Dravi za potek komunalnih
vodov.
(2) Parcelacijski načrt z mejo ureditvenega območja
mejnega prehoda Središče ob Dravi je sestavni del državnega lokacijskega načrta.
(3) V skladu z izdelanimi strokovnimi podlagami, pridobljenimi pogoji, soglasji in mnenji se ureditveno območje
državnega lokacijskega načrta s sprejemom uredbe o državnem lokacijskem načrtu lahko tudi spremeni.
4. člen
(obseg priprave državnega lokacijskega načrta)
Priprava državnega lokacijskega načrta obsega:
– izdelavo strokovnih podlag,
– izdelavo državnega lokacijskega načrta, ki se izdela
v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), Uredbo o Prostorskem
redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in Pravilnikom o
vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni
list RS, št. 86/04).
5. člen
(strokovne podlage)
(1) Pri izdelavi strokovnih podlag in državnega lokacijskega načrta je treba upoštevati vse predhodno izdelane
strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja,
ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
(2) Pred izdelavo predloga državnega lokacijskega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– analiza ﬁzičnih lastnosti in pravnega stanja prostora,
problemov, ki izhajajo iz dosedanjega prostorskega razvoja
(analiza stanja in teženj v prostoru), ugotovitev novih razvojnih potreb, teženj in različnih pobud na obravnavanem
območju, analiza možnosti glede načrtovanja prostorske
ureditve (analiza razvojnih možnosti), analiza pričakovanih
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vplivov prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora, vrednotenje ter priprava predlogov strokovnih rešitev
(študija ranljivosti prostora);
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične,
krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve,
z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova posameznih elementov prostorske
ureditve, izdelana kot posamezni načrti, ki vključuje vse
funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve, z ustreznimi poročili in utemeljitvami;
– idejna zasnova nove prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest,
poti ipd.);
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– idejna zasnova zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih priključkov
in ureditev;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno
rabo naravnih dobrin, za omilitev vplivov na rastlinske in
živalske vrste ter njihove habitate, vključno z idejno zasnovo
ureditve morebitnih izravnalnih ukrepov;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih
vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale
iz smernic nosilcev urejanja prostora, po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
(3) Podlaga za izdelavo predloga državnega lokacijskega načrta je geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom
o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog
državnega lokacijskega načrta mora vsebovati tudi podatke
o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na zemljiščih in
nepremičninah.
(4) V postopku priprave državnega lokacijskega načrta
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije zagotovi izdelavo strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine v
skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine, in jih
posreduje Ministrstvu za okolje in prostor, Uradu za prostorski razvoj (v nadaljnjem besedilu: Urad).
(5) V postopku priprave državnega lokacijskega načrta
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave izdela naravovarstvene smernice v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje
narave, in jih posreduje Uradu.
6. člen
(pridobitev pogojev, soglasij in mnenj)
Organi in organizacije, ki morajo pred začetkom priprave osnutka državnega lokacijskega načrta podati smernice
za njegovo pripravo ter soglasja in mnenja k dopolnjenemu
osnutku državnega lokacijskega načrta, so:
1. Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo
in druge varnostne naloge,
2. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna
policijska uprava,
3. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve,
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije
za zaščito in reševanje,
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za gozdarstvo, lov in ribištvo,
7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo,
8. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
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9. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
10. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje – Sektor za varstvo okolja,
11. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje – Sektor za upravljanje z vodami,
12. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje – Sektor za ohranjanje narave,
13. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
14. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije
za ceste,
15. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice,
16. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije,
17. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
18. Zavod za varstvo kulturne dediščine,
19. Zavod za ribištvo Slovenije,
20. Zavod za gozdove Republike Slovenije,
21. ELES, Elektro-Slovenija, d.o.o.,
22. Telekom Slovenije, Ljubljana,
23. Geoplin plinovodi, d.o.o., Ljubljana,
24. Elektro Maribor, d.d., OE Ptuj,
25. Komunalno podjetje Ormož, d.d.,
26. Občina Ormož in njene službe v delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture,
27. drugi organi in organizacije, za katere se v postopku
priprave državnega lokacijskega načrta izkaže, da rešitve
posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
(organizacija dela)
(1) Postopek priprave državnega lokacijskega načrta
vodi Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj, Ljubljana, Dunajska 21.
(2) Investitor posega v prostor je Republika Slovenija. Naloge investitorja opravlja Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Ljubljana, Gregorčičeva 27a (v nadaljnjem
besedilu: Direktorat za investicije).
(3) Naročnik izdelave strokovnih podlag in državnega
lokacijskega načrta je Direktorat za investicije.
(4) Naročnik izbere izdelovalca na podlagi oddaje javnih
naročil, v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list
RS, št. 36/04). Direktorat za investicije po izbiri izdelovalca
državnega lokacijskega načrta na Urad dostavi podatke o izbranem izdelovalcu (podjetje, poimenski seznam odgovornih
nosilcev). Izbrani izdelovalec mora zagotoviti ustrezno interdisciplinarno ekipo, ki jo obvezno sestavljajo univ. dipl. inž.
arhitekture in krajinske arhitekture, univ. dipl. inž. gradbeništva in po potrebi tudi strokovnjaki drugih ustreznih strok.
(5) Direktorat za investicije mora v celotnem postopku
priprave državnega lokacijskega načrta po lastni presoji ali
na zahtevo Urada seznanjati slednjega z vsemi vsebinskimi
rešitvami in morebitnimi dilemami ter z vsemi izdelanimi
strokovnimi podlagami.
8. člen
(postopki in roki)
Udeleženci v postopku priprave državnega lokacijskega
načrta opravijo naslednja dejanja v rokih, kot sledi:
– K idejni rešitvi mejnega prehoda pridobi Urad pogoje
organov in organizacij, določenih v 6. členu tega odloka.
Gradivo za pridobivanje pogojev zagotovi Direktorat za investicije. Rok za določitev pogojev je 30 dni.
– Izdelovalec državnega lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: izdelovalec) pripravi analizo pogojev z usmeritvami za izdelavo strokovnih podlag. Analizo in usmeritve
potrdi Urad.
– Ob upoštevanju pridobljenih pogojev, analize pogojev
in usmeritev za izdelavo strokovnih podlag pridobi Direktorat
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za investicije vse strokovne podlage, določene v 5. členu
tega odloka.
– Izdelovalec izdela osnutek državnega lokacijskega
načrta 21 dni potem, ko so izdelane vse strokovne podlage.
– Urad zagotovi strokovni pregled osnutka državnega
lokacijskega načrta.
– Ministrstvo za okolje in prostor z objavo v uradnem
glasilu na krajevno običajen način obvesti javnost o razgrnitvi
ter kraju in času obravnave ter posreduje osnutek državnega
lokacijskega načrta Občini Ormož.
– Osnutek državnega lokacijskega načrta se javno razgrne na Uradu in v Občini Ormož. Javna razgrnitev traja 15
dni.
– Urad v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo osnutka državnega lokacijskega načrta.
– V času javne razgrnitve in javnih obravnav občina
evidentira vse pisne in ustne pripombe vseh zainteresiranih
organov, organizacij in posameznikov.
– V 15 dneh po končani javni razgrnitvi posreduje občina ministru za okolje in prostor vse pripombe in predloge
z javne razgrnitve in javnih obravnav, skupaj z mnenjem občine. Če v tem roku minister za okolje in prostor ne prejme
pripomb z javne razgrnitve in mnenja občine, se šteje, da na
osnutek državnega lokacijskega načrta ni pripomb oziroma
da je ta usklajen.
– Urad v sodelovanju z investitorjem in izdelovalcem
državnega lokacijskega načrta prouči pripombe in predloge
z javne razgrnitve, oblikuje predlog stališč glede upoštevanja
oziroma neupoštevanja posameznih pripomb in predlogov z
obrazložitvijo razlogov in z njimi seznani občino.
– O utemeljenosti pripomb odloči Vlada Republike Slovenije, na predlog pristojnega ministra v roku 15 dni.
– Na podlagi stališč do pripomb in predlogov z javne
razgrnitve pridobi Direktorat za investicije morebitne spremembe in dopolnitve strokovnih podlag.
– Izdelovalec državnega lokacijskega načrta izdela dopolnjen osnutek državnega lokacijskega načrta 15 dni potem, ko so izdelane vse morebitne spremembe in dopolnitve
strokovnih podlag.
– K dopolnjenemu osnutku državnega lokacijskega načrta pridobi Urad soglasja in mnenja organov in organizacij,
določenih v 6. členu tega odloka. Gradivo za pridobivanje
soglasij in mnenj zagotovi Direktorat za investicije. Rok za
izdajo soglasja ali mnenja je 15 dni.
– Minister za okolje in prostor v soglasju s Direktoratom za investicije posreduje usklajen dopolnjen osnutek
državnega lokacijskega načrta, skupaj s predlogom stališč
do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, Vladi Republike
Slovenije v obravnavo in sprejem.
– Vlada Republike Slovenije sprejme državni lokacijski
načrt z uredbo, ki jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
– S sprejemom državnega lokacijskega načrta se šteje,
da so prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Ormož spremenjene in dopolnjene v delu in za
območje, ki ga določa državni lokacijski načrt.
– Z uveljavitvijo državnega lokacijskega načrta prenehajo veljati državni in občinski prostorski izvedbeni akti za
ureditveno območje državnega lokacijskega načrta.
9. člen
(sredstva za izdelavo državnega lokacijskega načrta)
Direktorat za investicije zagotovi vsa sredstva, potrebna
za izdelavo strokovnih podlag in izdelavo državnega lokacijskega načrta.
10. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Ljubljana, dne 5. maja 2005.
EVA 2005-2511-0009
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

2018.

Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na
UNIVERZI V LJUBLJANI v študijskem letu
2005/2006

Na podlagi petega odstavka 41. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 – prečiščeno besedilo)
je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o soglasju k omejitvam vpisa na UNIVERZI
V LJUBLJANI v študijskem letu 2005/2006
I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k sklepu,
sprejetem na seji komisije za dodiplomski študij Univerze v
Ljubljani 12. aprila 2005, tako, da se na naslednjih članicah
univerze vpis omeji:
1. AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN
TELEVIZIJO:
– 10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Dramska igra in umetniška beseda,
– 3 vpisna mesta za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Gledališka in radijska režija,
– 3 vpisna mesta za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Filmska in televizijska režija,
– 6 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Dramaturgija;
2. AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST:
– 15 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Slikarstvo,
– 1 vpisno mesto za izredni študij po univerzitetnem
študijskem programu Slikarstvo,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Oblikovanje,
– 10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Restavratorstvo;
3. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA:
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Biotehnologija,
– 70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Biologija,
– 90 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem študijskem programu Kmetijstvo – agronomija
in hortikultura,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Krajinska arhitektura,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Gozdarstvo,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Gozdarstvo in gospodarjenje
z gozdnimi viri,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Mikrobiologija;
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4. EKONOMSKA FAKULTETA:
– 400 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem študijskem programu Visoka poslovna šola
(Ljubljana),
– 600 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Univerzitetna poslovna in ekonomska
šola;
5. FAKULTETA ZA ARHITEKTURO:
– 120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Arhitektura;
6. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE:
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Analitska sociologija,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Družboslovna informatika,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Evropske študije – družboslovni vidiki,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Kulturologija,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Komunikologija – medijske in komunikacijske študije,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Komunikologija – tržno komuniciranje
in odnosi z javnostmi,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Mednarodni odnosi,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Novinarstvo,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Politologija – analiza politik in javna
uprava,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Politologija – obramboslovje,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Sociologija – kadrovski menedžment;
7. FAKULTETA ZA FARMACIJO:
– 135 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Farmacija,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Laboratorijska biomedicina;
8. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO:
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Geodezija,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem študijskem programu Geodezija,
– 100 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem študijskem programu Gradbeništvo;
9. FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO:
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Biokemija,
– 115 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem študijskem programu Varstvo pri delu in požarno
varstvo;
10. FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO:
– 180 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Računalništvo in informatika,
– 135 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem študijskem programu Računalništvo in informatika;
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11. FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO:
– 130 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Socialno delo,
– 65 vpisnih mest za izredni študij po univerzitetnem
študijskem programu Socialno delo;

16. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA:
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Oblikovanje tekstilij in oblačil,
– 60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Graﬁčna tehnika;

12. FAKULTETA ZA ŠPORT:
– 160 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Športna vzgoja,
– 50 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Športno treniranje;

17. PEDAGOŠKA FAKULTETA:
– 120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Razredni pouk – Ljubljana,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Likovna pedagogika,
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Specialna in rehabilitacijska pedagogika,
– 60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja,
– 30 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem
strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja;

13. FAKULTETA ZA UPRAVO:
– 250 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem študijskem programu Uprava;
14. FILOZOFSKA FAKULTETA:
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
enopredmetnem študijskem programu Angleški jezik s književnostjo,
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
dvopredmetnem študijskem programu Angleški jezik s književnostjo,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
enopredmetnem študijskem programu Pedagogika – smer
pedagogika,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
dvopredmetnem študijskem programu Pedagogika – smer
pedagogika,
– 55 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu Psihologija,
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Sociologija,
– 20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Umetnostna zgodovina,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu Umetnostna zgodovina,
– 80 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Zgodovina,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu Zgodovina,
– 20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Bibliotekarstvo,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
enopredmetnem študijskem programu Etnologija in kulturna
antropologija,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu Geograﬁja,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Geograﬁja,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
dvopredmetnem študijskem programu Nemški jezik in književnost,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
dvopredmetnem študijskem programu Španski jezik in književnost,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Primerjalna književnost in
literarna teorija,
– 20 vpisnih mest za redni študij po enopredmetnem
univerzitetnem študijskem programu Prevajalstvo – usmeritev angleščina-italijanščina,
– 20 vpisnih mest za redni študij po enopredmetnem
univerzitetnem študijskem programu Prevajalstvo – usmeritev nemščina-angleščina, francoščina, italijanščina;
15. MEDICINSKA FAKULTETA:
– 200 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Medicina,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Dentalna medicina;

18. PRAVNA FAKULTETA:
– 400 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Pravo;
19. VETERINARSKA FAKULTETA:
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Veterinarstvo;
20. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO:
– 100 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega,
– 120 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem
strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega,
– 30 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem študijskem programu Babištvo,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Delovna terapija,
– 40 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem
strokovnem študijskem programu Delovna terapija,
– 45 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem študijskem programu Radiologija,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Sanitarno inženirstvo,
– 50 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem študijskem programu Fizioterapija,
– 30 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Ortopedska tehnika.
II
Vlada Republike Slovenije ne daje soglasja k sklepu,
sprejetem na seji komisije za dodiplomski študij Univerze v
Ljubljani 12. aprila 2005, za omejitev vpisa na:
1. Akademiji za likovno umetnost:
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu
Kiparstvo,
– za izredni študij po univerzitetnem študijskem programu Oblikovanje,
– za izredni študij po univerzitetnem študijskem programu Restavratorstvo;
2. Biotehniški fakulteti:
– za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Kmetijstvo – zootehnika;
3. Filozofski fakulteti:
– za redni študij po dvopredmetnem univerzitetnem študijskem programu Sociologija kulture,
– za redni študij po dvopredmetnem univerzitetnem študijskem programu Slovenski jezik in književnost,
– za redni študij po dvopredmetnem univerzitetnem študijskem programu Ruski jezik in književnost,
– za redni študij po enopredmetnem univerzitetnem
študijskem programu Prevajalstvo – smer angleščina-nemščina;
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4. Pedagoški fakulteti:
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu
Socialna pedagogika;
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5. Teološki fakulteti:
– za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Teologija (v Ljubljani),
– za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Teologija (v Mariboru).

II
Vlada Republike Slovenije ne daje soglasja k sklepu,
sprejetem na seji senata Univerze na Primorskem 13. aprila
2005, za omejitev vpisa na:
Fakulteti za management Koper za:
– redni študij po univerzitetnem študijskem programu
Management (v Kopru),
– redni študij po visokošolskem študijskem programu
Management (v Celju).

III
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce
se vpis lahko omeji, če se jih za redni študij po posameznem
študijskem programu prijavi več kot 5% nad številom vpisnih
mest, razpisanem za državljane Republike Slovenije.

III
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce
se vpis lahko omeji, če se jih za redni študij po posameznem
študijskem programu prijavi več kot 5% nad številom vpisnih
mest, razpisanem za državljane Republike Slovenije.

IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije.

Št. 00723-2/2005-4
Ljubljana, dne 5. maja 2005.
EVA 2005-3211-0063

nije.

Št. 00723-4/2005/4
Ljubljana, dne 5. maja 2005.
EVA 2005-3211-0065
Vlada Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l. r.
Predsednik

Janez Janša l. r.
Predsednik

2019.

Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na UNIVERZI
NA PRIMORSKEM v študijskem letu 2005/2006

Na podlagi petega odstavka 41. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 – uradno prečiščeno
besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o soglasju k omejitvi vpisa na UNIVERZI NA
PRIMORSKEM v študijskem letu 2005/2006
I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k sklepu, sprejetem na seji senata Univerze na Primorskem 13. aprila 2005,
tako, da se na naslednjih članicah univerze vpis omeji na:
1. FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER:
– 110 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
študijskem programu Management (v Kopru);
2. PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER:
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Razredni pouk,
– 45 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja,
– 45 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem
strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja;
3. TURISTICA – VISOKA ŠOLA ZA TURIZEM PORTOROŽ:
– 120 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem študijskem programu Hotelirstvo in turizem (v
Portorožu);
4. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO;
– 60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega,
– 45 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem
strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega.

2020.

Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na
UNIVERZI V MARIBORU v študijskem letu
2005/2006

Na podlagi petega odstavka 41. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 – uradno prečiščeno
besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o soglasju k omejitvam vpisa na UNIVERZI
V MARIBORU v študijskem letu 2005/2006
I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k sklepu, sprejetem na seji senata Univerze v Mariboru 14. aprila 2005,
tako, da se na naslednjih članicah univerze vpis omeji na:
1. EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA:
– 330 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem študijskem programu Poslovna ekonomija;
2. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO:
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Medijske komunikacije,
– 150 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem študijskem programu Računalništvo in informatika;
3. FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE:
– 200 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem študijskem programu Organizacija in management;
4. FAKULTETA ZA POLICIJSKO-VARNOSTNE VEDE:
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Varstvoslovje,

Uradni list Republike Slovenije
– 80 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem študijskem programu Varstvoslovje,
– 150 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Varstvoslovje (v
Ljubljani);

Št.

7. VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA:
– 100 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega,
– 120 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem
strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega;
8. FAKULTETA ZA LOGISTIKO:
– 100 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Logistika sistemov,
– 200 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem
strokovnem študijskem programu Gospodarska in tehniška
logistika.
II
Vlada Republike Slovenije ne daje soglasja k sklepu, sprejetem na seji senata Univerze v Mariboru 12. aprila
2005, za omejitev vpisa na:
Pedagoški fakulteti:
– za redni študij po dvopredmetnem univerzitetnem študijskem programu Matematika in ...
III
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce
se vpis lahko omeji, če se jih za redni študij po posameznem
študijskem programu prijavi več kot 5% nad številom vpisnih
mest, razpisanem za državljane Republike Slovenije.

nije.

IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
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Št. 00723-3/2005/4
Ljubljana, dne 5. maja 2005.
EVA 2005-3211-0064
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

5. MEDICINSKA FAKULTETA:
– 86 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
študijskem programu Splošna medicina;
6. PEDAGOŠKA FAKULTETA:
– 120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
enopredmetnem študijskem programu Razredni pouk,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem študijskem programu Likovna pedagogika,
– 70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
dvopredmetnem študijskem programu Angleški jezik s književnostjo in …,
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Geograﬁja in …,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem
dvopredmetnem študijskem programu Nemški jezik s književnostjo in …,
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Pedagogika in ...,
– 70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Sociologija in …,
– 45 vpisnih mest za redni univerzitetni nepedagoški
program Prevajanje in tolmačenje – angleščina,
– 45 vpisnih mest za redni univerzitetni nepedagoški
program Prevajanje in tolmačenje – nemščina,
– 75 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja,
– 45 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem
strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja (v Žalcu),
– 42 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem
strokovnem študijskem programu Trener izbrane športne
panoge;
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MINISTRSTVA
2021.

Pravilnik o spremembi pravilnika o kakovosti
mesnih 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 – Zd ZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o kakovosti mesnih
izdelkov
1. člen
V Pravilniku o kakovosti mesnih izdelkov (Uradni list
RS, št. 34/04, 62/04 – popr.) se v 6. točki 6. člena črta besedilo “v količini večji kot 2%”.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 324-01-6/2004/2
Ljubljana, dne 11. maja 2005.
EVA 2005-2311-0017
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
mag. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

2022.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se
uporabljajo na prostem

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 spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo
na prostem
1. člen
V Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo
na prostem (Uradni list RS, št. 106/02), se v naslovu črtata
zvezdica in opomba pod črto.
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2. člen
V 1. členu se v napovednem stavku za besedo »pravilnik« doda besedilo »v skladu z Direktivo 2000/14/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 8. maja 2000 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z emisijo hrupa v okolje,
ki ga povzroča oprema, ki se uporablja na prostem (UL L št.
162 z dne 3. 7. 2000, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva
2000/14/ES)«.

V drugem odstavku se v prvem stavku za besedilom
»Priglašeni organ« doda besedilo »s sedežem v Republiki
Sloveniji«, v drugem stavku pa za besedilom »priglašeni
organ« besedilo »s sedežem v Republiki Sloveniji«.

3. člen
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Določbe tega pravilnika se tudi ne uporabljajo za
stroje, ki so razstavljeni na sejmih, razstavah, predstavitvah
ali podobnih prireditvah, če je razstavni prostor opremljen z
vidnim napisom, ki naznanja, da stroj ni skladen z zahtevami
iz tega pravilnika in ne bo dan v promet ali uporabo, dokler
za stroj ne bo izveden v skladu s tem pravilnikom določen
postopek ugotavljanja skladnosti.«.

10. člen
V 27. členu se v tretjem odstavku za besedo »prometa«
doda vejica.
V četrtem odstavku se za besedo »trg« doda besedilo
», ter Evropski komisiji in drugim državam članicam EU«.

4. člen
V 4. členu se v 6. točki besedilo spremeni tako, da se
glasi:
»priglašeni organ je organ za ugotavljanje skladnosti
strojev z zahtevami tega pravilnika, ki ga država članica Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), na območju katere
ima organ svoj sedež, priglasi Evropski komisiji in drugim
državam članicam EU in o katerih vodi Evropska komisija
seznam, ki je objavljen v Uradnem listu Evropske unije;«.

12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. člen
V 5. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako,
da se glasi:
»Če proizvajalec iz tretje države nima pooblaščenega
zastopnika s sedežem v Republiki Sloveniji in ne pooblaščenega zastopnika, ki zagotavlja za njegove stroje izpolnjevanje zahtev tega pravilnika v drugi državi članici EU, mora
izpolnjevanje zahtev tega pravilnika zagotoviti oseba, ki daje
stroje v promet ali jih zaradi lastne uporabe pridobiva v drugi
državi članici EU ali uvaža.«.
6. člen
V 7. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako,
da se glasi:
»Proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik proizvajalca s
sedežem v Republiki Sloveniji mora za vse stroje, dane v
promet na območju Republike Slovenije, izdati ES izjavo o
skladnosti, s katero potrjuje, da je stroj v skladu z zahtevami
tega pravilnika.«.
Besedilo drugega stavka tretjega odstavka se spremeni
tako, da se glasi:
»Če je izdal ES izjavo o skladnosti proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v drugi državi članici
EU, mora biti prevedena v slovenski jezik.«.
V četrtem odstavku se za besedo »skladnosti« doda
besedilo »skupaj s tehnično dokumentacijo iz 13., 16., 17. in
21. člena tega pravilnika«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) ES izjava o skladnosti proizvajalca ali njegovega
pooblaščenega zastopnika s sedežem v drugi državi članici
EU je veljavna, če je izdana v skladu z zahtevami Direktive
2000/14/ES.«.
Šesti odstavek se črta.
7. člen
V 22. členu se za besedo »okolje,« doda besedilo »Evropski komisiji ali katerikoli drugi državi članici EU«.
8. člen
V 23. členu se v prvem odstavku za besedilom »Priglašeni organ« doda besedilo »s sedežem v Republiki Sloveniji«.

9. člen
V 25. členu se za besedo »okolje,« doda besedilo »in
Evropski komisiji«.

11. člen
V Prilogi 5 se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. Na podlagi Direktive 2000/14/ES«.

Št. 007-01-36/2005
Ljubljana, dne 25. aprila 2005.
EVA 2005-2511-0094
Minister
za okolje in prostor
Janez Podobnik l. r.

2023.

Pravilnik o spremembi pravilnika o cepljenju,
zaščiti z zdravili in varstvu pred vnosom in
razširjanjem nalezljivih boleznih

Na podlagi 22. člena Zakona o nalezljivih boleznih
(Uradni list RS, št. 69/95) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o cepljenju, zaščiti
z zdravili in varstvu pred vnosom
in razširjanjem nalezljivih boleznih
1. člen
V Pravilniku o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred
vnosom in razširjanjem nalezljivih boleznih (Uradni list RS,
št. 16/99 in 58/01) se besedilo 34. člena spremeni tako, da
se glasi:
»Cepljenje, zaščito z zdravili in svetovanje za potnike
v mednarodnem prometu opravljajo ZZV v specializiranih
ambulantah in o tem poročajo IVZ.«
2. člen
V 35. členu se črta besedilo »IVZ ali«, za besedo »pravilnika« pa se postavi vejica.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-70/2004
Ljubljana, dne 29. aprila 2005.
EVA 2005-2711-0101
Andrej Bručan l. r.
Minister
za zdravje
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Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in
njihovih okrajšav (7. dopolnitev)

Na podlagi 13. člena Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 83/03 – UPB1) Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja

SEZNAM
strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih
okrajšav (7. dopolnitev)
I. UNIVERZA V LJUBLJANI
Strokovni naslovi oziroma znanstveni naslovi so bili
določeni v senatih fakultet Univerze v Ljubljani; ob upoštevanju 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št.
100/04 – UPB2) je 18. 12. 2001, 19. 2., 26. 3., 2. 7., 15. 10.
2002, 18. 2., 25. 3., 13. 5., 1. 7., 14. 10., 18. 11., 16. 12. 2003,
17. 2., 23. 3. in 11. 5. 2004 z njimi soglašal senat Univerze
v Ljubljani, Svet za visoko šolstvo RS pa je po 49. členu
Zakona o visokem šolstvu k njim dal pozitivno mnenje in
priporočilo.
I.1. Strokovni naslovi po dodiplomskih študijskih programih
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,
Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št.
št. 100/04-UPB2)
83/03-UPB1)
1. AKADEMIJA ZA GLASBO
– študijski progam za pridobitev univerzitetne
izobrazbe
Petje

2. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
– študijski progam za pridobitev univerzitetne
izobrazbe
Biotehnologija
3. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
– študijski program za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe
Družboslovna informatika
4. FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO,
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
– študijski program za pridobitev univerzitetne
izobrazbe
Računalništvo in matematika

5. FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
– študijski program za pridobitev univerzitetne
izobrazbe
Transportna logistika

6. FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
– študijski program za pridobitev univerzitetne
izobrazbe
Socialno delo

Okrajšava

akademski glasbenik pevec
akademska glasbenica pevka
profesor petja
profesorica petja

akad. pev.

univerzitetni diplomirani biotehnolog
univerzitetna diplomirana biotehnologinja

univ. dipl. bioteh.

diplomirani družboslovni informatik
diplomirana družboslovna informatičarka

dipl. inform.

prof. pet.

univerzitetni diplomirani inženir računalništva in
univ. dipl. inž.
matematike
rač. in mat.
univerzitetna diplomirana inženirka računalništva
in matematike

univerzitetni diplomirani inženir transportne
logistike
univerzitetna diplomirana inženirka transportne
logistike

univ. dipl. inž.
tran. log.

univerzitetni diplomirani socialni delavec
univerzitetna diplomirana socialna delavka

univ. dipl. soc.
del.

Stran

4968 /

Št.

50 / 20. 5. 2005

Uradni list Republike Slovenije

VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,
Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št.
št. 100/04-UPB2)
83/03-UPB1)
7. FAKULTETA ZA ŠPORT
– študijski progam za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe
Športno treniranje
8. FAKULTETA ZA UPRAVO
– študijski program za pridobitev univerzitetne
izobrazbe
Uprava
9. FILOZOFSKA FAKULTETA
– dvopredmetni študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe
Češki jezik in književnost
Poljski jezik in književnost
Slovaški jezik in književnost
10. MEDICINSKA FAKULTETA
– študijski progam za pridobitev univerzitetne
izobrazbe
Dentalna medicina
11. PEDAGOŠKA FAKULTETA
– študijski progam za pridobitev univerzitetne
izobrazbe
Specialna in rehabilitacijska pedagogika
12. TEOLOŠKA FAKULTETA
– študijski progam za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe
Teologija

diplomirani trener
diplomirana trenerka

Okrajšava

dipl. tren.

univerzitetni diplomirani upravni organizator
univ. dipl. upr.
univerzitetna diplomirana upravna organizatorica org.

univerzitetni diplomirani bohemist
univerzitetna diplomirana bohemistka
univerzitetni diplomirani polonist
univerzitetna diplomirana polonistka
univerzitetni diplomirani slovakist
univerzitetna diplomirana slovakistka

univ. dipl. bohem.

doktor dentalne medicine
doktorica dentalne medicine

dr. dent. med.

profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike
profesorica specialne in rehabilitacijske
pedagogike

prof. spec. in reh.
ped.

diplomirani teolog
diplomirana teologinja

dipl. teol.

univ. dipl. polon.
univ. dipl. slovak.

I.2. Strokovni in znanstveni naslovi po podiplomskih študijskih programih
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,
Strokovni oziroma znanstveni naslov po
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, Zakonu o strokovnih in znanstvenih naslovih
št. 100/04-UPB2)
(Uradni list RS, št. 83/03-UPB1)
1. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA,
EKONOMSKA FAKULTETA,
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE,
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO,
MEDICINSKA FAKULTETA
– študijski program za pridobitev magisterija in
doktorata znanosti
Statistika

magister znanosti
magistrica znanosti
doktor znanosti
doktorica znanosti

Okrajšava

mag.
dr.
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,
Strokovni oziroma znanstveni naslov po
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, Zakonu o strokovnih in znanstvenih naslovih
št. 100/04-UPB2)
(Uradni list RS, št. 83/03-UPB1)
2. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA,
EKONOMSKA FAKULTETA,
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE,
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO,
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO
TEHNOLOGIJO,
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO,
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET,
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO,
FILOZOFSKA FAKULTETA,
MEDICINSKA FAKULTETA,
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA,
PRAVNA FAKULTETA,
VETERINARSKA FAKULTETA
– študijski program za pridobitev magisterija in
doktorata znanosti
Varstvo okolja
magister znanosti
magistrica znanosti
doktor znanosti
doktorica znanosti
3. EKONOMSKA FAKULTETA
– študijski program za pridobitev specializacije
Projektni management
Poslovna informatika
Turizem
Računovodstvo, revizija in davčno svetovanje
4. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
– študijski program za pridobitev specializacije
Elektronski sistemi
5. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN
GEODEZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI IN
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO UNIVERZE V
MARIBORU
– študijski program za pridobitev magisterija in
doktorata znanosti
Gradbena informatika

6. FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
– študijski program za pridobitev specializacije
Prometne vede
7. FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
– študijski program za pridobitev specializacije
Management tehnologij vzdrževanja

Konstruiranje in razvojna tehnika
Vodenje proizvodnje
Gospodarjenje z energijo
Procesno strojništvo

Stran

Okrajšava

mag.
dr.

specialist projektnega managementa
specialistka projektnega managementa
specialist poslovne informatike
specialistka poslovne informatike
specialist turizma
specialistka turizma
specialist 'izbrane smeri'
specialistka 'izbrane smeri'

spec.

specialist elektronskih sistemov
specialistka elektronskih sistemov

spec.

magister znanosti
magistrica znanosti
doktor znanosti
doktorica znanosti

mag.

specialist prometnih ved
specialistka prometnih ved

spec.

specialist managementa tehnologij vzdrževanja
specialistka managementa tehnologij
vzdrževanja

spec.

specialist konstruiranja in razvojne tehnike
specialistka konstruiranja in razvojne tehnike
specialist vodenja proizvodnje
specialistka vodenja proizvodnje
specialist gospodarjenja z energijo
specialistka gospodarjenja z energijo
specialist procesnega strojništva
specialistka procesnega strojništva

spec.

spec.
spec.
spec.

dr.

spec.
spec.
spec.
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,
Strokovni oziroma znanstveni naslov po
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, Zakonu o strokovnih in znanstvenih naslovih
št. 100/04-UPB2)
(Uradni list RS, št. 83/03-UPB1)
8. FAKULTETA ZA UPRAVO
– študijski program za pridobitev magisterija in
doktorata znanosti
Uprava

9. TEOLOŠKA FAKULTETA
– študijski program za pridobitev magisterija in
doktorata znanosti
Zakonska in družinska terapija

Okrajšava

magister znanosti
magistrica znanosti
doktor znanosti
doktorica znanosti

mag.

magister znanosti
magistrica znanosti
doktor znanosti
doktorica znanosti

mag.

dr.

dr.

II. UNIVERZA V MARIBORU
Strokovni oziroma znanstveni naslovi so bili določeni v senatih fakultet Univerze v Mariboru; ob upoštevanju 32. člena
Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 – UPB2) je 19. 2. in 19. 3. 2002, 25. 2., 7. 7., 30. 9., 12. 11. 2003 ter 16.
3. in 6. 5. 2004 z njimi soglašal senat Univerze v Mariboru, Svet za visoko šolstvo RS pa je po 49. členu Zakona o visokem
šolstvu k njim dal pozitivno mnenje in priporočilo.
II.1. Strokovni naslovi po dodiplomskih študijskih programih
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 100/04-UPB2)
1. FAKULTETA ZA POLICIJSKO-VARNOSTNE
VEDE
– študijski progam za pridobitev univerzitetne
izobrazbe
Varstvoslovje
2. MEDICINSKA FAKULTETA
– študijski progam za pridobitev univerzitetne
izobrazbe
Splošna medicina
3. PEDAGOŠKA FAKULTETA
– študijski progam za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe
Trener 'izbrane športne panoge'

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih
in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št.
83/03-UPB1)

Okrajšava

univerzitetni diplomirani varstvoslovec
univerzitetna diplomirana varstvoslovka

univ. dipl. var.

doktor medicine
doktorica medicine

dr. med.

diplomirani trener 'izbrane športne panoge'
diplomirana trenerka 'izbrane športne panoge'

dipl. tren.

II.2. Strokovni in znanstveni naslovi po podiplomskih študijskih programih
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,
Strokovni oziroma znanstveni naslov po
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, Zakonu o strokovnih in znanstvenih naslovih
št. 100/04-UPB2)
(Uradni list RS, št. 83/03-UPB1)
1. FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
KRANJ
– študijski program za pridobitev specializacije
Organizacija in management

specialist organizacije in managementa
specialistka organizacije in managementa

Okrajšava

spec.
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,
Strokovni oziroma znanstveni naslov po
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, Zakonu o strokovnih in znanstvenih naslovih
št. 100/04-UPB2)
(Uradni list RS, št. 83/03-UPB1)
2. FAKULTETA ZA POLICIJSKO-VARNOSTNE
VEDE
– študijski program za pridobitev specializacije
Informacijska varnost
Kriminalistično preiskovanje
Policijski management
Poslovno-varnostni management
3. PEDAGOŠKA FAKULTETA
– študijski program za pridobitev magisterija in
doktorata znanosti
Angleški jezik in književnost

Izobraževanje na razredni stopnji

4. PRAVNA FAKULTETA
– študijski program za pridobitev magisterija in
doktorata znanosti
Gospodarsko pravo Evropske unije

5. VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA
– študijski program za pridobitev specializacije
Patronažna zdravstvena nega

Stran
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Okrajšava

specialist informacijske varnosti
specialistka informacijske varnosti
specialist kriminalističnega preiskovanja
specialistka kriminalističnega preiskovanja
specialist policijskega managementa
specialistka policijskega managementa
specialist poslovno-varnostnega managementa
specialistka poslovno-varnostnega managementa

spec.

magister znanosti
magistrica znanosti
doktor znanosti
doktorica znanosti
magister znanosti
magistrica znanosti
doktor znanosti
doktorica znanosti

mag.

magister znanosti
magistrica znanosti
doktor znanosti
doktorica znanosti

mag.

specialist patronažne zdravstvene nege
specialistka patronažne zdravstvene nege

spec.

spec.
spec.
spec.

dr.
mag.
dr.

dr.

III. UNIVERZA NA PRIMORSKEM
Strokovni oziroma znanstveni naslovi so bili ob upoštevanju 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št.
100/04 – UPB2) določeni v senatu Fakultete za humanistične študije* 6. 6., 29. 8., 12. 12. 2002, 19. 6. 2003 in 28. 8. 2003, v
senatu Fakultete za management* 20. 3. 2003, v senatu Visoke šole za zdravstvo 23. 4. 2002, Svet za visoko šolstvo RS pa
je po 49. členu Zakona o visokem šolstvu k njim dal soglasje in priporočilo.
III.1. Strokovni naslovi po dodiplomskih študijskih programih
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list
RS, št. 100/04-UPB2)
1. FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
KOPER
– študijski program za pridobitev univerzitetne
izobrazbe
Zgodovina
Slovenistika
2. FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER
– študijski program za pridobitev univerzitetne
izobrazbe
Management

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih
in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št.
83/03-UPB1)

Okrajšava

univerzitetni diplomirani zgodovinar
univerzitetna diplomirana zgodovinarka
univerzitetni diplomirani slovenist
univerzitetna diplomirana slovenistka

univ. dipl. zgod.

univerzitetni diplomirani ekonomist
univerzitetna diplomirana ekonomistka

univ. dipl. ekon.

univ. dipl. slov.

Stran
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list
RS, št. 100/04-UPB2)
3. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO IZOLA
– študijski program za pridobitev visoke
strokovne izobrazbe
Zdravstvena nega

Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih
in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št.
83/03-UPB1)

Okrajšava

diplomirana medicinska sestra
diplomirani zdravstvenik

dipl. m. s.
dipl. zn.

* Našteti visokošolski zavodi so postali članice Univerze na Primorskem v letu 2003, prej so bili samostojen zavod. Univerza na Primorskem je bila ustanovljena z odlokom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 13/03, ki je začel veljati 15. dan po
objavi, to je 22. februarja 2003.
III.2. Strokovni in znanstveni naslovi po podiplomskih študijskih programih
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 100/04-UPB2)
1. FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
KOPER
– študijski program za pridobitev magisterija in
doktorata znanosti
Geograﬁja kontaktnih prostorov

Zgodovina Evrope in Sredozemlja

Filozoﬁja in teorija vizualne kulture

2. FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER
– študijski program za pridobitev specializacije
Management
– študijski program za pridobitev magisterija in
doktorata znanosti
Management

Strokovni oziroma znanstveni naslov po
Zakonu o strokovnih in znanstvenih naslovih
(Uradni list RS, št. 83/03-UPB1

Okrajšava

magister znanosti
magistrica znanosti
doktor znanosti
doktorica znanosti
magister znanosti
magistrica znanosti
doktor znanosti
doktorica znanosti
magister znanosti
magistrica znanosti
doktor znanosti
doktorica znanosti

mag.

specialist managementa
specialistka managementa

spec.

magister znanosti
magistrica znanosti
doktor znanosti
doktorica znanosti

mag.

dr.
mag.
dr.
mag.
dr.

dr.

IV. SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Strokovni oziroma znanstveni naslovi so bili ob upoštevanju 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04
– UPB2) določeni v senatu Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana 20. 3. 2003 in 30. 3. 2004, v senatu Politehnike
11. 7. 2002, 7. 5. in 28. 8. 2003, v senatu Fakultete za podiplomske državne in evropske študije 14. 10. 2002 in 23. 1. 2003,
v senatu Visoke komercialne šole Celje 23. 1. 2004, Svet za visoko šolstvo RS pa je po 49. členu Zakona o visokem šolstvu
k njim dal soglasje in priporočilo.
IV. 1. Strokovni naslovi po dodiplomskih študijskih programih
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,
Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št.
št. 100/04-UPB2)
83/03-UPB1)
1. POLITEHNIKA
– študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe
Slovenistika
Instrumentacija

univerzitetni diplomirani slovenist
univerzitetna diplomirana slovenistka
univerzitetni diplomirani inženir instrumentacije
univerzitetna diplomirana inženirka
instrumentacije

Okrajšava

univ. dipl. slov.
univ. dipl. inž.
instr.
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,
Strokovni naslov po Zakonu o strokovnih
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št.
št. 100/04-UPB2)
83/03-UPB1)
2. VISOKA KOMERCIALNA ŠOLA CELJE
– študijski program za pridobitev
visoke strokovne izobrazbe
Komerciala

diplomirani ekonomist
diplomirana ekonomistka

Stran
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Okrajšava

dipl. ekon.

IV. 2. Strokovni in znanstveni naslovi na podiplomskih študijskih programih
VISOKOŠOLSKI ZAVOD – študijski program,
Strokovni oziroma znanstveni naslov po
sprejet po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, Zakonu o strokovnih in znanstvenih naslovih
št. 100/04-UPB2)
(Uradni list RS, št. 83/03-UPB1
1. FAKULTETA ZA PODIPLOMSKE DRŽAVNE IN
EVROPSKE ŠTUDIJE
– študijski program za pridobitev specializacije
Državne študije
– študijski program za pridobitev magisterija
Mednarodne, primerjalne in evropske državne
študije
2. MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA
STEFANA
– študijski program za pridobitev magisterija in
doktorata znanosti
Novi mediji in e-znanosti

Nanoznanosti in nanotehnologije

Ekotehnologija

3. POLITEHNIKA NOVA GORICA
– študijski program za pridobitev magisterija in
doktorata znanosti
Krasoslovje

Interkulturni študiji

Okrajšava

specialist državnih študij
specialistka državnih študij

spec.

magister znanosti
magistrica znanosti

mag.

magister znanosti
magistrica znanosti
doktor znanosti
doktorica znanosti
magister znanosti
magistrica znanosti
doktor znanosti
doktorica znanosti
magister znanosti
magistrica znanosti
doktor znanosti
doktorica znanosti

mag.

magister znanosti
magistrica znanosti
doktor znanosti
doktorica znanosti
magister znanosti
magistrica znanosti
doktor znanosti
doktorica znanosti

mag.

dr.
mag.
dr.
mag.
dr.

dr.
mag.
dr.

Št. 601-21/2005-3
Ljubljana, dne 22. aprila 2005.
Minister
za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
dr. Jure Zupan l. r.
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USTAVNO SODIŠČE
2025.

Odločba o razveljavitvi sedmega odstavka 17.
člena o ugotovitvi, da drugi do šesti odstavek
17. člena Zakona o trgovini niso v neskladju z
Ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Ljubljana, ki jo zastopajo Odvetniška družba Taljat, Tratnik,
Sočan in Bogataj, o.p., d.n.o., Ljubljana, in Stojan Zdolšek,
odvetnik v Ljubljani, družbe MG MARKET, d.o.o., Ljubljana,
ki jo zastopa Stojan Zdolšek, odvetnik v Ljubljani, družbe
ERA Trgovina z živilskimi in neživilskimi proizvodi, d.d., Velenje, družbe Kompas mejni turistični servis, d.d., Ljubljana,
ki jo zastopa Nevenka Šorli, odvetnica v Ljubljani, in družbe
Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, ter
samostojnega podjetnika Marjana Andrlona, s.p., Šmarje pri
Jelšah, in drugih, ki jih vse zastopa Mitja Ulčar, odvetnik v
Kranju, na seji dne 21. aprila 2005

o d l o č i l o:
1. Določba sedmega odstavka 17. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93, 96/02 in 22/04) se razveljavi.
2. Določbe drugega do šestega odstavka 17. člena Zakona o trgovini niso v neskladju z Ustavo.
3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
prvega odstavka 17. člena Zakona o trgovini in 2. do 5. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini
(Uradni list RS, št. 22/04) se zavrne.
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini se začne uporabljati 1. 1. 2006.

Obrazložitev
A)
1. Prva, druga in tretja pobudnica (Mercator, MG MARKET in ERA) so gospodarske družbe, katerih dejavnost je
tudi trgovina na drobno. Izpodbijajo določbe drugega do
sedmega odstavka 17. člena Zakona o trgovini (v nadaljevanju ZT), ker naj bi bile v neskladju z načeli pravne države
iz 2. člena, z načelom legalitete iz 120. člena, s pravico do
enakosti pred zakonom iz 14. člena, s pravico do varstva pravic zasebnosti in osebnostnih pravic iz 35. člena, s pravico
do dela iz 49. člena in s pravico do svobodne gospodarske
pobude iz 74. člena Ustave. Tretja pobudnica izpodbija tudi
prvi odstavek 17. člena ZT, vendar ne navaja, v čem naj bi
bila ta določba sporna.
2. Zatrjujejo, da so izpodbijane določbe nedoločne, zlasti v delu, v katerem uporabljajo nedoločen pojem "nujni
življenjski artikli", saj iz Zakona ne izhaja oziroma ni mogoče
na njegovi podlagi opredeliti, kaj je vsebina tega pojma. Zato
je v neskladju z Ustavo tudi zakonsko pooblastilo ministru,
pristojnemu za trgovino (v nadaljevanju Minister), ki ga pooblašča, da podrobneje določi nujne življenjske artikle.
3. Pravica do enakosti pred zakonom iz 14. člena Ustave naj bi bila kršena s tem, da nekaterim gospodarskim
subjektom zakon dopušča, da imajo prodajalne za nujne
življenjske artikle odprte največ do 10 nedelj letno in da
imajo brez omejitev odprte prodajalne na posebnih prodajnih mestih, drugim subjektom pa obratovanje ob nedeljah in
praznikih prepoveduje.
4. Izpodbijane določbe ZT naj bi kršile tudi 35. člen
Ustave, saj z določanjem obratovalnega časa prodajaln omejujejo posameznikom (kupcem) njihov način življenja.
Prav tako naj bi posegale v pravico delavcev do svobode dela iz 49. člena Ustave. Z uveljavitvijo Zakona naj bi
izgubilo zaposlitev večje število delavcev.
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5. Izpodbijane določbe naj bi bile predvsem v neskladju
s 74. členom Ustave, saj obsega pravica do svobodne gospodarske pobude nedvomno tudi pravico trgovca, da sam
določa obratovalni čas svojih prodajaln. Ker gre za poseg
v človekovo pravico, bi moralo po mnenju prve pobudnice
Ustavno sodišče za presojo izpodbijanih določb opraviti test
sorazmernosti, ki naj ga doslej še ne bi opravilo. Meni, da
zakonodajalec ni izkazal javne koristi, ki naj bi utemeljevala
takšen poseg. Izpodbijana ureditev naj bi bila tudi neprimerna
in nepotrebna, saj ima zakonodajalec na razpolago primernejše in milejše ukrepe, s katerimi bi lahko dosegel namen, ki
ga zasleduje z omejevanjem obratovalnega časa trgovin.
6. Četrta pobudnica (Kompas) je gospodarska družba,
ki ima, pretežno na mejnih prehodih, prodajalne s speciﬁčnimi luksuznimi artikli. Izpodbija Zakon o spremembah Zakona o trgovini v celoti (v nadaljevanju ZT-B), ker naj bi bil v
neskladju z 2., s 14., s 15., z 49., s 66 in s 74. členom ter z
drugim odstavkom 120. člena Ustave.
7. Zatrjuje, da je zakonodajalec z določitvijo splošne
prepovedi obratovalnega časa ob nedeljah in z zakonom določenih praznikih (drugi odstavek 1. člena ZT-B oziroma drugi
odstavek 17. člena ZT) posegel v pravico do svobodne gospodarske pobude v nasprotju z drugim odstavkom 74. člena
Ustave, saj za takšen poseg ni izkazana javna korist. Meni,
da razlogi, ki so bili v zakonodajnem postopku navedeni kot
javna korist, to niso oziroma niso na ustavni ravni. Pa tudi,
če bi bili, naj bi bila omejitev vseeno prekomerna oziroma
nesorazmerna. Izpodbijana ureditev naj bi bila neprimerna in
ni nujno potrebna za uresničitev morebitne javne koristi, kot
je bila opredeljena v zakonodajnem postopku.
8. Četrta pobudnica meni, da izpodbijana ureditev privilegira delavce v trgovini v primerjavi z delavci v drugih dejavnostih, v katerih delo ob nedeljah ni prepovedano. To naj
bi bilo diskriminacijsko do teh delavcev in zato v neskladju z
drugim odstavkom 14. člena Ustave.
9. V neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave
naj bi bila v tretjem odstavku 17. člena ZT predpisana izjema
od splošne prepovedi iz drugega odstavka 17. člena ZT, ki
omogoča obratovanje samo prodajalnam z nujnimi življenjskimi artikli do 10 nedelj v letu. Razen tega naj bi bila ta določba, zlasti ob upoštevanju četrtega odstavka 17. člena ZT,
ki opredeljuje pojem prodajalne z nujnimi življenjskimi artikli,
v neskladju s tretjim odstavkom 74. člena Ustave, saj omejuje konkurenco med trgovci in daje konkurenčno prednost
trgovcem, ki pretežno, vendar ne izključno, prodajajo nujne
življenjske artikle. Zakonodajalec naj za takšno razlikovanje ne bi imel razumnih razlogov. Prav tako naj ne bi imel
razumnih razlogov za omejevanje velikosti prodajaln, ki so
lahko po tretjem odstavku 17. člena ZT odprte na posebnih
lokacijah brez omejitev. Takšno razlikovanje naj bi vodilo tudi
do kršitve tretjega odstavka 74. člena Ustave.
10. Izpodbijana ureditev naj bi bila v neskladju s pravico
do svobode dela iz 49. člena Ustave in z varstvom dela iz
66. člena Ustave. Zaradi omejevanja obratovanja prodajaln
ob nedeljah naj bi se zmanjšala potreba po delavcih in bodo
nekateri izgubili delo, zmanjšale naj bi se tudi možnosti za
zaposlitev. Takšno ravnanje zakonodajalca naj bi bilo tudi v
nasprotju z dolžnostjo države, ki izhaja iz 66. člena Ustave.
11. Izpodbijana zakonska ureditev naj bi bila nedoločna oziroma nejasna. Tako naj ne bi bilo jasno, ali se izjema
za prodajalne na posebnih lokacijah in z omejeno površino
nanaša na vse prodajalne, ne glede na to, kaj prodajajo, ali
samo na prodajalne za nujne življenjske artikle. Nejasno naj
bi bilo, kako se ugotavlja izpolnjevanje pogoja iz četrtega
odstavka 17. člena ZT: po količini ali po vrsti. Nedoločen in
celo nedoločljiv naj bi bil pojem "nujni življenjski artikli". Zato
naj bi bil v neskladju z drugim odstavkom 120. člena Ustave
tudi peti odstavek 17. člena ZT v delu, ki pooblašča Ministra,
da podrobneje predpiše nujne življenjske artikle.
12. Izpodbijana ureditev naj bi bila v nasprotju z referendumsko odločitvijo. Zakonodajalec naj bi prekoračil referen-
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dumsko vprašanje in uredil tudi vprašanja, ki jih referendumsko vprašanje ni vsebovalo.
13. Peta pobudnica (Petrol) in šesti pobudnik (Marjan
Andrlon) izpodbijata sedmi odstavek ZT, peta pobudnica
pa tudi tretji odstavek 17. člena ZT. Gre za družbe oziroma
samostojne podjetnike, ki opravljajo trgovinsko dejavnost na
bencinskih servisih. Ne navajata, da bi bila ustavno sporna
ureditev izjem v tretjem odstavku 17. člena ZT, temveč naj
bi bila sporna le prostorska omejitev (glede na velikost prodajalne) teh izjem, kolikor se nanašajo na prodajalne na
bencinskih servisih. Menita, da takšna omejitev ni v javnem
interesu, da je nerazumna in da ni v povezavi s cilji, ki naj bi
jih dosegla. Izpodbijana ureditev naj bi bila zato v neskladju
z 2. in s 74. členom Ustave. Dalje zatrjujeta, da je zakonodajalec omejitev na 80 m2 (sedmi odstavek 17. člena ZT)
določil povsem arbitrarno, kar je v neskladju z načeli pravne
države (2. člen Ustave). Z razlikovanjem glede na velikost
prodajalne naj bi kršil tudi načelo enakosti pred zakonom
(drugi odstavek 14. člena Ustave).
14. Državni zbor zavrača vse navedbe pobudnic in pobudnikov kot neutemeljene (odgovor z dne 17. 1. 2005).
Navaja, da je bil na podlagi 25. člena Zakona o referendumu
in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in nasl. – v nadaljevanju ZRLI) dolžan obratovalni čas trgovin urediti tako,
da je upošteval vsebino referendumskega vprašanja, ki je
bila izglasovana na referendumu. Glede namena oziroma
javne koristi, ki jo izpodbijana ureditev želi doseči oziroma
zavarovati, se sklicuje na obrazložitev zahteve za razpis
referenduma. Ta naj bi bila predvsem v "razreševanju preobremenjenosti zaposlenih, večinoma žensk, v ohranjanju
družinskega življenja ter omogočanju dnevnega počitka v
tednu, ki je praviloma na dan, ki je po tradiciji dela prost."
Navaja, da izhaja utemeljenost javne koristi tudi iz 53. člena
Ustave. Poudarja, da je v zahtevi za oceno ustavnosti referendumskega vprašanja zastavil vprašanje neutemeljenega
in nesorazmernega posega v ustavno pravico do svobodne
gospodarske pobude in da zato po izvedenem referendumu
ter glede na odločitev Ustavnega sodišča (odločba U-II-2/03
z dne 15. 5. 2003, Uradni list RS, št. 52/03, in OdlUS št. XII,
45) ni imel niti možnosti niti razloga, da bi si ponovno zastavil
to vprašanje. V odgovoru podrobno pojasnjuje razloge za
določitev izjeme glede odpiralnega časa trgovin na posebnih
lokacijah z omejeno površino. Šlo naj bi za izjeme, ki temeljijo
na dejstvu, da je v nekaterih primerih treba zagotoviti nujno
oskrbo vsak dan. Gre predvsem za zagotavljanje potreb na
tranzitnih in turističnih točkah. Omejitev površine naj bi preprečila zlorabo splošne omejitve odpiralnega časa. Zavrača
očitke o nejasno določenem pojmu nujnih življenjskih artiklov.
Oporeka pravni interes za presojo skladnosti izpodbijane
ureditve s 35., z 49 in s 66. členom Ustave. Pravni interes za
presojo skladnosti izpodbijanih določb Zakona z navedenimi
členi Ustave je pobudnicam oporekala tudi Vlada (mnenje
Vlade z dne 10. 6. 2004). Ni pa oporekala očitkom kršitve
2. člena, drugega odstavka 14. člena, 74. člena in drugega
odstavka 120. člena Ustave. Navaja, da je zakonodajalca
že v postopku sprejemanja Zakona opozarjala na njegovo
ustavno spornost.
B) – I.
15. Četrta pobudnica izpodbija tudi določbo prvega odstavka 17. člena ZT in določbe členov 2 do 6 ZT-B, vendar ne
obrazloži, zakaj naj bi bile v neskladju z Ustavo. Za določbe
2. do 6. člena ZT-B navaja le, da so neposredno povezane z
novo ureditvijo odpiralnega časa prodajaln in z njeno uveljavitvijo. V čem naj bi bile v neskladju z Ustavo, ne pove. Zato
pobude v tem delu ni bilo mogoče preizkusiti in jo je Ustavno
sodišče zavrnilo kot očitno neutemeljeno.
16. Prva, druga in tretja pobudnica zatrjujejo, da so izpodbijane določbe ZT v neskladju s 35. in 49. členom Ustave.
Neskladje utemeljujejo s posegi v navedeni ustavni pravici
delavcev oziroma potrošnikov. Tretja pobudnica zatrjuje, da
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so izpodbijane določbe v neskladju tudi s 66. členom Ustave.
To neskladje utemeljuje z ravnanjem države v nasprotju z
njeno ustavno dolžnostjo, da ustvarja možnosti za nova delovna mesta. Pobudnice ne morejo uveljavljati neskladnosti Zakona z Ustavo iz navedenih razlogov, ker za to ne izkazujejo
pravnega interesa iz 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS), saj ne
zatrjujejo posegov v lastne pravice. Zato Ustavno sodišče ni
presojalo morebitnega neskladja ZT z navedenimi ustavnimi
določbami.
17. Ustavno sodišče je sprejelo pobudo za oceno ustavnosti drugega do sedmega odstavka 17. člena ZT in, ker so
bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS,
nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
B) – II.
18. Izpodbijane določbe 17. člena ZT oziroma cel
17. člen1 je Državni zbor sprejel po izvedenem predhodnem
zakonodajnem referendumu. Pred njim je Ustavno sodišče
na podlagi zahteve Državnega zbora (16. člen ZRLI) ocenjevalo ustavnost referendumskega vprašanja2 in odločilo, da ni
bilo v neskladju z Ustavo (odločba št. U-II-2/03).
19. Navedena presoja se je nanašala samo na referendumsko vprašanje in na razloge, ki jih je v svoji zahtevi
navedel Državni zbor (11. točka obrazložitve odločbe št.
U-II-2/03). Ni se nanašala na vsebino predloga zakona, na
katerega se je navezovalo vprašanje. Ustavno sodišče je
glede na navedeno ocenjevalo samo, ali ne bo ureditev, kot
je izhajala iz referendumskega vprašanja, prekomerno (nesorazmerno) posegla v pravico do podjetništva iz 74. člena
Ustave. Ob tem je poudarilo, da lahko izreče referendumsko
vprašanje za neustavno samo v primeru, če bi bilo očitno v
nasprotju z Ustavo. Ker takega očitnega nasprotja ni ugotovilo, je odločilo, da vsebina referendumskega vprašanja sama
po sebi ni v nasprotju z Ustavo. V odločbi je tudi navedlo, da
Člen 17 se glasi:
"Prodajalna obratuje v času, ki ga določi trgovec ob upoštevanju potreb potrošnikov ter števila zaposlenih delavcev v prodajalni in njihovih pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega
razmerja, določenih z zakonom, ki ureja delovna razmerja, zlasti
glede razporejanja delovnega časa in nadurnega dela, nočnega
dela, odmorov in počitkov, letnega dopusta ter drugih odsotnosti
z dela, in v skladu z omejitvami, določenimi s predpisi s področja
varstva pred hrupom.
Trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajalne ob
nedeljah in z zakonom določenih praznikih. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so prodajalne za nujne življenjske artikle
lahko odprte največ do deset nedelj v letu, razen prodajaln na
bencinskih servisih, prodajaln v bolnišnicah, hotelih, na letališčih,
mejnih prehodih ter železniških in avtobusnih postajah, z omejeno
površino, ki so lahko odprte brez omejitev. Prodajalne za nujne
življenjske artikle iz prejšnjega odstavka so prodajalne, ki imajo v
svojem naboru artiklov več kot polovico artiklov, ki sodijo med nujne
življenjske artikle.
Nujni življenjski artikli po določbi prejšnjega odstavka so
artikli, ki jih potrošniki nakupujejo pogosto, praviloma dnevno, brez
posebnega preudarka in pri katerih za nakupe ne porabijo veliko
časa. Minister, pristojen za trgovino, s podzakonskim predpisom
podrobneje določi nujne življenjske artikle ob upoštevanju Uredbe
o uvedbi in uporabi standardne klasiﬁkacije dejavnosti (Uradni list
RS, št. 2/02). Prodajalne na bencinskih servisih, v bolnišnicah,
hotelih, na letališčih, mejnih prehodih ter železniških in avtobusnih
postajah so prodajalne, ki delujejo v okviru zaključenih območij
bencinskih servisov, bolnišnic, hotelov, letališč, mejnih prehodov
ter železniških in avtobusnih postaj oziroma njihovih zaključenih
kompleksov. Omejena površina po določbi tretjega odstavka tega
člena zajema skupno prodajno površino prodajalne na določeni
lokaciji in znaša 80 m2."
2
Referendumsko vprašanje se je glasilo: "Ali ste za to, da se
v predlogu Zakona o spremembi Zakona o trgovini določi, da so
prodajalne za nujne življenjske artikle odprte največ do 10 nedelj v
letu, razen bencinskih servisov, prodajaln v bolnišnicah, hotelih, na
letališčih, mejnih prehodih ter železniških in avtobusnih postajah, z
omejeno površino, ki so lahko odprte brez omejitev?"
1
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odločitev o ustavnosti vsebine referendumskega vprašanja
ne prejudicira morebitne kasnejše presoje ustavnosti sprejete ureditve, s katero bo zakonodajalec uzakonil odločitev,
sprejeto na referendumu, s stališča morebitnih drugih vidikov,
ki jih Državni zbor v svoji zahtevi ni izpostavil in jih Ustavno
sodišče zato ni moglo upoštevati (14. točka obrazložitve odločbe št. U-II-2/03).
20. Pobudnice v utemeljitev očitkov o neskladju izpodbijanega dela 17. člena ZT s prvim in drugim odstavkom
74. člena Ustave ne navajajo novih razlogov, ki bi ta očitek
utemeljili. V zvezi s tem nekatere pobudnice poudarjajo, da
Ustavno sodišče ni opravilo strogega testa sorazmernosti.
Poudarjajo predvsem, da niti iz predloga izpodbijane ureditve
niti iz obrazložitve referendumskega vprašanja ni razvidno, v
čem naj bi bil javni interes za ureditev, ki omejuje pravico do
svobodne gospodarske pobude. Trdijo, da navedeni razlogi
za izpodbijano ureditev ne utemeljujejo obstoja javne koristi.
Ne glede na to pa naj bi bil poseg prekomeren (nesorazmeren), saj sprejeti ukrepi niso niti primerni niti nujni za dosego
ustavno dopustnih ciljev.
21. Ustavno sodišče je že odločilo, da urejanje obratovalnega časa trgovin samo po sebi ni v neskladju z Ustavo
(konkretno z njenim 74. členom – glej odločbo št. U-I-16/98
z dne 5. 7. 2001, Uradni list RS, št. 62/01, in OdlUS X, 144,
zlasti točki 15 in 16). Ustavno sodišče je presodilo, da predstavlja obratovalni čas enega izmed objektivnih pogojev za
opravljanje trgovinske dejavnosti, ki ga zakonodajalec lahko
določi zaradi javne koristi. Iz obrazložitve navedene odločbe
izhaja, da Ustava ne varuje skrajno liberalističnega pojmovanja podjetništva. V 15. točki obrazložitve je izrecno zapisalo:
"Če je za to izkazana javna korist (varstvo zdravja in življenja
ljudi, varstvo narave, potrošnikov, zaposlenih in podobno),
lahko določi posebne subjektivne in/ali objektivne pogoje za
podjetniško delovanje. Temelj za to mu daje že Ustava sama
v drugem odstavku 74. člena, po katerem zakon določa pogoje za ustanavljanje gospodarskih organizacij in po katerem
se gospodarska dejavnost ne sme izvajati v nasprotju z javno
koristjo. Zakonodajalčev poseg v svobodno gospodarsko pobudo torej v navedenem temelji na določbi Ustave, iz katere
izhaja celo več kot le možnost zakonskega urejanja. Če to
zahteva javna korist, je zakonodajalec dolžan normativno
urediti pogoje in način opravljanja gospodarske dejavnosti.
Opustitev te dolžnosti bi predstavljala protiustavno pravno
praznino. Vendar pri tem zakonodajalčeva svoboda pri določanju pogojev za opravljanje dejavnosti ni absolutna in
neomejena. Tudi v tem primeru zakonodajalca veže splošno
ustavno načelo sorazmernosti, ki mu dovoljuje, da ustavno
pravico omeji le toliko, kolikor je zaradi varovanja javne koristi, zaradi katere je ustavno dopustno poseči v pravico, treba
poseči v ustavno pravico. Zato mora pri uzakonitvi omejitve
zakonodajalec izbrati tak ukrep, ki bo zagotovil učinkovito
varstvo javne koristi in hkrati kar najmanj posegel v ustavno
pravico."
22. Na navedena izhodišča se je Ustavno sodišče oprlo pri presoji referendumskega vprašanja (odločba št. U-II2/03). Neutemeljeni so očitki, da Ustavno sodišče ni opravilo
strogega testa sorazmernosti, saj mu ga ni bilo treba opraviti.
Kot je že navedeno, se je omejilo na odgovor, na s strani
Državnega zbora postavljen dvom, ali ne bo ureditev, ki
bo sprejeta na podlagi referendumskega vprašanja, glede
na opisano javno korist prekomerno posegla v pravico do
podjetništva iz 74. člena Ustave. Pri tem je Ustavno sodišče
postavilo nadaljnjo omejitev glede obsega presoje referendumskega vprašanja, in sicer, da bo presojalo samo, ali
gre za očitno protiustavnost (neskladje z Ustavo). Omejitev
obratovalnega časa trgovin, kakor je bila določena v referendumskem vprašanju, po mnenju Ustavnega sodišča ni bila
očitno protiustavna. Takšna odločitev vsekakor predpostavlja
ugotovitev obstoja zatrjevane javne koristi in oceno primernosti ter potrebnosti predlagane ureditve zaradi varstva javne
koristi, kot je bila opredeljena v obrazložitvi referendumskega
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vprašanja. Izpodbijana zakonska ureditev je v bistvenih točkah vsebinsko enaka referendumskemu vprašanju, zato tudi
sama ne more biti v očitnem neskladju z Ustavo.
23. Zaradi narave odločanja o ustavnosti referendumskega vprašanja pa Ustavno sodišče ni ocenjevalo, ali je
določena omejitev odpiralnega časa trgovin ob nedeljah in
praznikih prekomerna oziroma nesorazmerna (v ožjem pomenu) oziroma ali daje prednost varstvu zaposlenih v trgovini
in preveč posega v pravice trgovcev in ali zanemarja pravice
potrošnikov. Gre za vprašanje zagotavljanja usklajenega razmerja med interesi vpletenih v prodajnem procesu.
24. Trgovinska dejavnost je namenjena preskrbi potrošnikov, zato je treba pri urejanju obratovalnega časa prodajaln upoštevati poleg interesov podjetnikov in interesov
zaposlenih v trgovini tudi in predvsem interese potrošnikov.
Po mnenju Ustavnega sodišča je bil smisel referenduma prav
v tem, da volivci (ki so hkrati potrošniki) izrazijo svoj interes
glede odpiralnega časa prodajaln (13. točka obrazložitve
odločbe št. U-II-2/03). Večina volivcev, ki se je referenduma
udeležila, je podprla zakonsko ureditev, kot jo je narekovalo
referendumsko vprašanje. Iz tega je mogoče sklepati, da je
njihov interes po preskrbi zadovoljivo uresničen. Ostane torej
tehtanje med interesom zaposlenih in interesom trgovcev.
Izpodbijana ureditev ne daje prednosti nobenemu od njiju. Trgovci so omejeni tako, da ne smejo odpiralnega časa trgovin
določiti na nedelje in praznike, z izjemo desetih nedelj v letu
za nujne življenjske artikle, ter v nočnem času. To pomeni,
da smejo obratovati med dnevnim časom vse druge dni v
tednu in še deset nedelj v letu. Tudi pojem "nujni življenjski
artikli" je s Pravilnikom določen relativno široko. Zaposlenim
v trgovinah je z izpodbijano ureditvijo zagotovljeno, da bodo
praviloma ob nedeljah in praznikih prosti oziroma da bodo na
te dni delali le izjemoma. Zakonodajalec je s takšno ureditvijo
sledil tudi načelom iz Evropske socialne listine (Uradni list
RS, št. 24/99, MP, št. 7/99 – MESL), iz katere izhaja določena
zaveza, da se tedenski počitek določi na dan, ki je po tradiciji
in običajih priznan kot dan počitka (5. točka prvega odstavka
2. člena). Glede na navedeno izpodbijana ureditev ne posega prekomerno v svobodo podjetništva iz prvega odstavka
74. člena Ustave in zato ni v neskladju z Ustavo.
B) – III.
25. Četrta pobudnica zatrjuje, da je izpodbijana ureditev
v nasprotju z referendumsko odločitvijo, ker naj bi zakonodajalec uredil tudi vprašanja, ki niso bila zajeta v referendumskem vprašanju. Tako meni, da bi zakonodajalec smel omejiti
obratovalni čas samo trgovinam z nujnimi življenjskimi artikli,
ker naj bi se referendumsko vprašanje nanašalo samo nanje. Očitek je neutemeljen. Referendumsko vprašanje se je
vezalo na predlog Zakona o spremembah Zakona o trgovini,
v katerem je bila predvidena splošna prepoved določitve
obratovalnega časa prodajaln (ne glede na artikle) ob nedeljah in praznikih, s predvideno izjemo šestih nedelj v letu (glej
odločbo št. U-II-2/03, 7. točka obrazložitve). Referendumsko
vprašanje se je nanašalo na izjemo od splošne prepovedi
in je v celoti povzeto v tretjem odstavku 17. člena ZT. Drugi
očitek se nanaša na določbo o omejeni površini. Predlog
zakona naj bi predvideval omejitev površine le za bencinske
servise, ne pa za druge prodajalne na posebnih lokacijah.
Čeprav je bil predlog Zakona v tem delu nejasen in bi ga bi
bilo mogoče razumeti tudi tako, kot ga razume pobudnica, je
bilo referendumsko vprašanje postavljeno jasno in je predvidevalo omejitev površine za vse prodajalne na posebnih
lokacijah. Takšna rešitev je vnesena v ZT (tretji odstavek 17.
člena). Neskladja med referendumskim vprašanjem in izpodbijanimi določbami 17. člena ZT ni.
B) – IV.
26. Pobudnice zatrjujejo, da izpodbijana ureditev krši
tudi načelo določnosti in jasnosti predpisa, kot enega od
načel pravne države (2. člen Ustave), ter načelo legalitete iz
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drugega odstavka 120. člena Ustave. Zatrjujejo, da je pojem
"nujni življenjski artikel" v tretjem odstavku 17. člena Zakona
nedoločen. Tudi njegova opredelitev, ki naj bi pomenila vsebinski okvir za podzakonsko urejanje, naj bi bila pomanjkljiva
(peti odstavek 17. člena ZT). Zato naj bi bilo tudi pooblastilo
Ministru (peti odstavek 17. člena ZT), da podrobneje določi
nujne življenjske artikle, v neskladju z drugim odstavkom
120. člena Ustave. Četrta pobudnica dodatno zatrjuje, da iz
Zakona ni razvidno, ali velja, da morajo tudi prodajalne na
posebnih lokacijah imeti "status" prodajalne za nujne življenjske artikle, ali zanje ta pogoj ne velja (tretji odstavek 17.
člena ZT). Dalje zatrjuje tudi, da ni jasno, kako se ugotavlja
"status" prodajalne za nujne življenjske artikle: ali po vrsti
artiklov ali po količini (četrti odstavek 17. člena ZT, "... da ima
v svojem naboru več kot polovico artiklov, ki sodijo med nujne
življenjske artikle").
27. Pojem nujni življenjski artikli je nesporno nedoločen
pravni pojem. Vendar pa zaradi tega izpodbijana določba
sama po sebi ni v neskladju z Ustavo. Kaj šteti za nujne
življenjske artikle, je odvisno od vrste okoliščin, ki vplivajo
oziroma oblikujejo življenjske in potrošniške navade posameznikov. Zato je lahko različen tako glede posameznikov
kot glede območij in glede na različna časovna obdobja.
Opredelitev tega pojma je v Zakonu upravičeno široka in
odprta. Kot taka daje Ministru zadostno vsebinsko podlago,
vendar pa tudi zadostno odprtost (širino) za določitev nujnih
življenjskih artiklov. Zato peti odstavek 17. člena Ministru ne
omogoča, da določi nabor nujnih življenjskih artiklov arbitrarno, temveč tako, da pri njihovem določanju upošteva različne
situacije. Že po vloženih pobudah je Minister sprejel Pravilnik
o podrobnejši določitvi nujnih življenjskih artiklov (Uradni
list RS, št. 69/04 – v nadaljevanju Pravilnik), v katerem je
navedeni pojem podrobneje opredelil. Pravilnika pobudnice
niso izpodbijale.
28. Četrta pobudnica zatrjuje, da ni jasno, kako se ugotavlja količina artiklov, ki jo določa četrti odstavek 17. člena
ZT in od katere je odvisen "status" prodajalne. Določba ni
nejasna. Zahteva, da mora imeti prodajalna v naboru več
kot polovico artiklov, ki sodijo med nujne življenjske artikle.
Možno je uporabiti tako vrsto kot količino, kar pa bo odvisno
tudi od vrste nujnih življenjskih artiklov, ki bodo v naboru posamezne prodajalne. Uporaba enega ali drugega merila ni v
neskladju z Ustavo.
29. Tudi očitek nedoločnosti tretjega odstavka 17. člena
ZT ni utemeljen. ZT omogoča, da so prodajalne na posebnih
lokacijah in z omejeno prodajno površino odprte vse nedelje v
letu, ne glede na artikle, ki jih prodajajo. Takšen pomen izhaja
že iz jezikovne razlage. Povsem pa jo upravičuje namenska
razlaga. Namen Zakona je omejiti obratovanje prodajaln ob
nedeljah in ob praznikih, določenih z zakonom. Zato trgovec
ne sme določiti obratovalnega časa prodajalne ob nedeljah
in praznikih, določenih z zakonom, z dvema izjemama. Prva
izjema omogoča prodajalnam za nujne življenjske artikle njihovo obratovanje do največ 10 nedelj v letu, druga izjema pa
velja za prodajalne na posebnih lokacijah z omejeno prodajno površino. Za drugo izjemo ne velja pogoj, da bi prodajalne
morale imeti v naboru več kot polovico artiklov, ki sodijo med
nujne življenjske artikle.
30. Glede na navedeno izpodbijane določbe tretjega,
četrtega in petega odstavka 17. člena ZT niso v neskladju z
2. členom in z drugim odstavkom 120. člena Ustave.
B) – V.
31. Pobudnice očitajo tudi neskladje z drugim odstavkom 14. člena in s tretjim odstavkom 74. člena Ustave.
Vendar se njihovi očitki in utemeljitve nekoliko razlikujejo,
odvisno od dejavnosti, ki jo opravljajo. Tako je za ene sporna
predvsem izjema, ki velja za posebne lokacije, za druge izjema, ki velja za prodajalne z nujnimi življenjskimi artikli, za
tretje omejenost prodajne površine. Vsem je skupen očitek,
da povzroča Zakon neupravičeno diskriminacijo trgovcev
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glede njihove pravice do prostega določanja obratovalnega
časa prodajaln.
32. Obratovalni čas prodajaln praviloma določi trgovec
samostojno ob upoštevanju zakonskih pogojev (prvi odstavek 17. člena ZT). V drugem do sedmem odstavku 17. člena
pa ZT določa pogoje in omejitve, ki postavljajo trgovce pri
določanju obratovalnega časa prodajaln v različne položaje.
Pravilo je, da so vse prodajalne ob nedeljah in praznikih zaprte (drugi odstavek 17. člena). Nato določa dve izjemi od
tega pravila. Prva je določena glede na vrsto artiklov, ki se
prodajajo v prodajalni. Gre za prodajalne, ki prodajajo nujne
življenjske artikle. Te smejo biti odprte do največ 10 nedelj
v letu (prvi del tretjega odstavka 17. člena). Brez omejitev
glede vrste artiklov in števila nedelj v letu pa so lahko odrte
prodajalne na bencinskih servisih, v bolnišnicah, hotelih, na
letališčih, mejnih prehodih ter železniških in avtobusnih postajah, če skupna prodajna površina na posamezni lokaciji
ne presega 80 m2 (tretji, četrti, šesti in sedmi odstavek 17.
člena). Gre za izjemo glede na lokacijo, vendar z omejeno
površino.
33. Iz navedenih zakonskih določb izhaja, da so trgovci
glede možnosti določanja odpiralnega časa prodajaln razdeljeni v tri skupine: trgovci s prodajalnami za nujne življenjske
artikle, trgovci s prodajalnami z omejeno površino na posebnih lokacijah in drugi trgovci. Prvi smejo določiti odpiralni
čas prodajaln do največ 10 nedelj v letu, drugi smejo določiti
odpiralni čas prodajaln brez omejitev, tretji pa ne smejo določiti odpiralnega časa prodajaln ob nedeljah in praznikih,
določenih z zakonom. Razlikovalna kriterija, ki ju je določil
zakonodajalec, sta nujni življenjski artikli in posebna lokacija
z omejeno prodajno površino.
34. Načela enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14.
člena Ustave) ni mogoče pojmovati kot enostavno splošno
enakost vseh. Po ustaljeni presoji Ustavnega sodišča načelo
enakosti pred zakonom ne pomeni, da predpis – kadar podlaga za različno urejanje niso okoliščine iz prvega odstavka 14.
člena Ustave – ne bi smel različno urejati enakih položajev
pravnih subjektov, pač pa, da tega ne sme početi samovoljno,
brez razumnega in stvarnega razloga. Za razlikovanje mora
torej obstajati razumen, iz narave stvari izhajajoč razlog. Zakonodajalec je upravičen v mejah svoje pristojnosti določiti
kriterije, ki mu služijo za opredelitev, katera dejanska stanja
so si podobna do te mere, da bo nanja vezal enake pravne
posledice, in katera se tako razlikujejo, da jih je treba pri
uzakonitvi razlikovati od prvih (tako npr. odločba Ustavnega
sodišča št. U-I-306/98 z dne 11. 4. 2002, Uradni list RS, št.
37/02, in OdlUS XI, 60).
35. Razvrščanje trgovcev v različne položaje glede
možnosti določanja obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih praznikih izhaja iz namena
(cilja), ki ga zasleduje celotna ureditev odpiralnega časa
prodajaln. Ta je legitimen in utemeljen v javnem interesu
(glej točke 18 do 22 obrazložitve). Gre za iskanje ustreznega
ravnovesja pri zagotavljanju interesov zaposlenih v trgovski
dejavnosti in interesov potrošnikov. Ocena zakonodajalca
je, da je treba v določenih primerih v večji meri upoštevati interese potrošnikov kot interese zaposlenih pri trgovcu.
Taki primeri so oskrba z nujnimi življenjskimi artikli oziroma
oskrba na določenih posebnih lokacijah, vendar v obeh primerih v omejenem obsegu (časovno oziroma prostorsko), s
čimer se upošteva tudi interes zaposlenih pri trgovcu. Razlogom za razlikovanje ni mogoče očitati nerazumnosti. Gre
za objektivne kriterije razlikovanja, ki so v razumni povezavi
s cilji zakonske ureditve. Z njimi zakonodajalec doseže, da
so v določenih primerih v večji meri upoštevani interesi potrošnikov, vendar ne do take mere, da bi bil izničen temeljni
namen Zakona (prepoved obratovanja prodajaln ob nedeljah
in z zakonom določenih praznikih).
36. Nekatere pobudnice menijo, da obstaja tudi neupravičeno razlikovanje znotraj trgovcev, ki imajo prodajalne
na posebnih lokacijah, in sicer glede na površino prodajnega
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prostora. Takšno razumevanje Zakona ni pravilno. Iz tretjega
odstavka 17. člena ZT izhaja, da je treba posebno lokacijo in
omejenost prodajne površine šteti za celoto. Gre za enoten
kriterij, ki omogoča, da so prodajalne z omejeno površino na
posebnih lokacijah lahko odprte tudi ob nedeljah. Omejitev
prodajne površine prodajaln na posebnih lokacijah je nujna
ne le zaradi preprečevanja zlorab in izigravanja namena
Zakona, temveč tudi zaradi zagotavljanja splošnega načela
enakosti in lojalne konkurence. Če bi bila lahko površina prodajaln na posebnih lokacijah brez omejitev, bi se utemeljeno
zastavilo vprašanje ustavne dopustnosti takšnega razlikovanja pri svobodi urejanja obratovalnega časa prodajaln.
37. Glede na navedeno določbe drugega do sedmega
odstavka 17. člena ZT niso v neskladju z drugim odstavkom
14. člena Ustave in zato tudi ne v neskladju s tretjim odstavkom 74. člena Ustave.
B) – VI.
38. Pobudnice zatrjujejo, da je velikost prodajne površine, kot je določena v sedmem odstavku 17. člena ZT, določena arbitrarno. Navajajo, da niti iz zakonodajnega gradiva
niti iz obrazložitve predloga referenduma ne izhaja, zakaj se
je zakonodajalec odločil prav za takšno površino. Prav tako
ni mogoče v navedenih gradivih zaslediti nikakršne analize
dejanskega stanja pri trgovskih organizacijah. Zatrjujejo, da
ni jasno, kaj pomeni pojem "skupna prodajna površina". Kaj
šteti v skupno prodajno površino, je pomembno zlasti pri prodajalnah na bencinskih servisih in pri tistih prodajalnah, ki so
povezane z opravljanjem gostinske dejavnosti.
39. Kot je že obrazloženo, omejevanje površine prodajaln na posebnih lokacijah ni v neskladju z Ustavo (35.
in 36. točka obrazložitve). Kolikšna naj bo velikost prodajne
površine, je v prvi vrsti stvar zakonodajalca. Gre za vprašanje
primernosti. Vendar to ne pomeni, da lahko ravna povsem
arbitrarno. Izhajati mora iz legitimnega namena in ciljev, ki naj
ga takšen ukrep doseže. Kot je že navedeno, sta po mnenju
zakonodajalca ključna razloga omejitve v tem, da se prepreči
izigravanje namena zakona (prepoved obratovanja trgovin ob
nedeljah) in da se na posebnih lokacijah zagotovi najnujnejša
preskrba za posebne potrebe (promet, bolnišnice, turizem).
Površina prodajaln naj bi bila tolikšna, da bi omogočala
opravljanje dejavnosti le v obsegu, ki je nujen glede na naravo takšnih prodajaln, saj naj bi bile namenjene predvsem
naključnim in posebnim potrošnikom ("tranzitnim" potrošnikom in potrošnikom, ki kupujejo v omejenih količinah). Kot
ustrezno površino je zakonodajalec predpisal 80 m2.
40. Niti iz zakonodajnega gradiva niti iz odgovora Državnega zbora ni razvidno, kako je zakonodajalec ugotovil, da je
predpisana površina primerna za dosego namenov in ciljev,
ki jih je navedel, in na kakšni podlagi ali s kakšnimi kriteriji je
določal nakupovalne navade potrošnikov, ki nakupujejo v teh
prodajalnah. Prav tako ne izhaja, da bi zakonodajalec izdelal
analizo dejanskega stanja oziroma analizo števila in velikosti
prodajaln, ki bi se lahko uvrstile med prodajalne na posebnih
lokacijah. Iz pobud nekaterih pobudnic izhaja, da so površine
večine prodajaln, ki jih posedujejo in ki že sedaj obratujejo na
posebnih lokacijah, večje od predpisane površine. Po drugi
strani pa ni mogoče ugotoviti, da bi bil zakonodajalčev namen
omejiti tudi površine obstoječih prodajaln na posebnih lokacijah oziroma da bi štel, da so njihove površine tolikšne, da
presegajo površino, ki naj bi bila nujna glede na njihov namen
oziroma da bi že omogočala zlorabo namena zakona. Tudi
sama razprava poslancev ob sprejemanju Zakona kaže na
to, da je bila predpisana površina določena naključno, brez
posebne utemeljitve. Glede na navedeno Ustavno sodišče
ugotavlja, da je zakonodajalec predpisal površino prodajaln
na posebnih lokacijah arbitrarno, kar je v neskladju z načeli
pravne države iz 2. člena Ustave.
41. Načelo določnosti in jasnosti predpisa kot eno od
načel pravne države (2. člen Ustave) zahteva, da so predpisi
jasni in določni. To je na eni strani potrebno zaradi varstva
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naslovnikov predpisa (konkretno trgovcev), saj je od opredelitve pojma skupna prodajna površina odvisno, ali sme
imeti prodajalno odprto ob nedeljah ne glede na splošno
prepoved oziroma ali bo moral prilagoditi obstoječo površino
prodajalne predpisani. Po drugi strani pa jasen in določen
predpis onemogoča arbitrarno odločanje državnih organov.
Pojem "skupna prodajna površina prodajalne" ni dovolj določen in ni jasno, katere površine zajema. Tako predvsem ni
jasno, kaj je skupna prodajna površina bencinskega servisa.
Poseben problem pomeni tudi določitev skupne površine v
primerih, ko je prodajalna povezana z gostinskim obratom
ali delno na isti površini. Ni jasno, ali se omejitev nanaša na
eno prodajalno ali več prodajaln na isti lokaciji istega trgovca.
Sedmi odstavek 17. člena ZT je nedoločen, kar je v neskladju
z 2. členom Ustave.
42. Zaradi navedenega je Ustavno sodišče sedmi odstavek 17. člena ZT razveljavilo. Razveljavitev začne učinkovati naslednji dan po objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
43. Razveljavitev sedmega odstavka 17. člena ZT ne
vpliva na določbo tretjega odstavka tega člena, ki določa
za prodajalne na posebnih lokacijah omejeno površino. Zakonodajalec bo moral pri pripravi nove ureditve izhajati iz
splošnega namena zakona in iz namena ureditve izjeme od
splošne prepovedi obratovanja ob nedeljah za prodajalne
na posebnih lokacijah ter narave teh prodajaln, pri čemer bo
moral upoštevati tudi obstoječe stanje na tem področju. Prav
tako bo moral natančneje opredeliti, kaj se šteje za skupno
prodajno površino prodajalne, zlasti pri bencinskih servisih in
pri prodajalnah, povezanih z gostinskimi lokali.
B) – VII.
44. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-131/04 z dne
1. 7. 2004 do končne odločitve zadržalo izvrševanje dela 6.
člena ZT-A, ki določa datum, s katerim se začnejo uporabljati
njegove določbe. Namen navedene določbe, ki je odložila
datum uveljavitve Zakona, je bil omogočiti naslovljencem
zakona (trgovcem), da svoje poslovanje prilagodijo novi ureditvi. Ker so trgovci zaradi zadržanja navedene določbe in
čakajoč na odločitev Ustavnega sodišča o ustavnosti izpodbijanih določb ZT upravičeno prekinili prilagajanje novi ureditvi,
v Zakonu določen datum njegove uveljavitve pa je že potekel,
je Ustavno sodišče določilo nov datum uveljavitve Zakona.
Dan uveljavitve Zakona je določilo tako, da imajo trgovci na
razpolago primeren čas za prilagoditev svojega poslovanja
novim pogojem. V istem času pa ima zakonodajalec možnost
predpisati novo površino prodajalne na posebnih lokacijah
in se tako izogniti pravni praznini, ki bo sicer nastala ob
uveljavitvi Zakona zaradi razveljavitve sedmega odstavka
17. člena.
C)
45. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. in 43. člena, drugega odstavka 26. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka
46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS,
št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez
Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko,
mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril
Ribičič, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Točke 1, 3
in 4 izreka odločbe je sprejelo soglasno, točko 2 pa s petimi
glasovi proti trem. Proti sta glasovali sodnici Modrijan in Wedam Lukić ter sodnik Tratnik. Sodnica Wedam Lukić je dala
odklonilno ločeno mnenje.
Št. U-I-131/04-28
Ljubljana, dne 21. aprila 2005.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l. r.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
2026.

Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na
Primorskem

Na podlagi 6. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni
list RS, št. 79/04) in 45. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZVIS-D, Uradni list RS,
št. 63/04) ter v skladu z 11. členom Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03) sta v enakem
besedilu Senat Univerze na Primorskem na 11. redni seji dne
11. 4. 2005 in Upravni odbor Univerze na Primorskem na
6. izredni seji dne 20. 4. 2005 sprejela naslednje

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Univerze na Primorskem
1. člen
V Statutu Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št.
73/03, 100/03) se v celotnem besedilu 8. in 10. člena besedilo »Universita` della Primorska« nadomesti z besedilom
»Universita` del Litorale«.
2. člen
V 10. členu se pri imenih članic v angleškem jeziku črta
vejica pred krajem.
Pri članici Univerze na Primorskem, Turistica – Visoka
šola za turizem Portorož, se spremeni ime v italijanskem
jeziku, tako da se glasi: »Ime v italijanskem jeziku: Istituto
universitario di studi turistici di Portorose«.
Pri članici Univerze na Primorskem, Visoka šola za
zdravstvo Izola, se spremenita ime v italijanskem jeziku in
sedež, tako da se glasita:
»Ime v italijanskem jeziku: Istituto universitario di sanita`
Isola.
Sedež: Izola, Polje 42.«.
Za članico Univerze na Primorskem, Primorski inštitut
za naravoslovne in tehnične vede Koper, se doda nova
članica:
»Univerza na Primorskem
Študentski domovi
Skrajšano ime: UP ŠD
Ime v italijanskem jeziku: Case dello studente
Ime v angleškem jeziku: University of Primorska, Student Residences
Sedež: Koper, Muzejski trg 2.«
3. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
Študentski domovi Univerze na Primorskem (v nadaljnjem besedilu: Študentski domovi) opravljajo dejavnost
dijaških, študentskih domov in internatov ter zagotavljajo
nastanitvene pogoje za bivanje gostujočih profesorjev.«
4. člen
Za četrto alinejo 28. člena se doda nova alineja, ki se
glasi:
»– s soglasjem senata univerze sprejema merila o kakovosti univerze, študijskih programov, znanstvenoraziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela in je pristojen za
spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (samoevalvacija univerze),«.
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5. člen
Prvi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Rektorja volijo vsi visokošolski učitelji in znanstveni delavci,
visokošolski in raziskovalni sodelavci, zaposleni na univerzi. Volilno pravico imajo tudi študentje, in sicer v obsegu
ene petine vseh glasov visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev, visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev, ki so
zaposleni na univerzi.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: »Število volivcev iz vrst študentov se razporedi po članicah sorazmerno
glede na število vseh visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, visokošolskih sodelavcev in raziskovalnih sodelavcev,
zaposlenih na članici, ki je visokošolski zavod. Študentski
svet univerze na osnovi predloga študentskih svetov članic
pripravi volilni imenik predstavnikov študentov v skladu z
volilnimi opravili.«
Drugi odstavek postane tretji in se spremeni tako, da se
glasi: »Volitve rektorja natančneje določa pravilnik, ki ureja
volilna opravila pri volitvah rektorja univerze.«
6. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
»34.a člen
Senat univerze najkasneje šest mesecev pred potekom
mandata rektorja oziroma najkasneje en mesec po dnevu,
ko funkcija rektorju preneha pred iztekom mandata, razpiše
volitve za novega rektorja.
Za rektorja univerze je izvoljen kandidat, ki je v prvem
krogu volitev prejel večino glasov vseh volilnih upravičencev.
Če senat ugotovi, da nobeden izmed kandidatov za rektorja
ni dobil večine glasov vseh volilnih upravičencev, se v roku
osmih dni izvede drugi krog volitev, v katerem sodelujeta tista
dva kandidata za rektorja, ki sta v prvem krogu dobila največ
glasov. V drugem krogu je za rektorja izvoljen tisti kandidat,
ki dobi večino glasov volilnih upravičencev, ki so glasovali. V
primeru enakega števila glasov se volitve med kandidatoma
ponovijo po enakem pravilu, kot je določeno za drugi krog
volitev.«
7. člen
V prvem odstavku 35. člena se beseda »enakovredno«
nadomesti z besedo »enakopravno«.
V drugem odstavku se za besedo »študentje« doda
vejica in besedilo »ki imajo v senatu najmanj eno petino članov.«. Zadnji stavek drugega odstavka se črta.
8. člen
Za 35. členom se doda nov 35.a člen:
»35.a člen
Člani senata univerze so izvoljeni v senatih oziroma
znanstvenih svetih članic tako, da vsak senat članice, ki je visokošolski zavod in znanstveni svet članice, ki je raziskovalni
zavod, izvoli po tri člane senata univerze. Eno petino članov
senata iz vrst študentov pa izvoli študentski svet univerze.«
9. člen
V 37. členu se za besedo »članic« doda vejica in besedilo »znanstvene svete članic in študentski svet univerze«.
10. člen
V 38. členu se deseta alineja spremeni, tako da se glasi:
»– sprejema študijske programe na predlog senata članice
oziroma senatov članic«.
Za deseto alinejo se doda nova alineja, ki se glasi:
»– sprejema vsebino razpisa za vpis in omejitev vpisa v dodiplomske in podiplomske študijske programe ter sprejme
poročilo o vpisu,«.
Dvajseta alineja se črta in se nadomesti z besedilom:
»– daje soglasje k merilom o kakovosti univerze, študijskih
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programov, znanstvenoraziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela (samoevalvacija univerze),«.
V štiriindvajseti alineji se za besedo »Primorskem«
doda besedilo »in drugih nagrad univerze«.
Devetindvajseta alineja se črta in nadomesti z besedilom: »– sprejema program znanstvenoraziskovalnega in
umetniškega dela univerze,«.
11. člen
V prvem odstavku 42. člena se v peti alineji črta beseda
»komisijo« ter se pika nadomesti z vejico. Dodata se dve novi
alineji, ki se glasita:
»– za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela,
– in statutarno komisijo.«.
12. člen
Prvi odstavek 49. člena se nadomesti z besedilom:
»Upravni odbor ima devet članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno–raziskovalno
dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci) in enega predstavnika drugih
delavcev,
– enega predstavnika študentov,
– enega predstavnika delodajalcev.«
13. člen
V 50. členu se v deseti alineji za besedo »študij« doda
besedilo »in cenik nastanitev ter drugih storitev v Študentskih
domovih«.
14. člen
Prvi stavek 52. člena se spremeni, tako da se glasi: »Na
listi kandidatov za člana upravnega odbora iz vrst delavcev,
ki opravljajo visokošolsko ali znanstvenoraziskovalno dejavnost, so izvoljeni trije kandidati, ki so prejeli največ glasov.«
Drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti, doda se
nov drugi odstavek, ki se glasi: »Predstavnika delodajalcev
univerza določi prek javnega poziva v soglasju z ustanoviteljem med kandidati, ki jih predlagajo predstavniki delodajalcev v skladu z določbami akta o ustanovitvi univerze. Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije.«
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dela in pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalvacija članice),«.
18. člen
V 68. členu se v drugem odstavku za besedo »senata«
doda besedilo »iz vrst učiteljev in znanstvenih delavcev«.
V tretjem odstavku se pred besedo »učitelji« doda beseda »visokošolski« ter se črta beseda »članice« in se nadomesti z besedno zvezo: », zaposleni na članici,«.
Vrstni red odstavkov se zamenja tako, da drugi odstavek postane tretji in tretji odstavek postane drugi ter peti
postane šesti in šesti postane peti.
V petem odstavku se beseda »sedmina« nadomesti z
besedo »petina«, za prvim stavkom pa se doda stavek, ki
se glasi: »Mandat predstavnikov študentov v senatu pa traja
dve leti.«
19. člen
V drugem odstavku 71. člena se črta besedilo druge
alineje in se nadomesti z besedilom: »– oblikuje in predlaga
v sprejem senatu univerze študijske programe za pridobitev
izobrazbe in za izpopolnjevanje«.
20. člen
V prvem odstavku 73. člena se pred besedo »visokošolski« črta beseda »in«, za njo pa se dodata besedi «in
raziskovalni«.
21. člen
V prvem odstavku 74. člena se za besedo »vrst« doda
beseda »visokošolskih«, pred besedo »sodelavcev« pa besede »visokošolskih in raziskovalnih«.
22. člen
Za drugo alinejo 84. člena se doda nova alineja, ki se
glasi:
»– je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti članice univerze, znanstvenoraziskovalnega
ter strokovnega dela in pripravo letnega poročila o kakovosti
(samoevalvacija članice),«.
23. člen
V III. poglavju se doda novo podpoglavje, ki se glasi:

15. člen
Za 52. členom se doda novi 52.a člen, ki se glasi:

»2.4 Organi drugega zavoda, članice univerze
– Študentski domovi

»52.a člen
Pred potekom mandata upravni odbor sproži postopek
za izvolitev članov nove sestave upravnega odbora. Sklep
o začetku postopka za izvolitev članov upravnega odbora
sprejme rektor najkasneje devetdeset dni pred potekom mandata članom upravnega odbora.
Nadomestna izvolitev članov upravnega odbora se opravi, če se spremeni razmerje članov glede na njihovo sestavo
določeno v tem statutu. Mandat nadomestnega člana traja do
poteka mandata člana, namesto katerega je izvoljen.
Volitve se opravijo s tajnim glasovanjem.«

2.4.1 Direktor članice Študentski domovi

16. člen
Besedilo 56. člena se spremeni, tako da se glasi: »Delovanje, volitve in način organiziranja študentskega sveta
univerze je opredeljen v pravilih o delu študentskega sveta
univerze, ki ga sprejme študentski svet.«
17. člen
Za drugo alinejo 65. člena se doda nova alineja, ki se
glasi: »– je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti članice univerze, študijskih programov,
znanstvenoraziskovalnega, umetniškega ter strokovnega

90.a člen
Direktor članice Študentski domovi je strokovni vodja
članice. Direktorja članice po izvedenem javnem razpisu
in predhodnem mnenju sveta Študentskih domov imenuje
rektor za dobo štirih let in je lahko po preteku tega časa ponovno imenovan.
90.b člen
Za direktorja članice Študentski domovi je lahko imenovan, kdor ima:
– visokošolsko izobrazbo,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– praviloma pet let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika.
90.c člen
Direktor zastopa in predstavlja članico Študentski domovi, vodi in usklajuje njen delovni proces in poslovanje ter
skrbi in odgovarja za zakonitost dela.
Enkrat letno poroča o delu članice svetu Študentskih
domov, senatu univerze in rektorju univerze.
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Direktor je hkrati poslovodni organ članice, ko ta posluje v okviru dejavnosti iz drugega odstavka 24. člena tega
statuta.
Direktor opravlja tudi druge naloge v skladu z zakonom,
drugimi predpisi ter splošnimi akti univerze.
90.č člen
Direktorju članice Študentski domovi preneha mandat,
oziroma je lahko razrešen, pred potekom časa, za katerega
je imenovan:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ki je po predpisih o delovnih razmerjih razlog za prenehanje pogodbe o zaposlitvi,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in
splošnih aktih članice ali univerze ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov upravnega odbora ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom
povzroči članici večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno
opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti članice,
– če mu na osnovi zakona preneha mandat iz drugih
razlogov.
Razrešitev direktorja se smiselno izvede po postopku,
kot je bil imenovan.
Svet Študentskih domov mora pred sprejetjem sklepa o
razrešitvi, razen če razrešitev zahteva sam direktor, seznaniti
direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se v
roku osmih dni o njih izjavi.
2.4.2 Svet Študentskih domov
90.d člen
Svet Študentskih domov je najvišji organ članice, ki
ga sestavljajo: predstavnik delavcev članice, predstavnik
študentov stanovalcev študentskih domov, trije predstavniki
univerze.
Mandat članov traja štiri leta.
Predstavnika delavcev članice izmed sebe izvolijo delavci na zboru delavcev, predstavnike univerze imenuje rektor, predstavnika stanovalcev študentskih domov pa izmed
sebe izvolijo stanovalci.
90.e člen
Svet Študentskih domov:
– obravnava in sklepa o organizacijskih vprašanjih in
drugih programskih zadevah;
– določa podlage za program dela in razvoja Študentskih domov;
– spremlja izvajanje programa dela in razvoja;
– direktorju članice Študentski domovi daje mnenja in
predloge glede organiziranosti dela in pogojev za razvoj
dejavnosti;
– rektorju univerze daje mnenje o kandidatu za direktorja;
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon ali ta statut.
Svet Študentskih domov opravlja tudi funkcijo upravnega odbora članice na način, da se smiselno uporabljajo
določbe, ki veljajo za upravne odbore drugih članic, s tem
da se upoštevajo določbe statuta, ki razmejujejo pristojnosti
direktorja članice Študentskih domov.
90.f člen
Člani Sveta Študentskih domov izmed sebe izvolijo
predsednika in njegovega namestnika, ki nadomešča predsednika v času njegove zadržanosti ali če ga je predsednik
za to pooblastil. Svet dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi
predsednik.
Svet Študentskih domov sklepa veljavno, če je na seji
prisotna večina članov sveta, svoje odločitve pa sprejme z
večino navzočih članov, če s statutom ali zakonom ni določeno drugače.
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2.4.3 Študentski svet stanovalcev
90.g člen
Študentski svet stanovalcev je organ stanovalcev v
Študentskih domovih univerze. Oblikuje se na način, da se
zagotovi ustrezna zastopanost študentov po posameznih
študentskih domovih.
Študentski svet stanovalcev ima smiselno enake pristojnosti in naloge, kot jih imajo študentski sveti članic univerze.
Delovanje, volitve in način organiziranja študentskega sveta
stanovalcev se natančneje opredeli v pravilih delovanja članice ter v poslovniku o delu študentskega sveta stanovalcev.
Študentski svet stanovalcev z večino vseh članov izvoli
svojega predsednika, ki sklicuje seje in vodi delo organa.
Seja je sklepčna, če je navzoča večina članov. Sklepi se
sprejemajo z večino glasov navzočih članov.«
24. člen
Črta se celotno podpoglavje IV. 1. Izobraževalno delo
univerze in se nadomesti z novim besedilom, tako da se
glasi:
»106. člen
Izobraževalno delo na univerzi poteka po študijskih programih za pridobitev izobrazbe.
Izobraževalno delo poteka tudi po študijskih programih
za izpopolnjevanje in z različnimi oblikami neformalnega učenja (poletne šole, tečaji, programi usposabljanja, seminarji,
delavnice ipd.).
Izvajanje študijskih programov za izpopolnjevanje in izvajanje oblik neformalnega učenja ne smeta ovirati izvajanja
študijskih programov za pridobitev izobrazbe.
1.1 Oblikovanje in izvajanje študijskih programov
107. člen
Študijski programi za pridobitev izobrazbe se razvrščajo
v tri stopnje, in sicer:
a) prva stopnja: visokošolski strokovni študijski programi in univerzitetni študijski programi,
b) druga stopnja: magistrski študijski programi,
c) tretja stopnja: doktorski študijski programi.
Študijski programi prve stopnje so dodiplomski študijski
programi, študijski programi druge in tretje stopnje pa so podiplomski študijski programi.
107.a člen
Interdisciplinarni študijski programi so študijski programi
za pridobitev izobrazbe, ki vključujejo več znanstvenih disciplin oziroma študijskih področij.
Skupni študijski programi so študijski programi za pridobitev izobrazbe, ki jih univerza izvaja skupaj z enim ali več
visokošolskimi zavodi iz Republike Slovenije ali iz tujine.
107.b člen
Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja in so namenjeni predvsem izpopolnjevanju,
dopolnjevanju, poglabljanju in posodabljanju znanja.
Oblikovanje, sprejemanje in spreminjanje študijskih
programov
108. člen
Študijski programi za pridobitev izobrazbe in študijski
programi za izpopolnjevanje se oblikujejo in sprejemajo na
študijskih področjih, ki izhajajo iz ustanovitvenega akta univerze.
Študijske programe iz prvega odstavka oblikujejo članice na področjih, na katerih opravljajo izobraževalno in
raziskovalno delo.
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108.a člen
Študijske programe za pridobitev izobrazbe in študijske programe za izpopolnjevanje na predlog senata članice
sprejme senat univerze.
Študijske programe, ki jih sooblikuje več članic, sprejme
senat univerze, na predlog članic univerze, ki sodelujejo pri
oblikovanju in izvajanju teh študijskih programov.
Skupne študijske programe za pridobitev izobrazbe univerza sprejme skupaj z enim ali več visokošolskimi zavodi iz
Republike Slovenije ali iz tujine.
108.b člen
Senat univerze si mora k študijskim programom iz prejšnjega člena pridobiti soglasje Sveta Republike Slovenije za
visoko šolstvo. S soglasjem Sveta Republike Slovenije za
visoko šolstvo postanejo študijski programi javnoveljavni.
108.c člen
Obvezne sestavine študijskih programov za pridobitev
izobrazbe in študijskih programov za izpopolnjevanje določa
zakon.
Obvezne sestavine študijskih programov se spreminjajo
po enakem postopku, kot se sprejemajo.
Pogoji za vpis
109. člen
Pogoji za vpis v študijske programe za pridobitev izobrazbe so določeni z zakonom in s študijskim programom.
Pogoji za vpis v študijske programe za izpopolnjevanje
so določeni s študijskim programom.
109.a člen
Pogoje za vpis v študijske programe za pridobitev izobrazbe in v študijske programe za izpopolnjevanje izpolnjuje
tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
Postopek za priznavanje tuje listine izobraževanja v
tujini za namen nadaljevanja izobraževanja v Sloveniji se izvede v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje
izobraževanja, in pravilnikom univerze, ki ureja postopek za
priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Pravilnik sprejme senat univerze.
Trajanje študija in kreditno ovrednotenje študijskih
programov
110. člen
Trajanje dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov je določeno z zakonom in s študijskim programom.
Trajanje študija po študijskih programih, ki izobražujejo
za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, mora biti
usklajeno s temi direktivami.
Študij po študijskih programih prve in druge stopnje
se lahko izvaja tudi po delih, določenih s študijskim programom.
110.a člen
Študijski programi za pridobitev izobrazbe in študijski
programi za izpopolnjevanje se ovrednotijo s kreditnimi točkami po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu ECTS
(European Credit Transfer System), skladno z zakonom in
merili, ki jih sprejme Svet Republike Slovenije za visoko
šolstvo, in z merili univerze, ki urejajo kreditno vrednotenje
študijskih programov na univerzi.
Število kreditnih točk po posameznih letnikih in stopnjah
študija določa zakon.
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Razpis za vpis
111. člen
Vpis v študijske programe z javno veljavnostjo se opravi
na podlagi javnega razpisa.
Razpis za vpis sprejme senat univerze na predlog senata članice univerze. O vsebini razpisa si mora univerza pred
objavo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.
Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe je
skupen in se objavi najmanj šest mesecev pred začetkom
novega študijskega leta.
Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe se
objavita najmanj štiri mesece pred začetkom študijskega
leta.
111.a člen
Sestavine razpisa določa zakon.
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa
ter način objave razpisa so določeni skladno z veljavno zakonodajo.
Omejitev vpisa
111.b člen
Univerza lahko omeji vpis v študijske programe, ki se izvajajo v okviru javne službe, če število prijav za vpis bistveno
presega število razpisanih mest oziroma njegove kadrovske,
prostorske, opremske ali druge zmogljivosti.
Univerza si mora za omejitev vpisa pridobiti soglasje
Vlade Republike Slovenije.
V primeru omejitve vpisa se kandidati dodiplomskih
in podiplomskih študijskih programov razvrščajo skladno z
merili, ki jih za omejitev vpisa predvidevata zakon in študijski
program.
Učni jezik
112. člen
Učni jezik na univerzi je slovenski.
Univerza skrbi za razvoj slovenščine kot strokovnega
oziroma znanstvenega jezika na način, kot ga določa veljavna zakonodaja. V ta namen lahko univerza ponudi študentom
ustrezni del izbirnih vsebin.
Tujcem in Slovencem brez slovenskega državljanstva
univerza omogoči učenje slovenščine na določeni ravni.
112.a člen
Študijski programi se lahko na podlagi sklepa senata
univerze na predlog senata članice izvajajo v tujem jeziku.
Če se dodiplomski in podiplomski študijski programi izvajajo v okviru javne službe, se lahko izvajajo v tujem jeziku
v naslednjih primerih:
– ko gre za programe tujih jezikov;
– deli študijskih programov, če pri njihovem izvajanju
sodelujejo gostujoči visokošolski učitelji iz tujine ali je vanje
vpisano večje število tujih študentov;
– študijski programi, če se ti programi na visokošolskem
zavodu izvajajo tudi v slovenskem jeziku.
Senat članice univerze mora informacijo o izvajanju študijskega programa v tujem jeziku navesti v predlogu besedila
razpisa za vpis.
112.b člen
V posebnem pravilniku, ki ga sprejme Senat univerze,
se natančneje opredeli način skrbi za razvoj in učenje slovenščine na univerzi ter učenje in rabo tujih jezikov, ki se
uvajajo v izobraževalni proces, v skladu z zakonom in tem
statutom.
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Prehodi med študijskimi programi
113. člen
Splošne pogoje za prehode določajo merila, ki jih sprejme Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo.
Prehajati je možno med študijskimi programi iste stopnje
in iz višješolskih študijskih programov v študijske programe
prve stopnje, skladno z zakonom, z merili iz prvega odstavka
tega člena ter s študijskim programom.
Prehajanje med študijskimi programi iste stopnje je
mogoče ob izpolnjevanju pogojev, ki jih določa študijski program.
Prehajanje med programi natančneje določa pravilnik,
ki ureja izobraževalno delo na univerzi.
Načini in oblike izvedbe študija
114. člen
Študijski programi za pridobitev izobrazbe se izvajajo
praviloma kot redni študij, lahko pa tudi kot izredni študij, če
to dopuščajo narava študija ter lastne kadrovske in prostorske možnosti članice univerze, ki izvaja študijski program.
Izredni študij je po vsebini in zahtevnosti enak rednemu.
Postopek in način prilagoditve izvedbe študija na izrednem študiju natančneje določa pravilnik, ki ureja izobraževalno delo na univerzi.
Izvajanje in organiziranje študijskih programov
115. člen
Študijske programe za pridobitev izobrazbe in študijske
programe za izpopolnjevanje skladno z zakonom in ustanovitvenim aktom univerze izvajajo in organizirajo univerza ali
članice.
Izvajanje in organiziranje študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki jih sooblikuje več članic univerze, se uredi
s sporazumom med članicami, ki izvajajo študijski program.
Skupne študijske programe za pridobitev izobrazbe
univerza izvaja skupaj z enim ali več visokošolskimi zavodi
iz Republike Slovenije ali iz tujine, skladno s sporazumom
med visokošolskimi zavodi – izvajalci skupnega študijskega
programa.
115.a člen
Podiplomski študij je lahko organiziran pri članici, ki
je visokošolski zavod, oziroma na podiplomski šoli univerze. Podiplomski interdisciplinarni študijski programi oziroma
podiplomski študijski programi, ki jih sooblikuje več članic
univerze ter skupni podiplomski študijski programi, so lahko
organizirani na podiplomski šoli univerze.
Izvedbo in organiziranje podiplomskih študijskih programov, organiziranih na podiplomski šoli univerze, podrobneje
določa pravilnik, ki ureja organiziranost in izvedbo izobraževalnega dela na univerzi.
Študijsko leto in študijski koledar
116. člen
Študijsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra.
Dodiplomski študijski programi obsegajo najmanj 20
in največ 30 ur predavanj, seminarjev in vaj tedensko in 30
tednov letno. Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, skupna obremenitev študenta ne sme preseči 40
ur na teden in 42 tednov letno.
Če narava študija to omogoča, se, ne glede na določbe
iz prvega in drugega odstavka tega člena, v okviru izrednega
študija s študijskim programom lahko prilagodita organizacija in časovna razporeditev organiziranega izobraževalnega
dela možnostim študentov.
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Razpored organiziranega izobraževalnega dela na dodiplomskem rednem študiju in izpitna obdobja se določijo s
študijskim koledarjem univerze.
Postopek in način prilagoditve izvedbe izrednega študija
iz tretjega odstavka tega člena in študijski koledar podrobneje določa pravilnik, ki ureja izobraževalno delo na univerzi.
Preverjanje in ocenjevanje znanja
117. člen
Oblike preverjanja znanja so: izpiti, kolokviji, seminarske naloge in seminarska dela ter naloge na vajah, seminarske naloge z zagovorom, aktivno sodelovanje na vajah in
seminarjih, testi, nastopi, poročila s strokovne prakse, predstavitve umetniških in drugih del, zaključne naloge ter druge
oblike, ki so določene s študijskim programom.
Preverjanje znanja je lahko ustno ali pisno oziroma
ustno in pisno ali s preverjanjem pisnih, graﬁčnih, tehničnih
in drugih izdelkov oziroma nalog in njihovega zagovora ali s
preverjanjem posebnega nastopa.
117.a člen
Uspeh pri preverjan=ju in ocenjevanju se ocenjuje z
ocenami: odlično (10), prav dobro (9 in 8), dobro (7), zadostno (6) in nezadostno (1 do 5), pri praktičnem usposabljanju
pa z »opravil« oziroma »ni opravil«.
Kandidat uspešno opravi preverjanje in ocenjevanje,
če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10) oziroma
»opravil«.
Študenti morajo biti seznanjeni z načinom preverjanja
in ocenjevanja znanja ter z načinom določanja končne ocene
predmeta.
Napredovanje po programu in hitrejše napredovanje
118. člen
Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim
programom za vpis v višji letnik.
118.a člen
Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni
opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom
za vpis v višji letnik, ko ima za to opravičene razloge ali podeljen status v skladu z veljavnimi pravili univerze.
118.b člen
Študentu, ki v krajšem času od enega akademskega
leta doseže potrebno število kreditov za prehod, se omogoči
hitrejše napredovanje.
Sklep o tem sprejme senat članice na podlagi prošnje
kandidata in obrazloženega mnenja komisije za študijske zadeve ali drugega organa, določenega s pravili članice.
S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.
Ponavljanje letnika
118.c člen
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, ali je spremenil študijski program, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik.
Študent lahko ponavlja letnik pod pogoji, določenimi s
študijskim programom.
Pravilnik o organiziranosti in izvedbi izobraževalnega dela
na univerzi
119. člen
V posebnem pravilniku, ki ga sprejme senat univerze,
je natančneje urejena organiziranost in izvedba izobraževalnega dela na univerze.
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1.2 Javne in druge listine o zaključenem izobraževanju
oziroma izpopolnjevanju

1.3 Strokovni in znanstveni naslovi ter priznanje
pomembnih umetniških del

Diplome o pridobljeni izobrazbi

122. člen
Kdor opravi vse obveznosti po študijskem programu
prve in druge stopnje, pridobi javnoveljavno izobrazbo in strokovni naslov v skladu z zakonom in študijskim programom.
Kdor opravi vse obveznosti po študijskem programu
tretje stopnje, pridobi javnoveljavno izobrazbo in znanstveni
naslov v skladu z zakonom in študijskim programom.

120. člen
Po opravljenih študijskih obveznostih po javnoveljavnem študijskem programu za pridobitev izobrazbe izda univerza študentu diplomo, ki je javna listina.
Sestavni del diplome je »Priloga k diplomi«. Univerza jo,
skladno z zakonom, izda v slovenščini in v še enem od uradnih jezikov Evropske unije in je za študenta brezplačna.
120.a člen
Diplomo podpišeta rektor univerze in dekan članice, na
kateri je potekal študij, diplomo po zaključenem interdisciplinarnem študijskem programu oziroma študijskemu programu,
ki ga je sooblikovalo več članic univerze, pa rektor univerze in
dekani članic, ki so izvajalke teh študijskih programov.
Vsebino, obliko in postopek izdaje diplome ter obliko,
podpisnike in postopek izdaje priloge k diplomi natančneje
določa pravilnik, ki ureja izdajanje javnih in drugih listin univerze. Pravilnik sprejeme senat univerze.
120.b člen
Kdor uspešno opravi obveznosti po vseh študijskih programih vzporednega študija, dobi ločene diplome in priloge k
diplomi za vsakega od vzporednih študijskih programov.
120.c člen
Kdor uspešno opravi skupni študijski program, dobi
skupno diplomo, v kateri so navedeni vsi visokošolski zavodi, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega programa. Skupna
diploma je javna listina.
Vsebino, obliko in postopek izdaje skupne diplome ter
priloge k diplomi določijo sodelujoči visokošolski zavodi.
Potrdila o opravljenem izpopolnjevanju
121. člen
Kdor opravi vse obveznosti po javnoveljavnem študijskem programu za izpopolnjevanje ali po delu javnoveljavnega študijskega programa za pridobitev izobrazbe, dobi
potrdilo, ki je javna listina.
Potrdilo podpišeta rektor univerze in dekan članice, na
kateri je potekalo izobraževanje.
Vsebino, obliko in postopek izdaje potrdila natančneje
ureja pravilnik, ki ureja izdajanje javnih in drugih listin univerze.
121.a člen
Kdor opravi vse obveznosti po programu oziroma po
drugi obliki neformalnega izobraževanja, ki nima javne veljavnosti, dobi potrdilo, ki ni javna listina.
Potrdilo podpiše odgovorna oseba izvajalca programa
(rektor, dekan ali direktor).
Obvezne sestavine potrdila so: podatki o udeležencu
izobraževanja, naslov programa izobraževanja, zaporedna
številka potrdila, datum izdaje potrdila, žig članice univerze
oziroma univerze ter podpis odgovorne osebe izvajalca programa.
Potrdilo ima lahko tudi druge sestavine, če je tako določeno s pravilnikom članice univerze. Če je izvajalec univerza,
so morebitne druge sestavine potrdila določene s pravilnikom, ki ureja izdajanje javnih in drugih listin univerze.

123. člen
Univerza podeljuje priznanje pomembnih umetniških del
v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme senat univerze.
V postopku volitev v naziv učiteljev in sodelavcev na
umetniških področjih je priznanje pomembnih umetniških del
enakovredno doktoratu znanosti.«
25. člen
V naslovu V. poglavja se za besedo »VISOKOŠOLSKI«
doda besedilo »TER RAZISKOVALNI«.
26. člen
V tretjem odstavku 136. člena se za besedo »visokošolske« doda »in raziskovalne«.
27. člen
V 139. členu se za besedo »Senat« dodajo besede »ali
znanstveni svet«.
28. člen
Naslov 8. podpoglavja V. poglavja se spremeni tako, da
se glasi: »Pravice in dolžnosti visokošolskih učiteljev (v nadaljevanju: učiteljev), znanstvenih delavcev in visokošolskih
in raziskovalnih sodelavcev v izobraževalnem procesu«.
29. člen
Členi od 156. do 160. člena se redakcijsko popravijo:
– v 156. členu se pred besedo »sodelavcev« doda besedilo »visokošolskih in raziskovalnih«,
– v 157. in 159. členu se pred besedo »sodelavec«
doda besedilo »visokošolski in raziskovalni«,
– v 158. členu se pred besedo »sodelavec« doda »in
raziskovalni«,
– v 160. členu se črta »in raziskovalce« in nadomesti
z »znanstvene delavce, visokošolske in raziskovalne sodelavce«.
30. člen
V V. poglavju se v celoti črtata 9. in 10. podpoglavje.
31. člen
V 181. členu se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»V pritožbenem postopku se smiselno uporabljajo določbe
upravnega postopka.«
32. člen
Za 200. členom se doda nov člen, ki se glasi:
»200.a člen
Univerza lahko za upravljanje s sredstvi ustanovi sklad.
Na predlog rektorja upravni odbor univerze sprejme sklep o
ustanovitvi ali ukinitvi in pravila o delovanju sklada.
Upravni odbor sklada, ki ima najmanj 11 članov, po svoji
funkciji sestavljajo dekani oziroma direktorji članic, predsednik sveta zaupnikov, predsednik študentskega sveta univerze
in glavni tajnik. Po položaju je član rektor, ki mu tudi predseduje.
Program sklada sprejme upravni odbor sklada z večino
glasov vseh članov po predhodnem soglasju upravnega odbora univerze.«
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33. člen
Za IX. poglavjem se doda besedilo novega poglavja,
ki se glasi:
»X. POSTOPEK SPREJEMANJA SPLOŠNIH AKTOV
UNIVERZE
200.b člen
Statutarna komisija je komisija senata in upravnega
odbora univerze, ki pripravlja in predlaga v sprejem senatu
in upravnemu odboru univerze predlog sprememb in dopolnitev statuta univerze in podaja mnenje organom univerze
o usklajenosti splošnih aktov univerze ter članic s statutom
univerze.
Statutarna komisija ima pet članov. En član komisije je
predstavnik študentov. Mandat članov traja štiri leta, razen
mandata predstavnika študentov, ki traja dve leti. Člane na
predlog rektorja in članic univerze imenuje senat univerze.
200.c člen
Statutarna komisija se lahko o statutarnih vsebinah v
okviru univerze in izven nje pri svojem delu posvetuje s pravno stroko in pridobiva njena mnenja.
Statutarna komisija dela v skladu s poslovnikom, ki ga
sprejme senat univerze in potrdi upravni odbor univerze.
200.d člen
Statut, njegove spremembe in dopolnitve ter drugi
splošni akti se oblikujejo in sprejemajo po potrebi ali kadar
to zahteva zakon ali drug predpis.
Predlog za začetek postopka sprejemanja sprememb
in dopolnitev statuta ali drugega splošnega akta poda rektor
univerze po lastni presoji ali na pobudo organov univerze ali
članic univerze.
Osnutek statuta ali splošnega akta oziroma njegove
spremembe in dopolnitve pripravijo strokovne službe univerze in delovna telesa univerze s področja, ki ga obravnava
splošni akt. Predlog sprememb in dopolnitev statuta pripravi
statutarna komisija.
200.e člen
Predlog sprememb in dopolnitev statuta ali drugega
splošnega akta univerze, ki ga sprejemata senat ali upravni
odbor univerze, se posreduje v najmanj petnajstdnevno obravnavo članicam univerze. Na osnovi osnutka ter pripomb
in predlogov članic univerze pripravi predlog splošnega akta
isto telo oziroma služba, ki je pripravila osnutek, in ga predloži v sprejem pristojnemu organu univerze.
200.f člen
Splošni akti univerze se objavijo na spletnih straneh
univerze in začnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih
drugače določeno.«
Prehodne in končne določbe
34. člen
Članice univerze prenovljene študijske programe po
določilih Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 63-2875/2004) in tega
statuta uvajajo postopoma in jih skladno z 48. členom taistega zakona uvedejo najpozneje v študijskem letu 2009/10.
Do vključno študijskega leta 2008/09 lahko članice univerze razpisujejo in izvajajo tudi dodiplomske in podiplomske
študijske programe za pridobitev izobrazbe in študijske programe za izpopolnjevanje, sprejete pred 11. 6. 2004.
Študenti, ki se vpišejo v študijske programe pred uvedbo študijskih programov iz prvega odstavka tega člena, se
izobražujejo in končajo izobraževanje pod pogoji, ki so veljali
pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 63-2875/2004),
vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.
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Študenti iz prejšnjega odstavka, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po študijskih programih,
v katere so se vpisali, nadaljujejo in končajo študij po novih
študijskih programih.
35. člen
Organi in delovna telesa univerze, ki to funkcijo opravljajo na dan uveljavitve tega statuta, jo opravljajo do izteka
mandata.
Dopolnitve sestave organov in delovnih teles univerze,
določenih s tem statutom, se opravijo v šestih mesecih od
uveljavitve sprememb in dopolnitev statuta. Novoizvoljenim
članom traja mandat do izteka mandata posameznega organa oziroma delovnega telesa univerze.
36. člen
Pravilnike iz poglavja IV.1. Izobraževalno delo univerze
sprejme pristojni organ univerze v šestih mesecih od uveljavitve tega statuta.
37. člen
Svoja pravila morajo članice uskladiti z določili tega
statuta v roku šestih mesecev po uveljavitvi sprememb in
dopolnitev statuta.
V roku devetih mesecev od uveljavitve sprememb in dopolnitev statuta se morajo organi članic preoblikovati skladno
z določili statuta. Novoizvoljenim članom organov članic traja
mandat do izteka mandata posameznega organa.
38. člen
Člani študentskega sveta stanovalcev Študentskega
doma v Portorožu opravljajo to funkcijo do konstituiranja
Študentskega sveta stanovalcev v skladu s statutom.
39. člen
Spremembe in dopolnitve statuta sprejmeta v enakem
besedilu upravni odbor in senat univerze, veljati pa začnejo
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-01/05
Predsednik
Upravnega odbora
Univerze na Primorskem
mag. Marjan Tkalčič l. r.

2027.

Rektorica
Univerze na Primorskem
dr. Lucija Čok l. r.

Razlage kolektivne pogodbe za zdravnike in
zobozdravnike v Republiki Sloveniji

Odbor za razlago kolektivne pogodbe za zdravnike in
zobozdravnike v RS je na podlagi 9. točke obligacijskih določb Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 22/96,
39/98, 46/98 in 97/00) na seji dne 12. 4. 2005 sprejel

RAZLAGE KOLEKTIVNE
POGODBE
za zdravnike in zobozdravnike v Republiki
Sloveniji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
2. Veljavnost kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike velja
na delodajalski strani za vse zavode, ki opravljajo zdravstve-
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no dejavnost, kot je opredeljeno v 2. točki splošnih določb
kolektivne pogodbe.
VI. DELOVNA RAZMERJA
12. Odsotnost z dela z oziroma brez nadomestila plače
38. člen
Kot aktivno sodelovanje pri športnih pripreditvah se
razume tudi zdravnikova prisotnost na tekmovanju zaradi
nudenja medicinske pomoči športnikom, zato ima zdravnik v
teh primerih pravico do odsotnosti z nadomestilom plače po
prvi alinei prvega odstavka 38. člena Kolektivne pogodbe za
zdravnike in zobozdravnike.
48. člen
Vsak zdravnik specializant, ki opravlja program specializacije na podlagi odločbe Zdravniške zbornice Slovenije,
ima pravico do odsotnosti z dela za pripravo specialističnega
izpita v trajanju, določenem s tretjo alineo 48. člena Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike. Ta odsotnost z
dela se všteje v čas trajanja specializacije, zato se program
specializacij na račun te odsotnosti ne podaljšuje.
Pravica do odsotnosti z dela zaradi priprave specialističnega izpita se v predvideni dolžini uveljavi pri zadnjem delodajalcu, pri katerem specializant opravlja kroženje v okviru
programa specializacije.
VII. PLAČE, DODATKI, NADOMESTILA, DRUGI OSEBNI
PREJEMKI

Uradni list Republike Slovenije
mesečnem znesku za vsak mesec, ko specializant specializira izven kraja stalnega bivališča svoje ožje družine, ne glede
na število opravljenih delovnih dni v posameznem mesecu.
Mesečni znesek dela nadomestila za ločeno življenje, ki
pomeni nadomestilo stroškov prehrane, pa se takšnemu
specializantu sorazmerno zmanjša za čas odsotnosti z dela
v posameznem mesecu.
Pojem ožje družine po 90. členu Kolektivne pogodbe
za zdravnike in zobozdravnike obsega zakonca, izvenzakonskega partnerja, otroke, izvenzakonske otroke in posvojence zdravnika. Za ožjega družinskega člana štejejo
tudi starši zdravnika, če zdravnik živi z njimi v skupnem
gospodinjstvu.
Pravica do nadomestila za ločeno življenje ni vezana na
Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št.
142/04). Nadomestilo za ločeno življenje pripada zdravniku
tudi v primeru, ko je takšno nadomestilo po davčnih predpisih obdavčeno. Citirana uredba torej ne vpliva na pravice
zdravnika, ki izhajajo iz kolektivne pogodbe za zdravnike in
zobozdravnike.
Razlaga odbora k
Aneksu h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike
v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 22/96)
1. člen
Zdravniški dodatek pripada vsem zdravnikom in zobozdravnikom, za katere velja kolektivna pogodba za zdravnike
in zobozdravnike.

2. Vrednotenje zdravnikovega dela

Predsednik
Odbora za razlago kolektivne pogodbe
za zdravnike in zobozdravnike v RS
Silvan Saksida, dr. med. l. r.

č) Dodatek za mentorstvo
71. člen
Mentorski dodatek pripada vsakemu zdravniku, ki je
določen, da v okviru svojega dela v rednem delovnem času
uvaja v delo kateregakoli zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca oziroma sodelavca ali študenta. Dodatek mu
pripada tudi v primeru, če mu je določeno opravljanje mentorstva pri uvajanju zdravnikov, drugih zdravstvenih delavcev
oziroma sodelavcev ali študentov v nove postopke in dejavnosti, kot tudi za opravljanje mentorstva pri usposabljanju
novih sodelavcev ter usposabljanju za drugo delovno mesto
oziroma nove delovne naloge.
89. člen
Prevoz na delo in z dela
Ob soglasju plačnika specializacije ali če so drugače
zagotovljena sredstva, je specializantu, ki opravlja specializacijo na podlagi odločbe Zdravniške zbornice Slovenije
izven kraja stalnega bivališča svoje ožje družine, potrebno
zagotoviti povračilo stroškov prevoza od kraja opravljanja
specializacije do kraja stalnega bivališča ožje družine in
nazaj enkrat tedensko pod pogojem, da svojo ožjo družino
najmanj enkrat tedensko tudi dejansko obiskuje.
e) Ločeno življenje
90. člen
Zdravniku, ki opravlja specializacijo izven kraja stalnega
bivališča svoje ožje družine in mu pripada dodatek za ločeno
življenje po 90. členu Kolektivne pogodbe za zdravnike in
zobozdravnike ter po razlagi istega člena (Uradni listi RS,
št. 3/04), izplačuje dodatek za ločeno življenje delodajalec, s
katerim ima specializant sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
Del nadomestila za ločeno življenje, ki pomeni nadomestilo stroškov stanovanja, se izplača specializantu v celotnem

2028.

Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti
cestnega gospodarstva (KPD-CG)

Komisija za razlago Kolektivne pogodbe dejavnosti
cestnega gospodarstva je na podlagi 66. člena Kolektivne
pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (Uradni list RS,
št. 135/04) in 4. člena Poslovnika o delu komisije za razlago
Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva na 1.
seji dne 7. 4. 2005 soglasno sprejela

RAZLAGO
KOLEKTIVNE POGODBE
dejavnosti cestnega gospodarstva (KPD-CG)
Prehrana med delom – 46. člen, prevoz na delo in z
dela – 47. člen, povračilo stroškov za opravljanje službenih prevozov – 48. člen, službena potovanja – 49. člen,
terenski dodatek – 50. člen, delo na oddaljenem gradbišču
– 51. člen.
Za določanje zgornjega zneska posameznih vrst povračil, določenih v členih od 46. do 51., se uporablja vsakokratni
veljavni predpis – uredba, od 1. 1. 2005 je to uredba o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prihodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 142/04).
Predsednica komisije
Ksenija Ocvirk l. r.
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OBČINE

AJDOVŠČINA

III. DEJAVNOST ZAVODA

3. člen
Ime zavoda je: Zdravstveni dom Ajdovščina.
Sedež zavoda je: Tovarniška cesta 3, Ajdovščina.
Zavod lahko spremeni ime in sedež zavoda samo s soglasjem ustanoviteljic.

5. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti skladno z mrežo javne
zdravstvene službe na primarni ravni, za območje občin
Ajdovščina in Vipava.
Osnovna zdravstvena dejavnost obsega:
– spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in zboljšanje zdravja
ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo
bolnikov in poškodovancev,
– preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in
drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega
zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami,
– zdravstveno vzgojo in svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
– preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,
– zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem zdravju,
– patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in
rehabilitacijo bolnikov na domu in oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih,
– nujno medicinsko pomoč in reševalno službo,
– zdravstvene preglede delavcev, športnikov, vojakov,
– ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo,
– diagnostične in terapevtske storitve.
Zavod izvaja specialistično ambulanto dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje, v skladu z
javno zdravstveno mrežo.
Zavod izvaja tudi druge zdravstvene storitve v skladu z
zakonom o zdravstveni dejavnosti:
– prodajo zdravstvenih storitev na trgu;
– programe za zdravo življenje,
– mrliško pregledno službo,
– koordinacijo organizacije zdravstvenega varstva in
zagotavljanje stabilnosti delovanja javne mreže,
– pedagoške naloge.
Zavod lahko izven dejavnosti javne službe opravlja ﬁnančne, knjigovodske in druge storitve za koncesionarje in
druge uporabnike, kamor spadajo:
– izobraževanje in organizacija seminarjev,
– opravljanje ﬁnančno-računovodskih in administrativnih del,
– čiščenje, pranje perila, vzdrževanje opreme in objektov, sterilizacija sanitetnega materiala,
– oddajanje prostih kapacitet v najem za potrebe zdravstvene dejavnosti,
– druge poslovne dejavnosti in informacijski sistem.
Zavod se pri oblikovanju in izvajanju programov za
krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja povezuje in sodeluje
z zdravstvenimi in drugimi organizacijami ter posamezniki iz
območja svojega delovanja.

4. člen
Za izvajanje dejavnosti na območju Občine Vipava ima
zavod organizacijsko enoto Zdravstveno postajo Vipava.
Notranjo organizacijo, organizacijske in strokovne enote
določi zavod s statutom.

6. člen
Dejavnost zavoda iz 5. člena se po standardni klasiﬁkaciji uvršča v:
N/85.121 Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost,

2029.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Ajdovščina

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96), 5. in 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ZZDej – UPB1 (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno
prečiščeno besedilo) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02), 16. člena
Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) sta
Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 20. 4. 2005 in
Občinski svet občine Vipava na seji dne 7. 4. 2005 sprejela

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Ajdovščina
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom Občina Ajdovščina in Občina Vipava
(v nadaljevanju: ustanoviteljici) uskladita delovanje javnega
zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina (v nadaljevanju: zavod)
s Sklepi o razdelitvi premoženja bivše občine Ajdovščina
med novonastalima občinama Ajdovščina in Vipava z dne
16. 2. 1996 in Sporazumom o razdelitvi premoženja z dne
7. 9. 2001 ter Zakonom o zdravstveni dejavnosti, urejata
status javnega zavoda, razmerja med ustanoviteljicama in
zavodom ter temeljna vprašanja organizacije, dejavnosti in
ﬁnanciranja zavoda.
Ustanoviteljici sta na podlagi dokumentov delitvene bilance iz prvega odstavka tega člena pravni naslednici dosedanje ustanoviteljice Zdravstvenega doma Ajdovščina.
Zdravstveni dom Ajdovščina je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod vložkom št.
1/01756/00.
2. člen
Imeni in sedeža ustanoviteljic sta:
– Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, Ajdovščina,
– Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipava.
II. STATUSNI DOLOČBI
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N/85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena
dejavnost,
N/85.130 Zobozdravstvena dejavnost,
N/85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki,
N/85.143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.,
DL/33.10 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov,
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.,
K/74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
K/74700 Čiščenje objektov in opreme,
K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
K/74.853 Druga splošna tajniška opravila,
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
K/73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju medicine,
K/72.220 Oskrba z računalniškimi programi,
K/72.300 Obdelava podatkov,
K/72.400 Omrežne podatkovne storitve,
K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi,
K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem,
K/71.340 Dajanje drugih strojev v najem,
O/93.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Zavod lahko spremeni dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic in pristojnega ministrstva po predhodnem mnenju
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
IV. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni vodja,
– strokovni svet.
Zavod lahko ima tudi druge organe, ki jih določa zakon
ali statut zavoda.

kov.

8. člen
Svet zavoda ima devet članov:
– pet predstavnikov ustanoviteljic,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– dva predstavnika zavarovancev in drugih uporabni-

Predstavnike ustanoviteljic imenujeta občini Ajdovščina
in Vipava v skladu s svojim statutom. Občina Ajdovščina
imenuje v svet zavoda tri predstavnike, Občina Vipava pa
dva predstavnika.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda
na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve so veljavne, če se jih
udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ glasov delavcev, ki so volili. Postopek
za izvolitev predstavnikov delavcev se določi s statutom ali
drugim splošnim aktom zavoda.
Predstavnike zavarovancev in drugih uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna
enota Nova Gorica.
Mandat članov sveta traja štiri leta in so po preteku te
dobe lahko še enkrat imenovani oziroma izvoljeni.
9. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki:
1. sprejema statut in druge splošne akte, za katere je
tako določeno v statutu,
2. predlaga ustanoviteljicama spremembo dejavnosti,
3. sprejema program dela in razvoja zavoda, letni delovni načrt in poročilo o njegovem izvrševanju,
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4. sprejema ﬁnančni načrt in zaključni račun zavoda in
spremlja poslovanje zavoda,
5. imenuje in razrešuje direktorja v soglasju z ustanoviteljicama,
6. na predlog direktorja imenuje in razrešuje strokovnega vodjo,
7. daje ustanoviteljicama in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
8. daje soglasje k sklepanju pogodb in k odločitvam, za
katere je tako določeno v statutu,
9. odloča o najemanju dolgoročnih kreditov v soglasju
z ustanoviteljicama,
10. določa pogoje za oddajo prostorov in opreme v
najem,
11. sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in ﬁnanciranje nadstandardnih storitev,
12. sprejema program razreševanja presežnih delavcev
zavoda,
13. odloča o povečani delovni uspešnosti za zaposlene
v zavodu, letni nagradi direktorju in delovni uspešnosti direktorja v skladu z veljavnimi predpisi, za kar si mora pridobiti
soglasje ustanoviteljic,
14. opravlja druge naloge v skladu z zakoni, tem odlokom in statutom zavoda.
10. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem
ustanoviteljic.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku mandata
lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je na podlagi javnega razpisa lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
1. ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali zdravstvene smeri,
2. najmanj pet let delovnih izkušenj, od teh vsaj tri leta
na vodstvenih delovnih mestih,
3. predloži program razvoja zavoda.
S statutom zavoda se lahko določijo še drugi pogoji, ki
jih mora direktor izpolnjevati.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim
pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen
čas, za čas trajanja mandata.
Direktorju, ki je bil imenovan po splošnih aktih zavoda,
veljavnih do uveljavitve tega odloka, je imel delovno razmerje
sklenjeno za nedoločena čas in ni ponovno imenovan za
direktorja, se v skladu s sistemizacijo delovnih met in kadrovskim načrtom ponudi delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
11. člen
Če se na razpis nihče ne prijavi, če nihče od prijavljenih
kandidatov ni izbran ali če direktorju predčasno poteče mandat, imenuje svet zavoda vršilca dolžnosti direktorja, izmed
strokovnih delavcev zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov,
vendar največ za eno leto.
12. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko direktorju preneha
pogodba o zaposlitvi po zakonu, ki ureja delovna razmerja,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in
splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov
organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom
povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno
opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
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Za razrešitev direktorja se smiselno uporabi postopek
za njegovo imenovanje. Podrobneje se razrešitev direktorja
uredi v statutu zavoda.
13. člen
Direktor vodi in organizira delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda ter opravlja še naslednje naloge:
– pripravlja predloge programa dela in razvoja zavoda,
ﬁnančnega načrta, poročil o izvajanju dejavnosti in poslovanju zavoda,
– določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij, o razporejanju delavcev k določenim
nalogam, disciplinski odgovornosti, imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– sprejema splošne akte zavoda, za katere je tako določeno v statutu,
– izvršuje odločitve sveta zavoda,
– opravlja druge naloge na podlagi zakona, statuta in
tega odloka.
14. člen
Strokovno delo zavoda vodi strokovni vodja, ki ga imenuje in razrešuje svet zavoda. Strokovni vodja se imenuje
izmed strokovnih delavcev zavoda, na predlog direktorja po
predhodnem mnenju strokovnega sveta.
Za strokovnega vodjo je lahko imenovan kandidat, ki
ima univerzitetno izobrazbo zdravstvene smeri, izpolnjuje
pogoje za opravljanje zdravniškega poklica in ima najmanj
pet let delovnih izkušenj.
Mandat strokovnega vodje traja štiri leta in je po preteku
mandata lahko ponovno imenovan.
Naloge, pooblastila in odgovornosti ter drugi pogoji in
postopek imenovanja strokovnega vodje se določijo v statutu
zavoda.
15. člen
Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda.
Strokovni svet obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih iz dejavnosti zavoda, določa strokovne podlage za
programe dela in razvoja, daje svetu in direktorju mnenja
in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj
dejavnosti ter opravlja druge naloge, določene s statutom
zavoda.
Sestava in način oblikovanja ter druge naloge strokovnega sveta se določijo v statutu zavoda.
V. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
16. člen
Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda,
določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti organov zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna
za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z
zakoni in tem odlokom.
17. člen
Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic, z dvotretjinsko večino vseh članov sveta zavoda.
Če ustanoviteljici ne odgovorita ali odločita o soglasju k
statutu v roku 60 dni od datuma prejema zahteve za soglasje,
se šteje, da je soglasje dano.
18. člen
V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi
druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja,
pomembna za delo in poslovanje zavoda.
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s statutom zavoda.
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VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
19. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje
Slovenije,
– po pogodbah z zavarovalnicami za prostovoljno
zdravstveno zavarovanje,
– s plačili za opravljene storitve na trgu,
– iz sredstev proračunov ustanoviteljic,
– po pogodbah z Ministrstvom za zdravje,
– iz drugih poslovnih razmerij,
– z dotacijami, darili in iz drugih virov v skladu z zakonom.
Ustanoviteljici zagotavljata sredstva za investicije in
programe, za katere je po zakonih pristojna občina, na podlagi skupnega dogovora. Ustanoviteljici lahko zagotavljata
sredstva tudi za druge programe, za katere ugotovita, da so
v interesu občine.
20. člen
Za izboljšanje materialnih pogojev dela, nabavo speciﬁčne in nadstandardne opreme, izvedbo nadstandardnega
programa oziroma izvajanje izrednih aktivnosti lahko zavod
zbira sredstva od donatorjev neposredno ali preko donatorskega sklada.
21. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod: nepremičnine,
oprema in drugo premoženje, je last ustanoviteljic. Ustanoviteljici dajeta zavodu v upravljanje naslednje nepremičnine
za izvajanje dejavnosti:
– zemljišče in objekt zdravstvenega doma v Ajdovščini,
Tovarniška cesta 3, parcelna številka 1028 in 1322 k.o. Ajdovščina, ki je lastnina Občine Ajdovščina,
– zemljišče in objekt prizidka I. k zdravstvenemu domu
v Ajdovščini, Tovarniška cesta 3, parcelna številka 1018/3
k.o. Ajdovščina, ki je solastnina Občine Ajdovščina in Občine
Vipava, v deležu iz delitvene bilance,
– prostore za zdravstveno dejavnost v prizidku II. k
zdravstvenemu domu v Ajdovščini, Tovarniška cesta 3, na
parcelni številki 1326/1 k.o. Ajdovščina, ki je lastnina Občine
Ajdovščina,
– zemljišče in objekt zdravstvene postaje v Vipavi, parcelna številka 1713/2, 57, 58/1 vse k.o. Vipava, ki je lastnina
Občine Vipava.
Ustanoviteljici zagotavljata, v skladu z zakonom, materialne pogoje za delo in razširitev dejavnosti zavoda, vsaka za
dejavnost, ki se izvaja na območju občine ustanoviteljice. Za
zagotavljanje materialnih pogojev za dejavnosti, ki se zaradi
speciﬁke izvajajo na enem mestu in služijo potrebam obeh
občin, se ustanoviteljici dogovorita o skupnem zagotavljanju
materialnih pogojev in določita obveznosti posamezne ustanoviteljice, glede na interes in glede na določila delitvene
bilance.
22. člen
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, uporablja pa jih na način, kot to določata zakon
in ta odlok.
Zavod ne more odtujiti nepremičnega premoženja ali
ga obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja
ustanoviteljice, ki je lastnica nepremičnega premoženja. Za
nepremičnine, ki so skupna lastnina obeh ustanoviteljic, si
mora zavod pridobiti soglasje obeh ustanoviteljic.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren
ustanoviteljicama.
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanoviteljic
s skrbnostjo dobrega gospodarja v interesu ustanoviteljic.
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VII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD
ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
23. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporabi zavod za izvajanje in razvoj dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki lahko zavod uporabi
tudi za plače zaposlenim, po predhodnem soglasju ustanoviteljic.
O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odloča
svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
24. člen
Če je v letnem poslovanju zavoda izkazan primanjkljaj
prihodkov, mora zavod izdelati predlog za pokritje primanjkljaja. O načinu kritja primanjkljaja odloči svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
Primanjkljaj sredstev iz naslova preveč izplačanih plač
krije zavod.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
25. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. V pravnem
prometu zastopa in predstavlja zavod direktor.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi,
s katerimi razpolaga, razen z nepremičnim premoženjem, za
kar si mora pridobiti predhodno soglasje ustanoviteljic.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge posle
samo v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in
vpisna v sodni register.
IX. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
26. člen
Zavod je dolžan predložiti ustanoviteljicama letno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih poslovanja za preteklo leto
do 28. februarja tekočega leta.
Zavod je dolžan tudi med letom obveščati ustanoviteljici
o pomembnejših vprašanjih delovanja zavoda.
Zavod je dolžan dajati podatke, potrebne za spremljanje
poslovanja in izvajanja dejavnosti in v statistične namene,
tudi drugim pooblaščenim institucijam.
27. člen
Zavod mora od ustanoviteljic pridobiti soglasje k:
– spremembi imena in sedeža zavoda,
– statutu in njegovim spremembam,
– spremembi ali razširitvi dejavnosti,
– imenovanju in razrešitvi direktorja,
– teritorialni organizaciji dejavnosti,
– investicijam in obsežnejšemu investicijskemu vzdrževanju stavb,
– prometu z nepremičninami,
– povečani delovni uspešnosti za zaposlene v zavodu
in enkratni letni nagradi direktorja,
– pridobiti druga soglasja in mnenja, določena z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
Če ustanoviteljici ne odgovorita ali odločita o posameznem soglasju oziroma mnenju iz prejšnjega odstavka v roku
60 dni od dneva prejema zahtevka, se šteje, da je soglasje
dano.
28. člen
Zavod sodeluje s koncesionarji in drugimi izvajalci
zdravstvenih storitev pri izvajanju javne mreže osnovnega
zdravstvenega varstva.
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Zavod je dolžan ponuditi koncesionarjem oziroma drugim najemnikom možnost najema poslovnih prostorov za
izvajanje zdravstvene dejavnosti, ki jih ne potrebuje za opravljanje lastne dejavnosti. Najemno pogodbo sklenejo zavod,
najemnik in lastnik prostorov. Sredstva najemnine se porabijo
za vzdrževanje prostorov in opreme zavoda.
29. člen
Ustanoviteljici sta dolžni zavodu zagotavljati sredstva za
njegovo delo v skladu z zakonom in v okviru dogovorjenega
programa.
Ustanoviteljici bosta pri podeljevanju koncesij za zdravstveno dejavnost sodelovali z zavodom.
30. člen
Ustanoviteljici uredita s pogodbo način uresničevanja
ustanoviteljskih pravic, obveznosti in odgovornosti do zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Direktor opravlja svojo funkcijo do izteka mandata.
Do imenovanja strokovnega vodje po tem odloku opravlja naloge dosedanji strokovni vodja. Strokovni vodja se
imenuje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Svet zavoda se mora konstituirati v skladu z določili
tega odloka v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Sedanjemu svetu zavoda se podaljša mandat do konstituiranja novega sveta zavoda.
Strokovni svet nadaljuje z delom do konstituiranja strokovnega sveta po usklajenem statutu zavoda.
32. člen
Svet zavoda sprejme oziroma uskladi statut zavoda
s tem odlokom, v roku šest mesecev od dneva uveljavitve
tega odloka.
Zavod mora ostale splošne akte uskladiti s tem odlokom
in statutom v roku treh mesecev od uveljavitve statuta.
Do sprejema statuta in uskladitve drugih aktov s tem
odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih aktov,
kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
33. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odločba o ustanovitvi samostojnega javnega zavoda Zdravstveni
dom Ajdovščina, številka 026-7/91, z dne 28. 3. 1991, in
sprememba in dopolnitev odločbe številka 026-7/91, z dne
2. 7. 1992.
34. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
ko ga v enakem besedilu sprejmeta občini ustanoviteljici, in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 026-1/2005
Ajdovščina, dne 21. aprila 2005.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.
Št. 14000-1/2005
Vipava, dne 21. aprila 2005.
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l. r.
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Odlok o lokacijskem načrtu za čistilno napravo
Braslovče

Št.

50 / 20. 5. 2005 /

Stran

4991

Manipulacijske površine in dovozna cesta so lahko v asfaltni ali betonski izvedbi, opremljene z lovilci olj in maščob.
Pogoji za krajinsko oblikovanje

Na podlagi 12., 23. in 175. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 16. člena
Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00,
16/03) je Občinski svet občine Braslovče na 13. redni seji
dne 16. 6. 2004 sprejel

5. člen
Funkcionalno zemljišče bo zavarovano z ograjo do višine 2,50 m in zasajeno z drevjem minimalne višine 2,00
m. Okolice objektov bodo zatravljene, zasajene z okrasnimi
grmovnicami in drevjem.

ODLOK
o lokacijskem načrtu za čistilno napravo
Braslovče

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE

I. SPLOŠNO DOLOČILO
1. člen
Na podlagi določil Dolgoročnega plana občine Žalec
za obdobje do leta 2000 (Uradni list RS, št. 21/90 z dopolnitvami) se sprejme Lokacijski načrt za čistilno napravo
Braslovče, ki ga je pod številko 021/01-02 izdelala Vizura
d.o.o. iz Celja.
II. MEJA, OBSEG IN NAMEN LOKACIJSKEGA NAČRTA
2. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta zajema parcelo
287/1 k.o. Braslovče, v površini 2500 m2. Lokacija predstavlja skrajni jugovzhodni del naselja Braslovče ob potoku
Trebnik.
3. člen
Namen lokacijskega načrta so izgradnja čistilne naprave
kapacitete do 1200 PE (dve liniji po 600 PE), manipulacijsko
dvorišče za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, pomožni
– servisni objekt ter energetska, prometna in komunalna infrastruktura, ki je potrebna za delovanje čistilne naprave.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA
OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
Pogoji za arhitektonsko in urbanistično oblikovanje
4. člen
Predvidena je izgradnja čistilne naprave kapacitete do
1200 PE (dvakrat po 600 PE), ki zajema naslednje objekte:
– dva bazena dimenzij 11,50 × 15,50 m,
– zgoščevalec blata ﬁ 2,50 m,
– akumulacijski bazen očiščene vode ﬁ 2,50 m,
– rotirajoče sito.
Oba bazena, zgoščevalec blata, akumulacijski bazen in
objekt rotirajočega sita so predvideni v zelenici in so delno
vkopani v zemljo.
Poleg objekta čistilne naprave je na manipulacijskem
dvorišču predvideno tudi ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, ki vsebuje:
– 6 kontejnerjev za ločeno zbiranje kosovnih odpadkov
Kontejnerji za ločeno zbiranje odpadkov so predvideni
kot boksi iz prefabriciranih elementov ali kot kovinski kontejnerji.
– pomožni objekt za potrebe skladišča, garaže, pisarne
in sanitarij
Pomožni objekt je lahko v montažni ali klasični izvedbi
z dvokapno simetrično streho v naklonu ca. 35°.

6. člen
Prometna ureditev
Dostop do območja čistilne naprave je predviden z obstoječe lokalne ceste, ki poteka na severozahodnem delu in
preko obstoječe servisne ceste. Za potrebe čistilne naprave
je potrebno obstoječo servisno cesto rekonstruirati, tako, da
bo imelo vozišče širino 3 m ter obojestranski bankini 0,50 m.
Vozišče bo asfaltirano, meteorne vode se bodo s pomočjo
vzdolžnih in prečnih sklonov odvajale na zelene površine.
Dovodni kolektor in iztoki iz čistilne naprave
Dovod odpadnih vod iz naselja Braslovče je delno že
zgrajen in poteka iz severovzhodne strani in ima premer DN
600 mm. Iztok iz čistilne naprave v potok Trebnik je predviden preko iztočnega kanala na zahodni strani ureditvenega
območja čistilne naprave, na mestu, kjer je sedanji iztok
kanalizacije.
Interna fekalna kanalizacija
Fekalna kanalizacija je predvidena iz PVC cevi raznih
premerov. Položene morajo biti na ustrezni globini ter na
prečkanjih z ostalimi komunalnimi vodi in pod voznimi površinami ustrezno zaščitene.
Meteorna kanalizacija
Meteorne vode s platoja pred objekti, kjer bo potekala
manipulacija z odpadki, se vodijo v interno fekalno kanalizacijo in nazaj v tehnološki proces čiščenja.
Vodovodno omrežje
Za potrebe tehnološkega procesa v čistilni napravi, za
hidrantno omrežje ter za ostale potrebe je predvidena izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja, kot odcepa od obstoječega vodovoda. Predvideni vodovod mora biti primerno
dimenzioniran, položen na ustrezno globino in zavarovan
pred poškodbami, še posebej na mestih predvidenih križanj
z ostalimi komunalnimi vodi.
Električno omrežje
Predvidena čistilna naprava se bo napajala iz obstoječe TP 20/0,4 MV Rakovlje šola, do koder bo po posebnem
projektu potrebno položiti nizkonapetostni priključek. Preko
območja čistilne naprave poteka 20 kV daljnovod, ki ga je
potrebno v križni razpetini ojačati, varnostna višina pa mora
znašati minimalno 7,00 m.
Telefonsko omrežje
Do servisnega objekta je potrebno zgraditi telefonski
priključek od obstoječega omrežja, ki poteka v naselju Rakovlje.
Ogrevanje
Ogrevanje pomožnega objekta, kot tudi čistilne naprave, bo rešeno z uporabo individualnega kurilnega sistema.
Odpadki
Vsi odpadki, tako komunalni kot odpadki, nastali v procesu čiščenja, se bodo zbirali na za to določenih mestih in
se bodo redno odvažali.
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V. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJA
NARAVE IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
7. člen
ZRAK
Večjih emisij v zrak iz čistilne naprave ni predvidenih.
Čistilna naprava bo vkopana. Dostop do bazenov bo mogoč
samo preko revizijskih jaškov.
VODE
Vpliv odpadne vode v podtalje bo onemogočen z izgradnjo vodotesnih bazenov. V tehnološkem postopku očiščena
voda se bo odvajala v potok Trebnik. Parametri očiščene
vode morajo izpolnjevati zakonsko predpisane vrednosti, ki
se določijo v tehnološkem projektu.
TLA
Interne odpadne vode se vodijo v interno kanalizacijo,
nekontroliranih izpustov onesnaženih voda v tla ne bo.
HRUP
Lokacija čistilne naprave je uvrščena po Uredbi o hrupu
v naravnem in življenjskem okolju v III. območje varstva pred
hrupom. Elementi čistilne naprave, ki povzročajo hrup, bodo
zvočno izolirani. Drugih stalnih prekomernih virov hrupa na
obravnavanem območju ni.
OHRANJANJE NARAVE
Pri načrtovanju posegov je potrebno upoštevati splošna
načela ohranjanja narave.
KULTURNA DEDIŠČINA
Ureditveno območje čistilne naprave Braslovče ne leži
v območju zavarovanega kulturnega spomenika trga Braslovče.
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– znotraj ureditvenega območja lokacijskega načrta je
mogoča tudi drugačna razmestitev objektov, kolikor to utemeljuje tehnologija,
– mogoči so tudi odmiki od tras načrtovane prometne,
energetske in komunalne infrastrukture ob pogoju, da so
usklajeni s posameznimi upravljalci le-teh.
Spremembe ne smejo ovirati realizacije lokacijskega
načrta in morajo biti v skladu s predpisi, ki se nanašajo na
varovanje okolja.
IX. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled na občini Braslovče.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04/04
Braslovče, dne 16. junija 2004.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l. r.

VI. POGOJI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
8. člen
POŽARNO VARSTVO
Za zagotovitev požarne varnosti je potrebno izvesti
hidrantno omrežje in omogočiti dovoz interventnih vozil neposredno do objekta. Zagotoviti je potrebno ustrezne odmike
med objekti in omogočiti varen umik za ljudi.
POTRESNO VARSTVO
Zaradi potresnega varstva je potrebno pri projektiranju
objektov upoštevati normative za potresno cono.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
9. člen
Predvidena čistilna naprava je načrtovana za 1200 PE
(dve liniji po 600 PE) in jo je glede na potrebno število enot
mogoče izgrajevati tudi etapno. Kot samostojne etape je
mogoče zgraditi tudi objekte za ločeno zbiranje odpadkov in
servisni objekt. Vsaka od možnih etap mora biti načrtovana
tako, da ne ovira ostalih etap; komunalna, energetska in prometna infrastruktura pa tako, da bo vsaki od nadaljnjih etap
omogočala priključevanje nanjo oziroma omogočala delovanje posameznih etap, ne glede na njihovo izgradnjo.
VIII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
10. člen
Znotraj ureditvenega območja LN so mogoča sledeča
odstopanja pri velikosti objektov, ureditvi načrtovanega območja ter potekih tras načrtovane prometne, energetske in
komunalne infrastruktura:
– kolikor se izkažejo kot utemeljena, so pri objektih mogoča odstopanja tako v horizontalnih kot tudi višinskih gabaritih. Odmiki od ograje kompleksa oziroma zunanje gradbene
linije morajo ostati nespremenjeni,

BREŽICE
2031.

Navodilo za predstavnike Občine Brežice v
organih upravljanja javnih zavodov, skladov in
agencij ter drugih organizacijah

Na podlagi 30. člena Statuta občine Brežice (Uradni
list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) in Odloka o organizaciji in
delovnem področju Občinske uprave občine Brežice (Uradni
list RS, št. 57/99) izdajam

NAVODILO
za predstavnike Občine Brežice v organih
upravljanja javnih zavodov, skladov in agencij
ter drugih organizacijah
1. člen
S tem navodilom se določa sodelovanje med predstavniki Občine Brežice v organih upravljanja javnih zavodov,
skladov in agencij ter drugih organizacijah (v nadaljevanju:
predstavnik oziroma organizacija), županom oziroma oddelki, ki pokrivajo področja dela posameznih organizacij.
2. člen
Župan določi strokovnega delavca oziroma kontaktno
osebno za sodelovanje s predstavnikom za posamezen
organ upravljanja oziroma za posamezne vrste organizacij, in
sicer za že imenovane predstavnike po izdaji tega navodila,
sicer pa ob izdaji sklepa o imenovanju predstavnika.
Župan predstavnika pisno obvesti o tem, katera kontaktna oseba mu je določena in kdo jo nadomešča v primeru
odsotnosti.
3. člen
Predstavnik je dolžan pred obravnavo na seji organa
upravljanja pridobiti mnenje kontaktne osebe, in sicer predvsem v primeru predvidene obravnave:
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– statuta, akta o notranji organizaciji in sistemizaciji ter
drugih aktov organizacije,
– programa dela, ﬁnančnega načrta ter poslovnega poročila,
– imenovanja ali razrešitve direktorja organizacije,
– imenovanja ali odpoklica predsednika organa upravljanja,
– v drugih primerih, pomembnih za ﬁnančno ali strokovno poslovanje organizacije.
4. člen
Predstavnik pridobi pisno mnenje kontaktne osebe na
podlagi predloženih gradiv, izjemoma, v nujnih primerih, pa
po telefonu.
5. člen
Predstavnik je dolžan kontaktni osebi poročati o določitvah glede vprašanj iz 3. člena tega navodila.
6. člen
Kontaktna oseba zagotovi mnenje, ki je predmet tega
navodila, vsaj en dan pred sejo.
V primeru, da predstavnik ne dobi odgovora do seje
upravnega organa, se šteje, da k predlogu ali h gradivu ni
pripomb oziroma posebnega stališča, ki naj bi ga predstavnik
na seji zastopal.
7. člen
Kontaktna oseba predstavnika obvešča o zadevah, pomembnih za delo organizacije (npr. sprejetem planu investicij, ki se nanašajo na organizacijo o novih programih in
usmeritvah na področju dela organizacije itd).
8. člen
V primeru, da predstavnik ne upošteva tega navodila,
lahko župan občinskemu svetu predlaga njegovo razrešitev
oziroma ga razreši sam, kolikor je to v njegovi pristojnosti.

Št.

11. člen
Navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 038-1/2005
Brežice, dne 12. maja 2005.

1. člen
S tem odlokom se določa višina proračuna Občine
Cerkno za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine.
S proračunom za leto 2005 se zagotavljajo sredstva za
ﬁnanciranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom
in občinskimi predpisi opravlja Občina Cerkno.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in
odhodkov, račun ﬁnančnih terjatev in naložb ter račun ﬁnanciranja.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
(v tisoč tolarjev)
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

70

71

72

73
74

40

41

CERKNO
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 25. člena
Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski
svet občine Cerkno na 16. redni seji dne 5. 5. 2005 sprejel
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1. SPLOŠNA DOLOČBA

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l. r.

2032.

Stran

ODLOK
o proračunu Občine Cerkno za leto 2005

9. člen
To navodilo se smiselno uporablja tudi za predstavnike
zaposlene na občini.
10. člen
S tem navodilom preneha veljati navodilo, izdano dne
20. 9. 2000. Župan s temi navodili seznani vse že imenovane
predstavnike v roku 15 dni od objave teh navodil v Uradnem
listu RS.
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42
43

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 nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih inštitucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)
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

Proračun
leta 2005
962.111
591.187
419.980
345.936
38.765
35.279
171.207
118.757
2.624
242
27.330
22.254
9.560
2.800
6.760
3.090
3.090
358.274
358.274
1.011.756
268.901
54.100
8.535
196.853
1.620
7.793
336.781
8.904
169.380
35.698
122.799
364.390
364.390
41.684
12.200
29.484
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) I.-II.
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750 +751 +752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
X. NETO ZADOLŽEVANJE
XI. NETO FINANCIRANJE
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2004
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-49.645

7.800
7.800

10.000
10.000
-2.200
31.500
31.500
1.290
1.290
-21.635
30.210
49.645
21.635

Splošni del občinskega proračuna – sestavljen po ekonomski klasiﬁkaciji javnoﬁnančnih prejemkov in izdatkov na
ravni podskupin kontov, posebni del – bilanca prihodkov in
odhodkov, ki je sestavljena po funkcionalni klasiﬁkaciji po
področjih proračunske porabe, ter načrt razvojnih programov
so priloga k temu odloku.
3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
3. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostnih možnostih proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se
kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih
prejemkov.
4. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski
prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v
proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov ﬁnančnega
načrta in proračuna.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki: prejeta sredstva iz državnega proračuna
za investicije, odstopljena državna taksa za obremenjevanje
voda, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih
cest, požarna taksa, prihodki ožjih delov lokalne skupnosti
(prispevki občanov), sredstva proračunskega stanovanjskega sklada, sredstva iz nadomestila za urejanje stavbnih
zemljišč. Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje
obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto, za kar
se poveča obseg sredstev v ﬁnančnem načrtu uporabnika
in proračunu.
6. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog s svojega področja

v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene, opredeljene s proračunom.
Sredstva za redno dejavnost proračunskih porabnikov
se dodeljujejo v obliki mesečnih dotacij, vendar ob hkratnem
upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna in zapadlosti
posameznih obveznosti. Sredstva za amortizacijo se nakazujejo trimesečno.
7. člen
Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti,
ki se izplačujejo iz proračuna, se mora upoštevati 30–dnevni
plačilni rok, za investicijske odhodke pa 60–dnevni plačilni
rok. Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni in posredni
uporabnik prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. Če je na
računu, situaciji ali v pogodbi določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku in na način,
ki je določen v tem odloku.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo za plačevanje
že opravljenih dobav in storitev. Predplačilo je možno le v
primeru, če je utemeljeno z vidika gospodarnosti in primerno
zavarovano.
8. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni
pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo
gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o
javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev
dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male
vrednosti, ki ga izda župan.
9. člen
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti,
ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta
postavka v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo
v naslednjih letih iz naslova investicij (za skupino postavk
»42 – investicijski odhodki« in »43 – investicijski transferi«
– dejavnosti), ne smejo presegati 25% teh pravic porabe v
sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Za večletne investicije, v skladu z investicijskimi programi, ki jih je sprejel občinski svet in so predmet soﬁnanciranja,
se ta omejitev ne nanaša.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
naslednjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne
smejo presegati 20% pravic porabe posamezne postavke v
sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi proračunske rezerve – stalna rezerva, ki je namenjena odpravljanju posledic naravnih nesreč,
– odloča o uporabi splošne proračunske rezervacije,
– odloča o dinamiki porabe sredstev proračuna,
– upravlja s prostimi denarnimi sredstvi proračuna, ob
upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, ter o pridobitvi in odtujitvi premičnin, če vrednost posamezne transakcije v proračunskem letu na presega 4.000.000,00 SIT,
– odobri prerazporeditev proračunskih sredstev med
proračunskimi postavkami, če s tem ni bistveno ogroženo
izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva,
vendar največ do višine 10% proračunske postavke, o čemer
mora polletno poročati občinskemu svetu.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto
oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri
planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika
proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto
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se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru
sredstev posameznega uporabnika.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih,
se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katero se
nanašajo.
11. člen
Za zakonita in namenska izplačila in uporabo sredstev
iz proračuna so odgovorni odredbodajalci, ki so določeni na
podlagi posebnega sklepa župana. Za zakonito in namensko uporabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu
uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ
uporabnika sredstev.
12. člen
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni
pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela
in ﬁnančni načrt za leto 2005, ki je usklajen s proračunom,
v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev
po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji
ekonomske klasiﬁkacije javnoﬁnančnih tokov.
13. člen
Za leto 2005 se oblikuje stalna rezerva v višini 4,250.000
SIT, splošna proračunska rezervacija pa v višini 3,543.000
SIT.
Proračunska rezerva – stalna rezerva je namenjena
za ﬁnanciranje izdatkov za namene iz 2. odstavka 49. člena
Zakona o javnih ﬁnancah.
Splošna proračunska rezervacija pa se razporeja za
nepredvidene namene, opredeljene v 42. členu Zakona o
javnih ﬁnancah, in sicer:
– za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva,
– za nepredvidene namene, za katere se med letom
izkaže, da v proračunu zanje niso zagotovljena sredstva
v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo
mogoče načrtovati.
Porabljena sredstva proračunskih rezerv se razporedijo
pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanjo odpre nova postavka.
O uporabi sredstev proračunskih rezerv v posameznem
primeru do višine 1,000.000 SIT odloča župan na predlog za
ﬁnance pristojne službe občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
14. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše plačilo dolga,
če je le-ta manjši od stroškov postopka sodne izterjave.
15. člen
Sestavni del proračuna so tudi ﬁnančni načrti krajevnih
skupnosti, ki jih morajo le-te predložiti v potrditev v 30 dneh
po sprejemu proračuna.
Krajevna skupnost v okviru svojih nalog in ﬁnančnega
načrta sklepa pravne posle. Pravni posel, ki presega vrednost 1,000.000 SIT, velja le ob poprejšnjem soglasju sveta
krajevne skupnosti in župana.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
Občinski svet odloča o dolgoročni zadolžitvi za ﬁnanciranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb,
do višine, ki ne sme presegati 10% realiziranih prihodkov v
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letu pred zadolževanjem. Odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne sme preseči 5% primerne porabe.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan ob predhodnem
soglasju Ministrstva za ﬁnance.
17. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za ﬁnanciranje nalog javne porabe, vendar največ
do višine 5% sprejetega proračuna. Kratkoročni kredit mora
biti odplačan do konca proračunskega leta.
18. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica
je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občinskega
sveta. Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
19. člen
Občina lahko daje poroštvo za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,
do višine 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje
poroštvo. Izdano poroštvo se šteje v obseg možnega zadolževanja občine.
O dajanju poroštev odloča občinski svet.
5. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Cerkno v letu
2006, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list RS.
Št. 40302-0001/2005-06
Cerkno, dne 5. maja 2005.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

2033.

Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi
zavoda kot lokalne turistične organizacije
Občine Cerkno

V skladu z določili Zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98), Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 12/99), 2. člena
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in na
podlagi 25. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št.
48/95) je Občinski svet občine Cerkno na 16. redni seji dne
5. 5. 2005 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi zavoda kot
lokalne turistične organizacije Občine Cerkno
1. člen
V Odloku o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične
organizacije Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 65/00) se v
prvem odstavku 3. člena za sedanjo peto alineo doda besedilo nove dejavnosti »DE/22.240 priprava za tisk«, za sedanjo
deseto alineo doda besedilo nove dejavnosti »G/52.630 trgo-
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vina na drobno zunaj prodajaln« in besedilo nove dejavnosti
»H/55.100 dejavnost hotelov in podobnih obratov«, za sedanjo enajsto alineo doda besedilo nove dejavnosti »H/55.303
dejavnost slaščičarn, kavarn«, za sedanjo dvaindvajseto
alineo doda besedilo nove dejavnosti »O/92.110 snemanje
ﬁlmov in videoﬁlmov« ter za sedanjo osemindvajseto alineo
doda besedilo nove dejavnosti »O/92.522 varstvo kulturne
dediščine«.
2. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00201-0001/2005-02
Cerkno, dne 5. maja 2005.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

2034.

1. člen
V Pravilniku o denarni pomoči za novorojence (Uradni
list RS, št. 63/01) se spremeni prvi stavek 4. člena tako, da
se glasi:
»Višina denarne pomoči na vsakega novorojenca po
tem pravilniku znaša bruto 35.000 SIT.«
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 6. člena tako, da se glasi:
»Obvezne priloge so:
– rojstni list za novorojenca,
– davčna številka novorojenca,
– številka transakcijskega računa.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0201-0001/2005-01
Cerkno, dne 5. maja 2005.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih
Enote vrtca Osnovne šole Cerkno

Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03) in Odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 57/97, 40/99, 3/00, 13/00,
32/00 in 29/02) ter 13. in 25. člena Statuta Občine Cerkno
(Uradni list RS, št. 48/95), je Občinski svet občine Cerkno na
16. redni seji dne 5. 5. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi števila otrok v oddelkih Enote vrtca
Osnovne šole Cerkno
I.
Število otrok v oddelkih Enote vrtca Osnovne šole Cerkno lahko presega število, ki ga določa prvi odstavek 17. člena
Zakona o vrtcih, za največ dva otroka v oddelku.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02200-01/2005-06
Cerkno, dne 5. maja 2005.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

2035.

Uradni list Republike Slovenije

Pravilnik o spremembah pravilnika o denarni
pomoči za novorojence

Na podlagi 15. člena Zakona o dohodnini (Uradni list
RS, št. 54/04, 56/04, 62/04, 63/04, 80/04 in 139/04) in 25.
člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je
Občinski svet občine Cerkno na 16. redni seji dne 5. 5. 2005
sprejel

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o denarni pomoči
za novorojence

DOL PRI LJUBLJANI
2036.

Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani 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, 124/2000, 79/01 in 30/02) in
16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.
36/2002 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Dol
pri Ljubljani na 21. seji dne 11. 5. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2005
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Dol pri Ljubljani
za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo
višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. PRIHODKI
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje

Proračun leta
2005 v SIT
587.726.557
576.026.557
470.626.557
348.986.557
85.180.000

Uradni list Republike Slovenije
704
71
710
711
712
713
714
74
740

Domači davki na blago in storitev
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih javno ﬁnančnih
institucij
II. ODHODKI
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
409 Sredstva, izločena v rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pr. in ﬁz. osebam, ki niso
pror. upor.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

Št.
36.460.000
105.400.000
9.500.000
1.500.000
500.000
300.000
93.600.000
11.700.000
11.700.000
746.050.344
213.996.504
43.210.750
6.041.954
158.743.800
6.000.000
240.929.040
8.000.000
131.907.200
29.068.340
71.953.500
204.624.800
204.624.800
86.500.000
50.500.000
36.000.000
158.323.787

0
0
0
0
0
-158.323.787
158.323.787
158.323.787

Splošni in posebni del občinskega proračuna sta prilogi
k temu odloku.
3. člen
Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov
in odhodkov se izloči 0,5% sredstev v proračunsko rezervo
Občine Dol pri Ljubljani ter 0,5% v splošno proračunsko
rezervacijo.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine
300.000 tolarjev na posamezen zahtevek odloča župan in o
tem na naslednji redni seji poroča občinskemu svetu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan do višine 300.000 tolarjev na posamezen zahtevek in o tem na naslednji redni seji poroča občinskemu
svetu.
III. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
4. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni
kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za
namene, ki so določeni s proračunom.
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Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu s
svojim letnim ﬁnančnim načrtom in v skladu s predpisi o
njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
Na predlog uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru
posameznega področja proračunske porabe v posebnem
delu proračuna.
5. člen
Uporabniki so dolžni predložiti ovrednotene programe
dela za leto 2006 do 31. avgusta 2005.
6. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje
oziroma pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali
zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev iz prejšnjega odstavka odloča župan in o tem šestmesečno poroča
občinskemu svetu.
7. člen
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v septembru
in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
8. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati
70% pravic porabe, določene za investicije v posebnem delu
proračuna.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjem letu za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe, določene neposrednemu uporabniku v posebnem
delu proračuna.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
IV. SREDSTVA ZA DELOVANJE UPORABNIKOV
9. člen
Sredstva proračuna se uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo kot mesečne akontacije, in sicer v obliki
dvanajstine.
Pri tem je treba upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov
pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v
posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki
še omogoča delovanje uporabnikov.
10. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu s predpisi, ki veljajo
za državni proračun.
Sredstva za namene iz prvega odstavka tega člena
se uporabnikom zagotavljajo le na podlagi dokumentacije,
iz katere je razvidno, da je bil dobavitelj oziroma izvajalec
izbran na podlagi javnega razpisa.
Brez javnega razpisa sme uporabnik izvajalcu oddati
dela le v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
Vsa dela morajo biti oddana s skrbnostjo dobrega gospodarja.
11. člen
Sredstva za posamezno nalogo se izplačujejo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa, ki ga izda
izvajalec naloge in je potrjen s strani pooblaščenih oseb
uporabnika ali na podlagi zahtevka za nakazilo sredstev.
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Sredstva iz proračuna, namenjena za izvedbo investicij
v POŠ in vrtec Senožeti, športno ploščad Senožeti ter vrtec
v Dolu, se uporabljajo le za namene, ki jih predhodno potrdi
občinski svet.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan
začasno zmanjša porabo, vendar ne več kot za 10%, ali
zadrži zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna
razporejeni za posamezne namene.
Župan lahko opravi prerazporeditev (virmaniranje) med
posameznimi postavkami (stroškovnimi mesti) v okviru načrtovanih sredstev, odobrenih za leto 2005, vendar skupno največ v višini dvakratne vsote splošne proračunske rezervacije
iz 3. člena odloka. O tem šestmesečno poroča občinskemu
svetu.
13. člen
Če prihodki proračuna med letom pritekajo v večji višini,
kot je predvideno, se sredstva namenijo za soﬁnanciranje
krožišča Dolsko in krožišča Dol ter za sanacijo vodovoda
Zagorica. Župan odloči o vključitvi teh obveznosti v proračun
in določi obseg izdatkov za te namene v okviru večjih pričakovanih prejemkov.
Župan odloča o vključitvi novih obveznosti v proračun,
če so posledica sprejetja posebnih sklepov občinskega sveta, novih odlokov in zakonov, ter o obveznostih, za katere so
zagotovljena sredstva iz državnega proračuna ali drugih virov. O tem obvesti občinski svet na prvi naslednji redni seji.
V. GOSPODARJENJE S PREMOŽENJEM OBČINE
DOL PRI LJUBLJANI
14. člen
Vrednost premoženja izkazuje Občina Dol pri Ljubljani
v premoženjski bilanci v skladu z zakonom.
Župan odloča o prodaji občinskega premoženja ob
predhodnem soglasju občinskega sveta.
Župan odloča o nabavi občinskega nepremičnega premoženja v vrednosti do 10% prihodkov občinskega proračuna. O tem obvesti občinski svet na prvi naslednji redni seji.
15. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga. O odpisu dolga obvesti
občinski svet na prvi naslednji redni seji.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Za zakonito in smotrno porabo sredstev proračuna je
odgovoren župan kot odredbodajalec. Odgovorna oseba pri
uporabniku je odgovorna za zakonito porabo sredstev, ki so
uporabniku razporejena iz proračuna.
Za zakonito uporabo sredstev proračuna je odgovoren
tudi izvajalec pogodbe o vodenju poslovnih knjig Občine Dol
pri Ljubljani in vodja računovodstva pri uporabniku.

da:

17. člen
Občinska uprava Občine Dol pri Ljubljani je pristojna,

– spremlja in kontrolira porabo sredstev pri uporabnikih,
ki jim jih zagotavlja iz proračuna, in po potrebi predlaga županu sprejem potrebnih ukrepov;
– opravlja po predhodnem soglasju župana med letom
poračunavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v programih
dela organov, znotraj skupine oziroma glavnega namena;
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– predlaga odredbodajalcu proračuna začasno uporabo
prostih denarnih sredstev Občine Dol pri Ljubljani, zaradi
ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
18. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Dol pri Ljubljani v letu 2006 se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi
začasnega ﬁnanciranja.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, določbe, ki se nanašajo na določitev višine
sredstev za ﬁnanciranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo
od 1. januarja 2005.
Št. 40502-4/2004
Dol pri Ljubljani, dne 11. maja 2005.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l. r.

HRPELJE-KOZINA
2037.

Odlok o turistični taksi v Občini Hrpelje-Kozina

Na podlagi 23. do 32. člena Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta
Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02 in
24/03) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 22. redni
seji dne 21. 4. 2005 sprejel

ODLOK
o turistični taksi v Občini Hrpelje-Kozina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo višina, oprostitve, postopek
pobiranja in odvajanja ter nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse.
2. člen
Turistična taksa je denarni znesek, ki ga plača turist, ko
v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča
uporablja storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu.
3. člen
Turistična taksa je namenski prihodek občine in se uporablja za spodbujanje razvoja turizma v skladu z zakonom in
proračunom občine.
4. člen
Zavezanci za pobiranje in odvajanje turistične takse po
tem odloku so pravne osebe javnega in zasebnega prava,
samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice, sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in kmetice, ki sprejemajo turiste na prenočevanje.
II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
5. člen
Turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah.
Za celotno območje občine se določi turistična taksa v višini
8 točk.
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Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži
število točk z vrednostjo točke. Vrednost točke znaša 22
tolarjev in jo usklajuje Vlada Republike Slovenije.
III. OPROSTITVE
6. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu
oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna
okvara ali fotokopije potrdila ali izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari
ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije
odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma
mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih
na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v
okviru svojih rednih aktivnosti,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem
obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse.
7. člen
Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti v kampih.
IV. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE
TAKSE
8. člen
Osebe iz 4. člena tega odloka, ki sprejemajo turiste na
prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za
račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali
najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Turistična taksa se pobira in odvaja za prenočitev turista
tudi v primeru da mu ni zaračunana storitev za prenočevanje.
9. člen
Osebe iz 4. člena tega odloka so dolžne pobrano turistično takso nakazati do 25. v mesecu za pretekli mesec na
poseben račun občine.
10. člen
Osebe iz 4. člena so v roku, ki ga določa prejšnji člen,
dolžne za predhodni mesec predložiti pristojnemu organu
občinske uprave in pristojnemu davčnemu organu mesečno
poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in
znesek pobrane turistične takse. V poročilu mora biti vpisan
tudi razlog oprostitve. Osebe iz 4. člena tega odloka so dolžne predložiti mesečno poročilo tudi v primeru, ko niso imele
turistov na prenočevanju.
Obliko in vsebino obrazca za poročanje predpiše župan
občine.
V. NADZOR
11. člen
Nadzor nad pobiranjem, odvajanjem ter vodenjem evidenc o turistični taksi opravlja pristojni davčni organ.
Nadzor iz prejšnjega odstavka lahko opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ.
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Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ na predlog župana občine. Župan lahko z Davčno
upravo Republike Slovenije sklene pogodbo, ki ureja izvrševanje prisilne izterjave turistične takse in druga medsebojna
razmerja.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBE
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok
o turistični taksi v Občini Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št.
86/98).
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 4235-7/2005
Hrpelje, dne 21. aprila 2005.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.

JESENICE
2038.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Jesenice

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in spr.), 2. in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91 in spr.), 26. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in spr.) in 10. člena Statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95 in spr.) ter na podlagi
18. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice (Uradni list RS, št.
42/97, 14/00, 43/00, 72/02), je Občinski svet občine Jesenice
na redni 26. seji dne 25. 4. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Jesenice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice (Uradni list RS, št. 42/97,
14/00, 43/00, 72/02) se tretji odstavek 2. člena odloka spremeni, tako da se glasi:
Sedež zavoda: Jesenice, Cesta Franceta Prešerna
48.
2. člen
11.a člen se spremeni tako, da se glasi:
Šola upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem, ki je v lasti ustanovitelja.
Nepremično premoženje v poslovni stavbi na naslovu
Cesta Franceta Prešerna 48, Jesenice, s katerim upravlja
Glasbena šola Jesenice, predstavljajo poslovni prostori v
izmeri 950 m².
To so:
– 2 učilnici za skupinski pouk in 17 učilnic za individualni
pouk
– zbornica
– knjižnica
– 2 sobi – uprava
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– soba za čistilko (elektro soba)
– baletna dvorana
– koncertna dvorana.
S preostalimi poslovnimi prostori v stavbi in pripadajočim funkcionalnim zemljiščem upravlja Gornjesavski muzej
Jesenice.
Nepremično premoženje in šolska oprema, ki jo za delovanje šole na svojem območju posebej zagotavljajo občine,
ki soﬁnancirajo dejavnost šole, je v lasti teh občin.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 014-7/2005
Jesenice, dne 26. aprila 2005.
Župan
Občine Jesenice
Boris Janez Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

2039.

Sklep o določitvi vrednosti točke po odloku o
komunalnih taksah v Občini Jesenice za leto
2004

Na podlagi 1. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 73/95, 30/97, 96/99, 123/00,
109/01 in 89/02) in 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 10. seji
dne 23. 10. 2003 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke po odloku
o komunalnih taksah v Občini Jesenice
za leto 2004

Uradni list Republike Slovenije
I
Javno se razgrne:
Predlog občinskega lokacijskega načrta Br1 – Britof
jug, ki ga je izdelalo podjetje RRD, Regijska razvojna družba
d.o.o., Ljubljanska 76, 1230 Domžale, pod št. projekta 07/05
z datumom april 2005.
II
1. Predlog občinskega lokacijskega načrta Br1 – Britof
jug se javno razgrne na Oddelku za okolje in prostor Mestne
občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
2. Predlog občinskega lokacijskega načrta Br1 – Britof
jug se razgrne tudi na sedežu Krajevne skupnosti Britof.
III
Javna razgrnitev traja od 27. 5. 2005 do 27. 6. 2005.
IV
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer:
– v sredo, dne 15. junija 2005 ob 16. uri v Gasilskem
domu Britof.
V
Pisne pripombe k predlogu odloka občinskega lokacijskega načrt Br1 – Britof jug lahko vpišete v knjigo pripomb
na krajih javne razgrnitve ali pošljete na Oddelek za okolje
in prostor, Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi. Rok za pripombe k razgrnjenemu
gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
VI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in Gorenjskem
glasu.
Št. 35003-0003/2005-48/01
Ljubljana, dne 12. maja 2005.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

1. člen
Vrednost točke iz 1. člena Odloka o komunalnih taksah
v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 73/95, 30/97, 96/99,
123/00, 109/01 in 89/02) za leto 2004 znaša 11,51 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 426-89/2005
Jesenice, dne 23. oktobra 2003.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

KRANJ
2040.

Sklep o javni razgrnitvi

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 45. člena Statuta Mestne
občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02)
je župan Mestne občine Kranj dne 12. 5. 2005 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi

LJUBNO
2041.

Program priprave lokacijskega načrta IPC
Loke

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK) in 7. člena
Statuta Občine Ljubno (Uradno glasilo ZSO, št. 2/99, št. 2/01,
in Uradni list RS, št. 29/03) županja Občine Ljubno dne 18. 5.
2005 sprejme

PROGRAM PRIPRAVE
lokacijskega načrta IPC Loke
1. člen
S tem programom priprave se določi programska izhodišča, vsebino strokovnih podlag, način priprave, pridobitev
strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo občinskega lokacijskega načrta, ki dopolnjuje ureditev obstoječega
območja proizvodne, stanovanjske in storitvene dejavnosti
občinskega središča Ljubno.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Na območju občine so evidentirane potrebe po komunalno opremljenih gradbenih parcelah za gradnjo objektov

Uradni list Republike Slovenije
proizvodne in storitvene dejavnosti ter usmerjanje le-te v
predvideno območje proizvodnih dejavnosti določenim s
prostorskimi sestavinami planskih aktov občine. Predvideno
območje ureditve za gradnjo je v naravi travnik in predstavlja
zaokroženo površino med reko Savinjo in regionalno cesto
Radmirje–Ljubno–Luče, ki se od obstoječe gradnje širi proti
vzhodu do više ležeče ježe reke Savinje.
Zemljišče je še nepozidano in leži izven naselbinskega spomenika občinskega središča Ljubno, kot naravna in
funkcionalna zaokrožitev obstoječega območja proizvodne
in storitvene dejavnosti ter stanovanjskih in obrtno stanovanjskih objektov.
Podlaga za načrtovanje lokacijskega načrta je v Odloku o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986-2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine
Mozirje za obdobje 1986–1990, usklajenega leta 1989 za območje Občine Ljubno – dopolnitev v letu 2003 (Uradni list RS,
št. 75/04), ki za obravnavano območje predvideva izdelavo izvedbenega prostorskega akta. Z urbanistično zasnovo je predlagano območje ureditve namenjeno razširitvi obstoječih površin
proizvodnih dejavnosti opredeljenih z Odlokom o prostorsko
ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Ljubno,
Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93).
3. člen
(predmet, vsebina in programska izhodišča)
Predmet občinskega lokacijskega načrta kot sprememba in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
dele naselij Mozirje, Nazarje, Ljubno, Luče in Gornji Grad
(Uradni list RS, št. 66/93), je smotrna prostorska ureditev
nove še nezazidane površine s poudarkom na reševanju
prometa.
Vsebina lokacijskega načrta je določena s 23., 43., 73.
in 139. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 – popr.) in Pravilnikom o vsebini, obliki in
načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter
vrste njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04), s
pridobljenimi zaključki prve prostorske konference in odločbo
MOP, ki je v fazi pridobitve.
Pri pripravi lokacijskega načrta se upošteva kontinuiteto
urejanja naselja s ciljem ustrezne preusmerite prometa iz
obstoječega območja in primerno komunalno opremljenost
novih gradbenih parcel, ki sledijo programskim izhodiščem:
– intenzivne rabe nenazidanih zemljišč predvidenih za
gradnjo,
– vzpostavitve izboljšane gospodarske javne infrastrukture že zgrajenega dela naselja,
– zagotavljanja kvalitetnega delovnega in bivalnega
okolja z ustrezno in racionalno gospodarsko javno infrastrukturo,
– oblikovanju skladnem oblikovni podobi naselja in
ohranjanju vseh vstopnih pogledov na naselbinski spomenik
Ljubno ob Savinji.
4. člen
(okvirno ureditveno območje)
Ureditveno območje obsega površino med reko Savinjo
in regionalno cesto Radmirje–Ljubno–Luče do više ležeče
ježe reke Savinje na vzhodu približne površine 8 hektarov.
Mejo območja predstavlja v naravi rečna ježa, v načrtovani
ureditvi pa predvidena cesta z novim priključkom na regionalno cesto in po njej predvidena ureditev meje cestnega
sveta.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter
drugi udeleženci, ki sodelujejo pri izdelavi lokacijskega
načrta)
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave in načrtovanja podajo svoje smernice in k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta mnenje v skladu z 29. in
30. členom ZUreP-1 so:
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1. JP Komunala Mozirje,
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Celje, Glavni trg 1, Celje,
3. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Stanetova
6, Celje,
4. MOP – ARSO, Urad za upravljanje, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11,
Celje,
5. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje, Dečkova 36, Celje,
6. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor
za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest Celje, Lava 42,
Celje,
7. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana,
8. Telekom Slovenija, Regionalna enota TK omrežja
Vzhod, Center skrbništva TK kabelskega omrežja, Lava 1,
Celje,
9. Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
10. Občina Ljubno.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja in
organov, se le-te pridobi v postopku.
Kolikor nosilci urejanja ne bodo podali svojih smernic
in mnenj v predpisanem roku 30 dni, se bo štelo, da nimajo
smernic in so rešitve predloga ustrezne oziroma z njo soglašajo, načrtovalec pa mora pri rešitvah ureditve in izdelavi
lokacijskega načrta ter njegovih strokovnih podlag upoštevati
vse zahteve, ki jih za načrtovanje prostorske ureditve zahtevajo predpisi in drugi akti.
Postopek priprave in sprejemanja lokacijskega načrta
vodi Občina Ljubno in pridobi strokovno rešitev v skladu s 1.
in 3. točko 30. člena ZUreP-1.
Izdelovalca oziroma načrtovalca, ki mora izpolnjevati
zakonsko predpisane pogoje za načrtovalca skladno s 158.
členom ZUreP-1 in 130. členom ZGO-1, izbere Občina Ljubno po predpisih o oddaji javnega naročila.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove
pridobitve)
Pripravljavec pridobi potrebne strokovne podlage in da
načrtovalcu na razpolago že izdelane. Pripravljavec skupaj z
načrtovalcem pripravi potrebne strokovne podlage določene
z 20., 21., 22. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu
priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrste
njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
Pri izdelavi strokovnih podlag in načrtovanju lokacijskega načrta je potrebno upoštevati:
– vse vsebinsko pomembne že izdelane strokovne podlage predvsem študijo Inženiringa za vode d.o.o., št. proj.
162-FR/04, idejno zasnovo prometnic v skladu s strokovno
podlago sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana
občine Ljubno – dopolnitve v letu 2003, ki jih je izdelal RC
Planiranje Celje, izdelalo poročilo o stanju okolja za območje
občine Ljubno v skupnem projektu občin Zgornje Savinjske
doline podjetja ERIKO iz Velenja in študijo izvedljivosti IPC
Loke
– veljavni izvedbeni prostorski akt za območje, ki ga
načrtovana ureditev dopolnjuje
– vsa strokovna gradiva in podatke sodelujočih nosilcev
urejanja navedenih v 5. člen u programa priprave
7. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Lokacijski načrt bo izdelan na digitalnem geodetskem
posnetku, ki ga pridobi pripravljavec. Pri načrtovanju se bodo
uporabile tudi druge podlage kot je DKN, DOF in temeljni
topografski načrt.
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8. člen
(roki za pripravo lokacijskega načrta oziroma njegovih posameznih faz)
Aktivnosti

Izvajalec

Začetek/predvideno
trajanje aktivnosti

Okvirni
pričetek/konec

Priprava predloga programa priprave
Priprava prometa z nepremičnino za območje gospodarske javne infrastrukture
Obvestilo o nameri izdelave OLN za
CPVO
Prejeta odločba o potrebnosti izvedbe
CPVO
I. prostorska konferenca
Sprejet program priprave in objava v
uradnem glasilu
Izbor strokovne organizacije za načrtovanje OLN in njegovih strokovnih podlag
Priprava gradiva za pridobitev smernic in
pridobitev smernic
Izdelava strokovnih podlag in izdelava
OLN z variantnimi rešitvami
II. prostorska konferenca

Občina Ljubno
Občina

April 2005
Junij 2005

September 2005

Občina

25. april 2005

4. maj 2005

MOP

Začetek julija 2005

Občina
Županja občine

24. april 2005
18. maj 2005

10. maj 2005
Maj 2005

Občina

20 dni

Začetek junija 2005

Občina

10 + 30 dni

Junij 2005

Izbran načrtovalec

60 dni

Avgust 2005

Občina s sodelovanjem 14 dni pred javno raznačrtovalca
grnitvijo
Sprejem sklepa o 30-dnevni javni razgrnit- Občina- občinski svet
14 dni
vi dopolnjenega gradiva s priporočili druge
prostorske konference in obrazložitvijo
izbrane rešitve
Naznanilo lastnikom zemljišč in obvestilo Občina
o javni razgrnitvi v uradnem glasilu najmanj 8 dni pred javno razgrnitvijo
Javna razgrnitev z javno obravnavo in ob- Občina
30 dni
razložitvijo izbora rešitve ureditve
Priprava gradiva za oblikovanje stališč do Občina, načrtovalec
5 dni
pripomb
Priprava na občinski svet, oblikovanje
Občina
15 dni
stališč do pripomb in obravnava predloga
na občinskem svetu
Izdelava predloga OLN
načrtovalec
5 dni
Pridobitev mnenj k predlogu
Občina
30 dni
Izdelava dopolnjenega predloga
načrtovalec
5 dni
Priprava gradiva za obravnavo na občin- Občina
20 dni
skem svetu in sprejem predloga
Objava v Uradnem listu
Občina
10 dni

9. člen
(obveznosti ﬁnanciranja izdelave lokacijskega načrta in
njegovih strokovnih podlag)
Občina Ljubno zagotovi vsa sredstva za pripravo, načrtovanje lokacijskega načrta in izdelavo njegovih strokovnih
podlag.
10. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po njegovi objavi.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l. r.

September 2005
September 2005

Oktober 2005
Oktober, november 2005
November 2005
December
December 2005
Januar 2006
Januar 2006
Februar 2006
Marec 2006

MOZIRJE
2042.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Mozirje za leto 2004

Na podlagi določb Zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 45/97, 66/97 in 89/99), 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 98. člena
Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 110/02) in na podlagi Statuta Občine Mozirje
(Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 4/99, 1/00, 1/01
in Uradni list RS, št. 61/02, 64/03 in 29/04) je Občinski svet
Občine Mozirje na 18. redni seji dne 20. 4. 2005 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje
za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mozirje
za leto 2004, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun
ﬁnančnih terjatev in naložb ter račun ﬁnanciranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna za leto 2004 obsega:
A) Bilanco prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki
II. Skupaj odhodki
III. Proračunski presežek – primanjkljaj (I. – II.)

X. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih

- 28.225

3. člen
Potrdi se presežek odhodkov nad prihodki v višini
28.225 tisoč SIT, ki se prenese na splošni sklad za drugo.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 062-02/05-02
Mozirje, dne 20. aprila 2005.
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l. r.

2043.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi skupnega organa občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat«

Občinski svet Občine Mozirje je na podlagi 49.a člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94
US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl.
US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – odl.
US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 87/01, 16/02
– sklep US, 51/02 in 108/03 – odl. US), 45. člena Zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04 in 7/05) in 18. člena
Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih
občin št. 44/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02, 64/03
in 29/04) na 18. redni seji dne 20. 4. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi skupnega organa občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat«

5003

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu občine.
Št. 062-02/05-02
Mozirje, dne 20. aprila 2005.
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l. r.

B) Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in vračilo depozitov
1.106
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
45.571
VI. Skupni presežek – primanjkljaj (IV. – V.)
– 44.465
62.933
7.000
+ 55.933

Stran

1. člen
V 4. členu Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat« (Uradni list RS, št.
27/05) se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Zaposleni v Inšpektoratu so pooblaščeni za odločanje
o prekrških.«

v 000 SIT
806.856
846.549
– 39.693

C) Račun ﬁnanciranja
VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačilo dolga
IX. Neto zadolževanje (VII. – VIII.)
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MURSKA SOBOTA
2044.

Cenik k tarifnim postavkam ob prehodu na
obračun ﬁksnega dela po priključni moči

Komunala, javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, Murska
Sobota na podlagi 3. člena pravilnika o tarifnem sistemu
za dobavo toplote iz sistema daljinskega ogrevanja (Uradni
list RS, št. 99/04) in v skladu s soglasjem Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota, k tarifnim postavkam ob
prehodu na obračun ﬁksnega dela po priključni moči, št.
38005-003/2005 z dne 21. 4. 2005 in uredbo o oblikovanju
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list RS,
št. 38/04) objavlja

CENIK
k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun
ﬁksnega dela po priključni moči
I
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe
s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja glede
na veljavno izhodiščno povprečno ceno ob prehodu na obračun ﬁksnega dela po priključni moči. Cene veljajo za dobavo
toplote iz kotlovnice Lendavska Sever v Murski Soboti.
II
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene
daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
Proizvod - storitev
Variabilni del:
a) Dobavljena toplota
– stanovanjski odjem
– ostali odjem
b) Sanitarna voda
Fiksni del:
a) Priključna moč
– stanovanjski odjem
– ostali odjem

nost.

Merska
enota

Cena
v SIT

MWh

m3

8.594,77
8.594,77
773,53

kW/mesec
361,85
361,85

III
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vred-
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IV
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega
ogrevanja iz cenika (Uradni list RS, št. 29/03).
V
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. maja
2005 dalje.
Št. C0-05/05-DP-01
Murska Sobota, dne 25. aprila 2005.
Komunala, javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor
Mirko Šabjan, inž. grad. l. r.

SLOVENJ GRADEC
2045.

Odlok o dopolnitvah Odloka o komunalnih
taksah v Mestni občini Slovenj Gradec

Na podlagi 1. in 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/1965, 5/1968, 7/1970, 51/1971,
7/1972, RS, št. 18/1991, 57/1999) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/1999 in
24/2003) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na
28. seji dne 19. 4. 2005 sprejel

ODLOK
o dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v
Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
V Odloku o komunalnih taksah v Mestni občini Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 41/1996 in 29/2004) se v 14. členu
dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
Dovoljenje za namestitev taksnega predmeta in dovoljenje za uporabo javne površine za taksni predmet izda
pristojni organ Mestne občine Slovenj Gradec.
Prepovedano je namestiti taksni predmet in uporabljati
javno površino za taksni predmet brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem pristojnega organa Mestne
občine Slovenj Gradec.
2. člen
Spremeni se 15. člen tako, da se glasi:
Z globo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek
iz četrtega odstavka 14. člena.
Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz četrtega odstavka 14.
člena.
Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki stori
prekršek iz četrtega odstavka 14. člena.
3. člen
V 17. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
Komunalni inšpektor Mestne občine Slovenj Gradec
lahko z odločbo odredi odstranitev taksnega predmeta na
stroške taksnega zavezanca. Pritožba zoper odločbo, izdano
na podlagi tega člena, ne zadrži njene izvršitve.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 417-01/1996
Slovenj Gradec, dne 5. maja 2005.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

2046.

Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu za leto 2005

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo),
38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02 in
03/04) ter 11. člena Odloka o organiziranju pomoči družini
na domu v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št.
59/00) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 28.
seji, dne 19. 4. 2005, sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu za leto 2005
1
Ekonomska cena storitve pomoč družini na domu, ki jo
je predlagal izvajalec Javni zavod Vetrnica Slovenj Gradec,
znaša v letu 2005 2.331,12 SIT na uro opravljene storitve.
2
Prispevek k ceni storitve pomoč družini na domu znaša
za uporabnika 1.150,00 SIT na uro opravljene storitve, prispevek Mestne občine Slovenj Gradec pa znaša 1.181,12
SIT.
3
Uskladitev cene se opravi enkrat letno oziroma prej, če
uskladitev glede na rast elementov v vmesnem obdobju preseže 3% cene, določene ob zadnji uskladitvi.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2005
dalje.
Št. 154-05-1/2003–223
Slovenj Gradec, dne 20. aprila 2005.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

ŠKOFJA LOKA
2047.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu
za ureditev regionalne ceste R2-403/1076
Češnjica–Škofja Loka, na pododseku Klančar–
Podlubnik, od km 12+430m do km 14+660m

Na podlagi 27. do 34 in 77. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 18. ter 98. člena
Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98)
je Občinski svet občine Škofja Loka na 12. redni seji dne
21. 4. 2005 sprejel
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ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu za ureditev
regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica–Škofja
Loka, na pododseku Klančar–Podlubnik, od km
12+430m do km 14+660m
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski lokacijski načrt)
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Škofja Loka
sprejme občinski lokacijski načrt za ureditev regionalne ceste
R2-403/1076 Češnjica–Škofja Loka, na pododseku Klančar–
Podlubnik, od km 12+430m do km 14+660m (v nadaljnjem
besedilu: lokacijski načrt).
(2) Lokacijski načrt je izdelalo podjetje Projektivni atelje
– prostor, d.o.o, prostorsko in urbanistično načrtovanje, Ljubljana, pod številko projekta 1243/03 v marcu 2005, na podlagi
projekta PGD in PZI: R2 403/1076 Češnjice–Škofja Loka,
Klančar–Podlubnik, od km 12+430 do km 14+660, ki ga je
izdelalo podjetje CE DESIGN iz Križ, pod številko projekta
P-75/02 v decembru 2002. Poročilo o vplivih na okolje za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-413/1076, Klančar–Podlubnik (od km 12+430 do km 14+660), je izdelalo podjetje DDC
svetovanje inženiring d.o.o. Ljubljana, v novembru 2003.
2. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok o lokacijskem načrtu za območje ureditve regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica–Škofja Loka, na pododseku Klančar–Podlubnik, od km 12+430m do km 14+660m (v
nadaljevanju: rekonstrukcija regionalne ceste) določa obseg
ureditvenega območja, zasnovo projektnih rešitev za prometno tehnično urejanje, urbanistično, arhitekturno in krajinsko
oblikovanje, komunalno urejanje, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, kulturne dediščine in trajnostno
rabo naravnih dobrin, obveznosti investitorja in izvajalcev,
tolerance, etapnost in nadzor nad izvajanjem tega odloka.
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega:
– območje cestnega sveta regionalne ceste, preureditev obstoječih križišč, priključne ceste (javne poti, cesta v
Vešter, cesta v Trnje, Podlubnik 1, Podlubnik 2, cesta v Binkelj, Stara Loka, vrtec), območje gospodarske poti, območja
ureditev vodne infrastrukture, območja ureditev obcestnega
prostora,
– območje prestavitev, ureditev in novogradenj komunalnih in energetskih vodov.
(2) Območje cestnega sveta regionalne ceste z vsemi
ureditvami in objekti obsega naslednje parcele oziroma dele
parcel v k.o. Stara Loka:
106/1, 106/2, 115, 211, 216, 221, 242, 262, 263, 264,
267, 476, 645/8, 645/11, 645/14, 656/1, 659/3, 659/4, 659/5,
660/2, 660/3, 663/3, 663/9, 663/10, 663/24, 665/2, 665/16,
665/20, 665/21, 665/29, 665/31, 665/32, 666/1, 666/2, 689/2,
689/3, 689/4, 693/3, 695/1, 695/7, 699, 700/1, 700/2, 700/3,
717/2, 721/2, 753/1, 759/2, 771/1, 771/3, 772/1, 772/2, 772/3,
772/4, 772/5, 772/6, 772/7, 772/9, 772/11, 772/12, 772/14,
772/15, 772/16, 772/18, 772/19, 772/20, 850/1, 849/2, 849/3,
852/1, 852/5, 854/1, 854/2, 854/4, 854/7, 866/1, 868, 870/1,
870/2, 881/1, 881/2, 887/1, 889, 903, 916/1, 922, 926, 930,
934, 936, 941, 943, 947, 952, 954, 956, 958, 960/1, 960/3,
961/1, 961/2, 961/3, 961/6, 962, 963/1, 976/1, 976/5, 978,
979/1, 979/3, 980/1, 981/1, 981/2, 982/1, 983/1, 983/2, 984/1,
984/2, 986/1, 1050/22, 1050/23, 1050/24, 1050/25, 1050/29,
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1050/32, 1051/1, 1051/2, 1051/3, 1051/4, 1411/2, 1411/3,
1411/4, 1672/12, 1672/21, 1676/1, 1672/1, 1672/3, 1672/8,
1672/9, 1672/10, 1673, 1678/1, 1692/2, 1699, 1703, 1714,
1716/2, 1983, 2045.
(3) Prestavitve, novogradnje in ureditve komunalnih naprav, energetskih naprav ter omrežja zvez in drugih ureditev,
ki jih zahteva ureditev regionalne ceste Škofja Loka se izvedejo na naslednjih parcelah:
– vodovod
k.o. Škofja Loka, parc. št.*3/1, 544/5, 663/19, 663/20,
663/21
– meteorna kanalizacija
k.o. Škofja Loka, parc. št. 1700/2.
4. člen
(potek ureditve regionalne ceste)
Odsek rekonstrukcije regionalne ceste v dolžini 2230 m
na pododseku Klančar–Podlubnik se prične v km 12+430m,
poteka ob kmetijskih površinah do naselja Podlubnik, kjer
se pred Starološkim potokom, v km 14+660m, naveže na
že rekonstruirani odsek. Na obravnavanem odseku trasa
regionalne ceste seka tri vodotoke, potok pri Klančarju v
km 13+2m, potok pri Podlubniku v km 13+170m in potok iz
Hrenove doline v km 13+572m.
5. člen
(tehnični elementi rekonstrukcije regionalne ceste)
(1) Vertikalni in horizontalni elementi trase rekonstrukcije regionalne ceste Škofja Loka so projektirani z upoštevanjem računske hitrosti 60 km/h izven naselja in 50 km/h v
naselju.
(2) Maksimalni vzdolžni nagib rekonstrukcije regionalne
ceste Škofja Loka je 6,0%, minimalni prečni nagib je 2,5%,
minimalni horizontalni radij pa znaša 125m.
(3) Rekonstrukcija regionalne ceste je niveletno prilagojena obstoječi cesti, med km 12+577m in km 12+951m je
niveleta korigirana tako, da se obstoječi nagib zmanjša na
največ 5%.
(4) Prečni prerez rekonstrukcije regionalne ceste izven
naselja, od km 12+430 m do km 13+683,4m je širine 8,60
m, od tega: 2 vozna pasova po 3,00 m, 2 robna pasova po
0,30m in 2 bankini po 1,0 m.
(5) V območju varovanja vodnega vira, od km 12+644,2m
do km 13+533,9m je širine 10,0 m, od tega: 2 vozna pasova
po 3,30m, 2 koritnici po 0,5m in bankina 0,75 in 1,65m.
(6) Od km 13+683,4 m do km 14+660m (od priključka
ceste za Vešter do šolskega centra Poden) je prečni prerez
rekonstrukcije regionalne ceste 12,10m, od tega: 2 vozna pasova po 3,25m, 2 kolesarski stezi (obojestranski) po 1,50m,
2 hodnika za pešce (obojestranska) po 0,80m in 2 bermi po
0,50m.
6. člen
(križišča in priključki)
(1) Na trasi rekonstrukcije regionalne ceste so naslednja nivojska križišča in priključki:
»K1« – križišče Podlubnik 2, km 13+806 m:
– priključek ceste z naselja Podlubnik.
»K2« – križišče Trgovski center – km 14+1 m:
– priključek ceste iz naselja Trnje.
– priključek predvidene ceste do trgovskega centra
– obstoječe trgovine.
»K3« – križišče Podlubnik 1 – km 14+136 m:
– priključek ceste iz naselja Binkelj,
– priključek ceste z naselja Podlubnik.
»K4« – križišče Stara Loka – km 14+326 m:
– priključek ceste iz naselja Stara Loka.
»K5« – križišče vrtec – km 14+523 m:
– priključek ceste od vrtca.

Stran

5006 /

Št.

50 / 20. 5. 2005

(2) Križišče »K1« – Podlubnik 2, je zasnovano kot klasično trikrako križišče z levima zavijalnima pasovoma, na
regionalni cesti v dolžini 35m v smeri iz mesta in na cesti iz
naselja Podlubnik v dolžini 10m.
(3) Križišče »K2« – Trgovski center, je zasnovano kot
štirikrako križišče z levima zavijalnima pasovoma, na regionalni cesti v dolžini 20m.
(4) Križišče »K3« – Podlubnik 1, je zasnovano kot štirikrako križišče z levimi zavijalnimi pasovi, na regionalni cesti
v dolžini 35m iz smeri mesta in 20m iz smeri v mesto ter na
cesti iz naselja Podlubnik v dolžini 20m. Križišče je semaforizirano.
(5) Križišče »K4« – Stara Loka, je zasnovano kot trikrako križišče z levim zavijalnim pasom, na regionalni cesti v
dolžini 20m. Križišče je semaforizirano.
(6) Križišče »K5« – je zasnovano kot klasično trikrako
križišče z levima zavijalnima pasoma, na regionalni cesti iz
smeri mesta v dolžini 25m in na dostopni cesti do vrtca v
dolžini 10m.
(7) Uvozni in izvozni radiji so od R8 m do R12 m.
7. člen
(obračališče)
»K0« – obračališče: v km 13+575m se na regionalno
cesto navezuje javna pot, priključek je hkrati tudi obračališče
mestnega avtobusa.
8. člen
(priključne ceste)
(1) Za lokalni promet, ki se navezuje na regionalno cesto v križiščih, se uredijo naslednje priključne ceste:
»K1« – križišče Podlubnik 2:
– z južne strani, cesta iz naselja Podlubnik 2, dolžine
okvirno 53m. Izvedba v asfaltu.
»K2« – križišče trgovski center:
– s severne strani, cesta iz naselja Trnje v dolžini okvirno 12m,
– z južne strani, predvidena cesta do trgovine v dolžini
okvirno 21m. Izvedba v asfaltu.
»K3« – križišče Podlubnik 1:
– s severne strani cesta iz naselja Binkelj v dolžini
okvirno 22,5m,
– z južne strani, cesta iz naselja Podlubnik 1 v dolžini
88m. Izvedba v asfaltu.
»K4« – križišče Stara Loka:
– z vzhodne strani iz naselja Stara Loka v dolžini okvirno 45,5m. Izvedba v asfaltu.
»K5« – križišče Vrtec:
– z jugozahodne strani cesta do vrtca v dolžini okvirno
33m. Izvedba v asfaltu.
(2) Prečni prerez priključnih cest v križišču je: 2 vozna
pasova po 3,00m in razširitev, 2 hodnika za pešce po 1,60m
in 2 bankini po 0,5m.
(3) Niveletno se prilagajajo regionalni cesti.
9. člen
(1) Lokalni promet se navezuje na regionalno cesto izven križišč na severni strani v:
– v km 13+563m – dostopna cesta v Vešter II, širine
4,7m, dolžine 6,0m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+683m – dostopna cesta v Vešter I, širine
3,5m, dolžine 11,5m, izvedba v asfaltu,
– v km 14+39m – vaška pot v Binkelj, širine 4,2m, dolžine 8,5m, izvedba v asfaltu,
(2) lokalni promet se navezuje na cesto Podlubnik 1 v:
– v km 0+79m – na zahodni strani in
– v km 0+70m – na vzhodni strani.
10. člen
(1) Dostop na kmetijske površine na južni strani regionalne ceste:
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– v km 12+510m – priključek poljske poti, širine 2,5m,
dolžine 4,5m, izvedba v asfaltu,
– v km 12+559m – dostop na kmetijske površine, širine
3,0m, dolžine 3,0m, izvedba v asfaltu,
– v km 12+840m – dostop na kmetijske površine, širine
4,3m, dolžine 1,5m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+149m – dostop na kmetijske površine, širine
4,0m, dolžine 1,5m, izvedba v asfaltu in širine 4,0 m, dolžine
8,5m, izvedba v makadamu,
– v km 13+398,5m – dostop na kmetijske površine,
širine 4,0m, dolžine 1,5m, izvedba v asfaltu in širine 4,0 m,
dolžine 8,0m, izvedba v makadamu,
– v km 13+537m – priključek poljske poti, širine 3,0m,
dolžine 4,0m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+575m – priključek javne poti, širine 3,3m,
dolžine 18,0m, izvedba v asfaltu,
(2) Dostop na kmetijske površine na severni strani regionalne ceste:
– v km 12+831m – dostop na kmetijske površine, širine
4,3m, dolžine 15m, izvedba v asfaltu,
– v km 12+994m – dostop v sadovnjak, širine 2,6m,
dolžine 3,5m, izvedba v makadamu,
– v km 13+864m – dostop v sadovnjak, širine 4,0m,
dolžine 5,5m, preko poglobljenega robnika širine 4,5m, izvedba v makadamu.
11. člen
(gospodarska pot)
Od km 13+69m do km 13+182m, v območju varovanja
podtalnice, je dostop na kmetijske površine in do zadrževalnih bazenov urejen z gospodarsko potjo v dolžini 115m, širine
3,0m, izvedba v makadamu.
12. člen
(dostopi)
(1) Dostopi do obstoječih objektov in objektov, za katere
so bila že izdana dovoljenja, so:
na južni strani regionalni ceste
– v km 12+526m – dostop do stanovanjskega objekta,
Vešter 38, širine 3,0 m, dolžine 3,0 m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+469m – dostop do garaže, širine 3,5m, dolžine 1,5m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+473m – dostop do stanovanjskega objekta,
Vešter 31, širine 2,5m, dolžine 1,5m, izvedba v betonu,
– v km 13+483,5m – dostop do stanovanjskega objekta,
Vešter 31, širine 2,4m, dolžine 1,5m, izvedba v betonu,
– v km 13+555,5m – dostop do stanovanjskega objekta,
Vešter 29, širine 3,5m, dolžine 1,3m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+587m – dostop do stanovanjskega objekta,
Podlubnik 339, širine 4,0m, dolžine 11,0m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+629m – dostop do zbirnega centra odpadkov, širine 5,0m, preko poglobljenega robnika širine 13,0m,
izvedba v asfaltu,
– v km 13+643m – dostop do stanovanjskega objekta,
Podlubnik 340, širine 4,0m, dolžine 1,0m, preko poglobljenega robnika širine 4,0m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+663,5m – dostop do stanovanjskega objekta,
Podlubnik 341, širine 6,0m, dolžine 2,0m, preko poglobljenega robnika širine 6,5m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+743,5m – dostop do stanovanjskega objekta,
Podlubnik 344, širine 4,0m, dolžine 2,0m, preko poglobljenega robnika širine 5,0m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+758m – dostop do stanovanjskega objekta,
Podlubnik 345, širine 3,5m, dolžine 1,0m, preko poglobljenega robnika širine 4,5m, izvedba tlakovci,
– v km 13+777m – dostop do stanovanjskega objekta,
Podlubnik 346, širine 2,0m, dolžine 1,0m, preko poglobljenega robnika širine 3,0m, izvedba betonske plošče,
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– v km 13+829m – dostop do stanovanjskega objekta,
Podlubnik 149a, širine 3,6m, dolžine 1,0m, preko poglobljenega robnika širine 4,7m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+878,5m – dostop do stanovanjskega objekta,
Podlubnik 148, širine 3,8m, dolžine 1,0m, preko poglobljenega robnika širine 5,5m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+887,5m – dostop do stanovanjskega objekta,
Podlubnik 147, širine 3,9m, dolžine 1,0m, preko poglobljenega robnika širine 4,0m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+910m – dostop do stanovanjskega objekta,
Podlubnik 147, širine 4,8m, dolžine 1,0m, preko poglobljenega robnika širine 5,5m, izvedba v asfaltu,
– dostop do stanovanjskega objekta, Podlubnik 137,
širine 3,0 m, dolžine okvirno 70,0m, preko parc. št. 717/2,
700/4 in 700/1, vse k.o. Stara Loka in križišča »K2«, izvedba
v asfaltu,
na severni strani regionalne ceste
– v km 12+597m – dostop do stanovanjskega objekta,
Vešter 37, širine 3,3m, dolžine 11,0m, izvedba v asfaltu,
– v km 12+961m – dostop do poslovnega objekta, delavnice, Vešter 35, širine 9,5m, dolžine 4,8 m, izvedba v
asfaltu,
– v km 13+55m – dostop do stanovanjskih objektov Vešter 34 in 36, širine 3,6m, dolžine 10,0m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+117,5m – dostop do stanovanjskih objektov,
Vešter 32 in 33a, širine 4,0m, dolžine 8,5m, izvedba v makadamu,
– v km 13+155m – dostop do garaže in stanovanjskega
objekta, Vešter 33, širine 35,0m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+216m – dostop do stanovanjskega objekta,
Vešter 33a, širine 4,0m, dolžine 3,3m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+582m – dostop do objektov domačije, Vešter
24, širine 3,5m, dolžine 4,4m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+628m – dostop do stanovanjskega objekta,
Vešter 24, širine 3,6m, dolžine 5,0m, izvedba v asfaltu,
– v km 13+653m – dostop do stanovanjskega objekta,
Vešter 9 širine 6,2m, dolžine 1,5m, izvedba v tlakovcih,
– v km 13+679m – dostop do stanovanjskega objekta,
Vešter 40 širine 3,0m, dolžine 3,0m, izvedba v tlakovcih,
– v km 13+698m – dostop do stanovanjskega objekta
Vešter 8, poglobljen robnik širine 4,5m
– v km 13+751m – dostop do stanovanjskega objekta,
Vešter 5, širine 4,5m, dolžine 2,0m poglobljen robnik širine
5,3m, izvedba v asfaltu,
– v km 14+23m – dostop desno-desno do stanovanjskega objekta Binkelj 17, širine 3,0 m dolžine 4,0m, poglobljen
robnik širine 4,5m, izvedba v asfaltu
– v km 14+168,5m – dostop desno-desno do stanovanjskega objekta, Binkelj 1, širine 5,3m, dolžine 2,0m, poglobljen robnik širine 7,5m, izvedba v asfaltu,
– v km 14+235m – dostop do več stanovanjskih objektov Stara Loka, širine 3,5m, dolžine 3,0m, poglobljen robnik
širine 8,50m, izvedba v asfaltu,
– v km 14+397m – dostop, širine 3,0m, dolžine 5,0m,
poglobljen robnik širine 8,0m, izvedba v asfaltu,
na zahodni strani priključka javne poti na obračališče
– v km 0+16m – dostop do stanovanjskega objekta,
Vešter 29, širine 3,5m, dolžine 3,0m, izvedba v asfaltu,
na zahodni strani priključne ceste v naselje Podlubnik 2
– v km 0+31m – dostop do stanovanjskega objekta,
Podlubnik 347, širine 4,0m, dolžine 2,0m, poglobljen robnik
širine 4,2m, izvedba v asfaltu,
na zahodni strani priključne ceste v naselje Podlubnik 1
– v km 0+42m – dostop do stanovanjskega objekta,
širine 3,8m, dolžine 2,0m, poglobljen robnik širine 4,0m, izvedba v asfaltu.
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13. člen
(kolesarski in peš promet)
(1) V obravnavanem območju je kolesarski promet voden po dvosmernih kolesarskih poteh, promet pešcev pa se
odvija po hodnikih za pešce. Kolesarska steza in hodnik za
pešce sta višinsko ločena od vozišča. Kolesarske steze so
označene z različno barvo asfalta.
(2) Kolesarski promet na regionalni cesti se do km
13+624m odvija na cestišču, kje prehaja na urejene kolesarske poti, in sicer:
– od km 13+624m do km 14+639 m, obojestranska
kolesarska steza, širine 1,50m, dolžine 1015m.
(3) Od km 12+664 m do km 13+571m, ob južni strani
regionalne ceste, se promet pešcev odvija po bermi širine
1,0 m, v dolžini 870 m, za varovalno ograjo.
14. člen
Hodniki za pešce so urejeni ob:
regionalni cesti
– ob severni strani, od km 13+691m do 14+628m in
– ob južni strani, od avtobusne postaje v km 13+602m,
v območju obračališča »K0«, do km 14+630m, kjer se naveže na obstoječe površine za pešce, v skupni dolžini 1965m,
širine 0,80m,
priključnih cestah, obojestranski, širine 1,60m,
– ob cesti v naselje Podlubnik 2 v dolžini okvirno
50,0m,
– ob cesti za trgovski center v dolžini okvirno 21,5m,
– ob cesti v naselje Podlubnik 1 v dolžini okvirno 75,0m
ob zahodni strani in okvirno 110,0m ob vzhodni strani ter
– ob cesti v vrtec v dolžini okvirno 34,0m.
15. člen
Na hodnik za pešce ob regionalni cesti se navežejo:
– v km 13+957,5m – peš pot, širine 3,0m, dolžine 2,0m,
izvedba v asfaltu,
– v km 14+315m – peš dostop, širine 2,0 m, dolžine
1,5m, izvedba v asfaltu,
– v km 14+382m – peš pot, širine 3,5m, dolžine 5,0m,
izvedba v asfaltu,
– v km 14+464m – peš pot, širine 2,5m, dolžine 15,0m,
izvedba v asfaltu,
– v km 14+497,5m – peš pot, širine 2,5m, dolžine 4,7m,
izvedba v asfaltu,
– v km 14+636m – peš dostop do šole, izvedba v asfaltu,
– v km 14+647m – peš pot, izvedba v asfaltu.
16. člen
(prehodi za kolesarje in pešce)
(1) V območju križišč in priključnih cest so predvideni
prehodi za kolesarje:
– v križišču »K1« – Podlubnik 2: dva prehoda na regionalni cesti, en prehod na cesti Podlubnik 2,
– v križišču »K2« – Trgovski center: en prehod na regionalni cesti in po en prehod na cesti za Trnje in priključku
za trgovski center,
– v križišču »K3« – Podlubnik 1: dva prehoda na regionalni cesti in po en prehod na cesti Podlubnik 1 in cesti v
Binkelj,
– v križišču »K4« – Stara Loka: dva prehoda na regionalni cesti in en prehod na cesti v Staro Loko,
– v križišču »K5« – vrtec: dva prehoda na regionalni
cesti in en prehod na cesti k vrtcu,
(2) V območju križišč in priključnih cest so predvideni
prehodi za pešce:
– v križišču »K1« Podlubnik 2: dva prehoda na regionalni cesti, en prehod na cesti Podlubnik 2,
– v križišču »K2« Trgovski center: en prehod na regionalni cesti in po en prehod na cesti v križišču »K3« Pod-

Stran

5008 /

Št.

50 / 20. 5. 2005

lubnik 1: dva prehoda na regionalni cesti in po en prehod na
cesti Podlubnik 1 in cesti v Binkelj,
– v križišču »K4« Stara Loka: en prehod na regionalni
cesti in en prehod na cesti v Staro Loko,
– v križišču »K5« vrtec: dva prehoda na regionalni cesti
in en prehod na cesti k vrtcu.

sti:

17. člen
(avtobusna postajališča)
(1) Avtobusno postajališče je locirano na regionalni ce-

– km 1,3+596m, v območju avtobusnega obračališča,
na južni strani
– km 1,3+62,0m na severni strani,
– km 14+19,0m na južni strani,
– km 14+593,0m na južni strani,
– km 14+628,0m na severni strani.
(2) Avtobusno postajališče, dimenzionirano za ustavljanje avtobusov, za uvozno hitrost 30km/uro, je izven voznih
pasov, s čakalnim peronom.
18. člen
(prepusti)
Na regionalni cesti so predvideni naslednji objekti:
– km 12+437m, cevni prepust, Ø 100, dolžine okvirno
10,0m
– km 12+591,5 m, cevni prepust, Ø 100, dolžine okvirno
13,20m,
– km 12+715,5m, cevni prepust, Ø 10, dolžine okvirno
13,0m,
– km 12+800, cevni prepust, Ø 100, dolžine okvirno
13,0m
– km 13+2m, cevni prepust, Ø 140, dolžine okvirno
14,0m – potok pri Klančarju
– km 13+170m, cevni prepust, Ø 100, dolžine okvirno
12,5m – potok pri Podlubniku
– km 13+437m, cevni prepust, Ø 50, dolžine okvirno
11,8m,
– km 13+572m, podaljšanje škatlastega prepusta,
0,9m×0,7m, okvirno 2,0m na južni in okvirno 1,3m na severni
strani ceste – potok iz Hrenove doline.
II. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA
URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO
OBLIKOVANJE
19. člen
(ograje)
(1) Varnostne ograje se izvedejo na južni strani regionalne ceste:
– od km 12+529m do km 12+552m, v dolžini 23m, ob
stanovanjskem objektu Vešter 38,
– od km 12+644m do km 13+467m in od km 13+485m
do km 13+534m, v skupni dolžini okvirno 872m, v območju
varovanja vodnega vira.
(2) Varnostne ograje se izvedejo na severni strani regionalne ceste:
– od km 12+674m do km 12+955m, od km 12+996m do
km13+140m in od km 13+219m do km 13+556m, v skupni
dolžini okvirno 762m, v območju varovanja vodnega vira.
(3) Vse varnostne ograje se izvedejo praviloma v kovinski izvedbi, skladno z veljavnimi pravilniki in standardi.
20. člen
(oblikovanje obcestnega prostora in zasaditev)
(1) Za ozelenjevanje se uporablja izključno avtohtona
vegetacija, pri čemer se v največji možni meri upošteva vzorec naravne in kulturne krajine in sedanja smer razraščanja
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drevesnih in grmovnih vrst. Med gradnjo se vegetacija odstrani samo tam, kjer je to nujno potrebno.
Vsi posegi v relief, nasipi in vkopi se v največji možni
meri prilagodijo obstoječemu reliefu. Brežine vkopov in nasipov se mehko izpeljejo v obstoječi teren in ustrezno biotehnično utrdijo, zavarujejo in zasadijo z ustrezno vegetacijo.
(2) Zagotoviti je:
– odkrivanje tal v čim manjšem obsegu,
– sprotno ozelenitev brežin in urejanje površinskega
odtoka ter ureditev končno oblikovanih brežin za preprečitev
erozije,
– oblikovanje zasaditev v skladu s krajinskim vzorcem
in avtohtono vegetacijo ob upoštevanju principa dosaditve.
(3) Sestavni del projekta je načrt krajinske ureditve,
ki mora vsebovati oblikovanje reliefa in zasaditveni načrt z
upoštevanjem krajinske značilnosti prostora.
(4) Investitor zagotovi spremljanje stanja zasaditve eno
vegetacijsko obdobje, po izvedbi vseh zasaditev, po potrebi
pa sadike zamenja.
(5) Vsi opuščeni deli obstoječih cest in poti se sanirajo
s poravnavo terena in nasipavanjem rodovitne zemlje, upoštevajoč okoliški teren. Površine se zatravijo.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV
ZA ENERGETSKO, VODOVODNO IN DRUGO
KOMUNALNO INFRASTRUKTURO
21. člen
(skupne določbe)
(1) Zaradi rekonstrukcije regionalne ceste je treba prestaviti, zamenjati oziroma zaščititi komunalne, energetske
in telekomunikacijske naprave in objekte. Projektiranje in
gradnja komunalno energetskih ter telekomunikacijskih naprav in objektov mora potekati v skladu s projektnimi pogoji
posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, ki se nahajajo v obvezni prilogi tega lokacijskega načrta, kolikor niso
v nasprotju s tem odlokom.
(2) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko
štejejo tudi druga križanja komunalnih vodov s traso ceste,
ki niso določena s tem odlokom. K vsaki drugačni rešitvi
križanja komunalnih vodov rekonstruirane regionalne ceste
mora investitor voda predhodno pridobiti soglasje investitorja
oziroma upravljavca ceste.
22. člen
(odvajanje meteornih vod in zadrževalni bazeni)
(1) Odvodnjavanje padavinskih voda z vozišča je z
vzdolžnimi in prečnimi skloni vozišča zasnovano v kombinaciji odprtih jarkov in speljavo meteorne vode v obstoječe
vodotoke in preko cestnih požiralnikov in meteorne kanalizacije. Med proﬁlom A63 in A116 poteka proti vzhodu meteorni
kanal 4, ki ima izpust v Starološki potok preko lovilca olj in
razbremenilnika visokih vod.
(2) Na celotnem območju rekonstrukcije regionalne ceste se v strugo naravnih odvodnikov ali podtalje spušča le
čista meteorna voda oziroma voda, ki po kvaliteti ustreza določilom uredbe, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaževanja.
(3) V območju varstva vodnega vira se meteorne vode
iz vozišča vodijo preko nepropustne kanalizacije do zadrževalnih bazenov in lovilcev olj v naravne odvodnike.
(4) Zadrževalni bazeni so dimenzionirani za vsak izpust
posebej. Vsi objekti so dostopni za čiščenje in vzdrževanje.
Zadrževalniki in lovilci olj se izvedejo kot zemeljski bazeni
in sicer:
– zadrževalni bazen 1 na južni strani regionalne ceste
v km 12+983m,
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– zadrževalni bazen 2 na južni strani regionalne ceste
v km 13+3m,
– zadrževalni bazen 3 na južni strani regionalne ceste
v km 13+183m.
23. člen
(kanalizacija)
Z rekonstrukcijo regionalne ceste je tangirano obstoječe
kanalizacijsko omrežje, katero križa regionalno cesto štirikrat.
in sicer med proﬁli: A62-A63, A67-A68, A73-A74, A107-A108.
Med križiščema »K3« – Podlubnik 1 in »K4« – Stara Loka
poteka fekalni kanal delno v severnem pločniku regionalne
ceste. Prestavitve niso potrebne.
24. člen
(vodovod)
Z rekonstrukcijo regionalne ceste je tangirano obstoječe
vodovodno omrežje med proﬁlom A32 in A97, kjer poteka v
trasi ceste in med proﬁli A64-A65, A65-A66, A88-A89, A96A97 in A107-A108, kjer križa traso. Tangirane vodovode je
potrebno nadomestiti z novimi in jih prestaviti izven območja
ceste.
25. člen
(elektro vodi in javna razsvetljava)
(1) Zaradi rekonstrukcije regionalne ceste in drugih
ureditev, določenih s tem odlokom, je treba prestaviti dva
droga obstoječega daljnovoda, ki križa regionalno cesto med
proﬁlom A32-A33 in A54-A55, izven območja zadrževalnika
visokih vod in vtočnega jaška.
(2) Ob regionalni cesti, križiščih in priključnih cestah se
uredi javna razsvetljava.
26. člen
(semaforizacija)
Izvede se semaforizacija križišča »K3« – Podlubnik 1 in
križišča »K4« – Stara Loka.
27. člen
(omrežje zvez)
Zaradi rekonstrukcije regionalne ceste je potrebno:
– prestaviti medkrajevni koksialni kabel
– poglobiti optični kabel med proﬁlom A16 in A17 in na
mestih križanja z obstoječimi vodotoki.
28. člen
(plinovod)
Z rekonstrukcijo regionalne ceste je tangirano obstoječe
plinovodno omrežje. Na mestih križanja izvesti dodatno zaščito.
IV. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
29. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Na podlagi izračunane imisije hrupa so določeni
ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim
hrupom. Ukrepi so določeni na podlagi napovedi prometa
za leto 2015, ob upoštevanju opredeljenih stopenj varstva
pred hrupom glede na obstoječo namensko rabo prostora
in z zmanjšanjem hrupa na viru, kar dosežemo z omejitvijo
hitrosti vožnje na 40km/h med križiščem »K2« in koncem
odseka, km 14+660m.
(2) Po začetku obratovanja regionalne ceste je potrebno izvajati prve meritve hrupa in obratovalni monitoring ter za
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objekte, ki se nahajajo znotraj območja prekomerne hrupne
obremenjenosti, preveriti potrebnost izvedbe pasivne protihrupne zaščite. Ti objekti so:
– stanovanjski objekt, Vešter 38, parc. št. *202,
– stanovanjski objekt, Vešter 33, parc. št. 139/1,
– stanovanjski objekt, Vešter 31, parc. št. *221,
– stanovanjski objekt, Vešter 9, parc. št. 981/2,
– stanovanjski objekt, Podlubnik 149, 149a, parc. št.
772/19,
– stanovanjski objekt, Trnje 1, parc. št. 1411/5,
– stanovanjski objekt, Podlubnik 137, parc. št. *106/2,
– stanovanjski objekt, Binkelj 35, parc. št. 689/2,
– stanovanjski objekt, Binkelj 34, parc. št.689/3,
– stanovanjski objekt, Binkelj 33, parc. št. 689/4,
– stanovanjski objekt, Podlubnik 130, parc. št. 1748,
– stanovanjski objekt, Binkelj 1, parc. št. 656/2,
– stanovanjski objekt, Podlubnik 7, parc. št. 1714,
– stanovanjski objekt, Stara Loka 40, parc. št. *3/1,
– stanovanjski objekt, Podlubnik 40, parc. št. *238,
– stanovanjski objekt, Stara Loka 38, parc. št. 544/6,
– stanovanjski objekt, Podlubnik 36, parc. št. 1733/2,
– stanovanjski objekt, Podlubnik 33, parc. št. 1735,
– stanovanjski objekt, Podlubnik 34, parc. št. 1745,
– stanovanjski objekt, Stara Loka 35, parc. št. *241,
– dom oskrbovancev CSS, Stara Loka 31, parc. št.
659/6,
– stanovanjski objekt, Stara Loka 33, parc. št. *230,
– CSS srednja šola, Stara Loka 31, parc. št. 645/1, vse
k.o. Stara Loka.
(3) Prve meritve hrupa in obratovalni monitoring se
izvajajo na podlagi Pravilnika, ki urejuje prve meritve na
obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih
za njegovo izvajanje (Uradni list RS št. 70/96). Na podlagi
monitoringa je investitor dolžan izvesti morebitne potrebne
dodatne ukrepe.
(4) Izvajalec je dolžan zagotoviti izvedbo monitoring
hrupa med gradnjo in ukrepati v primeru ugotovljenih prekoračitev vrednosti, določenih za čas gradnje. Merilne točke se
določijo na podlagi načrta organizacije gradbišča.
30. člen
(varstvo zraka)
(1) Vsi protihrupni ukrepi imajo tudi funkcijo varovanja
pred emisijami plinov in prašnimi usedlinami, delno pa imajo
to funkcijo tudi zasaditve v obcestnem prostoru.
(2) Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri
gradbeni mehanizaciji in transportnimi sredstvi,
– preprečevati prašenje gradbišča, vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa
materiala z gradbišča.
31. člen
(varstvo vodnih virov)
(1) Za zaščito hidrološkega režima je potrebno upoštevati ničelno stanje podtalnice.
(2) Med km 12+710m in km 13+530m poteka trasa
regionalne ceste v 2. območju varstva vodnih virov, odloku
o varovanju vodnih virov Vešterskega polja (Uradni vestnik
Gorenjske št. 6/89). V območju varstva vodnega vira je ob
vozišču treba urediti asfaltno koritnico, dvignjen betonski
robnik in varovalna ograja (JVO).
(3) Meteorna voda iz vozišča se odvaja preko nepropustne kanalizacije do zadrževalnih bazenov in lovilcev olj
v naravne odvodnike, katere je lokalno delno treba poglobiti
in očistiti do iztoka v Soro. Vodotesnost kanalizacije je treba
dokazati z atestom.
(4) Med gradnjo in med obratovanjem je morebitna
razlitja nevarnih snovi treba takoj sanirati z odkopom one-
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snažene zemljine. V času gradnje regionalne ceste morajo
biti upoštevane geotehnične zahteve in navodila za izvedbo.
32. člen
(varstvo živali)
(1) Za prehajanje dvoživk preko regionalne ceste se
uredijo prepusti premera Ø 100cm v:
– km 12+437m,
– km 12+591,5 m,
– km 12+715,5m,
– km 12+800m.
(2) Monitoring med gradnjo ni potreben, izvajati ga je
treba med obratovanjem ceste.
33. člen
(varstvo tal in ravnanje z rodovitno zemljo)
(1) Rodovitna plast tal se odstrani tako, da se ohrani
njena plodnost in količina, pri tem ne sme priti do mešanja
mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od
1,2 m.
(2) Investitor je dolžan ohraniti oziroma nadomestiti dostopne poti na kmetijska zemljišča v času rekonstrukcije in po
rekonstrukciji regionalne ceste. Vse opuščene vozne površine je treba zravnati na nivo okoljnega terena, jih humuzirati
in urediti kot sosednje obdelovalne površine.
34. člen
(varstvo gozdnih zemljišč)
Rekonstrukcija regionalne ceste meji na šest gozdnih zemljišč, parc. št. 1050/22, 1050/23, 1050/24, 1050/25,
1050/29 in 1050/32, vse k.o. Stara Loka. Pri oblikovanju
odkopnih brežin, ki mejijo na gozd, je potrebno zagotoviti
zaščito pred erozijo in stabilen zgornji rob, zato se naj zaobli
zgornji rob brežine, drevesa na novem gozdnem robu pa
morajo biti od zgornjega roba zaobljene brežine oddaljena
vsaj 3,0m.
35. člen
(varovanje objektov in območij naravne dediščine)
(1) Na vplivnem območju lokacijskega načrta je naravna
vrednota lokalnega pomena reka Selška Sora.
(2) Za varovanje objektov in območij naravne dediščine
upoštevati smernice Zavoda RS za varstvo narave:
– posege na območjih naravnih vrednot je treba omejiti
na cestno telo oziroma objekt rekonstrukcije regionalne ceste, začasne deponije materiala in gradbiščne poti ne smejo
biti urejene na območjih naravne dediščine,
– struge, brežin in poplavne ravnice Selške Sore ni dovoljeno utrjevati ali nasipavati,
– po izvedbi del je treba vse prizadete površine zasaditi
z avtohtono vegetacijo.
36. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
Na območju predvidenega posega ni zavarovanih kulturnih spomenikov oziroma evidentirane kulturne dediščine,
rekonstrukcija regionalne ceste pa tangira kapelico Marijin
hramček, v km 14+136m, križišče »K3« – Podlubnik 1 in
tri znamenja »križe«, v km 13+575m – ob regionalni cesti,
v km13+686m – cesta v Vešter in v km 14+1m – cesta v
Trnje.
37. člen
(zaščita pred požarom)
(1) Zaradi rekonstrukcije regionalne ceste se požarna
varnost bližnjih objektov in območij ne sme poslabšati. Vsi
objekti in območja morajo imeti zagotovljen dovoz za inter-
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vencijska vozila in površine za uporabo gasilnih naprav, preskrba s požarno vodo ne sme biti okrnjena.
(2) Med gradnjo mora izvajalec upoštevati določila Odloka, ki ureja varstvo pred požarom v naravnem okolju.
38. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)
Ob južni strani regionalne ceste je načrtovan zbirni
center odpadkov, lociran na parc. št. 850/1 k.o. Stara Loka,
dostopen z regionalne ceste.
39. člen
(rušitve in prestavitve)
(1) Zaradi rekonstrukcije regionalne ceste in z njo povezanih ureditev je treba prestaviti:
– prestavitev križa, v km 13+575m, na parc. št. 979/3
k.o. Stara Loka, za okvirno 1,0m proti severu
– prestavitev križa, v km 13+686m, na parc. šr. 476 k.o.
Stara Loka,
– prestavitev križa, v km 14+5,5, na parc. št. 699 k.o
Stara Loka, za 1,5m proti severovzhodu.
– prestavitev kapelice v km14+136m, na parc. št. 676/4
k.o. Stara Loka.
(2) Prestaviti je treba ograje na:
– parc. št. 106/2 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 3m
– parc. št. 645/14 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno
15m
– parc. št. 659/3 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 9m
– parc. št. 663/3 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 70m
– parc. št. 665/16 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno
33,5m
– parc. št. 666/1 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno
14,5m
– parc. št. 666/2 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno
1,5m
– parc. št. 689/2 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno
14,5m
– parc. št. 689/3 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno
18,5m
– parc. št. 689/4 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno
13,5m
– parc. št. 717/2 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 19m
– parc. št. 772/3 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 12m
– parc. št. 772/7 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 17m
– parc. št. 772/12 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 2m
– parc. št. 772/19 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno
12,5m
– parc. št. 986/1 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 20m
– parc. št. 984/1 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno
102,5m
– parc. št. 1411/2 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno
20m
– parc. št. 1411/3, k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno
45m
– parc. št. 1411/4, k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno
30,5m
– parc. št. 1672/12 k.o. Stara Loka v dolžini okvirno
40m
– parc. št. 1714 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno1,5m
– parc. št. 2054/2 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 3m
(3) Odstraniti vednozelene grmovnice na:
– parc. št. 569/3 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 4m
– parc. št. 663/3 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 95m
– parc. št. 665/16 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno
33m
– parc. št. 665/29 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno
3,5m
– parc. št. 689/2 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 19m
– parc. št. 689/3 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno
18,5m
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17m

– parc. št. 689/4 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 6m
– parc. št. 753/1 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 50m
– parc. št. 717/2 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 24m
– parc. št. 772/7 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 17m
– parc. št. 772/20 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno

– parc. št. 984/1 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 21m
– parc. št. 984/2 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 7m
– parc. št. 1411/2 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno
18,5m
– parc. št. 1411/3 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno
72m
– parc. št. 1411/4 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 8m
– parc. št. 1672/12 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno
111m
– parc. št. 1676/1 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 5m
– parc. št. 2054/2 k.o. Stara Loka, v dolžini okvirno 3m
(4) Na regionalni cesti se ukine:
– v km 14+82,5m – dostop do stanovanjskega objekta
Podlubnik 137
– v km 13+980m – dostop do stanovanjskega objekta
Trnje 1
– v km 13+625m – dostop do stanovanjskega objekta
Vešter 2
– v km 13+728m – kolovoz.
40. člen
(odlaganje viškov materiala)
(1) Na celotnem odseku je predvideno odlaganje približno 12.911m3 viškov nevgradljivega materiala na bližnje
lokacije, v oddaljenosti do 5,0 km, v občini Škofja Loka, s
predhodnim dogovorom z lokalno skupnostjo.
(2) Postopki za pridobitev ustreznih dovoljenj za poseg
v prostor, za deponije nevgradljivega materiala se zagotovijo
v sodelovanju med investitorjem oziroma izvajalcem in posamezno lokalno skupnostjo v skladu z občinskimi prostorskimi
planskimi in izvedbenimi akti ter na podlagi gradbenega
dovoljenja.
V. ETAPNOST IZVEDBE
41. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Rekonstrukcija regionalne ceste se bo izvajala v
treh etapah:
I. etapa od km 12+430m do km 12+990m:
– rekonstrukcija regionalne ceste v dolžini 560m s priključki in dostopi
– izgradnja in ureditev prepustov za dvoživke, zadrževalni bazen
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih
infrastrukturnih in drugih objektov in naprav in druge ureditve,
ki so potrebne za realizacijo predvidenih posegov,
II. etapa od km 12+990m do km 13+560m:
– rekonstrukcija regionalne ceste v dolžini 570m s priključki in dostopi
– zadrževalni bazen
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih
infrastrukturnih in drugih objektov in naprav in druge ureditve,
ki so potrebne za realizacijo predvidenih posegov,
III. etapa od km 13+560m do km 14+660m:
– (cesta skozi naselje, L = 1100m)
– rekonstrukcija regionalne ceste v dolžini 1100m z ureditvijo križišč, priključkov lokalnih cest in poti in dostopov
– prestavitev kapelice in znamenja »križa«
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih
infrastrukturnih in drugih objektov in naprav in druge ureditve,
ki so potrebne za realizacijo predvidenih posegov.
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(2) Vsaka etapa mora izvesti pripadajoče infrastrukturno
omrežje in naprave in zagotavljati ustrezne ukrepe za varstvo
bivalnega in delovnega okolja.
(3) Gradnja bo potekala pod prometom. Posebni obvozi
med gradnjo niso predvideni.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
42. člen
(monitoring in drugi ukrepi)
(1) Monitoring se izvaja zato, da se ugotovi, ali so predvideni ukrepi in izvedbe le teh učinkoviti, zato mora investitor:
– zagotoviti celosten načrt monitoringa, kot sestavni del
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– zagotoviti izvedbo meritev pred rekonstrukcijo regionalne ceste (onesnaženje zraka, tal, vode itd.),
– pri določitvi točk monitoringa zagotoviti tolikšno število
točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju
posamezne sestavine okolja oziroma naj se smiselno upošteva merilna mesta meritev ničelnega stanja,
– merilna mesta za spremljanje stanja je treba zavarovati tako, da je omogočeno kontinuirano pridobivanje podatkov.
(2) Rezultati monitoringa so javni, investitor poskrbi za
dostopnost podatkov. Investitor rekonstrukcije regionalne
ceste je dolžan pripraviti načrt izvajanja monitoringa in ga
izvajati v določenem časovnem obdobju.
(3) Monitoring med gradnjo in obratovanjem regionalne
ceste:
– zrak – spremljanje vplivov na onesnaženost zraka
med gradnjo in med obratovanjem skladno s predpisom, ki
ureja mejne opozorilne in kritične imisijske vrednosti snovi v
zrak in predpisom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogojih za njegovo izvajanje. Monitoring onesnaženosti zraka je predviden med gradnjo, v času obratovanja
ni potreben;
– hidrogeologija – v času gradnje se izvaja opazovalni
monitoring, in sicer dogajanje na gradbišču ter spremljanje
negativnih vplivov na podtalnico v zajetju Vešter; to je stanje
podtalnica pred pričetkom del, v času odkrivanja krovnih
plasti in izkopov;
– vode – spremljanje vplivov na onesnaženost površinske vode med gradnjo in dve leti po obratovanju skladno
s predpisom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje;
– tla – spremljanje vplivov na onesnaženost tal skladno
s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla. Med gradnjo naj se za
gradbeni transport čim manj uporabljajo poljske poti, gibanje
strojev pa je omejiti na območje same trase. Zagotoviti je
sodelovanje z lastniki zemljišč, ki so v začasni uporabi. Med
obratovanjem je predviden monitoring na Vešterskem polju;
– hrup – vrste veličin hrupa, ki so predmet prvih meritev in obratovalnega monitoringa, metodologijo merjenja
in izračunavanja hrupa, vsebino poročila o prvih meritvah
in obratovalnem monitoringu ter način in obliko sporočanja
podatkov ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, določa
predpis o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa
za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje. Med gradnjo
je treba izvajati monitoring hrupa na dveh, med obratovanjem
pa je predviden na treh lokacijah;
– vibracije – Motinoring med gradnjo je predviden na eni
lokaciji v času utrjevanja spodnjega ustroja ceste, monitoring
v času obratovanja ceste ni potreben.
(4) Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih je investitor
dolžan izvesti na podlagi rezultatov monitoringa so:
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– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav in ureditev,
– sprememba rabe prostora,
– drugi ustrezni ukrepi.
43. člen
(organizacija gradbišča)
Med gradnjo je treba čimbolj omejiti gradbišče. Gradbišče se organizira tako, da gradbiščna baza ni locirana v
neposredni bližini naselja ter v območjih naravne ali kulturne
dediščine ali v drugih varovanih območjih. K načrtu gradbišča
mora investitor pridobiti soglasje lokalne skupnosti in vsa
druga soglasja pristojnih organov in organizacij.
44. člen
(dodatne obveznosti)
(1) Za zagotavljanje prometne varnosti in večje prepustnosti zaradi spremenjenih razmer v času rekonstrukcije regionalne ceste, priključnih cest in ureditev ter zaradi zagotavljanja kakovosti bivalnega in naravnega okolja med gradnjo in
po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju,
– zagotoviti nemotene dovoze in dostope do vseh zemljišč in objektov v času gradnje in po izgradnji,
– urediti tudi dostope, ki nadomeščajo prekinjene obstoječe poti in v tem odloku niso določene, bodo pa utemeljeno
zahtevani v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja,
– infrastrukturne vode in ostale objekte je potrebno obnoviti oziroma sanirati, če bo na njih pri rekonstrukciji regionalne ceste zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev prišlo
do poškodb,
– pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja investitor z
upravljalci, občino, uskladi popis obstoječih javnih poti ter
druge infrastrukture, ki bo tangirana zaradi rekonstrukcije
regionalne ceste,
– vse lokalne ceste in javne poti, ki bodo služile transportom med gradnjo, pred pričetkom gradnje urediti in protiprašno zaščititi,
– pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječih
objektov in obstoječe infrastrukture, ki bo tangirana zaradi
gradnje,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in
zemljišč,
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi graditve in obratovanja ceste,
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi
oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje
za to usposobljenih delavcev,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti
in ceste, ki bodo zaradi rekonstrukcije regionalne ceste ali
uporabe pri gradnji prekinjene ali poškodovane,
– organizirati gradbišče tako, da gradbiščne baze ne
bodo na območjih naravne in kulturne dediščine ter na drugih
varovanih območjih, k elaboratu organizacije gradbišča pridobi investitor soglasje lokalne skupnosti in potrebna druga
soglasja pristojnih služb,
– v času gradnje ceste med proﬁlom A16 in A17 zagotoviti prisotnost geomehanika,
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov,
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– začasno pridobljena zemljišča po rekonstrukciji regionalne ceste in spremljajočih ureditev povrniti v prvotno
rabo,
– izvajati monitoring skladno z določili 42. člena tega
odloka,
– pri izvajanju del je treba zagotoviti projektantski nadzor projektantov vseh objektov in ureditev na rekonstrukciji
regionalne ceste in v njenem obcestnem prostoru,
– med obratovanjem regionalne ceste je treba po potrebi izvajati sanacije obcestne zasaditve v sklopu rednih
vzdrževalnih del,
– upoštevati časovne omejitve gradnje,
– uporaba delovnih strojev, ki so izdelani v skladu z
emisijskimi normami,
– izvajalec si mora pridobiti za čas gradnje dovoljenje
za povečanje čezmernega obremenitve območja s hrupom
za 5 dB(A).
(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi
ustreznih dovoljenj, pridobljenimi pred pričetkom rekonstrukcije regionalne ceste.
VII. TOLERANCE
45. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim
načrtom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo
tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno – tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se
ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
(2) Odstopanja iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v
nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi
in organizacije, v katerih delovno področje spadajo ta odstopanja.
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene. Dopustna so manjša odstopanja od stacionaž, navedenih
v tem odloku, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave
projektov. Večja odstopanja so dopustna v skladu z določili
prvega in drugega odstavka tega člena.
VIII. NADZOR
46. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za okolje in prostor.
IX. KONČNE DOLOČBE
47. člen
(skladnost občinskih prostorskih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok
o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Škofja Loka za
območje Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 47/93, 8/94,
68/99, 115/00, 28/01, popr. 71/01, 43/03) v delu, ki se nanaša na območje lokacijskega načrta rekonstrukcije regionalne
ceste.
48. člen
(veljavnost LN)
(1) Lokacijski načrt preneha veljati, ko so z načrtom
predvideni objekti zgrajeni, v skladu s predpisi o graditvi
objektov.
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(2) Po prenehanju veljavnosti lokacijskega načrta se
območje ureja s prostorskim redom občine.
49. člen
(vpogled v LN)
Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za promet,
Direkciji RS za ceste, na Občini Škofja Loka in pri službah,
pristojnih za urejanje prostora.
50. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 351-122/98
Škofja Loka, dne 21. aprila 2005.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.
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Odlok o razglasitvi kmečkih objektov in
domačij za kulturne spomenike lokalnega
pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 18. člena Statuta občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) ter
na predlog Javnega zavoda za varstvo kulturne dediščine
– enota Ljubljana je Občinski svet občine Škofja Loka na 12.
redni seji dne 5. 5. 2005 sprejel

ODLOK
o razglasitvi kmečkih objektov in domačij
za kulturne spomenike lokalnega pomena
1. člen
Za kulturne spomenike lokalnega pomena se razglasijo
enote dediščine:
1. Križna gora – Hiša Križna gora 17 (EŠD 8094)
2. Zgornja Luša – Hiša Zgornja Luša 6 (EŠD 14315)
3. Staniše nad Zmincem – Domačija Staniše 2 (EŠD
14317)
4. Sv. Ožbolt – Domačija Sv. Ožbolt 24 (EŠD 14319)
Enote imajo zaradi kulturnih, etnoloških, arhitekturnih,
zgodovinskih, likovnih in krajinskih lastnosti poseben pomen
za širše lokalno območje Občine Škofja Loka. Zato jih razglašamo za kulturne spomenike lokalnega pomena z lastnostmi
etnoloških spomenikov.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitve za spomenike lokalnega pomena:
1. Križna gora – Hiša Križna gora 17 (EŠD 8094)
»Krajnikova« hiša – muzej je sestavljena iz stavbnih in
gradbenih elementov petnajstih hiš iz škofjeloškega območja
iz obdobja od 16. do 19. stoletja in je kot taka sestavljenka
edinstvena v slovenskem prostoru.
2. Zgornja Luša – Hiša Zgornja Luša 6 (EŠD 14315)
»Kovkarjeva« kajža je nastala kot logarska koča loškega gospostva, kasneje je bila dom ljudskega pesnika Franca
Vidmarja – Pustotnika in pesnika in pisatelja Janeza Okorna.
Domnevno je nastala v drugi polovici 18. stoletja. Pomembna
je predvsem kot izrazito krajevno opredeljiv tip doma vaškega
kajžarja in sodi med najpomembnejše primere podeželskega
stavbarstva na ravni vsakdanjosti na loškem ozemlju.
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3. Staniše nad Zmincem – Domačija Staniše 2 (EŠD
14317)
V okviru domačije pri »Jamniku« je najpomembnejša
delno zidana stanovanjska hiša z letnico nastanka 1786 na
hišnem tramu lesenega dela, ki je z ugodno gospodarsko
rastjo v sredini 19. stoletju doživela predelavo. Predstavlja
regionalno opredeljiv tip dobro ohranjene domačije srednjega
kmeta v loškem hribovju.
4. Sv. Ožbolt – Domačija Sv. Ožbolt 24 (EŠD 14319)
Domačijo pri »Aliču« sestavljata stanovanjska hiša z
letnico 1805 in ohranjenimi freskami iz začetka 20. stoletja,
delo ljudskega slikarja Pohlevna s Črnega vrha in delno zidano gospodarsko poslopje. Kompleks predstavlja značilen,
kakovosten in krajevno opredeljiv tip podeželskega stavbarstva na loškem ozemlju.
3. člen
Meje spomenikov so vrisane na katastrskih načrtih v
merilu 1: 2880 in na temeljnih topografskih načrtih v merilu
1:5000. Meje vplivnih območij, če jih kulturni spomeniki imajo, so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu
1:5000. Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hrani
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Ljubljana.
1. Spomenik obsega parc. št. 342/6 k.o. Križna gora.
2. Spomenik obsega parc. št.: 91/1, 765, 764/8 in zahodni del 764/1 k.o. Zg. Luša.
3. Spomenik obsega parc. št.: *27 in 322/3 k.o. Staniše.
4. Spomenik obsega parc. št.: 26, k.o. Ožbolt. (V varovanem območju se nahajata dva objekta, ki sta izvzeta).
4. člen
Za spomenike velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, etnoloških, arhitekturnih, krajinskih, likovnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– ohranjanje funkcije, gabaritov, primarnih tlorisnih razporedov, izvirne gradbene substance ter značilne opreme
vseh spomeniških objektov,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekte in
v dvoriščnem prostoru ohranjanju in vzdrževanju varovanih
spomeniških lastnosti,
– omogočanje predstavitve celot in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža
varovanja spomenikov.
Za vplivna območja spomenikov velja varstveni režim,
ki določa:
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov ohranjanju ter
varovanju vedut na spomeniške objekte.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, etnološke, arhitekturne, krajinske,
likovne in zgodovinske vrednote spomenikov,
– poveča pričevalnost kulturnih spomenikov,
– predstavi kulturne vrednote spomenikov in premične
dediščine in situ, v tisku in drugih medijih,
– spodbudi znanstveno-raziskovalno in učno-demonstracijsko delo.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije kulturnih spomenikov ali
njihovih delov in za vsak poseg v spomenike, njihove dele
ali zemljišča so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni
pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije.
6. člen
Pristojni organ mora v dveh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastnikom spomenikov odločbo o varstvu na
podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).

Stran

5014 /

Št.

50 / 20. 5. 2005

Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za
raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, ﬁzično
zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenikov, dostopnost spomenikov za javnost in časovne okvire
dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim
bolj učinkovito varstvo spomenikov.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenikov.
Razglašeni objekti in domačije imajo prednost pri razpisih za pridobivanje in dodeljevanje sredstev ﬁnančnih pomoči
pri prenovi kvalitetne stavbne dediščine na območju Občine
Škofja Loka.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Ta statutarni sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 013000-0001/95
Škofja Loka, dne 5. maja 2005.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Škofja Loka, dne 5. maja 2005.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

2049.

Statutarni sklep o spremembah statutarnega
sklepa

Na podlagi 18. in 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94 – odl. US, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98
– odl. US, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravek sklepa US,
70/00, 100/00 – sklep US, 28/01, 87/01, 16/02 – sklep US,
51/02) ter 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list
RS, št. 37/95, 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na
12. redni seji dne 5. 5. 2005 sprejel

STATUTARNI SKLEP
o spremembah statutarnega sklepa
1. člen
S spremembami Statutarnega sklepa (Uradni list RS,
št. 69/98) se določi novo ime krajevne skupnosti Lenart nad
Lušo. Na podlagi Odloka o odpravi naselja Lenart nad Lušo
in njegovi združitvi z naseljem Sv. Lenart ter preoštevilčenje
naselja (Uradni list RS, št. 112/03) se v statutarnem sklepu
spremeni ime naselja Lenart nad Lušo. Na podlagi Odloka
o preimenovanju naselja Florjan nad Zmincem (Uradni list
RS, št. 45/03) se v statutarnem sklepu spremeni ime naselja
Florjan nad Zmincem.
2. člen
V 2. členu se ime Krajevne skupnosti Lenart nad Lušo
spremeni v Sv. Lenart – Luša.
Ime naselja Lenart nad Lušo se spremeni v ime Sv.
Lenart.
Ime naselja Florjan nad Zmincem se spremeni v ime
Sveti Florijan nad Škofjo Loko.
3. člen
V 3. členu se ime »Svet krajevne skupnosti Lenart
nad Lušo« spremeni v »Svet krajevne skupnosti Sv. Lenart
– Luša«.

VLADA
2050.

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

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o določitvi izpostav, kot notranjih
organizacijskih enot carinske službe v Republiki
Sloveniji, in njihovem delovnem področju
1. člen
V Uredbi o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem
delovnem področju (Uradni list RS, št. 45/04) se v 4. členu v
a) točki na koncu devete alinee podpičje nadomesti z vejico
in doda nova, deseta alinea, ki se glasi:
»– Metlika;«.
V c) točki se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Bistrica ob Sotli;«.
Točka i) se črta.
Dosedanji j) in k) točka postaneta i) in j) točka.
2. člen
V 6. členu se v a) točki na koncu enajste alinee podpičje nadomesti z vejico ter doda nova, dvanajsta alinea, ki
se glasi:
»– Gruškovje;«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 23. maja
2005 dalje.
Št. 00712-22/2005/7
Ljubljana, dne 19. maja 2005.
EVA 2005-1611-0118
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
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Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda Krajinski park Goričko

Na podlagi prvega odstavka 12. člena Uredbe o Krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Krajinski park Goričko
1. člen
V 2. členu Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski
park Goričko (Uradni list RS, št. 3/04) se v tretjem odstavku
številka »9260« nadomesti s številko »9264«.
2. člen
V 13. členu se v peti alinei prvega odstavka črta beseda
»aktivno«.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-34/2005/5
Ljubljana, dne 12. maja 2005.
EVA 2005-2511-0151
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

POPRAVKI
–

Popravek Sklepa o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o kriterijih za razvrščanje

Popravek
V Sklepu o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 100–4427/03 z dne 17. 10. 2003, se v tabeli v Prilogi 1 Seznam razvrstitev zdravil na liste ATC Del.
šifra zdravila LANVIS tablete 25 X 40mg (tiogvanin) pravilno glasi »L01BB03 044369«.

Priloga 1
Seznam razvrstitev zdravil na liste
ATC
Del. šifra
LO1BB03
044369

Lastniško ime zdravila
nelastniško ime zdravila
LANVIS tablete 25 x 40mg
Tiogvanin

Lista

Omejitev predpisovanja

P

Predsednik
Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
mag. Roman Matek l. r.
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Popravek
Sklepa
o spremembi
Sklepa
o
uskladitvi
pokojnin
od od
1. februarja
2002,
Sklepa
uskladitvi
pokojninpokojnin
odin1.dopolnitvi
marca
Sklepa
o uskladitvi
pokojnin
1. februarja
2004
in oSklepa
o uskladitvi
od 1.2003,
februarja
2005

Popravek
V Sklepu o spremembi in dopolnitvi Sklepa o uskladitvi
pokojnin od 1. februarja 2002, Sklepa o uskladitvi pokojnin od
1. marca 2003, Sklepa o uskladitvi pokojnin od 1. februarja
2004 in Sklepa o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2005,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 44-1748/05 z dne 5. 5.
2005, se prvi odstavek II. točke pravilno glasi:
V Sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2005
(Uradni list RS, št. 17/05) – v nadaljevanju te točke: sklep
– se spremeni šesta alinea I. točke tako, da se glasi:
»– invalidske pokojnine, pri katerih je bila pokojninska
doba v celoti vrednotena po predpisih, veljavnih od 1. januarja 2000, razen invalidskih pokojnin za primer invalidnosti, ki je
posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, uveljavljenih
do vključno leta 2003, ter vdovske oziroma družinske pokojnine, odmerjene od invalidskih pokojnin, pri katerih je bila
pokojninska doba v celoti vrednotena po predpisih, veljavnih
od 1. januarja 2000, razen vdovskih oziroma družinskih pokojnin, odmerjenih od invalidskih pokojnin za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni,
uveljavljenih do vključno leta 2003.«
ZPIZ Slovenije
vodja Informativnega centra
Brane Kokot l. r.
–

Popravek Odloka
spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi športnih objektov
občinskega
pomena

Popravek
V Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi športnih objektov občinskega pomena, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 137-5922/04 z dne 23. 12. 2004, se
tabela REGATNI CENTER pravilno glasi:
Parcela
Kultura
Površina
424/3
travnik
1066
424/3
park
423
427/2
dvorišče
391
428/2
travnik
928
429/2
travnik
112
429/2
dvorišče
331
429/2
park
73
425/1
park
524
425/1
neplodno
135
429/3
stavba
918
424/4
park
142
424/4
neplodno
1056
431/1
travnik
447
426/1
stavba
26
426/1
dvorišče
164
426/2
st. stavba
96
427/3
stavba
259
423/8
parkirišče
29
460/4
neplodno
418
460/4
funkc. objekt
31
423/12
travnik
6164
430/2
gozd
1130
432/2
travnik
97
432/3
zelenica
216
423/4
zelenica
49
423/5
zelenica
115
428/4
neplodno
70
v upravljanju Regatnega odbora Bled

Vl. št.
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
497

Katastrska občina
k.o. Rečica
k.o. Rečica
k.o. Rečica
k.o. Rečica
k.o. Rečica
k.o. Rečica
k.o. Rečica
k.o. Rečica
k.o. Rečica
k.o. Rečica
k.o. Rečica
k.o. Rečica
k.o. Rečica
k.o. Rečica
k.o. Rečica
k.o. Rečica
k.o. Rečica
k.o. Rečica
k.o. Rečica
k.o. Rečica
k.o. Rečica
k.o. Rečica
k.o. Rečica
k.o. Rečica
k.o. Rečica
k.o. Rečica
k.o. Rečica
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.
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–

Popravek izpadlih sklepov v odlokih Občine Postojna

Popravki
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V odlokih Občine Postojna, objavljenih v Uradnem listu
RS, št. 45/05 z dne 6. 5. 2005, se doda izpadlo besedilo
sklepov od št. aktov:

1854.
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

1851.
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

SKLEP
Občinski svet občine Postojna sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji S5 in P3 v Postojni (P4 S1) (Uradni list RS,
št. 59/98) – prečiščeno besedilo, v drugem branju.
Št. 03201-1/2005
Postojna, dne 19. aprila 2005.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.
1852.
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 prostorskih ureditvenih
pogojih naselja Zalog pri Postojni – območje planske celote S 20 (Uradni list RS, št. 43/87) – prečiščeno besedilo v
drugem branju.
Št. 03201-1/2005
Postojna, dne 19. aprila 2005.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.
1853.
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 prostorskih ureditvenih
pogojih za območje krajevnih skupnosti Landol, Šmihel pod
Nanosom in Studeno (Uradni list RS, št. 9/98) – prečiščeno
besedilo v drugem branju.
Št. 03201-1/2005
Postojna, dne 19. aprila 2005.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

Občinski svet občine Postojna sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za naselji Planina in Liplje (Uradni list RS, št. 76/94)
– prečiščeno besedilo v drugem branju.
Št. 03201-1/2005
Postojna, dne 19. aprila 2005.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.
1855.
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 prostorskih ureditvenih
pogojih za naselja v Krajevni skupnosti Bukovje (Uradni list
RS, št. 4/91) prečiščeno besedilo, v drugem branju.
Št. 03201-1/2005
Postojna, dne 19. aprila 2005.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.
1856.
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 prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Kremenca I v Postojni (Uradni list RS, št.
8/00) – prečiščeno besedilo, v drugem branju.
Št. 03201-1/2005
Postojna, dne 19. aprila 2005.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.
1857.
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
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SKLEP

Občinski svet občine Postojna sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Kremenca II v Postojni (Uradni list RS,
št. 73/98) – prečiščeno besedilo, v drugem branju.
Št. 03201-1/2005
Postojna, dne 19. aprila 2005.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.
Uredništvo

VSEBINA

2014.
2015.
2016.

2050.

2017.
2018.
2019.
2020.
2051.

2021.
2022.
2023.

VLADA

Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Prevala
na Kaninu
Uredba o spremembi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za preložitev regionalne ceste RII-420
na območju naselja Dobova
Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora na podlagi Programa priprave državnega
lokacijskega načrta za glavno cesto na odseku Želodnik–Mengeš–Vodice, na odseku Mengeš–Žeje
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot
carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem
delovnem področju
Odlok o programu priprave državnega lokacijskega
načrta za mednarodni mejni prehod Središče ob
Dravi
Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na UNIVERZI
V LJUBLJANI v študijskem letu 2005/2006
Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na UNIVERZI NA
PRIMORSKEM v študijskem letu 2005/2006
Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na UNIVERZI
V MARIBORU v študijskem letu 2005/2006
Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Krajinski park Goričko

2024.
4957
4958

4958
2026.
5014

2027.
2028.

4959

4964

4966

Odločba o razveljavitvi sedmega odstavka 17.
člena o ugotovitvi, da drugi do šesti odstavek 17.
člena Zakona o trgovini niso v neskladju z Ustavo

4974

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem
Razlage kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega
gospodarstva (KPD-CG)

4979
4985
4986

AJDOVŠČINA

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni
dom Ajdovščina

2030.

Odlok o lokacijskem načrtu za čistilno napravo
Braslovče

2031.

Navodilo za predstavnike Občine Brežice v organih
upravljanja javnih zavodov, skladov in agencij ter
drugih organizacijah

4965
4965

USTAVNO SODIŠČE

2029.

4964
5015

4967

OBČINE

4962

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembi pravilnika o kakovosti mesnih izdelkov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem
Pravilnik o spremembi pravilnika o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred vnosom in razširjanjem
nalezljivih boleznih

2025.

Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (7. dopolnitev)

2032.
2033.

4987

BRASLOVČE

4991

BREŽICE

CERKNO

Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2005
Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi zavoda kot
lokalne turistične organizacije Občine Cerkno

4992
4993
4995

Uradni list Republike Slovenije
2034.
2035.

Št.
Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih Enote
vrtca Osnovne šole Cerkno
Pravilnik o spremembah pravilnika o denarni pomoči za novorojence
Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto
2005

2037.

Odlok o turistični taksi v Občini Hrpelje-Kozina

2039.

HRPELJE-KOZINA

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Jesenice
Sklep o določitvi vrednosti točke po odloku o komunalnih taksah v Občini Jesenice za leto 2004

KRANJ

Sklep o javni razgrnitvi

2041.

Program priprave lokacijskega načrta IPC Loke

2043.

2044.

2045.
2046.

2047.

2048.
2049.

–
–

–
–

4996

4996
4998

JESENICE

2040.

2042.

4996

DOL PRI LJUBLJANI

2036.

2038.
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LJUBNO

4999
5000
5000
5000

MOZIRJE

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2004
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi skupnega organa občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat«

5002
5003

MURSKA SOBOTA

Cenik k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun
ﬁksnega dela po priključni moči

5003

SLOVENJ GRADEC

Odlok o dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah
v Mestni občini Slovenj Gradec
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu za leto 2005

5004
5004

ŠKOFJA LOKA

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za ureditev
regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica–Škofja
Loka, na pododseku Klančar–Podlubnik, od km
12+430m do km 14+660m
Odlok o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za
kulturne spomenike lokalnega pomena
Statutarni sklep o spremembah statutarnega sklepa

5004
5013
5014

POPRAVKI

Popravek Sklepa o spremembi in dopolnitvi liste
zdravil na podlagi sklepa o kriterijih za razvrščanje
zdravil na liste
Popravek Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa
o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2002, Sklepa
o uskladitvi pokojnin od 1. marca 2003, Sklepa o
uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2004 in Sklepa
o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2005
Popravek Odloka spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi športnih objektov občinskega pomena
Popravki izpadlih sklepov v odlokih Občine Postojna

5015

5016
5016
5017

Stran

5019

Stran

5020 /

Št.
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Zgoščenka (CD-ROM) vsebuje celotno vsebino uradnega lista
posameznega letnika.
Na zaslonu se posamezne številke uradnega lista pojavljajo prav v takšni obliki kot na
papirju! Letno kazalo predpisov (register) je v celoti povezano s posameznimi številkami,
tako da s klikom miške takoj dobimo tisto stran, kjer je objavljen iskani dokument. Še
posebej uporabna je možnost iskanja po polnem besedilu objav celotnega letnika.

Zgoščenko lahko naročite tako, da pošljete izpolnjeno spodnjo naročilnico ali pa
obiščete spletno prodajalno na naših spletnih straneh http//www.uradni-list.si/.

Cena za enega uporabnika za letnik 2004 je 14.000 SIT.

CENIK
za posamezni letnik

POPUSTI
· posebni popust za
enega uporabnika za
letnik 2004
· ob nakupu vseh
letnikov hkrati vam
nudimo 20-odstotni
pupust
· ob nakupu vsaj štirih
letnikov hkrati
10-odstotni popust

Letnik

Cena
v SIT

Cena z DDV (8,5%)
v SIT

1 uporabnik

1995–2003

12.658,33

15.190

2–5 uporabnikov

1995–2004

15.823,33

18.988

6–10 uporabnikov

1995–2004

19.710,83

23.653

11–25 uporabnikov

1995–2004

26.220,83

31.465

26–50 uporabnikov

1995–2004

40.687,50

48.825

Število uporabnikov

N

A

R

O

Č

I

L

N

ZALOŽBA

Slovenska 9
1000 Ljubljana

01/200 18 38

faks: 01/425 14 18
e-pošta:
prodaja@uradni-list.si
internet:
www.uradni-list.si

Letnik

Ime in priimek

1995

Podjetje

1996

Sektor

1997

Davčna št.

NAROČILA
tel.:

Nepreklicno naročam CD-ROM

Dav. zav.

DA

NE

Štev.
uporabnikov

C

A
Štev.
izvodov

1998

Naslov

1999

Pošta

2000

Datum

2001
Podpis

I

2002
2003
2004

Izdajatelj Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni list
Republike Slovenije d.o.o. – Direktorica in odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine za leto 2005 je 26.400 SIT (brez davka), pri ceni posameznega
Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 72.600 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon
tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94,
telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet:
http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767

