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Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Vrh
Krvavca na Krvavcu

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

UREDBO
o koncesiji za graditev sedežnice
Vrh Krvavca na Krvavcu
1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega
se podeli koncesija za graditev sedežnice Vrh Krvavca na
Krvavcu (v nadaljnjem besedilu: koncesija), predvidoma na
zemljiških parcelah št. 1038/1, 1037/1 in 1035/2, vse k.o.
Šenturška gora, ter št. 135, k.o. Kokra.
(2) Žičniška naprava iz prejšnjega odstavka je žičniška
naprava, ki se navezuje na sistem žičniških naprav in smučarskih prog smučišča Krvavec.
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 glede zagotavljanja varnosti pred plazovi,

– izračun usklajenosti kapacitete žičniške naprave s
prepustnostjo pripadajočih smučarskih prog,
– investicijski načrt za gradnjo,
– druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti utemeljenost načrtovane graditve žičniške naprave.
(2) Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije iz prejšnjega odstavka v roku 90 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.
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7. člen
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki se
podeljuje s to uredbo.

UREDBO
o koncesiji za graditev sedežnice
Gospinca na Krvavcu

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.

1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega se
podeli koncesija za graditev sedežnice Gospinca na Krvavcu (v
nadaljnjem besedilu: koncesija), predvidoma na zemljiških parcelah št. 1038/1, 1037/1 in 1035/2, vse k.o. Šenturška gora.
(2) Žičniška naprava iz prejšnjega odstavka je žičniška
naprava, ki se navezuje na sistem žičniških naprav in smučarskih prog smučišča Krvavec.

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 žičniške
naprave.
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 te uredbe opravlja ministrstvo,
pristojno za žičnice.
15. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-19/2005/5
Ljubljana, dne 25. avgusta 2005.
EVA 2005-2411-0090
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

3594.

Uredba o koncesiji za graditev sedežnice
Gospinca na Krvavcu

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

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 glede zagotavljanja varnosti pred plazovi,
– izračun usklajenosti kapacitete žičniške naprave s
prepustnostjo pripadajočih smučarskih prog,
– investicijski načrt za gradnjo,
– druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti utemeljenost načrtovane graditve žičniške naprave.
(2) Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije
iz prejšnjega odstavka v roku 90 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.
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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.
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 žičniške
naprave.
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 te uredbe opravlja ministrstvo,
pristojno za žičnice.

Št.

3595.

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

Stran
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o organih v sestavi ministrstev

Na podlagi 21. člena, drugega odstavka 22. člena,
petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih
v sestavi ministrstev
1. člen
(1) V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list
RS, št. 58/03, 45/04, 86/04 – ZVOP-1, 138/04 in 52/05) se v
prvem odstavku 6. člena črta prva alinea.
(2) Črta se drugi odstavek.
(3) Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi
odstavek postanejo drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi
odstavek.
2. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve
opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem
predpisov na področju zasebnega varstva in detektivske
dejavnosti ter področju upravnih notranjih zadev. Če zakon
tako določa, opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve na področju upravnih notranjih zadev naloge
prekrškovnega organa.«
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
(1) 1. člen te uredbe se začne uporabljati z dejanskim
prevzemom nalog in uslužbencev Agencije Republike Slovenije za gospodarsko promocijo in tuje investicije s strani
Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije.
(2) Prevzem iz prejšnjega odstavka mora biti opravljen
najkasneje do 1. januarja 2006.
4. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
Inšpektorata za notranje zadeve se s to uredbo uskladi najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-27/2005/8
Ljubljana, dne 1. septembra 2005.
EVA 2005-3111-0044
Vlada Republike Slovenije

15. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-18/2005/5
Ljubljana, dne 25. avgusta 2005.
EVA 2005-2411-0089

82 / 9. 9. 2005 /

Janez Janša l. r.
Predsednik

3596.

Sklep o določitvi seznama mediatorjev

Na podlagi šestega odstavka 163. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 94/04 – uradno prečiščeno besedilo) in četrtega odstavka 13. člena Uredbe o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami (Uradni
list RS, št. 35/05) je Vlada Republike Slovenije sprejela
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SKLEP
o določitvi seznama mediatorjev
Za mediatorje v postopkih mediacije po Uredbi o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami se
določijo:
– Bojana Hočevar-Frantar, Prešernova 10, 1000 Ljubljana,
– Dagmar Komar Jadek, Komenskega 34, 1000 Ljubljana,
– Mirjana Kranjčevič, Tominškova 61, 1231 Ljubljana,
– mag. Bojan Kukec, Cankarjev trg 8, 1360 Vrhnika,
– Tatjana Ljiljanić, Valburga 5A, 1216 Smlednik,
– Tanja Metelko Lisec, Pot v Smrečje 1, 1231 Ljubljana
Črnuče,
– Janko Pučnik, Podmilščakova 25, 1001 Ljubljana,
– Sonja Puppis, Slovenska 55 B/III, 1000 Ljubljana.
Št. 31200-1/2005/6
Ljubljana, dne 25. avgusta 2005.
EVA 2005-2111-0105
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

3597.

Sklep o prenehanju uporabe sklepov Vlade
Republike Slovenije

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo)
in v zvezi z 92., 141., 147. in 991. členom Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 37/04 – uradno prečiščeno besedilo)
je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o prenehanju uporabe sklepov Vlade Republike
Slovenije
I
Prenehajo se uporabljati:
– Sklep o začasni določitvi organizacij za opravljanje
strokovno tehničnih del glede varnosti in sposobnosti ladij in
plovnih objektov za plovbo (Uradni list RS, št. 16/96),
– Sklep o začasni določitvi organizacije za opravljanje
strokovno tehničnih del s področja varnosti pomorske in notranje plovbe (Uradni list RS, št. 37/95),
– Sklep o določitvi organizacije za opravljanje strokovno
tehničnih del za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za trženje
plovil za rekreacijo (Uradni list RS, št. 2/99) in
– Sklep o določitvi organizacije za opravljanje strokovno
tehničnih del glede varnosti in sposobnosti ribiških ladij in
čolnov za plovbo in ribolov (Uradni list RS, št. 76/99).

nije.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike SloveŠt. 00721-20/2005/6
Ljubljana, dne 1. septembra 2005.
EVA 2005-2411-0088
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije

MINISTRSTVA
3598.

Odredba o prepovedi uporabe cestnoželezniških prehodov

Na podlagi osmega odstavka 109. člena Zakona o
varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 102/04
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet

ODREDBO
o prepovedi uporabe cestno-železniških
prehodov
1. člen
Prepove se uporaba naslednjih cestno-železniških prehodov:
1. na glavni železniški progi št. 10 d.m.-Dobova-Ljubljana, v km »455,811; 457.205; 505.270; 488.010; 534.938;
535.595; 544.890; 545.885; 546.290; 469.795; 517.820;
550.030; 530.945; 564.166; 537.589; 537.795; 542,835;
542.970; 543.195«;
2. na glavni železniški progi št. 20 Ljubljana-Jeseniced.m., v km »568.396; 582.660; 588.318; 615.962; 616.886;
619.315; 625.954; 587.138; 587.337; 587.943; 588.867;
589.898«;
3. na glavni železniški progi št. 50 Ljubljana-Sežanad.m., v km »570.017; 570.882; 572.714; 576.849; 577.181;
603.462; 606.816; 619.976; 623.314; 624.005; 652.337;
665.699; 673.463; 567.019; 645.961; 648.104; 649.721;
573.505; 605.063«;
4. na glavni železniški progi št. 64 Pivka-Ilirska Bistricad.m., v km »1.645; 6.658; 10.778; 13.219; 13.732«;
5. na glavni železniški progi št. 61 Divača (Prešnica)Rakitovec-d.m., v km »2.803; 3.193; 4.956; 6.144; 8.833;
9.537; 10.628; 12.475; 13.144: 15.639; 17.983; 21.673;
29.043; 31.137; 25.244; 11.136; 8.143«;
6. na regionalni železniški progi št. 70 Jesenice-Nova
Gorica-Sežana, v km »62.316; 92.182; 65.551; 74.926;
92.864; 98.168; 42.238«;
7. na regionalni železniški progi št. 80 Ljubljana-Novo
mesto-Metlika-d.m., v km »34.639; 37.692; 38.413; 45.507;
54.467; 62.937; 64.034; 72.231, 76.127; 81.098; 83.452;
88.596; 89.399; 93.563; 101.113; 103.818; 104.227; 113.256;
123.577; 124.820; 126.629; 129.111; 133.930; 134.602;
139.793; 141.451; 145.425; 146.967; 77.425; 85.957; 36.119;
95.540; 80.055; 114.264; 111.335; 112.138; 91.880; 79.482;
114.812; 115.409; 115.788; 151.748«;
8. na regionalni železniški progi št. 83 Novo mesto-Straža, v km »0.999; 8.034«;
9. na regionalni železniški progi št. 82 Grosuplje-Kočevje, v km »3.324; 6.985; 14.018; 14.575; 18.577; 20.940;
21.079; 27.629; 29.425; 32.955; 37.719, 44.011; 6.268;
7.689; 8.513«;
10. na regionalni železniški progi št. 81 Sevnica-Trebnje, v km »1.872; 9.886; 14.409; 16.145; 18.040; 19.445;
20.677; 22.496; 22.578; 22.825; 24.997; 25.274; 26.620;
28.705; 1.171«;
11. na regionalni železniški progi št. 21 Ljubljana ŠiškaKamnik Graben, v km »4.435; 8.207; 20.188; 21.815; 9.516;
9.642; 9.667; 9.709; 9.771; 10.203; 10.424; 10.608«;
12. na glavni železniški progi št. 30 Zidani Most-Šentiljd.m., v km »533.475; 544.258; 544.956; 550.732; 551.735;
565.430; 570.955; 573.670; 580.092; 585.717; 588.542;
595.041; 595.300; 595.748; 597.690; 598.099; 532.475;
516.479; 538.007; 538.608; 577.371; 583.286; 586.942;
534.979; 535.898; 536.469; 503.892; 507.060; 539.082;
559.484; 576.304; 576.768; 577.830; 581.105; 519.620;
540.108; 541.833; 546.434; 546.764; 551.069; 562.736;
518.371; 523.310; 564.354; 655.145«;
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13. na regionalni železniški progi št. 34 Maribor-Prevalje-d.m., v km »13.337; 19.861; 50.715; 68.142; 2.926;
6.638«;
14. na glavni železniški progi št. 40 Pragersko-Središčed.m., v km »1.045; 10.320; 6.835; 7.816; 28.854; 29.204«;
15. na glavni železniški progi št. 41 Ormož-Murska
Sobota-Hodoš-d.m., v km »5.638; 31.936; 32.543;33.302;
36.147; 41.130; 17.100; 7.705; 7.951; 20.466; 40.203;
42.543; 15.701; 17.706; 34.864«;
16. na regionalni železniški progi št. 42 Ljutomer –Gornja Radgona, v km »5.970; 7.598; 9.552; 15.429; 15.729«;
17. na regionalni železniški progi št. 31 Celje-Velenje,
v km »6.221; 14.397; 16.379; 5.178; 5.721; 12.659; 0.593;
7.340; 21.427; 21.541; 24. 050; 12.132; 12.424; 21.779«;
18. na regionalni železniški progi št. 32 Grobelno-Stranje-Rogatec-d.m., v km »39.195; 42.533; 45.968; 47.941;
51.037; 58.449; 59.009; 52.727«;
19. na regionalni železniški progi št. 33 Stranje-Imenod.m., v km »38.872«;
20. na glavni železniški progi št. 60 Divača (Prešnica)Koper potniška, v km »29.187; 11.136; 8.143«;
21. na regionalni železniški progi št. 72 Prvačina-Ajdovščina, v km »13.705; 14.476«.
2. člen
Ne glede na določbo 12. točke prejšnjega člena te
odredbe se dovoli uporaba cestno železniškega prehoda
v kilometru 580.092, in sicer le v času, ko se iz gozdov odvaža les.
3. člen
Ne glede na določbo 12. točke 1. člena te odredbe
se dovoli uporaba cestno-železniškega prehoda v kilometru
516.479, in sicer le za prehajanje pešcev.
4. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se preneha uporabljati
Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
(Uradni list RS, 26/91, 28/91 – popravek, 29/94, 18/95, 75/96,
70/99, 85/00 in 9/01).
5. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati:
– Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov (Uradni list RS, št. 9/01),
– Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov (Uradni list RS, št. 76/01),
– Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov (Uradni list RS, št. 22/02),
– Pravilnik o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov (Uradni list RS, št. 112/02).
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2610-5/2005-12-0006102
Ljubljana, dne 30. avgusta 2005.
EVA 2005-2411-0077
Minister
za promet
mag. Janez Božič l. r.

3599.

Pravilnik o priznanju Manevrska struktura
narodne zaščite

Na podlagi četrtega odstavka 54. člena Zakona o
obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja minister za obrambo
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PRAVILNIK
o priznanju Manevrska struktura narodne
zaščite
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S tem pravilnikom se ustanavlja priznanje Manevrske strukture narodne zaščite (v nadaljnjem besedilu:
MSNZ), ki se podeljuje za izjemne zasluge pri organiziranju
in delovanju MSNZ ter za prispevek in zasluge pri opravljanju
nalog po odločitvi organizatorja MSNZ.
(2) Priznanje iz prejšnjega odstavka podeljuje minister
za obrambo kot red MSNZ in medaljo MSNZ.
II. VRSTE PRIZNANJ
2.1 Red MSNZ
2. člen
(1) Priznanje red MSNZ se lahko podeli pripadnikom
MSNZ, prejemnikom spominskega znaka Znak MSNZ 1990,
ki so opravljali dolžnosti organizatorjev MSNZ, za izjemne
zasluge pri organiziranju in delovanju MSNZ v obdobju od
17. maja do 4. oktobra 1990.
(2) Za pomemben prispevek pri organiziranju MSNZ se
priznanje red MSNZ izjemoma lahko podeli tudi pripadniku
MSNZ, ki ni opravljal dolžnosti organizatorja MSNZ.
(3) Priznanje red MSNZ ima tri stopnje in se podeljuje
kot red MSNZ I. stopnje, red MSNZ II. stopnje in red MSNZ
III. stopnje.
3. člen
(1) Red MSNZ I. stopnje se praviloma podeli organizatorjem MSNZ na državni ravni.
(2) Red MSNZ II. stopnje se praviloma podeli organizatorjem MSNZ na pokrajinski ravni.
(3) Red MSNZ III. stopnje se praviloma podeli organizatorjem MSNZ na občinski ravni.
4. člen
(1) Priznanje red MSNZ je obdano z reliefno oblikovanim vencem z lipovimi listi. V sredini venca je reliefno
oblikovan simbol MSNZ. Na sredini, v zgornjem delu roba,
je pritrjeno obešalo, prek katerega se priznanje s kovinskim
obročem pripne na vmesno nosilno ploskev. Vmesna nosilna ploskev je pomanjšana medalja MSNZ, ki ima na sredini
sprednjega dela vkovan umetni kamen cirkon, premera 3 mm
za I. stopnjo, 2 mm za II. stopnjo in 1 mm za III. stopnjo. Na
zadnji strani priznanja sta vgravirana ime in priimek prejemnika ter letnica podelitve priznanja. Priznanje visi na temno
modrem traku, na katerem je na vsaki strani vzdolžno vtkana
slovenska zastava.
(2) Priznanja vseh treh stopenj so izdelana iz srebra.
5. člen
Nadomestne oznake za rede MSNZ so:
– za red MSNZ I. stopnje moder pravokotnik, ki ima na
vsaki strani vzdolžno vtkano slovensko zastavo ter na sredini
aplikacijo pozlačene vmesne ploskve z vkovanim cirkonom
premera 3 mm;
– za red MSNZ II. stopnje moder pravokotnik, ki ima na
vsaki strani vzdolžno vtkano slovensko zastavo ter na sredini
aplikacijo srebrno patinirane vmesne ploskve z vkovanim
cirkonom premera 2 mm;
– za red MSNZ III. stopnje moder pravokotnik, ki ima na
vsaki strani vzdolžno vtkano slovensko zastavo ter na sredini
aplikacijo bakreno patinirane vmesne ploskve z vkovanim
cirkonom premera 1 mm.
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6. člen
(1) Priznanje medalja MSNZ se lahko podeli pripadnikom
MSNZ, prejemnikom spominskega znaka Znak MSNZ 1990,
za prispevek in zasluge pri opravljanju nalog po odločitvi organizatorja MSNZ v obdobju od 17. maja do 4. oktobra 1990.
(2) Priznanje medalja MSNZ ima tri stopnje in se podeljuje kot zlata, srebrna in bronasta medalja MSNZ.
7. člen
(1) Zlata medalja MSNZ se lahko podeli pripadnikom
MSNZ, ki so s svojim delom in ravnanjem pomembno prispevali k uspešnemu izvajanju nalog, med katere je šteti tajno
zbiranje, varovanje in hrambo orožja, streliva in vojaškega
materiala oziroma vojaških ali obrambnih dokumentov v zasebnih oziroma neuradnih prostorih in lokacijah ter obveščevalno in protiobveščevalno dejavnost.
(2) Srebrna medalja MSNZ se lahko podeli pripadnikom
MSNZ, ki so s svojimi delom in ravnanjem prispevali k uspešnejšemu izvajanju nalog, med katere je šteti tajno zbiranje,
varovanje in hrambo orožja, streliva in vojaškega materiala
oziroma vojaških ali obrambnih dokumentov v zasebnih oziroma neuradnih prostorih in lokacijah ter obveščevalno in
protiobveščevalno dejavnost.
(3) Bronasta medalja MSNZ se lahko podeli pripadnikom MSNZ za uspešno izvajanje nalog, med katere je šteti
tajno zbiranje, varovanje in hrambo orožja, streliva in vojaškega materiala oziroma vojaških ali obrambnih dokumentov
v zasebnih oziroma neuradnih prostorih in lokacijah ter obveščevalno in protiobveščevalno dejavnost.
8. člen
(1) Priznanje medalja MSNZ vseh treh stopenj je okrogle oblike z nakazanimi petimi sklenjenimi obroči, ki se proti
sredini dvigujejo do okrogle ploskve. Osnovna ploskev je
z vdolbenimi robovi od sredine proti robu razdeljena na 13
enakih polj. Na sredini okrogle ploskve je simbol MSNZ. Na
zadnji strani je ob zgornjem robu napis MSNZ, v sredini sta
vgravirana ime in priimek prejemnika ter pod njima letnica
podelitve priznanja. Priznanja so glede na stopnjo zlate, srebrne in bronaste barve. Priznanje visi na zelenem traku.
(2) Priznanja vseh treh stopenj so izdelana iz srebra.
9. člen
Nadomestne oznake za medalje MSNZ so:
– za zlato medaljo MSNZ zelen pravokotnik, ki ima na
sredini 13 mm širok pas zlate barve;
– za srebrno medaljo MSNZ zelen pravokotnik, ki ima
na sredini 13 mm širok pas srebrne barve;
– za bronasto medaljo MSNZ zelen pravokotnik, ki ima
na sredini 13 mm širok pas bronaste barve.
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12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-20/2005-3
Ljubljana, dne 2. septembra 2005.
EVA 2005-1911-0015
Karl Erjavec l. r.
Minister
za obrambo

3600.

Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo), 9. člena Uredbe o podrobnejšem načinu in pogojih
vzpostavitve in vodenja registra emisijskih kuponov (Uradni
list RS, št. 56/05) in v zvezi s 132. členom Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja minister za okolje in
prostor

PRAVILNIK
o splošnih pogojih poslovanja registra
emisijskih kuponov
1. člen
(predmet pravilnika)
Ta pravilnik določa za izvajanje Priloge V Uredbe Komisije (ES) št. 2216/2004 z dne 21. decembra 2004 za standardiziran in zavarovan sistem registrov v skladu z Direktivo
2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbo
280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 386
z dne 29. 12. 2004, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
2216/2004/ES) splošne pogoje poslovanja registra emisijskih
kuponov (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji poslovanja).
2. člen
(veljavnost)
(1) Splošni pogoji poslovanja veljajo za pogodbena razmerja med imetnikom računa v registru in Agencijo Republike
Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: Agencija) kot
upraviteljico registra emisijskih kuponov v Republiki Sloveniji.
(2) Splošni pogoji poslovanja veljajo za imetnika osebnega računa ali računa upravljavca naprave v registru emisijskih kuponov, razen če je s tem pravilnikom določeno, da
veljajo le za imetnika osebnega računa.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(1) Podelitev priznanja MSNZ je enkratna. Prejemnik
priznanja red MSNZ ni upravičen do priznanja medalja MSNZ
in obratno.
(2) Priznanje MSNZ se podeli najpozneje do konca leta
2007.
11. člen
(1) Za postopek predlaganja in podeljevanja, način nošenja ter vodenje evidence priznanja MSNZ se uporabljajo določbe Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo
(Uradni list RS, št. 41/95, 44/96 in 2/03).
(2) K predlogom za podelitev priznanja MSNZ predlagatelj pridobi predhodno mnenje Sekcije MSNZ pri Zvezi
veteranov vojne za Slovenijo.

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja
registra emisijskih kuponov

men:

3. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

1. osrednji upravitelj je osrednji upravitelj, ki ga je imenovala Komisija EU za upravljanje z neodvisnimi evidencami
transakcij skladno z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema
za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v
Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L
št. 275 z dne 25. 10. 2003, str. 32);
2. imetnik računa je pravna ali ﬁzična oseba, ki ima v registru odprt vsaj en račun skladno z Uredbo 2216/2004/ES;
3. račun je osebni račun ali račun upravljavca naprave,
odprt skladno z Uredbo 2216/2004/ES (v nadaljnjem besedilu: račun);
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4. pogodbeno razmerje med pravno ali ﬁzično osebo
in Agencijo obsega izvajanje storitev odprtja in vodenja računa.
4. člen
(pogodba)
(1) Pravna ali ﬁzična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe 2216/2004/ES in Uredbe o podrobnejšem načinu in pogojih vzpostavitve in vodenja registra emisijskih kuponov
(Uradni list RS, št. 56/05), lahko v registru odpre račun.
(2) Pred odprtjem računa skleneta Agencija in oseba
iz prejšnjega odstavka pisno pogodbo o odprtju in vodenju
računa (v nadaljnjem besedilu: pogodba), s katero se podrobneje dogovorita o odprtju in vodenju računa, zlasti pa o:
1. vrsti računa, ki ga za imetnika računa odpre in vodi
Agencija,
2. postopkih, ki jih imetnik računa lahko opravlja,
3. načinu in pogojih uporabe registra,
4. načinu in rokih plačevanja letnega nadomestila za
vodenje računa ter
5. času trajanja pogodbenega razmerja.
(3) Splošni pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe.
5. člen
(podatki in dokazila)
(1) Agencija in imetnik računa vključita v pogodbo podatke, ki jih Agencija rabi za odprtje in vodenje računa v registru
skladno z Uredbo 2216/2004/ES in Uredbo o podrobnejšem
načinu in pogojih vzpostavitve in vodenja registra emisijskih
kuponov (Uradni list RS, št. 56/05).
(2) Imetnik računa jamči za točnost in resničnost vseh
posredovanih podatkov in odgovarja za škodo, nastalo zaradi
netočnih oziroma neresničnih podatkov.
(3) Agencija od imetnika računa ne sme zahtevati podatkov, ki se nanašajo na ceno emisijskega kupona.
6. člen
(zaupnost podatkov)
(1) Vsi podatki, ki jih je imetnik računa posredoval Agenciji, vključno s podatki o računu in vpisanih pravnih poslih,
se štejejo za zaupne, razen podatkov, ki so javni skladno z
Uredbo 2216/2004/ES.
(2) Imetnik računa ima prost dostop do podatkov, ki so
o njem shranjeni v registru.
(3) Agencija lahko posreduje podatke o imetniku računa, ki niso javni skladno z Uredbo 2216/2004/ES, javnosti ali
tretjim osebam le s pisno privolitvijo imetnika računa.
(4) Agencija omogoči objavo podatkov, ki so javni,
skladno z Uredbo 2216/2004/ES.
7. člen
(zavrnitev sklenitve pogodbe)
(1) Agencija zavrne sklenitev pogodbe, če oseba iz
prvega odstavka 4. člena tega pravilnika:
1. ne posreduje zahtevanih podatkov,
2. ne posreduje dokumentov, s katerimi dokazuje istovetnost, in drugih predpisanih dokazil ali
3. ne plača nadomestila za odprtje računa.
(2) Agencija zavrne sklenitev pogodbe tudi v primeru, če
bi bila sklenitev pogodbe v nasprotju s prisilnimi predpisi ali
če niso izpolnjeni pogoji za sklenitev pogodbe.
8. člen
(zadržanje dostopa do računa)
Agencija lahko zadrži dostop do računa skladno z
Uredbo 2216/2004/ES in predpisom, ki ureja podrobnejši
način in pogoje vzpostavitve in vodenja registra emisijskih
kuponov.
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9. člen
(odpoved pogodbe)
(1) Imetnik osebnega računa lahko pogodbo kadarkoli
odpove z odpovednim rokom 15 dni in zahteva zaprtje računa.
(2) S pretekom odpovednega roka Agencija imetniku
osebni račun zapre, če je na njem stanje emisijskih kuponov
enako nič ali če imetnik osebnega računa s pravnim poslom
določi osebo, ki bo imetnica njegovih emisijskih kuponov.
(3) V primeru smrti imetnika osebnega računa Agencija
po predložitvi uradnega dokumenta začasno zapre račun,
emisijske kupone pa prenese na račun osebe, ki se izkaže s
pravnomočnim sklepom o dedovanju.
(4) Agencija lahko pogodbo enostransko odpove brez
odpovednega roka in zapre račun, če imetnik osebnega računa krši obveznosti, prevzete s podpisom pogodbe, razen če
se kršitev nanaša na obveznost plačila letnega nadomestila
za vodenje osebnega računa.
(5) V primeru iz prejšnjega odstavka Agencija prenese emisijske kupone imetnika osebnega računa na začasni
račun in pisno pozove imetnika osebnega računa, da določi
osebo, na katero bo prenesla te kupone.
(6) Agencija lahko pogodbo enostransko odpove brez
odpovednega roka in zapre račun, če so izpolnjeni pogoji iz
Uredbe 2216/2004/ES, ki se nanašajo na zaprtje računa, in
o tem obvesti imetnika računa.
10. člen
(obveznosti Agencije)
(1) Agencija zagotavlja delovanje registra 24 ur na dan
in sedem dni v tednu.
(2) Agencija lahko omeji čas uporabe registra zaradi
nujnih vzdrževalnih del na strojni ali programski opremi registra. Agencija lahko začasno prepreči ali omeji dostop do
računov ali postopkov registra, če je to nujno potrebno zaradi
izpada sistema, nastanka sistemske ožine, napake strojne
ali programske opreme ali podobnih sistemskih motenj v
registru.
(3) Agencija omogoča dostopnost spletne strani registra
vsakemu, ki uporablja enega od znanih spletnih brskalnikov.
(4) Agencija lahko kadarkoli spremeni programsko opremo registra.
(5) Agencija ne razpolaga s podatki o cenah emisijskih
kuponov in ne posreduje izpiskov o stanju računov.
11. člen
(pravice in obveznosti imetnika računa)
(1) Imetnik računa mora za uporabo svojega računa
zagotoviti ustrezno strojno in programsko opremo.
(2) Imetnik računa ima dostop do svojega računa v
registru le v elektronski in kodirani obliki s pomočjo uporabniškega imena in gesla.
(3) Imetnik računa uporablja register emisijskih kuponov
le z uporabo programske opreme registra preko medmrežne
povezave s spletno stranjo registra.
(4) Imetnik računa ima dostop le do tistih računov registra, za katere je sklenil pogodbo.
(5) Imetnik računa ima lahko v registru največ 99 računov.
(6) Imetnik računa lahko začne poslovati preko računa
najkasneje peti delovni dan po sklenitvi pogodbe.
(7) Imetnik računa sprejema odločitve in tveganja o
poslovanju z emisijskimi kuponi v svojem imenu in za svoj
račun.
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(8) Imetnik računa v ustreznem računu registra sam
vpisuje pravne posle, ki jih je sklenil v zvezi s prenosom svojih emisijskih kuponov na drugo osebo, in v celoti odgovarja
za pravilnost njihovega vpisa. Zaključenega vpisa prenosa
emisijskih kuponov s svojega računa na račun druge osebe
imetnik računa ne more enostransko preklicati.
(9) Imetnik računa mora zagotoviti, da postopke na
svojem računu v registru izvaja le njegov pooblaščeni predstavnik ali njegovi namestniki.
12. člen
(pristojnosti osrednjega upravitelja)
(1) Osrednji upravitelj izvršuje avtomatični nadzor nad
potekom vpisanih pravnih poslov in postopki v registru emisijskih kuponov in jih potrjuje skladno z Uredbo 2216/2004/
ES.
(2) Vpis pravnega posla v register je potrjen, če osrednji
upravitelj največ v 24 urah njegove izvršitve ne zavrne in o
tem obvesti imetnika računa ter Agencijo.
13. člen
(omejitev odgovornosti Agencije)
(1) Agencija ne odgovarja za škodo, ki lahko nastane
imetniku računa zaradi celotne ali delne nerazpoložljivosti
strojne ali programske opreme registra, vdora v programsko opremo, pojava virusov v programski opremi ali zaradi
drugih dogodkov, ki zadevajo strojno ali programsko opremo
registra in so izven njenega nadzora, razen če je bila škoda
povzročena namenoma ali iz malomarnosti.
(2) Agencija ne odgovarja za škodo, do katere je prišlo zaradi dostopa nepooblaščene osebe do uporabniškega
imena in gesla imetnika računa.
(3) Agencija ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala
imetniku računa zaradi napake, do katere je prišlo pri vpisu
pravnega posla v register, ki ga je izvedel imetnik računa.
(4) Agencija ne odpravlja napak, do katerih je prišlo
zaradi napačnega vpisa pravnega posla o prodaji emisijskih
kuponov.
(5) Agencija ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala
imetniku računa zaradi postopka, ki ga v zvezi s pregledovanjem pravnih poslov in postopkov v registru izvaja osrednji
upravitelj skladno z določbami prejšnjega člena.
(6) Agencija ne odgovarja za škodo, ki je nastala imetniku računa in tretjim osebam zaradi višje sile, državnega udara, vojne, naravnih nesreč, stavke ali vdora nepooblaščenih
oseb v strojno ali programsko opremo registra.
14. člen
(spreminjanje splošnih pogojev poslovanja)
(1) Agencija objavi na svoji spletni strani splošne pogoje
poslovanja in vsako njihovo spremembo, o spremembi pa
preko elektronske pošte obvesti tudi imetnika računa.
(2) Imetnik osebnega računa lahko ob izpolnitvi pogojev iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika odstopi od
pogodbe, če ne soglaša s spremembami splošnih pogojev
poslovanja.
(3) Če agencija ne prejme odstopne izjave imetnika
osebnega računa v 15 dneh od prejema obvestila o spremembi splošnih pogojev poslovanja iz prvega odstavka tega
člena, se šteje, da je imetnik računa pristal na spremembe
splošnih pogojev poslovanja.

Uradni list Republike Slovenije
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-26/2005
Ljubljana, dne 18. avgusta 2005.
EVA 2005-2511-0224
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor

3601.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih
za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

Na podlagi 92. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo in 65/05), 14. in 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno
besedilo in 72/05) izdaja minister za šolstvo in šport

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje
1. člen
V Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št.
75/05) se v prvem odstavku 9. člena na koncu četrte alinee
pika nadomesti z besedo »in« ter doda nova peta alinea, ki
se glasi:
»– kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih
otrok«.
Prvi stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
»Za vzgojitelje iz druge, tretje, četrte in pete alinee
prvega odstavka tega člena se s tem pravilnikom določajo
programi profesionalnega usposabljanja s področij specialne
pedagogike, za vzgojitelje iz prve alinee prvega odstavka
tega člena pa se določa program profesionalnega usposabljanja s področja predšolske vzgoje.«
2. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavi
del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-41/2005
Ljubljana, dne 29. avgusta 2005
EVA 2005-3311-0077
dr. Milan Zver l. r.
Minister
za šolstvo in šport
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PRILOGA 1: Programi profesionalnega usposabljanja
Delovno mesto

Udeleženci programa

Program profesionalnega usposabljanja

Vzgojitelj za izvajanje
dodatne strokovne
pomoči

Kdor je končal:
– univerzitetni študijski program iz socialne
pedagogike
– univerzitetni študijski program iz psihologije
– univerzitetni študijski program iz pedagogike

Program iz specialne pedagogike:
Vzgojno-izobraževalno delo z otroki s
posebnimi potrebami

Vzgojitelj za izvajanje
dodatne strokovne
pomoči

Kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja
predšolskih otrok

Programi iz specialne pedagogike:
– Delo z otroki z motnjami v duševnem
razvoju
– Delo z gluhimi in naglušnimi otroki
– Delo s slepimi in slabovidnimi otroki
– Delo z gibalno oviranimi otroki

Vzgojitelj za izvajanje
dodatne strokovne
pomoči

Kdor je končal višješolski ali univerzitetni
študijski program iz defektologije

Razvoj in učenje predšolskega otroka in
izvajanje Kurikula za vrtce

Vzgojitelj v
razvojnem oddelku

Kdor je končal višješolski ali univerzitetni
študijski program iz defektologije

Razvoj in učenje predšolskega otroka in
izvajanje Kurikula za vrtce

3602.

Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o poreklu
za čistopasemsko plemensko govedo, bikovo
seme, jajčne celice in zarodke

Na podlagi tretjega odstavka 125. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 110/02
– ZGO-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o razveljavitvi Pravilnika o poreklu za
čistopasemsko plemensko govedo, bikovo
seme, jajčne celice in zarodke
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o poreklu za čistopasemsko plemensko govedo, bikovo
seme, jajčne celice in zarodke (Uradni list RS, št. 94/03 in
26/04).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-06-204/2005
Ljubljana, dne 13. julija 2005.
EVA 2005-2311-0208
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3603.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o varovanih območjih in izvajanju
uradnih sistematičnih raziskav na posebno
nadzorovanih območjih

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena in četrtega odstavka 13. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin
(Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o varovanih območjih in izvajanju uradnih
sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih
območjih
1. člen
V naslovu Pravilnika o varovanih območjih in izvajanju
uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih (Uradni list RS, št. 91/03) se črta zvezdica in besedilo
v opombah pod črto.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa postopek za pridobitev statusa varovanega območja, podrobnejše pogoje za izvajanje uradnih
sistematičnih raziskav, zahteve za premeščanje določenih
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov v
varovanem območju in preko varovanega območja ter seznam varovanih območij v skladu z:
– Direktivo Komisije št. 93/51/EGS o predpisih za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih
predmetov prek varovanega območja (UL L št. 205 z dne
17. 8. 1993, str. 24);
– Direktivo Komisije 92/70/EGS z dne 30. julija 1992 o
določitvi podrobnih pravil za popise, ki se opravijo za priznanje varovanih območij v Skupnosti (UL L št. 250 z dne 29. 8.
1992, str. 37) in
– Direktivo Komisije št. 2001/32/ES z dne 8. maja 2001
o priznavanju varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih
posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin in razveljavitvi Direktive 92/76/EGS (UL L št. 127 z dne 9. 5. 2001,
str. 38), z vsemi spremembami.«.
3. člen
V prilogi 1 v ZP kodi (c) se besedilo spremeni tako, da
se glasi:
»01. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr
1. Glomerella gossypii Edgerton
2. Glemmeniella abietina Morelet
3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J Miller«.
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4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-281/2005
Ljubljana, dne 27. julija 2005.
EVA 2005-2311-0191
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3604.

in najkasneje do konca februarja vsakega leta predložiti
poročilo o izpolnjevanju programa in uporabi sredstev za
preteklo leto.
Stroškov postopka ni.
Društvo se s 1. 9. 2005 vpiše v register društev, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.
Št. 026-6/2005/7
Ljubljana, dne 12. avgusta 2005.
dr. Vasko Simoniti l. r.
Minister
za kulturo

Odločba o podelitvi statusa društva v javnem
interesu

Na podlagi 56. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94),
80. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 96/02) in 5. člena Pravilnika o društvih,
ki delujejo v javnem interesu na področju kulture (Uradni
list RS, št. 64/99, 65/02 – odl. US RS), v zvezi s 141. in
142. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo izdaja minister za kulturo naslednjo

ODLOČBO
Društvu ZBOR CARMINA SLOVENICA, Partizanska
cesta 5, 2000 Maribor, se podeli status društva, ki deluje v
javnem interesu na področju kulture.
Društvo mora v skladu s 6. členom Pravilnika o društvih,
ki delujejo v javnem interesu na področju kulture, obveščati
Ministrstvo za kulturo o vseh spremembah temeljnih aktov
in najkasneje do konca februarja vsakega leta predložiti
poročilo o izpolnjevanju programa in uporabi sredstev za
preteklo leto.
Stroškov postopka ni.
Društvo se s 1. 9. 2005 vpiše v register društev, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.
Št. 028-92/99/15
Ljubljana, dne 8. avgusta 2005.
dr. Vasko Simoniti l. r.
Minister
za kulturo

3605.
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Na podlagi 56. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94),
80. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 96/02) in 5. člena Pravilnika o društvih,
ki delujejo v javnem interesu na področju kulture (Uradni
list RS, št. 64/99, 65/02 – odl. US RS), v zvezi s 141. in
142. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo izdaja minister za kulturo naslednjo

ODLOČBO
DRUŠTVU PRIJATELJEV SLOVENSKEGA VERSKEGA MUZEJA, Stična 17, 1295 Ivančna Gorica, se podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture.
Društvo mora v skladu s 6. členom Pravilnika o društvih,
ki delujejo v javnem interesu na področju kulture, obveščati
Ministrstvo za kulturo o vseh spremembah temeljnih aktov
in najkasneje do konca februarja vsakega leta predložiti
poročilo o izpolnjevanju programa in uporabi sredstev za
preteklo leto.
Stroškov postopka ni.
Društvo se s 1. 9. 2005 vpiše v register društev, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.
Št. 026-34/99/19
Ljubljana, dne 12. avgusta 2005.
dr. Vasko Simoniti l. r.
Minister
za kulturo

Odločba o podelitvi statusa društva v javnem
interesu

Na podlagi 56. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94),
80. in 142. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 5. člena Pravilnika o
društvih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture
(Uradni list RS, št. 64/99, 65/02 – odl. US RS), izdaja minister
za kulturo naslednjo

ODLOČBO
o podelitvi statusa društva v javnem interesu
Društvu KULTURNO DRUŠTVO BRDO, Nikole Tesle
3, 4000 Kranj, se podeli status društva, ki deluje v javnem
interesu na področju kulture.
Društvo mora v skladu s 6. členom Pravilnika o društvih,
ki delujejo v javnem interesu na področju kulture, obveščati
Ministrstvo za kulturo o vseh spremembah temeljnih aktov

Odločba o podelitvi statusa društva v javnem
interesu

3607.

Register o spremembah in dopolnitvah
Registra biocidnih pripravkov

Na podlagi 15.a člena Zakona o kemikalijah (Uradni list
RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije

REGISTER
o spremembah in dopolnitvah
Registra biocidnih pripravkov
I
Register biocidnih pripravkov (Uradni list RS, št. 44/04,
75/04, 78/04, 89/04, 99/04,107/04, 120/04, 131/04, 132/04
– popr., 14/05, 24/05, 34/05, 58/05 in 67/05) se dopolni z
naslednjimi biocidnimi pripravki:
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a

b

Št.
c
Aktivna
snov

82 / 9. 9. 2005 /

d

Stran

8611

e

f

Proizvajalec/predlagatelj

Številka
in datum
dovoljenja

Veljavnost
dovoljenja

Zap.
št.

Trgovsko ime biocidnega pripravka

819

BREF POWER DEZINFEKCIJSKO ČISTILO Z
RAZPRŠILCEM

HENKEL SLOVENIJA
d.o.o.

(1)

(2)

820

BREF POWER DEZINFEKCIJSKO ČISTILO

HENKEL SLOVENIJA
d.o.o.

(1)

(2)

821

CETOL FILTER 7

SPEKTER d.o.o.

(1)

(2)

822

CETOL HLS

SPEKTER d.o.o.

(1)

(2)

823

CETOL NOVATECH

SPEKTER d.o.o.

(1)

(2)

824

CETOL TGL SATIN

SPEKTER d.o.o.

(1)

(2)

825

CLOREXYDERM SHAMPOO 4%

IRIS d.o.o.

(1)

(2)

826

CLOREXYDERM SOLUZIONE 4%

IRIS d.o.o.

(1)

(2)

827

DESTACRYL

BODY LINE d.o.o.

(1)

(2)

828

DETIA WAX BLOKI

PROMEDIS d.o.o.

(1)

(2)

829

DETIA WAX TABLETE

PROMEDIS d.o.o.

(1)

(2)

830

DETIA PELETE

PROMEDIS d.o.o.

(1)

(2)

831

DETMOL – FUM 1000

MAGNETIK d.o.o.

(1)

(2)

832

DETMOL – FUM 2000

MAGNETIK d.o.o.

(1)

(2)

833

DETMOL – GEL AM (30 g kartuša)

MAGNETIK d.o.o.

(1)

(2)

834

DETMOL – CAP

MAGNETIK d.o.o.

(1)

(2)

835

DETMOL – MIC

MAGNETIK d.o.o.

(1)

(2)

836

DULUX TRADE WEATHERSHIELD MASONRY PAINT SMOOTH – Medium Base, Extra
Deep Base, Light Base, Deep Base

ICI ÖSTERREICH GmbH

(1)

(5)

837

FLAECHENDESINFEKTIONS – REINIGER

WUERTH d.o.o.

(1)

(2)

838

GLASSOHYD FENSTERCOLOR PRIMER
BW20-0010

CHEMCOLOR SEVNICA
d.o.o.

(1)

(2)

839

GLASSOHYD HOLZSCHUTZGRUND EN113
BW25-0005

CHEMCOLOR SEVNICA
d.o.o.

(1)

(2)

840

JUVENEX – GEL

MAGNETIK d.o.o.

(1)

(2)

841

KLIMA DESINFEKTIONSSPRAY SABESO

WUERTH d.o.o.

(1)

(2)

842

LESOTON AQUA OSNOVNI NANOS

CHEMCOLOR SEVNICA
d.o.o.

(1)

(2)

843

ODGANJALEC PSOV IN MAČK

SILK d.o.o.

(1)

(2)

844

PARISOL FORTE

PINUS TKI d.d.

(1)

(2)

845

SANITARREINIGER

WUERTH d.o.o.

(1)

(2)

846

VABA ZA VINSKE MUŠICE

SCALA d.o.o.

(1)

(2)

II
Biocidna pripravka pod zaporednima številkama 36 in 724 se spremenita tako, da se glasita:
36

BELACRYL IMPREGNANT PROTI MODRENJU IN TROHNJENJU

BELINKA BELLES d.o.o.

(1)

(2)

724

HANSAPLAST INSECT ANTI – INSEKTEN
PUMPSPRAY

BEIERSDORF d.o.o.

(1)

(2)
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III
Iz registra biocidnih pripravkov se izbrišejo naslednji biocidni pripravki:
162
163
164
165
211
212
213
214
362

HELIPUR
HELIPUR H PLUS N
HEXAQUART PLUS
HEXAQUART S
MELISEPTOL
MELISEPTOL ROBČKI
MELSEPT SF
MELSITT
TIUTOL KF

MEDIS d.o.o.
MEDIS d.o.o.
MEDIS d.o.o.
MEDIS d.o.o.
MEDIS d.o.o.
MEDIS d.o.o.
MEDIS d.o.o.
MEDIS d.o.o.
MEDIS d.o.o.

Št. 5406-188/2005-UK
Ljubljana, dne 31. avgusta 2005.
EVA 2005-2711-0116

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(2)
(5)
(5)
(5)
(2)
(2)
(2)
(2)
(5)

Ministrstvo za zdravje
Urad RS za kemikalije
dr. Marta Ciraj l. r.
Direktorica

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3608.

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

Na podlagi šestega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 02/04, v nadaljevanju:
ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je komisija na seji dne 31. 8.
2005 sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb
Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega,
drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 60/05)
1. člen
S seznama poslovnih subjektov, s katerimi prek javnih naročil naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, v
skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPKor ne smejo poslovati brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije po petem
odstavku 28. člena ZPKor, se brišejo z naslednjimi poslovnimi subjekti:
Zap.
št.

Naziv poslovnega subjekta

Matična
številka

Naslov sedeža poslovnega subjekta

Datum
izbrisa

1

HMELJ DORNAVA PROIZVODNJA IN PRODAJA
HMELJA IN DRUGIH KMETIJSKIH PROIZVODOV
D.O.O.

1797263000

DORNAVA 2

2252

DORNAVA

20.06.05

2

KOVIKOR, MARTIN KNEZ S.P.

5146115000

DVOR 19

1275

ŠMARTNO PRI LITIJI

23.06.05

3

KOVIKOR, INŽENIRING, TRGOVINA IN
POSREDNIŠTVO, D.O.O.

1126121000

DVOR 19 A

1275

ŠMARTNO PRI LITIJI

23.06.05

4

TESNILA, PROIZVODNJA IN ZASTOPANJE TRZIN, 5301734000
D.O.O.

JEMČEVA CESTA 12

1236

TRZIN

30.06.05

5

TOKAM, PODJETJE ZA ZAKLJUČNA DELA V
GRADBENIŠTVU, INŽENIRING IN TRGOVINA,
D.O.O.

5296013000

SPODNJA ŠČAVNICA 74 A

9250

GORNJA RADGONA

23.06.06

6

TMD INVEST, PODJETJE ZA INVESTICIJSKO
DEJAVNOST, TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.

5702437000

PREŠERNOVA 30

2250

PTUJ

21.06.05

7

TAMES, PODJETJE ZA TRGOVINO, INŽENIRING
IN STORITVE, D.O.O.

5312523000

ORMOŠKA CESTA 14

2250

PTUJ

27.06.05
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8

CNC-TEHNIK, PROIZVODNJA IN TRGOVINA,
D.O.O.

1619861000

CESTA NA LENIVEC 37

6210

SEŽANA

16.06.05

9

MEHANOTRONIKA -TRGOVSKO, SERVISNO IN
STORITVENO PODJETJE, D.O.O.

5547776000

PARTIZANSKA 82

6210

SEŽANA

16.06.05

10

ODVETNICA, ANITA HITI

1945998000

KRAŠKA ULICA 6

6210

SEŽANA

16.06.05

11

BIRO CENTER PODJETJE ZA TRGOVINO IN
STORITVE, D.O.O.

5872812000

DUNAJSKA 106

1000

LJUBLJANA

15.06.05

12

AGA – ATELJE ZA GEODEZIJO IN ARHITEKTURO, 5438845000
D.O.O.

GREGORČIČEV DREVORED 7

6230

POSTOJNA

31.05.05

13

ELVO INŽENIRING, INSTALACIJSKI, GRADBENI IN 5947693000
INVESTICIJSKI INŽENIRING, D.O.O.

GRAJSKA CESTA 44

4260

BLED

27.06.05

14

GRAD, OBRTNO GRADBENO PODJETJE, D.D.

5069114000

GRAJSKA CESTA 44

4260

BLED

27.06.05

15

PLANING BIRO KRANJ, PROJEKTIRANJE IN
TEHNIČNO SVETOVANJE, D.O.O.

1459295000

BLEIWESOVA 6

4000

KRANJ

24.06.05

16

RENOMA, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN
SVETOVANJE, D.O.O.

1562410000

KAMNIŠKA ULICA 25

1000

LJUBLJANA

23.06.05

17

KENEX, TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O.

5596483000

SELA PRI DOBOVI 3 A

8257

DOBOVA

06.07.05

18

MEDITRANS, ZASEBNA REŠEVALNA POSTAJA,
D.O.O.

1695401000

PREČNA ULICA 2

6230

POSTOJNA

28.06.05

19

PIPISTREL, PODJETJE ZA ALTERNATIVNO
LETALSTVO, D.O.O.

5672767000

GORIŠKA CESTA 50A

5270

AJDOVŠČINA

12.07.05

20

STUDIO BOSCAROL IN PIPISTREL, IVO
BOSCAROL S.P.

5679671000

ŠTRANCARJEVA 11

5270

AJDOVŠČINA

12.07.05

21

SEDAJ, INFORMACIJSKI INŽENIRING, D.O.O.

5397103000

OZKA ULICA 2

2380

SLOVENJ GRADEC

13.07.05

22

TRIARTES, STORITVE IN SVETOVANJE, D.O.O.

5880866000

KASAZE 38

3301

PETROVČE

21.04.05

23

ORTOSANA, PRODAJA IN SERVIS
REHABILITACIJSKIH PRIPOMOČKOV, D.O.O.,

5580790000

ULICA POD GOZDOM 10

1236

TRZIN

27.07.05

24

ARTEX, TOVARNA SKLADIŠČNE OPREME IN
VILIČARJEV, D.O.O.

5807824000

KOLODVORSKA 43

9220

LENDAVA

29.07.05

25

VILLA CEREJA, PODJETJE ZA POSLOVNE
STORITVE, D.O.O.

1768166000

CEREJA 33

1315

VELIKE LAŠČE

25.05.05

26

VILLA LASIS, PODJETJE ZA RAČUNOVODSKE
STORITVE, D.O.O.

5552834000

JAVORŠKOVA 11

1315

VELIKE LAŠČE

25.05.05

27

KAMNOSEŠTVO SVETE, PETER SVETE S.P.

1480014000

JEZERO 97

1342

PRESERJE

17.04.05

28

PERENIČ SVETOVANJE, D.O.O.

1555910000

DUNAJSKA 101

1000

LJUBLJANA

21.07.05

29

EUROCENTER, POSLOVNE STORITVE, D.O.O.

1399195000

SLOVENSKA CESTA 28

1234

MENGEŠ

06.06.05

2. člen
Seznam poslovnih subjektov, s katerimi prek javnih naročil naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, v skladu s
prvim odstavkom 28. člena ZPKor ne smejo poslovati brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije po petem odstavku
28. člena ZPKor, se dopolni z naslednjimi poslovnimi subjekti:
Zap. Naziv poslovnega subjekta
št.

Matična
številka

Naslov sedeža poslovnega subjekta

Datum
vnosa

1

TRUDEN, TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O.

5530393000

NADLESK 19

1386

STARI TRG PRI
LOŽU

01.07.05

2

PROLES, PROSEN STORITVE IN MIZARSTVO,
K.D.

5944783000

ŽAŽAR 27B

1354

HORJUL

01.07.05

Stran
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Matična
številka

Naslov sedeža poslovnega subjekta

Datum
vnosa

3

UCS SISTEMI, KUPCU PRILAGOJENI PROIZVODI, 2043840000
D.O.O.

DOBRAČEVSKA ULICA 53

4226

ŽIRI

01.07.05

4

STORITVE GRADBENIH STROJEV IN PREVOZ
BLAGA, FRANC TRUPAJ S.P.

5314032000

VIRŠTANJ 10B

3254

PODČETRTEK

01.07.05

5

OPEN SYSTEM CONSULTING, SVETOVALNI
INŽENIRING, D.O.O.

1685139000

NADE OVČAKOVE ULICA
13

1000

LJUBLJANA

01.07.05

6

GRADNJA – ŠEPEC JOŽE S.P.

1535439000

RAKOVEC 1

8258

KAPELE

01.07.05

7

LOGING, EKONOMSKO SVETOVANJE IN
TRGOVINA, D.O.O.

5339545000

ULICA OF 4

1370

LOGATEC

01.07.05

8

POZA – ANTON KOVIČ S.P.

1272586000

ULICA LUKE SVETCA 1

1270

LITIJA

01.07.05

9

PYROGLAS, TRGOVINA IN PROIZVODNJA,
D.O.O.

1816535000

ČEŠNJEVEK 17

4207

CERKLJE NA
GORENJSKEM

01.07.05

10

SPLOŠNO MIZARSTVO, IGOR JERNEJČIČ S.P.

5743677000

FUŽINA 14

1303

ZAGRADEC

01.07.05

11

CASTELLUM, INŽENIRING, TURIZEM,
GOSTINJSTVO, TRGOVINA, D.O.O.

5433576000

FARA 25

1336

VAS

01.07.05

12

PINUS, PODJETJE ZA UREJANJE PROSTORA,
KOČEVJE, D.O.O.

5359694000

BRAČIČEVA ULICA 28

1330

KOČEVJE

01.07.05

13

KNJIGOVODSKE IN FINANČNE STORITVE,
MORELJ JADRANKA S.P.

1713922000

NEVERKE 27B

6256

KOŠANA

01.07.05

14

LEPOTILNI STUDIO KISILAK, HERMAN KISILAK
S.P.

5498972000

SERDICA 1D

9262

ROGAŠOVCI

01.07.05

15

PROTEX, PROIZVODNJA, TRŽENJE IN
MARKETING, D.O.O.

5630142000

ZDOLE 36A

8272

ZDOLE

01.07.05

16

AMFORA TIM, ZAVAROVALNIŠKO ZASTOPANJE,
D.O.O.

1658999000

CESTA KRŠKIH ŽRTEV 137 8270

KRŠKO

01.07.05

17

ZM AMFORA, ZAVAROVALNO ZASTOPNIŠTVO,
D.O.O.

1353284000

LJUBLJANSKA CESTA 88

1230

DOMŽALE

01.07.05

18

STRLE SENČILA, KOVINOPLASTIKA, TRGOVINA,
ANTON STRLE S.P.

5096077000

PUDOB 57

1386

STARI TRG PRI
LOŽU

01.07.05

19

ŽAGA OHOJAK, MILOŠ OHOJAK S.P.

5979184000

ULICA SERGEJA MAŠERA
2B

5222

KOBARID

01.07.05

20

STORITVE IN SVETOVANJE, KLEMEN VITKOVIČ
S.P.

1952579000

ULICA SADEŽ 3

8340

ČRNOMELJ

01.07.05

21

ŽERJAV, TURIZEM IN TRGOVINA, D.O.O.

5425344000

RATEČE 39

4283

RATEČE – PLANICA

26.07.05

22

GOSTIŠČE PRI ŽERJAVU, JANJA DOLHAR S.P.

5892290000

RATEČE 39

4283

RATEČE – PLANICA

26.07.05

23

PONCA, TURIZEM IN GOSTINSTVO D.O.O.

1467425000

RATEČE 39

4283

RATEČE – PLANICA

26.07.05

24

JANEZ VASLE – ZASEBNA ORDINACIJA

1386603000

ZORANINA ULICA 3

1234

MENGEŠ

26.07.05

25

MONTAŽA VODOVODNIH IN OGREVAL.NAPRAV,
BRANKO MAJHEN S.P.

5475121000

GRADIŠČA 21

2282

CIRKULANE

26.07.05

26

PROTOKOL, D.O.O., GRADBENIŠTVO IN DRUGE
STORITVE

5557194000

ULICA 15. MAJA 10B

6000

KOPER

26.07.05

27

SUPREME D.O.O., NAVTIČNE STORITVE IN
PROIZVODNJA

1660632000

OBRTNA ULICA 9

6310

IZOLA

26.07.05

28

SPC ŽUPAN, DRUŽBA ZA POSLOVNO
INFORMATIKO IN RAČUNOVODSTVO, D.N.O.

5445540000

ZA HRIBOM 26

1236

TRZIN

26.07.05

29

REJA PIŠČANCEV, MARKO KRŽIŠNIK S.P.

5387075000

SOVODENJ 7

4225

SVODENJ

30.08.05

30

PEKARNA MAGUŠAR, MILAN OBLAK S.P.

5924123000

ALPSKA CESTA 30

4248

LESCE

30.08.05

31

INTERLES PODJETJE ZA TRGOVINO,
PROIZVODNJO IN STORITVE, D.O.O.

5704626000

KRAIGHERJEVA ULICA 19

2230

LENART V SLOV.
GORICAH

30.08.05

32

VOGRIN INŽENIRING DRUŽBA ZA
2029243000
PROIZVODNJO, STORITVE IN TRGOVINO, D.O.O.

KRAIGHERJEVA ULICA 19

2230

LENART V SLOV.
GORICAH

30.08.05

33

ORODJARSTVO CAJG, D.O.O.

5850185000

PREKOPA 53

3305

VRANSKO

30.08.05

34

GRADBENIŠTVO GRADBENIK STANKO BERNJAK 5560162000
S.P.

DRVANJA 25

2234

BENEDIKT

30.08.05

35

BERNJAK GRADBENIŠTVO, GRADBENE
STORITVE, D.O.O.

INDUSTRIJSKA ULICA 28

2230

LENART V SLOV.
GORICAH

30.08.05

1803735000
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36

RAZVOJ IN SVETOVANJE, MAG. DARJAN
GRADIŠNIK S.P.

1885529000

PARTIZANSKA ULICA 38

2310

SLOVENSKA
BISTRICA

30.08.05

37

ATES PODJETJE ZA INDUSTRIJSKO
AVTOMATIZACIJO, D.O.O.

5379644000

MROŽEVA ULICA 21

2310

SLOVENSKA
BISTRICA

30.08.05

38

MIGAL, KOVINSKA PREDELAVA IN MONTAŽA,
D.O.O.

5378281000

HRVATINI 36/B

6280

ANKARAN

30.08.05

39

OREHEK, PEKARNA, SLAŠČIČARNA IN
TRGOVINA, D.O.O

5841267000

SAVSKA LOKA 22

4000

KRANJ

30.08.05

40

STEGEL BOŠTJAN S.P., PROIZVODNJA IN
TRGOVINSKA DEJAVNOST

5276211000

MALO UBELJSKO 11

6225

HRUŠEVJE

30.08.05

41

FAHO, PODJETJE ZA TRGOVINO IN
ZASTOPANJE, D.O.O.

5603323000

VIDEM 57

1312

VIDEMDOBREPOLJE

30.08.05

42

TELEING, PODJETJE ZA TRGOVINO, STORITVE
IN TELEKOMUNIKACIJSKI INŽENIRING, D.O.O.

5932181000

RAZKRIŽJE 23

9240

LJUTOMER

30.08.05

43

PRO COMMERCE, PODJETJE ZA
PROPAGANDNO IN KOMERCIALNO DEJAVNOST,
D.O.O.

5288886000

STRITARJEVA ULICA 5

4000

KRANJ

30.08.05

44

»AVES« SERVIS IN PRODAJA AVDIO IN VIDEO
5606332000
OPREME, ELEKTRONSKIH KOMPONENT, ANTON
VODUŠEK S.P.

POHORSKA CESTA 6

2360

RADLJE OB DRAVI

30.08.05

45

SVETOVANJE IN INGINEERING, BLAŽ DE COSTA
S.P.

1877259000

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250

BREŽICE

30.08.05

46

KLUN D.O.O., TRGOVINA, GOSTINSTVO IN
STORITVE

1569988000

PARTIZANSKA CESTA 46

6219

SEŽANA

30.08.05

47

TAPETNIŠTVO, MALOVRH ROBERT S.P.

5284925000

VELIKA LIGOJNA 74

1360

VRHNIKA

30.08.05

3. člen
(1) Komisija za preprečevanje korupcije je v skladu s petim odstavkom 28. člena ZPKor izdala dovoljenje za poslovanje
prek javnih naročil s poslovnimi subjekti iz prvega odstavka 28. člena ZPKor še naslednjim naročnikom:
Zap. št.

Poslovni subjekt

Naročnik

Javno naročilo

1

K&K Trade d.o.o., Dobračevska 49, 4226 Žiri

Ministrstvo za obrambo RS

Javno naročilo št. MORS 218/2005-MV za nakup
opreme za gorsko odpravo SV Patagonija 2005.

2

VEL KABEL, trgovina z elektromaterialom in storitvami, d.o.o., Abramova ulica 17, 1000 Ljubljana

Elektro Ljubljana d.d.

Javno naročilo za JN 09/05: »Dobava kabelske opreme za s.n. in n.n. energetske kable«.

3

Omega, razvojno tržni inženiring, d.o.o., Efenkova 61, Občina Polzela
3320 Velenje

Javno naročilo za obnovo parketa v objektu »stara
telovadnica OŠ Polzela«.

4

SEBA, trgovina, proizvodnja in zaključna dela v
gradbeništvu, d.o.o., Lava 9a, 3000 Celje

Občina Zreče

Javno naročilo za preureditev podstrešja – Cesta na
Roglo 17.

5

Okrepčevalnica »Bistro Petek«, Lela Petek s.p.,
Kuzma 57, 9263 Kuzma

Občina Kuzma

Javno naročilo za opravljanje storitev prevozov
osnovnošolskih otrok v občini Kuzma za leta
2005/06, 2006/07 in 2007/08.

6

RAJBI, d.o.o., Janžev vrh 24, 9252 Radenci

Občina Gornja Radgona

Javno naročilo male vrednosti za sanacijo centralne
kotlovnice v Osnovni šoli Gornja Radgona.

(2) Dovoljenja za poslovanje iz prejšnjega odstavka veljajo z dnem, navedenim v dovoljenju.
4. člen
Spremembe v seznamih poslovnih subjektov komisija za preprečevanje korupcije tekoče objavlja na svoji spletni strani
www.kpk-rs.si.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-28/2005,2
Ljubljana, dne 31. avgusta 2005.

Predsednik
Komisije za preprečevanje korupcije
Drago Kos l. r.

Stran
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Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za avgust
2005

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

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na
drobno na območju Slovenije za avgust 2005
Cene življenjskih potrebščin so bile julija 2005 v primerjavi z junijem 2005 nižje za 0,6%, cene na drobno pa
za 0,4%.
Št. 9621-61/2005/12
Ljubljana, dne 2. septembra 2005.

Uradni list Republike Slovenije
za ﬁnance, Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo dne
18. 8. 2005 pod št. 471-212-2/05-9, delniška družba Športna
loterija in igre na srečo d.d., Ljubljana, objavlja

SPREMEMBE DODATKA
K PRAVILOM
kviz loterije Dobim podarim
V dodatku k Pravilom kviz loterije Dobim podarim (Uradni list RS, št. 34/04) se 2. in 3. točka spremenita tako, da se
glasita:
»2. Zadnji dan prodaje kartic 11. serije igre Dobim podarim je 30. 9. 2006.
3. Zadnji dan za izplačilo dobitkov 11. serije kartic igre
Dobim podarim je 31. 12. 2006.«
Št. 138-1/05
Ljubljana, dne 5. septembra 2005.
Janez Bukovnik l. r.
predsednik uprave

mag. Irena Križman l. r.
generalna direktorica

3612.
3610.

Spremembe dodatka k pravilom kviz loterije
Dobim podarim

Na podlagi tretjega odstavka 10. točke Koncesijske
pogodbe o dodeljeni koncesiji za prirejanje klasične igre na
srečo, kviz loterije Dobim podarim, št. pogodbe 471-28/97
z dne 29. 12. 1998, aneksa št. 1, št. aneksa 471-28/97 z
dne 12. 11. 2001, in aneksa št. 2, št. aneksa 92663/03 z
dne 23. 12. 2003, ter dovoljenja, ki ga je izdalo Ministrstvo
za ﬁnance, Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo dne
17. 8. 2005 pod št. 471-212-2/05-9, delniška družba Športna
loterija in igre na srečo d.d., Ljubljana, objavlja

SPREMEMBE DODATKA
K PRAVILOM
kviz loterije Dobim podarim
V dodatku k Pravilom kviz loterije Dobim podarim,
(Uradni list RS, št. 30/03 in 87/04) se 2. in 3. točka spremenita tako, da se glasita:
»2. Zadnji dan prodaje kartic 10. serije igre Dobim podarim je 30. 9. 2006.
3. Zadnji dan za izplačilo dobitkov 10. serije kartic igre
Dobim podarim je 31. 12. 2006.«
Št. 137-1/05
Ljubljana, dne 5. septembra 2005.
Janez Bukovnik l. r.
predsednik uprave

3611.

Spremembe dodatka k pravilom kviz loterije
Dobim podarim

Na podlagi tretjega odstavka 10. točke Koncesijske
pogodbe o dodeljeni koncesiji za prirejanje klasične igre na
srečo, kviz loterije Dobim podarim, št. pogodbe 471-28/97
z dne 29. 12. 1998, aneksa št. 1, št. aneksa 471-28/97 z
dne 12. 11. 2001, in aneksa št. 2, št. aneksa 92663/03 z
dne 23. 12. 2003, ter dovoljenja, ki ga je izdalo Ministrstvo

Dodatek št. 13 k pravilom igre na srečo
»Petica«

Na podlagi 5. člena Pravil igre na srečo »Petica«, ki jih
je sprejela uprava družbe Športna loterija in igre na srečo
d.d., Ljubljana, Dunajska 22, na seji dne 20. 4. 2004, je uprava družbe na seji dne 17. 8. 2005 sprejela

D O D A T E K š t. 13 K P R A V I L O M
igre na srečo »Petica«
1. člen
S tem dodatkom se določi elemente, ki so potrebni za
13. serijo srečk z imenom ZVEZDNA VRATA.
2. člen
Srečke 13. serije so v prodaji 12 mesecev.
V seriji je izdanih 1.000.000 srečk.
Cena srečke je 200 SIT.

3. člen
Srečka je v obliki kroga in po obodu kroga razdeljena na
Na podlagi tretjega odstavka to�ke 10 Kon-cesijske pogodbe o dodeljeni koncesiji za pri
petindvajset polj. Na vsaki srečki je v 25-ih poljih naključno,
29C:\Documents and
Settings\RobertS\Desktop\pošta\DRUGI05.doc
po petkrat, porazdeljenih
5 znakov,
in sicer:

,

,

,

,

.

Posamezna polja na srečki so oštevilčena v smeri urinega kazalca od najvišje točke na obodu kroga. Graﬁčni prikaz
oštevilčenja polj na srečki je igralcu na voljo na samopostrežnem terminalu v opciji »pomoč«.
Igralec na posamezni srečki odkrije pet polj.
Srečka je dobitna, če sta odkrita najmanj dva enaka
znaka. Če na srečki v 5 poljih nista odkrita vsaj dva enaka
znaka, srečka nima dobitka.
4. člen
Dobitek na srečki zagotavljata najmanj dva enaka odkrita znaka. Določenemu številu enakih odkritih znakov pripada
posamezna vrednost dobitka, in sicer:

Na podlagi tretjega odstavka to�ke 10 Kon-cesijske pogodbe o dodeljeni koncesiji za prirejanje klasi�ne igre na sre�o, kviz loteri-je DOBIM PODARIM, številka
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Vrednost dobitka

5

1.000.000 SIT

4

50.000 SIT

3

1.000 SIT

2

100 SIT
500.000 SIT

5

40.000 SIT

4

500 SIT

3

80 SIT

2
5

300.000 SIT

4

30.000 SIT

3

400 SIT

2

70 SIT
200.000 SIT

5

20.000 SIT

4

300 SIT

3

60 SIT

2
5

100.000 SIT

4

10.000 SIT

3

200 SIT

2

50 SIT

Vrednost skupnega dobitka na srečki predstavlja vsota
posameznih vrednosti dobitkov iz prejšnjega odstavka tega
člena.
5. člen
Za odkrivanje posameznega polja na srečki ima igralec
na voljo 60 sekund.
6. člen
Dodatek št. 13 k pravilom igre »Petica« velja z dnem,
ko ga potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se za 13. serijo
srečk z imenom ZVEZDNA VRATA.
Št. 162/05
Ljubljana, dne 5. septembra 2005.
Janez Bukovnik l. r.
predsednik uprave
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično
igro na srečo z imenom »Petica« na podlagi koncesije, ki ji
jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s sklepom številka
473-01/98-16 (V) z dne 29. 7. 1999, koncesijo pa podaljšala
s sklepom številka 473-01/2001-5 z dne 22. 6. 2001.
Ministrstvo za ﬁnance – Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo je ta dodatek potrdilo pod številko 471-212-9/05
dne 29. 8. 2005.
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OBČINE

BREZOVICA
3613.

Odlok o spremembah dolgoročnega plana
občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–
2000 in družbenega plana Občine Ljubljana
Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje
Občine Brezovica

Na podlagi 23. in drugega odstavka 171. člena zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.,
58/03 – ZZK-1) in 18. člena statuta Občine Brezovica (»Naš
časopis«, uradno glasilo Občine Brezovica, maj 1995) je
Občinski svet občine Brezovica na izredni seji dne 1. 9. 2005
sprejel

ODLOK
o spremembah dolgoročnega plana občin
in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000
in družbenega plana Občine Ljubljana
Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990,
za območje Občine Brezovica
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe dolgoročnega
plana občin in mesta Ljubljane za obdobje1986–2000 (Uradni
list SRS, št. 11/86, in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94)
in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje
1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89, in Uradni list RS, št. 40/92, 73/98) za območje Občine Brezovica, v
nadaljevanju: dolgoročni plan Občine Brezovica.
2. člen
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Brezovica se nanašajo na spremembo 7. člena Odloka
(Uradni list RS, št. 81/04), in sicer tako, da se prikažejo samo
območja, ki so usklajena in potrjena s strani Vlade Republike
Slovenije.
3. člen
V kartografskem delu dolgoročnega plana Občine Brezovica se vsebina kart v merilu 1:5000 ustrezno spremeni
in dopolni.
4. člen
Vsa območja, ki niso pridobila sklepa Vlade RS o usklajenosti, se vključijo v postopek sprejemanja strategije prostorskega razvoja občine in prostorskega reda občine.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 26/2005
Brezovica, dne 2. septembra 2005.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

BREŽICE
3614.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski
muzej Brežice

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93,
45/94-odl US, 8/96 in 36/00), 26. in 135. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter 14. in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list
RS, št. 49/99, 86/99), 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni
list RS. št. 98/00, 5/03) in 16. člena Statuta Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00, 65/03 in 123/04) so
občinski sveti Občine Brežice na 19. seji dne 27. 6. 2005,
Občine Krško na 30. seji dne 23. 6. 2005 in Občine Sevnica
na 22. seji dne 27. 7. 2005 sprejeli

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej
Brežice
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Brežice, Občina Krško in Občina
Sevnica uskladijo delovanje javnega zavoda Posavski muzej
Brežice (v nadaljnjem besedilu: muzej) z določbami Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 96/02), urejajo njegov status, razmerja med ustanovitelji
in muzejem ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina ﬁnanciranja muzeja.
Ustanovitelji muzeja so Občina Brežice, Občina Krško
in Občina Sevnica. Ustanoviteljske pravice in obveznosti
ustanoviteljev izvaja župan Občine Brežice razen tistih, za
katere je v odloku drugače določeno.
2. člen
Muzej je pravni naslednik Posavskega muzeja Brežice,
s sedežem na Cesti prvih borcev 1, 8250 Brežice, katerega
ustanoviteljice so Občina Brežice, Občina Krško in Občina
Sevnica (Uradni list RS, št. 7/98).
Muzej je bil ustanovljen 26. junija 1949, ko je ustanoviteljske pravice in obveznosti ﬁnanciranja prevzel Okrajni
ljudski odbor Krško. Leta 1958 je prešel muzej iz pristojnosti
Okrajnega ljudskega odbora Novo mesto v pristojnost Skupščine občine Brežice, ki je prevzela tako ustanoviteljske
pravice kot obveznosti ﬁnanciranja. Prvi statut muzeja je
bil sprejet 26. junija 1958. V register muzejskih zbirk pri
Svetu za kulturo in prosveto Ljudske republike Slovenije je
bil vpisan 30. avgusta 1961. Po sprejetju Zakona o varstvu
naravne in kulturne dediščine so v letu 1982 skupščine občin Brežice, Krško in Sevnica sprejele odločbe o ustanovitvi
muzeja (Odločba o ustanovitvi Posavskega muzeja v Brežicah št. 022-9/82 z dne 21. 10. 1982 in Odločba o ustanovitvi
Posavskega muzeja v Brežicah št. 022-15/82-1 z dne 3. 11.
1982). Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa
na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) so občinski
sveti občin Brežic, Krško in Sevnica sprejeli Odlok o ustanovitvi Posavskega muzeja Brežice (Uradni list RS, št. 7/98 z
dne 30. 1. 1998).
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3. člen
Poslanstvo muzeja je trajno in nemoteno izvajanje muzejske dejavnosti v skladu z Uredbo o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva
premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev
(Uradni list RS, št. 97/00). Dejavnost izvaja za področja
likovne umetnosti, arheologije, etnologije, tehnike, umetne
obrti in zgodovine, izvaja pa tudi restavratorsko dejavnost.
Dejavnost opravlja za vsa obdobja zgodovine od najstarejših
do najnovejših časov. Pri uresničevanju poslanstva sodeluje
s Pokrajinskim muzejem Celje in Galerijo Božidar Jakac Kostanjevica na Krki ter po potrebi z drugimi muzeji v Sloveniji
in tujini.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status muzeja
4. člen
Ime: Posavski muzej Brežice.
Sedež: Cesta prvih borcev 1, 8250 Brežice.
Muzej lahko spremeni ime in sedež po predhodnem
soglasju ustanoviteljev.
Muzej je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostjo v pravnem prometu, kot to določata Zakon o
uresničevanju javnega interesa za kulturo in ta odlok.
Muzej je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi
razpolaga.
Muzej je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Krškem pod registrsko številko 1/142/00 z dne 23. 8. 1994.
2. Pečat muzeja
5. člen
Muzej ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm.
Na sredini pečata je historični grb mesta Brežic, na obodu
pečata pa napis Posavski muzej Brežice.
Muzej ima tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z
enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja muzej za
žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali
izdaja organom, organizacijam in občanom.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja muzej
za žigosanje ﬁnančne in knjigovodske dokumentacije.
6. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničevanja, ter delavce, ki so zanje odgovorni,
določi direktor.
3. Zastopanje in predstavljanje muzeja
7. člen
Muzej zastopa in predstavlja direktor.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec muzeja, ki ga pooblasti direktor.
III. ORGANIZACIJA IN DEJAVNOSTI MUZEJA
8. člen
Organizacija dela v muzeju se uredi s Pravilnikom o
organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest muzeja.
Odpiralni čas muzeja se določi v skladu s Pravilnikom
o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje
javne službe na področju varstva kulturne dediščine (Uradni
list RS, št. 7/99).
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9. člen
Glede na namen, zaradi katerega je muzej ustanovljen,
opravlja znotraj javne službe naloge:
– skrb za premično dediščino v muzeju in izven njega,
– skrb za zbirke, ki so v upravljanju muzeja izven matične hiše,
– evidentiranje – opravljanje terenske topograﬁje za
premično dediščino,
– zbiranje – v skladu s strokovnimi opredelitvami ali
opredeljeno zbiralno politiko se izmed evidentiranega gradiva opravi izbor gradiva, ki bo v nadaljnjih postopkih pridobil
status premične kulturne dediščine,
– dokumentiranje – vnos podatkov o izbranem gradivu
v akcesijsko knjigo,
– obdelovanje – inventarizacijo predmeta: pridobitev čim
večjega števila podatkov o času, vsebini in stanju predmeta,
– vodenje registra premične dediščine,
– preučevanje – primerjalni študij predmeta, uvrstitev v
zbirke in kategorizacija,
– varovanje – zaščitno zavarovanje (konservacija),
predlogi za posege, dokumentacija postopka zavarovanja
posega,
– hranjenje – deponiranje gradiva v skladu z mednarodnimi normativi in standardi, razporeditev pridobljenih predmetov v depo,
– vodenje inventarnih knjig za premično dediščino, ki je
v upravljanju muzeja, in evidenc premične dediščine izven
njega za območje občin, ki jih pokriva s svojo dejavnostjo.
– priprava strokovnih predlogov za razglasitev premične
dediščine izven muzejskih zbirk,
– priprava letnih poročil o izvajanju javne službe, ki jih
posredujejo Muzejskemu svetu pri Upravi RS za kulturno
dediščino,
– raziskovanje predmetov ali skupin predmetov v časovnem in vsebinskem okviru,
– predstavljanje pridobljenega gradiva javnosti,
– posredovanje informacij o kulturni dediščini zainteresiranim javnostim, zagotavljanje dostopnosti do gradiva,
popularizacijski program,
– srednjeročni in dolgoročni programi varovanja in prezentiranje premične dediščine,
– evidentiranje premične kulturne dediščine po standardih UNESCO (Object ID) v skladu s poslanstvom muzeja na
spomenikih, ki so v lasti lokalnih skupnosti in niso v upravljanju drugega muzeja lokalnega pomena,
– opravlja druge storitve, ki dopolnjujejo osnovno muzejsko dejavnost.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja muzej tudi
naslednje naloge:
– sodeluje z drugimi zavodi, društvi ter posamezniki, ki
v okviru svoje dejavnosti sami pripravljajo zbirke, razstave,
in druge oblike predstavljanja kulturne dediščine ter jim strokovno pomaga,
– pripravlja strokovne in znanstvene razgovore, srečanja, seminarje in podobno,
– daje posameznikom in pravnim osebam pojasnila, nasvete in drugo strokovno pomoč pri spoznavanju in varovanju
kulturne dediščine,
– razvija pri ljudeh zavest o pomenu kulturne dediščine
in njenega varstva,
– sodeluje pri delu zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, izdaja in zalaga publikacije, ki izhajajo iz muzejske
dejavnosti ali so tej dejavnosti namenjene,
– prodaja muzejske publikacije, razglednice, replike muzejskih predmetov in podobno,
– organizira in izvaja kulturne prireditve,
– omogoča izvajanje javnih kulturnih programov oziroma projektov drugim izvajalcem s področja kulture tako, da
zagotavlja ustrezno pripravljene prostore, ki so namenjeni izvedbi programov oziroma projektov, na podlagi predhodnega
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dogovora in v okviru prostorskih, kadrovskih in materialnih
pogojev muzeja,
– skrbi in zagotavlja tekoče vzdrževanje objekta, ki ga
upravlja,
– omogoča izvajanje porok v za to namenjenih prostorih
objekta,
– opravlja druge naloge glede na potrebe ustanoviteljev
in drugih občin, katerih teritorij muzej s svojo dejavnostjo pokriva, na podlagi posebnih dogovorov.

10. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih muzej opravlja, so v
skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasiﬁkacije
dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
– 22.110 izdajanje knjig,
– 22.150 drugo založništvo,
– 52.486 trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
– 52.500 trgovina na drobno z rabljenim blagom,
– 52.630 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
– 70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem.
– 73.302 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike,
– 74.832 fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– 74.841 prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– 80.422 drugo izobraževanje, d. n.,
– 91.330 dejavnost drugih organizacij,
– 92.31 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– 92.32 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– 92.51 dejavnost knjižnic in arhivov,
– 92.52 dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediščine.
11. člen
Muzej se lahko zaradi usklajevanja strokovnih, poslovnih in razvojnih interesov povezuje v zveze in druga strokovna združenja.
IV. ORGANI MUZEJA
Organa muzeja sta:
– direktor,
– svet muzeja.

12. člen

1. Direktor
13. člen
Direktor organizira delo muzeja, ga zastopa, predstavlja in vodi poslovanje muzeja ter odgovarja za zakonitost in
strokovnost dela muzeja.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
Direktorja imenujejo in razrešujejo občinski sveti Občine
Brežice, Občine Krško in Občine Sevnica na podlagi javnega
razpisa, ki ga izpelje Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice, in sicer po
pridobitvi mnenja sveta muzeja. Poleg javnega razpisa lahko
župan Občine Brežice, v imenu ustanoviteljev muzeja, povabi
posamezne kandidate tudi neposredno.
Mnenje iz prejšnjega odstavka tega člena ni omejeno
na kandidata po izboru ustanoviteljev.
Če svet muzeja ne odgovori v roku 30 dni, se šteje, da
je mnenje pozitivno.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko
ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim
pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta muzeja njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen
čas, za čas trajanja mandata.
Javni razpis za direktorja muzeja se objavi v roku 6
mesecev pred iztekom mandata.
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14. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki pozna
področje dela muzeja in ima vodstvene sposobnosti in izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima univerzitetno izobrazbo ene izmed strok zastopanih v dejavnosti muzeja,
– ima najmanj 8 let delovne dobe,
– izkazuje znanje slovenskega jezika in aktivno znanje
vsaj enega svetovnega jezika,
– ima najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih delih.
Kandidat mora predložiti program dela muzeja za mandatno obdobje.
15. člen
Direktor opravlja naloge poslovnega in programskega
vodenja. Naloge direktorja so:
– organizira delo muzeja,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela in ﬁnančni načrt,
– sprejema Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji
delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v muzeju,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembnejša vprašanja v zvezi z delovanjem muzeja,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje muzeja,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo muzej ima,
– pripravi zaključni račun,
– pripravlja ﬁnančni načrt,
– organizira in vodi strokovno delo,
– odgovarja za strokovno vodenje muzeja,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– skrbi za sodelovanje muzeja z okoljem,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– izvršuje odločitve in sklepe, ki jih sprejema svet muzeja,
– skrbi za produktivnost in ekonomičnost poslovanja
muzeja,
– sprejema sklepe o hrambi in uporabi pečatov muzeja
ter določi delavce, ki so odgovorni zanje,
– seznanja zaposlene o sprejetih odločitvah, sklepih in
drugih zadevah, ki so povezani z delovanjem muzeja,
– pripravi pravila muzeja,
– opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom in
veljavnimi predpisi.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in
desete alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet muzeja.
16. člen
Pooblastila direktorja:
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor muzej neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru
ﬁnančnega načrta (letnega izvedbenega načrta), razen:
– pogodb o investicijah, za katere je potrebno soglasje
lastnika objekta,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima
muzej v upravljanju, h katerim je potrebno pridobiti soglasje
lastnika,
– pogodb, s katerimi se oddaja del objekta v najem za
opravljanje drugih dejavnosti, za katere je potrebno soglasje
lastnika objekta, Občine Brežice,
– v primerih, ko zakon določa omejeno razpolaganje z
muzejskim gradivom.
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Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji dela in
sistemizaciji delovnih mest.
17. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, če:
– direktor sam zahteva razrešitev,
– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih
razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in
splošnih aktih muzeja ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov
sveta muzeja ali ravna v nasprotju z njimi,
– direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom
povzroči muzeju večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno
opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti muzeja,
– se bistveno spremeni dejavnost, zaradi katere je muzej ustanovljen, ali se prenese ustanoviteljstvo, v skladu z
zakonom.
Direktorja razrešujejo občinski sveti Občine Brežice,
Občine Krško in Občine Sevnica s sklepi.
Pred sprejemom sklepa o razrešitvi direktorja je potrebno pridobiti mnenje sveta muzeja ter seznaniti direktorja
o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih v
roku 30 dni izjavi.
Če svet muzeja ne odgovori v roku 30 dni, se šteje, da
je bilo mnenje dano oziroma, da je mnenje pozitivno.
2. Vršilec dolžnosti
18. člen
Svet muzeja imenuje vršilca dolžnosti v primeru, če:
– direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje
redni postopek imenovanja direktorja,
– je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja,
pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
Svet muzeja imenuje vršilca dolžnosti do imenovanja
direktorja, vendar največ za eno leto.
3. Svet muzeja
19. člen
Svet muzeja sestavlja 9 članov, in sicer:
– štirje predstavniki ustanoviteljev,
– trije predstavniki delavcev muzeja,
– dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane
javnosti.
Predstavnike ustanoviteljev imenujejo izmed strokovnjakov s področja dela muzeja, ﬁnanc in pravnih zadev občinski sveti Občine Brežice, Občine Krško in Občine Sevnica
in sicer Občina Brežice dva, Občina Krško in Občina Sevnica
pa po enega predstavnika.
Od predstavnikov delavcev muzeja se imenujeta dva
predstavnika izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo dejavnost, zaradi katere je muzej ustanovljen, en pa izmed vseh
delavcev muzeja. Volitve delavcev ureja poseben akt, ki ga
sprejme zbor delavcev muzeja v skladu s predpisi o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje na podlagi javnega poziva, v soglasju z županoma Občine Krško in Sevnica, župan Občine Brežice na
predlog društev občin ustanoviteljic.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Mandat članov sveta muzeja traja 5 let in so po preteku
mandata lahko ponovno imenovani, vendar ne več kot dvakrat zaporedoma. Mandat začne teči z dnem konstituiranja
sveta muzeja. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja o
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poteku mandatov članov sveta 90 dni pred potekom mandata članom sveta muzeja, ki jih imenujejo Občinski sveti
in župani.
Prvo, konstitutivno sejo sveta, skliče direktor v roku 30
dni po imenovanju članov oziroma po izvolitvi predstavnikov
delavcev v svet muzeja.
Svet muzeja sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet muzeja sprejema odločitve z večino glasov vseh
članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet muzeja s poslovnikom.
Član sveta muzeja je lahko razrešen pred potekom
mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– umre,
– se neopravičeno ne udeleži sej trikrat zaporedoma,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi in če
predstavniki ustanoviteljev ne ravnajo v skladu z navodili
ustanoviteljev,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do
izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
Člana sveta muzeja, ki je predstavnik delavcev muzeja,
razreši oziroma odpokliče organ, ki je pristojen za imenovanje oziroma izvolitev, na predlog direktorja ali sveta muzeja.
Odpoklic člana sveta, predstavnika delavcev muzeja, ureja
poseben akt, ki ga sprejme zbor delavcev v skladu s predpisi
o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
20. člen
Naloge sveta muzeja:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja muzeja,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje muzeja,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko
opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela
in ﬁnančnemu načrtu, Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav
osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, k drugim
aktom, ki urejajo pomembnejša vprašanja v zvezi z delovanjem muzeja ter k zavodski kolektivni pogodbi, če jo muzej
ima, ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– oblikuje mnenje ob imenovanju in razrešitvi direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– spremlja in ocenjuje delovanje muzeja in politiko njenih ustanoviteljev,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela
muzeja in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za
reševanje teh vprašanj,
– daje direktorju in ustanoviteljem druge pobude v zvezi
z delovanjem muzeja,
– sprejema pravila muzeja in tiste splošne akte, za
katere je tako določeno v pravilih,
– sprejema zaključni račun muzeja,
– sprejema letno poročilo,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem muzeja,
– odloča o ugovorih in pritožbah delavcev muzeja kot
drugostopenjski organ,
– opravlja druge naloge, ki zadevajo poslovanje in delovanje muzeja.
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V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
21. člen
Muzej upravlja z objektom na Cesti prvih borcev 1, Brežice, in vso opremo, v katerem oziroma s katero izvaja svojo
dejavnost. Nepremično premoženje, s katerim upravlja muzej
in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, je last Občine Brežice. Osnovna sredstva, potrebna za izvajanje javne službe,
določene v 9. členu tega odloka, so solastnina ustanoviteljev,
in sicer v deležih ﬁnanciranja posameznih ustanoviteljev, ki
bo določeno z medsebojno pogodbo, pripravljeno na podlagi
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Muzej
upravlja tudi z vsemi inventariziranimi muzejskimi zbirkami.
Med nepremičnine, ki so del javne kulturne infrastrukture, s katerimi muzej upravlja in so last Občine Brežice,
spadajo naslednje parcelne številke: 1252/1, 1253, 1254,
1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262/1, 1262/2, 1263,
vse k.o. Brežice.
Muzej je dolžan uporabljati in upravljati premoženje iz
tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.
22. člen
Muzej pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz proračuna ustanoviteljev v skladu s 129. členom Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo in na osnovi
programa dela in letnega izvedbenega načrta po postopku,
določenim v Pravilniku o načinu izvajanja ﬁnanciranja javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture
(Uradni list RS, št. 96/02). Osnova za izračun sredstev za
izvajanje javne službe so:
– splošni stroški delovanja,
– stroški za plačilo dela v skladu s kadrovskim načrtom,
– programski materialni stroški,
– stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.
Sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin zagotavlja lastnica, Občina Brežice, sredstva za investicijsko
vzdrževanje in nakup ostalega premoženja v upravljanju
muzeja pa se zagotavljajo v okviru ﬁnanciranja javne službe v
deležih, določenih v medsebojni pogodbi, pripravljeni na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
Poleg sredstev ustanoviteljev pridobiva sredstva tudi iz
drugih javnih virov, kot npr. državnega proračuna, itd.
Sredstva lahko pridobiva tudi iz nejavnih virov, kot:
– z vstopninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili, in iz drugih zakonitih virov.
23. člen
Muzej samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z
opravljanjem svoje dejavnosti.
Muzej ločeno izkazuje ustvarjene prihodke in odhodke
iz dejavnosti javne službe in iz sredstev tržne dejavnosti.
Prihodki iz nejavnih virov, ki jih muzej pridobiva pri
opravljanju dejavnosti, ki šteje v javno službo, so:
– članarine,
– vstopnine,
– kopiranje arhivskega gradiva,
– povračila stroškov uporabe javnih kulturnih dobrin
za namene izvajanja javnih kulturnih programov oziroma
projektov,
– prodaja katalogov,
– druga nadomestila in darila.
Med prihodke iz tržne dejavnosti, ki niso neposredno
vezani na opravljanje javne službe, štejejo:
– prodaja spominkov,
– oddaja kulturnih dobrin v najem drugim.
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Morebitni presežek prihodkov nad odhodki muzej nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti ter investicijsko
vzdrževanje in nakup opreme.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odločajo ustanovitelji na predlog direktorja, h kateremu
direktor predhodno pridobi soglasje sveta muzeja.
Del presežkov prihodkov nad odhodki, ki ga muzej
ustvari na trgu, lahko uporabi za povečanje dela mase plač
za nagrajevanje delovne uspešnosti delavcev muzeja, v skladu z Odlokom o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k
povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih (Uradni list
RS, št. 2/99).
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odločajo
ustanovitelji na predlog direktorja, h kateremu direktor predhodno pridobi soglasje sveta muzeja.
Če je primanjkljaj nastal zaradi preveč izplačanih plač,
krije muzej primanjkljaj iz prihodkov bodočega obdobja z
znižanjem plač.
Če ustanovitelji ne krijejo primanjkljaja, se ta likvidira v
breme virov sredstev, s katerim upravlja muzej.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
MUZEJA V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Muzej 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.
Muzej odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi,
s katerimi lahko razpolaga kot s svojo lastnino.
25. člen
Muzej prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje
s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost, ter odgovornost
dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last
ustanoviteljev.
26. člen
Lastnina premoženja, s katerim muzej upravlja, je določena v 21. členu tega odloka. S premičnim premoženjem
– osnovnimi sredstvi za izvajanje javne službe določene v 9.
členu tega odloka, upravlja muzej samostojno, z muzejskimi
zbirkami po predhodnem soglasju vseh ustanoviteljev ter z
nepremičninami po predhodnem soglasju lastnika – Občine
Brežice.
VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJEV ZA
OBVEZNOSTI MUZEJA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN
OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV IN MUZEJA
27. člen
Za obveznosti muzeja subsidiarno odgovarjajo ustanovitelji do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz
proračuna ustanoviteljev za delovanje muzeja.
Ustanovitelji ne odgovarjajo za obveznosti muzeja iz
naslova drugih dejavnosti, ki jih muzej opravlja za morebitne
druge naročnike.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Svet muzeja se konstituira najkasneje v dveh mesecih
od uveljavitve tega odloka. Do takrat opravlja nujne naloge
obstoječi svet muzeja, ki mu s konstituiranjem novega sveta
poteče mandat.
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom dosedanji direktor do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
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29. člen
Rok za sprejem Pravil muzeja je štiri mesece od uveljavitve tega odloka.
V roku 30 dni od uveljavitve tega odloka sprejme zbor
delavcev v skladu s predpisi o sodelovanju delavcev pri
upravljanju poseben akt, ki ureja volitve in odpoklic delavcev
v svetu muzeja.
30. člen
Določbe prvega odstavka 22. člena tega odloka, ki se
nanašajo na ﬁnanciranje muzeja, se pričnejo uporabljati po
sprejetju zakona, ki bo uredil ﬁnanciranje občin v skladu s
129. in 131. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi Posavskega muzeja Brežice (Uradni list RS, št.
7/98 z dne 30. 1. 1998).
31. člen
Direktor poskrbi za vpis na podlagi tega odloka v sodni
register.
32. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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KOČEVJE
3615.

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki

Na podlagi 3., 7. in 26. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 7/03, 86/04), Odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o. (Uradni list RS, št.
73/04), Družbene pogodbe Javnega komunalnega podjetja
Komunala Kočevje d.o.o. (podpisana 9. 7. 2004), Pravilnika
o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98), Odredbe o
ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št.
21/01), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št.
23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter 74.
člena Poslovnika Občinskega sveta občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet občine Kočevje
na 22. redni seji dne 11. 7. 2005 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki
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I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok določa način opravljanja obvezne gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem
besedilu: javna služba) na območju Občine Kočevje.
2. člen
Odlok je obvezen za vse povzročitelje odpadkov oziroma uporabnike javne službe, za izvajalca javne službe
in udeležence pri načrtovanju in projektiranju objektov, kjer
bodo nastajali komunalni odpadki.
S tem odlokom se določajo:
– vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
– dolžnosti izvajalca pri zagotavljanju in uporabi storitev
javne službe,
– pravice in obveznosti povzročiteljev,
– viri ﬁnanciranja javne službe,
– obračun storitev ravnanja z odpadki,
– oblikovanje cen storitev ravnanja z odpadki za gospodinjstva,
– opravljanje storitev in oblikovanje cen storitev ravnanja z odpadki za pravne osebe in druge pravne subjekte, ki
opravljajo kakršnokoli dejavnost,
– vrsta, obseg in lastnina objektov in naprav, potrebnih
za izvajanje javne službe,
– nadzor,
– kazenske določbe.
3. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Ločeno zbiranje odpadkov je zbiranje komunalnih
odpadkov, kjer se iz skupnega snovnega toka komunalnih
odpadkov izločijo posamezne frakcije, navedene v klasiﬁkacijskem seznamu odpadkov pod številko 20, pravilnika o
ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01)
– v nadaljevanju: klasiﬁkacijski seznam.
2. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in
njim po naravi in sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti
ter storitvenih dejavnosti.
3. Biološko razgradljivi organski odpadki (v nadaljevanju: biorazgradljivi odpadki) so komunalni odpadki, ki se
razgradijo, če so izpostavljeni anaerobnim ali aerobnim procesom razgrajevanja. To so ostanki hrane, kuhinjski odpadki,
odpadki vrtov ali parkov in drugi odpadki.
4. Biološko nerazgradljivi odpadki (v nadaljevanju: nebiorazgradljivi odpadki) so komunalni odpadki, ki ostanejo po
izločitvi biorazgradljivih odpadkov iz ostanka odpadkov.
5. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine »Drugi komunalni odpadki« klasiﬁkacijskega seznama, ki zaradi
svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v
zabojnikih, posodah ali vrečkah za odpadke.
6. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo
eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje s
temi odpadki. Nevarne frakcije so določene v Prilogi 2, ki je
sestavni del tega odloka (v nadaljevanju: Priloga 2).
7. Drobni odpadki iz kovin so manjši odpadki iz kovin in
drobna odpadna embalaža iz kovin (predvsem pločevinke),
ki je skladno s predpisom o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo komunalni odpadek.
8. Drobni odpadki iz plastike so manjši odpadki in drobna odpadna embalaža iz plastike in kompozitov, ki je skladno
s predpisom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
komunalni odpadek.
9. Gradbeni odpadki so mešanica materialov, ki nastane
pri podiranju betonskih ali zidnih konstrukcij, pri odstranjevanju asfalta in pri drugih gradbenih ali rušilnih delih in gradbeni
odpadni material iz kamenin ali rudnin.
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10. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso
nevarni odpadki. Določene so v Prilogi 1, ki je sestavni del
tega odloka (v nadaljevanju: Priloga 1).
11. Ločeno zbrane frakcije so odpadki iz podskupine
klasiﬁkacijska številka 20 01 »Ločeno zbrane frakcije« in
odpadki iz podskupine klasiﬁkacijska številka 15 01 »Embalaža in ločeno zbrana embalaža, ki je komunalni odpadek«.
Določene so v Prilogi 1.
12. Ostanki komunalnih odpadkov so komunalni odpadki iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije ali ostanki
iz predelave ločeno zbranih frakcij in kosovnih odpadkov, ki
jih zaradi njihove sestave ali načina nastajanja praviloma
ni možno razvrstiti v skupino »Ločeno zbrane frakcije« ali
v druge skupine komunalnih odpadkov, niti v skupino »Embalaža, vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni
odpadek» v klasiﬁkacijskem seznamu.
13. Povzročitelj komunalnih odpadkov (v nadaljevanju:
povzročitelj) je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.
14. Zbirno mesto komunalnih odpadkov je prostor, kjer
stojijo zabojniki za ostanke komunalnih odpadkov in zabojniki
za biorazgradljive ostanke odpadkov. Praviloma ni na javni
površini, razen v primerih, ko je zbirno mesto hkrati tudi prevzemno mesto.
15. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je mesto,
kjer povzročitelji prepuščajo po vnaprej določenem urniku izvajalcu javne službe komunalne odpadke v za to namenjenih
zabojnikih. Praviloma je na javni površini.
16. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je vnaprej
določeno mesto, kjer povzročitelji iz objektov v neposredni
okolici izvajalcu javne službe te odpadke prepuščajo. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je običajno mesto, ki je
sicer namenjeno za prevzem komunalnih odpadkov.
17. Zbiralnica ločenih frakcij ali ekološki otok je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit in za prevzemanje ter začasno
hranjenje posameznih ločenih frakcij opremljen prostor. V
zbiralnici ločenih frakcij povzročitelji iz bližnje okolice zbiralnice prepuščajo izvajalcu javne službe ločene frakcije,
ki nastanejo v gospodinjstvih najbolj pogosto in v največjih
količinah, kot so papir, steklo in plastika.
18. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih
frakcij, kjer povzročitelji te frakcije oddajajo izvajalcu javne
službe.
19. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki po določenem urniku na naseljenih območjih omogoča, da povzročitelji izvajalcu javne službe te frakcije oddajo.
Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tudi pokrit prostor ali
ustrezen zabojnik, ki se ga za določen, krajši čas začasno
uredi in opremi za oddajanje in ločeno zbiranje teh frakcij.
20. Začasna zbiralnica ločenih frakcij je zbiralnica za
začasno zbiranje ločenih frakcij, ki jo v dogovoru z izvajalcem
zagotovijo organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih
prireditev in aktivnosti na prostem za čas teh prireditev in
aktivnosti.
21. Zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit
prostor, urejen in opremljen za prevzemanje in začasno
hranjenje vseh vrst ločenih frakcij. Izvajalec javne službe
prevzete komunalne odpadke razvršča v ločene frakcije ter
obdela, preden jih odpremi v predelavo ali kot ostanke komunalnih odpadkov v odstranjevanje. V zbirnem centru se lahko
izvaja tudi predelava materialov ločenih frakcij ter obdelava
ostankov, ki nastajajo po predelavi ločenih frakcij, za neposredno oddajo v odstranjevanje. Na območju zbirnega centra
je lahko urejena zbiralnica nevarnih frakcij.
22. Odstranjevanje odpadkov zajema vsako obdelavo
odpadkov z biološkimi, termičnimi ali kemično ﬁzikalnimi metodami, kot tudi odlaganje odpadkov, ki jih ni moč predelati.
23. Sortirnica oziroma prebiralnica je objekt, na katerem
se ločeno zbrane odpadke razvrsti oziroma očisti primesi, pri-
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pravi za nadaljnjo obdelavo (stiskanje, oddaja predelovalcu)
ter po potrebi začasno skladišči.
24. Sortiranje je postopek, kjer se ločeno zbrane odpadke razvrsti v posamezne frakcije, skladno z navodili predelovalca odpadkov.
25. Prebiranje je postopek, kjer se med ločeno zbranih
odpadkov izloči nečistoče, oziroma odstrani ostanke komunalnih odpadkov, odloženih v zbiralnicah ločenih frakcij.
Vsi ostali izrazi, ki se pojavljajo v zvezi z ravnanjem z
odpadki, imajo po tem odloku enak pomen, kot ga določa zakon o varstvu okolja in predpisi, izdani na njegovi podlagi.
4. člen
Izvajalec obvezne gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: izvajalec) je Javno
komunalno podjetje KOMUNALA Kočevje d.o.o., ki opravlja
naslednje dejavnosti:
1. Ločeno zbiranje z zakonom določenih frakcij odpadkov:
Izvaja se preko zbiralnic ločenih frakcij, zbirnega centra,
posebnih zabojnikov za biorazgradljive ostanke odpadkov,
zabojnikov za ostanke komunalnih odpadkov, kosovnega
odvoza, prebiranja odpadkov, zbiranja nevarnih frakcij odpadkov in ločenega odstranjevanja gradbenih odpadkov.
2. Odvoz odpadkov:
Izvaja se v zato prirejenih vozilih, skladno z urnikom izvajalca odvoza odpadkov in upoštevanjem določil ločenega
zbiranja odpadkov.
3. Priprava na obdelavo in predelavo odpadkov:
V zbirnem centru se ločeno zbrani odpadki sortirajo,
preberejo, po potrebi stisnejo, začasno skladiščijo in posredujejo predelovalnim obratom. Ločeno zbrani biorazgradljivi
odpadki se predelajo v kompostarni, ki se nahaja v sklopu
zbirnega centra ali se posredujejo v predelavo.
4. Odlaganje:
Ostanek odpadkov se odloži na odlagališče odpadkov
oziroma odstrani na drug ustrezen način.
5. Organizacijo oziroma pomoč pri organizaciji čistilnih
akcij, akcij zbiranja starega papirja, nevarnih odpadkov, tekstila, kosovnih in drugih frakcij odpadkov.
6. Ozaveščanje:
To so vsa dejanja, povezana z vzpodbujanjem okoljsko
ustreznega ravnanja z odpadki.
II. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER
NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
5. člen
Ločene frakcije se zbirajo v:
– zabojnikih za ostanke komunalnih odpadkov,
– zabojnikih za biorazgradljive ostanke odpadkov,
– zbiralnicah ločenih frakcij,
– premični zbiralnici za nevarne frakcije,
– zbirnem centru.
Ločeno zbrane frakcije iz zbiralnice se odvaža v zbirni
center, kjer se po potrebi obdelajo, ali pa jih na mestu samem
prevzame predelovalec oziroma posrednik. Do ustrezne ureditve zbirnega centra, ločeno zbrane frakcije prevzame predelovalec oziroma posrednik na mestu zbiranja.
6. člen
Povzročitelji prepuščajo ostanke komunalnih odpadkov
v zabojnike za ostanke komunalnih odpadkov.
Povzročitelji prepuščajo biorazgradljive ostanke odpadkov v posebej označene zabojnike. Če te možnosti nimajo, jih
prepuščajo v zabojnikih za ostanke komunalnih odpadkov.
Zabojniki za ostanke komunalnih odpadkov in zabojniki
za biorazgradljive ostanke odpadkov so nameščeni na zbirnih mestih za ostanke komunalnih odpadkov.
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7. člen
Povzročitelji prepuščajo v zbirnem centru naslednje ločene frakcije:
– papir in lepenko vseh vrst in velikosti, vključno s transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz lepenke,
– steklo vseh velikosti in oblik, vključno s prodajno embalažo iz stekla,
– odpadke iz plastike, vključno s transportno, skupinsko
in prodajno embalažo iz plastike,
– druge odpadke iz kovin, vključno s transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz kovin,
– les, vključno s transportno, skupinsko in prodajno
embalažo iz lesa,
– oblačila,
– tekstil,
– doze za razpršila (aerosoli),
– jedilna olja in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih
snovi,
– detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorje, ki niso vključeni v skupine
16 06 01, 16 06 02 in 16 0 3 03 v klasiﬁkacijskem seznamu
odpadkov,
– kosovne odpadke,
– biorazgradljive kuhinjske odpadke,
– biorazgradljive odpadke iz vrtov,
– manjše količine gradbenih odpadkov, skladno z
49. členom tega odloka.
8. člen
V zbiralnicah se z zbiranjem ločenih frakcij deloma ali
v celoti zagotavlja prevzem teh frakcij, ki jih povzročitelji
prepuščajo v za to namenjenih zabojnikih, nameščenih na
prostoru zbiralnice.
Ločeno se zbira naslednje frakcije:
– papir in drobna lepenka, vključno z drobno odpadno
embalažo iz lepenke,
– odpadna embalaža iz stekla,
– drobna odpadna embalaža iz plastike in drugih umetnih mas,
– biološke odpadke.
9. člen
Število zbiralnic ločenih frakcij, v katerih povzročitelji
prepuščajo ločene frakcije iz prejšnjega člena, je na posameznem območju občine sorazmerno gostoti poselitve na
tem območju in se ga določi tako, da je po ena zbiralnica
ločenih frakcij na največ 500 prebivalcev s stalnim bivališčem
na tem območju.
Seznam zbiralnic ločenih frakcij oziroma kataster ekoloških otokov potrdi župan občine, na predlog izvajalca javne
službe. Vzpostavi in vodi ga izvajalec ter se redno dopolnjuje
z vsako spremembo na terenu.
Izvajalec je dolžan o vsaki spremembi lokacije zbiralnic
ločenih frakcij obvestiti občinsko nadzorstvo in spremembo
objaviti na krajevno običajen način.
10. člen
V okviru zbiranja ločenih frakcij se tudi v zbirnem centru
povzročiteljem zagotavlja redno oddajanje kosovnih odpadkov ter nevarnih frakcij komunalnih odpadkov, v skladu z
letnim programom.
11. člen
Prevzemanje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov zagotavlja izvajalec v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij, ob
akcijah zbiranja nevarnih odpadkov dvakrat letno.
Prevzemanje kosovnih odpadkov se vrši najmanj dvakrat letno, ob robu običajnega prevzemnega mesta.
Lokacijo premičnih zbiralnic nevarnih frakcij določi in
objavi izvajalec, na krajevno običajen način.
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12. člen
Prevzemanje ostankov komunalnih odpadkov in biorazgradljivih ostankov odpadkov se opravlja na prevzemnih
mestih, kjer jih prepuščajo povzročitelji v tipiziranih zabojnikih, ki morajo ustrezati mehanizmom za dviganje na vozilih
za pobiranje odpadkov. Zabojnike predpiše izvajalec. Če v
zabojnikih ni prostora za vse odpadke, lahko občasno prepuščajo viške ostankov komunalnih odpadkov tudi v tipiziranih vrečkah, označenih z znakom izvajalca.
Prevzemno mesto komunalnih odpadkov, se za posamezno stavbo določi v postopku izdaje dovoljenja za poseg
v prostor. Če v tem postopku prevzemno mesto komunalnih
odpadkov ni določeno, se ga določi ob začetku uporabe
storitev javne službe, v soglasju med uporabnikom posode
in izvajalcem.
13. člen
V sistem ločenega zbiranja komunalnih odpadkov so
se dolžni vključiti vsi povzročitelji, ki imajo v občini stalno
ali začasno prebivališče, nadalje lastniki, najemniki oziroma
upravljalci stanovanjskih in drugih objektov, izvajalci dejavnosti, pri kateri nastajajo komunalni odpadki ter organizatorji
javnih shodov in prireditev.
Komunalne odpadke izvajalec prevzema tako, da so
njegove storitve dostopne na enak način vsem povzročiteljem v stavbi.
Za stavbo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vsaka
posamezna etažna enota v stavbi, če se v njej izvaja dejavnost in se lastnik ali uporabnik etažne enote z upravljacem
objekta dogovori, da se komunalni odpadki iz etažne enote
prepuščajo izvajalcu posebej in neodvisno od komunalnih
odpadkov, ki nastajajo pri drugih uporabnikih stavbe.
14. člen
Prostornina zabojnika ali skupna prostornina vseh zabojnikov, v katerih povzročitelji iz posamezne stavbe prepuščajo ostanke komunalnih odpadkov, mora zadostovati izračunani količini (Ik), ki jo lahko tedensko odložijo povzročitelji.
Pri določitvi izračunane količine komunalnih odpadkov
se upošteva naslednje:
– ocenjena povprečna tedenska količina vseh ostankov
komunalnih odpadkov, ki nastanejo pri povzročitelju,
– število članov posameznega gospodinjstva ali oseb s
stalnim oziroma začasnim prebivališčem v stavbi, ki prepuščajo ostanke komunalnih odpadkov v istem zabojniku.
Izračunana količina ostanka komunalnih odpadkov se
določi na podlagi naslednjega izračuna:
Ik = P.Ok1,
kjer je:
P = število članov posameznega gospodinjstva oziroma
prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v stavbi oziroma število prebivalcev iz več stavb, za katere je določeno
skupno prevzemno mesto,
Ok1 = volumen ostankov komunalnih odpadkov, ki nastanejo v enem tednu pri povprečnem povzročitelju in znaša
30 litrov. To je kumulativni volumen potrebnih praznitev posod, ki jih povzroči povprečni član gospodinjstva, če sistem
odvažanja odpadkov deluje brez občasnega pojavljanja dogodkov s prekomerno zapolnjenimi posodami.
Ik = izračunana količina ostankov komunalnih odpadkov.
Privzeta vrednost izračunane količine ostankov komunalnih odpadkov (Ik), za posamezno počitniško hišo ali za
počitniško stanovanje, znaša 32 litrov na teden.
Če se komunalne odpadke prevzema več kot enkrat
tedensko, se prostornina zabojnika ali skupna prostornina
vseh zabojnikov, v katerih povzročitelji prepuščajo komunalne odpadke, določi tako, da se izračunana količina ostankov
komunalnih odpadkov iz tega člena deli s številom odvozov
na teden.
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Pri prevzemu večkrat tedensko je izračun za prostornino zabojnika oziroma vseh zabojnikov naslednji:
P.Ok1
Ik = ---------------------Š
pri čemer je:
Š = število odvozov na teden.
15. člen
Prevzem komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih,
v zbiralnicah ali v zbirnem centru ter njihov prevoz na mesto
predelave ali na mesto obdelave pred odstranjevanjem, se
opravlja s posebnimi vozili, katerih opremljenost zagotavlja
praznjenje posod in zabojnikov, nakladanje odpadkov ter prevoz in razkladanje odpadkov brez prahu, čezmernega hrupa
in raztresanja odpadkov.
16. člen
Na odlagališču odpadkov se prevzemajo in odlagajo
ostanki komunalnih odpadkov in drugi nenevarni odpadki,
skladno s tem odlokom in drugimi predpisi o ravnanju in odlaganju odpadkov. Izvajalec mora pred odložitvijo odpadkov
v telo odlagališča zagotoviti preverjanje vseh dostavljenih
odpadkov, ki vključuje pregled predpisane dokumentacije
o odpadkih in ugotavljanje istovetnosti odpadkov glede na
vrsto, količino in njihove lastnosti. Odpadki se prevzemajo
na prevzemni postaji, z obveznim tehtanjem in prevzemom
spremne dokumentacije. Odpadki se pred stiskanjem vizualno pregledajo, izvajajo se tudi kontrole kemične analize,
skladno s predpisi.
III. DOLŽNOSTI IZVAJALCA PRI ZAGOTAVLJANJU IN
UPORABI STORITEV JAVNE SLUŽBE
a) Ločeno zbiranje frakcij
17. člen
Izvajalec mora zagotoviti, da so zabojniki, ki so namenjeni za prepuščanje posameznih vrst ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij, enakega tipa in ustrezno označeni. Iz
oznake na zabojniku mora biti razvidna vrsta ločene frakcije,
ki se jo lahko odloži v zabojnik in pogoji za prepuščanje, če
obstajajo.
Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojnikov
iz prejšnjih odstavkov tega člena določi izvajalec v letnem
programu ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami.
Izvajalec mora zagotoviti, da je na zabojnikih v zbirnem
centru ustrezna oznaka, iz katere je razvidna vrsta ločene
frakcije, ki se jo lahko odloži v zabojnik in pogoji za prepuščanje, če obstajajo.
18. člen
Izvajalec zagotavlja:
– redno praznjenje zabojnikov v zbiralnicah in zbirnem
centru, ter prevzemnih mestih,
– redno praznjenje zabojnikov, ki so jih za prepuščanje
ločenih frakcij zagotovili pogodbeniki,
– redno oddajanje zbranih ločenih frakcij v predelavo,
– snažnost prostorov zbiralnic ločenih frakcij in zbirnega
centra ter redno vzdrževanje zabojnikov, ki so namenjeni za
prepuščanje ločenih frakcij, tako glede njihovega izgleda,
kot namena,
– zamenjavo dotrajanih zabojnikov v zbiralnicah, zbirnih
centrih in prevzemnih mestih,
– opremljanje obstoječih zbiralnic ločenih frakcij z zabojniki za ločene frakcije, za katere prepuščanje še ni zagotovljeno,
– opremljanje novih zbiralnic ločenih frakcij z zabojniki,
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– vzdrževanje in nabavo opreme za prevoz, sortiranje
in prebiranje ločenih frakcij ter zagotavljanje pogojev za oddajo,
– vodenje zbirk podatkov,
– izdajanje soglasij ter
– druge naloge v skladu s predpisi.
19. člen
Postopnost opremljanje zbirnih mest za ločene frakcije
na posameznem območju poselitve in druge pogoje glede
uvajanja ter izvajanja zbiranja ločenih frakcij na posameznem območju poselitve in druge obveznosti izvajanja javne
službe uredi izvajalec v letnem programu ravnanja z ločeno
zbranimi frakcijami, skladno z določbami odredbe z ločeno
zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki.
Program sprejme izvajalec s soglasjem občinskega
organa pristojnega za nadzor.
b) Zbiranje kosovnih odpadkov
20. člen
Izvajalec vrši prevzem kosovnih odpadkov najmanj dvakrat letno, oziroma izvrši prevzem kosovnih odpadkov na klic
povzročitelja. Če povzročitelj sam pripelje kosovne odpadke
v zbirni center, mu izvajalec da navodila, kako naj jih odloži.
Izvajalec zagotovi odpremo, predelavo in odstranjevanje kosovnih odpadkov.
c) Zbiranje nevarnih frakcij
21. člen
Nevarne frakcije izvajalec zbira v posebej organiziranih
akcijah, najmanj dvakrat letno. Čas in kraj je vnaprej določen,
povzročitelji pa so o tem obveščeni na krajevno običajen
način.
Nevarne frakcije lahko povzročitelji prepustijo izvajalcu
tudi v zbirnem centru, v skladu z urnikom, ki je objavljen na
način iz prejšnjega odstavka.
d) Zbiranje biorazgradljivih ostankov komunalnih odpadkov
in ostankov komunalnih odpadkov
22. člen
Zaradi zmanjševanja količine odpadkov, ki se prepušča,
izvajalec vzpodbuja povzročitelje, da v okviru možnosti odpadke sami kompostirajo.
23. člen
Izvajalec zagotavlja:
– dobavo ustreznih zabojnikov za nove uporabnike
storitev prevzemanja biorazgradljivih ostankov odpadkov, ki
bodo sukcesivno vključeni v sistem odvoza teh odpadkov,
– zamenjavo dotrajanih posod za biorazgradljive ostanke odpadkov z novimi,
– popravilo oziroma zamenjavo zabojnikov za ostanke
komunalnih odpadkov, če do okvar oziroma poškodb pride
zaradi nestrokovnega ravnanja izvajalčevih delavcev,
– nabavo tipiziranih vrečk izvajalca in njihovo prodajo
uporabnikom storitev javne službe,
– vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz biorazgradljivih
ostankov odpadkov in ostankov komunalnih odpadkov,
– sukcesivno dograjevanje, vzdrževanje in nabavo
opreme za okolju prijazno obratovanje kompostarne,
– vodenje zbirk podatkov,
– izdajanje projektnih pogojev za soglasja in izdajanje
soglasij ter
– druge naloge v skladu s predpisi.
Tipsko obliko, velikost, barvo, material in označenost
vrečke za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov, določi izvajalec z letnim programom ravnanja z ločeno zbranimi
frakcijami.
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24. člen
Povzročitelj zagotavlja prvo posodo za ostanke komunalnih odpadkov.
Dovoljeno je za ostanek komunalnih odpadkov uporabljati tipizirane vrečke.
25. člen
Izvajalec prazni zabojnike in nalaga vrečke izvajalca
tako, da ne onesnaži prevzemnega mesta ali mesta praznjenja ali njegove okolice ter ne poškoduje zabojnikov.
Če pri prevzemu komunalnih odpadkov pride do onesnaženja prevzemnega mesta ali njegove okolice, mora izvajalec zagotoviti odstranitev odpadkov in čiščenje onesnaženih površin.
Če pri praznjenju zabojnika pride do poškodbe zabojnika po krivdi izvajalca, ga je dolžan le-ta popraviti oziroma
zamenjati.
26. člen
Izvajalec je dolžan prevzemna mesta zabojnikov v skupinski rabi opremiti z ustrezno prometno signalizacijo za
prepoved parkiranja.
27. člen
Prevzemno mesto za komunalne odpadke je praviloma
na javni površini, če so izpolnjeni pogoji za prevzem odpadkov iz tega odloka. Če prevzemnega mesta zabojnikov v
skupinski rabi ni možno urediti na javni površini, se ga uredi
na privatni površini, ki se jo odkupi ali vzame v najem.
V izjemnih primerih, če ne obstaja ustrezna lokacija za
posamično prevzemno mesto, mora uporabnik po poprejšnjem dogovoru z izvajalcem, zagotoviti prevzemno mesto
na svojem zemljišču, ki pa ni več kot tri metre oddaljeno od
vhoda na njegovo parcelo oziroma je razdalja do mesta praznjenja zabojnika v smetarsko vozilo čim manjša.
Za zbirno mesto, ki je hkrati tudi prevzemno mesto,
veljajo določila tega odloka za prevzemno mesto.
28. člen
Prevzemno mesto za komunalne odpadke mora biti
dostopno vozilom za odvoz odpadkov in je lahko istočasno
tudi mesto praznjenja zabojnika v vozilo, oziroma sme biti
oddaljeno od mesta praznjenja zabojnika največ pet metrov.
Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja ne sme
biti stopnic, robnikov ali drugih ovir. Površina prevzemnega
mesta mora biti ravna in tlakovana.
29. člen
V stalno poseljenih, težje dostopnih predelih občine z
razpršeno gradnjo se prevzemno mesto zagotovi na ustreznih mestih, blizu odcepov lokalnih cest do posameznih povzročiteljev.
30. člen
Upoštevanje pogojev tega odloka je obvezno pri načrtovanju prevzemnih in zbirnih mest pri novih stanovanjskih
in poslovnih zgradbah in naseljih ter pri prenovah in spremembah namembnosti objektov.
31. člen
Za vsako gospodinjstvo oziroma vsako posamezno
stavbo, kjer nastajajo komunalni odpadki, se vodi:
– ime, naslov in šifro plačnika,
– šifro lokacije prevzemnega mesta za ostanke komunalnih odpadkov in biorazgradljivih ostankov odpadkov,
– število članov gospodinjstva oziroma prebivalcev s
stalnim ali začasnim prebivališčem v stavbi,
– izračunano količino komunalnih odpadkov iz 14. člena
tega odloka,
– prostornino zabojnika za ostanke komunalnih odpadkov in zabojnika za biorazgradljive ostanke odpadkov,
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– morebitne olajšave oziroma posebnosti, povezane s
prevzemnim mestom.
Zbirko podatkov iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec v
registru prevzemnih mest.
32. člen
Podatki v registru prevzemnih mest iz prejšnjega člena
se lahko za posamezno gospodinjstvo oziroma stavbo spremenijo na podlagi:
– sprememb podatkov, ki so pridobljeni iz centralnega
registra prebivalstva in se nanašajo na število prebivalcev v
gospodinjstvu oziroma stavbi,
– pisnega sporočila uporabnika storitev javne službe
o spremembi količin nastajanja komunalnih odpadkov, ki so
vezane na olajšave, navedene v 55. členu tega odloka.
Izvajalec enkrat letno uskladi podatke o številu prebivalcev v registru prevzemnih mest s podatki iz centralnega
registra prebivalstva.
Izvajalec o vsaki spremembi podatkov v registru prevzemnih mest obvesti plačnika storitev službe. Ravno tako
mora v roku enega meseca po vpisu spremembe v register
prevzemnih mest uskladiti obračun storitev ravnanja z odpadki z nastalo spremembo.
33. člen
Pri izdelavi urnika prevzemanja ostanka komunalnih odpadkov in biorazgradljivih ostankov odpadkov, ki je sestavni
del programa ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, izvajalec
upošteva naslednja načela:
– odpadke se običajno prevzema najmanj enkrat tedensko,
– na območjih poselitve s strnjeno individualno in blokovno zazidavo, kjer primanjkuje prostora za namestitev
ustreznih zabojnikov, lahko naloži večjo pogostost prevzemanja odpadkov,
– v primerih manjših strnjenih naselij oziroma v primerih, ko so naselja več kot običajno oddaljena od ustaljenih
poti odvoza, lahko dovoli manjšo pogostost prevzema odpadkov.
Uporaba teh določil ne vpliva na višino smetarine.
V primeru izpada prevzema odpadkov po urniku zbiranja ostankov komunalnih odpadkov zaradi višje sile, kot so
neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost
poti do prevzemnih mest, mora izvajalec izpadli prevzem
opraviti čimprej.
34. člen
Izvajalec ugotavlja in evidentira količino prevzetih ostankov komunalnih odpadkov ter ločeno zbranih frakcij v zbiralnicah. Ločeno ugotavljanje in evidentiranje količine prevzetih
biorazgradljivih in nebiorazgradljivih ostankov odpadkov se
zagotovi po uvedbi njihovega ločenega zbiranja na izvoru.
Izvajalec ugotavlja nepravilno uporabo zabojnikov za
prevzemanje ostankov komunalnih odpadkov in ločenih frakcij. V primeru kršitve kršilca prijavi občinskemu nadzorstvu.
e) Odlaganje odpadkov
35. člen
Izvajalec zagotavlja:
– redni prevzem komunalnih odpadkov,
– izredni prevzem nenevarnih odpadkov,
– tehtanje odpadkov,
– vizualni pregled odpadkov pred stiskanjem,
– občasne kontrolne kemične analize,
– izločanje odpadkov, ki se jih ne sme odložiti,
– oddajo izločenih frakcij pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem,
– urejanje, vzdrževanje in varovanje odlagališča skladno s predpisi,
– izvajanje obratovalnega monitoringa,
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– izdelavo poslovnika za obratovanje odlagališča,
– vodenje zbirk odpadkov,
– izdajanje soglasij in
– druge naloge v skladu s predpisi.
V poslovniku za obratovanje odlagališča izvajalec,
skladno z določili pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni
list RS, št. 4/00), določi seznam vrst in količin odpadkov, ki
se odlagajo, podatke o obratovanju odlagališča ter naslednja
navodila: za izvajanje postopkov preverjanja odpadkov, za
vzdrževalna dela na odlagališču, za redne preglede stabilnosti in ukrepanje v zvezi s preprečevanjem in zmanjševanjem
obremenjevanja okolja, za ukrepanje v primeru ekološke
nesreče in za vodenje ter shranjevanje obratovalnega dnevnika.
36. člen
Zemlja in jalovina se na odlagališču uporabljata samo
za sprotno sanitarno prekrivanje odpadkov.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POVZROČITELJEV
37. člen
Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje obvezna.
Vsi povzročitelji na območju občine se morajo, v skladu
s tem odlokom, obvezno vključiti v ločeno zbiranje odpadkov
in ravnati s komunalnimi odpadki v skladu s predpisi.
Povzročitelji ravnajo s komunalnimi odpadki tako, da
prepuščajo čim več ločenih frakcij v zbiralnicah in v zbirnem
centru, ter da ostanek odpadkov že na izvoru ločijo na biorazgradljivi del, primeren za kompostiranje ter nebiorazgradljivi
del, namenjen odlaganju oziroma sortiranju.
Povzročitelji morajo:
– oddajati vse nevarne frakcije pri občasnem zbiranju
nevarnih frakcij,
– prepuščati vse kosovne odpadke na prevzemnih mestih, v skladu z urnikom odvoza kosovnih odpadkov,
– prepuščati ločene frakcije v zbiralnicah,
– v skladu z urnikom prevzema ostankov komunalnih
odpadkov izvajalcu prepuščati na prevzemnih mestih zabojnike ali vrečke z ostanki komunalnih odpadkov,
– v skladu z urnikom prevzema biorazgradljivih odpadkov izvajalcu prepuščati na prevzemnih mestih zabojnike z
biorazgradljivimi ostanki odpadkov.
Pravne osebe in drugi pravni subjekti, ki opravljajo
kakršnokoli dejavnost, z izjemo povzročiteljev iz prvega odstavka 63. člena tega odloka, morajo z izvajalcem skleniti
pogodbo o ravnanju z odpadki. Ločeno zbrane frakcije lahko
prepuščajo v zbiralnicah ločenih frakcij samo, če je tako določeno v tej pogodbi.
38. člen
Na zabojnike za komunalne odpadke je prepovedano
pisati, lepiti lepake ali jih prebarvati.
39. člen
Povzročitelji morajo zagotoviti, da se:
– hrani nevarne frakcije do njihove oddaje v zbirnem
centru ali v premični zbiralnici, ločeno od drugih odpadkov in
neškodljivo za okolje,
– ločene frakcije hrani do oddaje izvajalcu (v zbiralnico
ali zbirni center) varno in neškodljivo za okolje,
– odpadek večjih dimenzij pred oddajo razstavi na več
kosov tako, da zavzame čim manjši volumen.
40. člen
Povzročitelji ne smejo:
– mešati nevarnih frakcij z drugimi odpadki ali mešati
posameznih vrst nevarnih frakcij med seboj,
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– prepuščati ločenih frakcij, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so umešane nevarne frakcije,
– prepuščati organskih odpadkov v zabojnikih, ki niso
namenjeni za prepuščanje teh odpadkov,
– prepuščati odpadkov, ki niso komunalni odpadki, v
zabojnikih ali vrečkah za komunalne odpadke,
– prepuščati odpadkov, ki jih je potrebno ločeno zbirati
v zabojnike za ostanke komunalnih odpadkov.
V primeru neupoštevanja določil iz tretje, četrte in pete
alinee prejšnjega odstavka, izvajalec ni dolžan izprazniti zabojnika, ampak nanj pritrdi obvestilo, zakaj zabojnik ni izpraznjen in o tem obvesti občinsko nadzorstvo.
41. člen
V zabojnike in vrečke, ki so namenjene prepuščanju
ostankov komunalnih odpadkov, je prepovedano odložiti,
zliti ali postaviti:
– nevarne frakcije,
– ločeno zbrane frakcije,
– odpadni gradbeni material, kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih
dejavnosti,
– tople ogorke in topel pepel,
– kosovne odpadke,
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede
na vrsto odpadka,
– biorazgradljive odpadke (po uvedbi ločenega zbiranja
na izvoru).
42. člen
V zabojnike, ki so namenjeni prepuščanju biorazgradljivih ostankov odpadkov, je prepovedano odložiti, zliti ali
postaviti:
– ostanke komunalnih odpadkov,
– nevarne frakcije,
– ločeno zbrane frakcije (papir, steklo, umetne mase),
– odpadni gradbeni material, kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih
dejavnosti,
– ogorke in pepel,
– kosovne odpadke,
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede
na vrsto odpadka.
43. člen
Vrečke izvajalca za prepuščanje viška ostankov komunalnih odpadkov morajo povzročitelji teh odpadkov hraniti
v času do prevzema ostankov komunalnih odpadkov v stanovanjskih ali poslovnih prostorih, kjer odpadki nastajajo ali
v posebnih, za to namenjenih zaprtih in pokritih prostorih v
stavbi.
44. člen
Če prevzemno mesto ni hkrati zbirno mesto, lahko povzročitelji zabojnike za prepuščanje biorazgradljivih ostankov
odpadkov in ostankov komunalnih odpadkov dostavijo na
prevzemno mesto le v času, ki je določen z urnikom prevzemanja teh odpadkov.
Lastnik, najemnik ali upravitelj stavbe mora zagotoviti,
da so tipizirane vrečke izvajalca, ki so namenjene za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov, na prevzemnem
mestu samo v času, ki je z urnikom prevzemanja komunalnih
odpadkov določen za prevzem ostankov komunalnih odpadkov. Vrečke morajo biti zaprte in zložene na prevzemnem
mestu ob zabojnikih.
Povzročitelji morajo zagotoviti, da so pokrovi zabojnikov
zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na prevzemnem ali na
zbirnem mestu.
Povzročitelji ne smejo prepuščati komunalnih odpadkov
ob zabojnikih oziroma na njih ali jih prepuščati v vrečkah, razen v primeru, če izpade redni prevzem ostankov komunalnih
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odpadkov in v primeru, če v zabojniku ni dovolj prostora za
vse odpadke.
Če izpade redni prevzem ostankov komunalnih odpadkov, prepusti povzročitelj višek ostankov komunalnih odpadkov v plastičnih vrečkah, ki so lahko tudi navadne.
45. člen
Upravljavci javnih poti, javnih površin in lokalnih cest,
večstanovanjskih objektov in zasebnih površin morajo izvajalcu zagotoviti dostop do prevzemnega mesta.
46. člen
Povzročitelji, katerih dejavnost je trgovina s prehrano,
sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, predelava hrane in podobno, ne smejo biorazgradljivih odpadkov prepuščati v zabojnikih ali vrečkah, ki so namenjene prepuščanju ostankov
komunalnih odpadkov.
Če povzročitelji iz prejšnjega odstavka ne uredijo prevzemanja biorazgradljivih odpadkov s posebno pogodbo z
izvajalcem, morajo zagotoviti oddajanje teh odpadkov v predelavo sami.
47. člen
Lastnik, najemnik ali upravljalec novozgrajenega ali obnovljenega objekta mora prijaviti izvajalcu začetek uporabe
objekta, zato da se dogovorita o številu zabojnikov ter o
drugih pogojih za začetek izvajanja javne službe.
Začetek uporabe objekta mora biti prijavljen izvajalcu
najkasneje 15 dni pred začetkom uporabe.
Izvajalec pred začetkom uporabe objekta vpiše prevzemno mesto biorazgradljivih ostankov odpadkov in ostankov komunalnih odpadkov v register prevzemnih mest in vpis
potrdi lastniku, najemniku ali upravljalcu objekta.
48. člen
Kosovne odpadke mora povzročitelj odložiti na prevzemno mesto na dan prevzema poleg obstoječe posode ali
v namenski kontejner, v kolikor je nameščen. Odpadkov, ki
niso kosovni odpadki, ni dovoljeno prepuščati kot kosovne
odpadke. Če odpadkov, ki niso kosovni odpadki, izvajalec
ne prevzame, mora lastnik ali upravitelj stavbe še isti dan
zagotoviti odstranitev teh odpadkov s prevzemnega mesta.
Manjše količine kosovnih odpadkov lahko povzročitelj
odda v zbirnem centru.
Kolikor povzročitelj želi prepustiti večje količine kosovnih
odpadkov, izven termina za prevzem, mora namero pravočasno sporočiti izvajalcu, ki bo poskrbel za dodatno postavitev kontejnerja in odvoz v breme povzročitelja.
Določila tega člena veljajo samo za odpadke iz gospodinjstev.
49. člen
Manjše količine odpadkov, kot so:
– gradbeni odpadki, količinsko do 350 kg pri enkratnem
odvozu in največ 3.500 kg letno na gospodinjstvo in
– azbestcementni gradbeni odpadki, količinsko do
150 kg pri enkratnem lastnem dovozu in največ do 500 kg
letno na gospodinjstvo,
lahko povzročitelji pripeljejo v zbirni center in jih brezplačno
odložijo na za to pripravljen prostor. Odlaganje odpadkov, ki
presega ta normativ, izvajalec obračuna po veljavnem ceniku. Ob vsakem dovozu dežurni delavec evidentira vstop na
območje zbirnega centra, pregleda vrsto pripeljanih odpadkov in določi mesto, na katerega se odpadki odložijo.
Povzročitelji lahko z lastnim prevozom pripeljejo v zbirni
center oziroma na odlagališče tudi mešane komunalne odpadke, ki jih morajo predhodno razvrstiti po frakcijah, skladno
z navodili delavcev izvajalca. V primeru, da jih oddajo brez
razvrščanja po frakcijah, plačajo oddani volumen ali maso
mešanih odpadkov po veljavni lastni ceni ravnanja z odpadki,
razvrščanje pa namesto njih opravi izvajalec.
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Določilo tega člena izključuje odpadke, ki nastajajo pri
opravljanju dejavnosti.
50. člen
Opustitev uporabe storitev javne službe ter kopičenje
komunalnih odpadkov, njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjena za odstranjevanje
komunalnih odpadkov, je prepovedano.
51. člen
Upravljalci tržnic, sejmišč, igrišč, avtobusnih in železniških postaj in postajališč, parkov in parkirišč, ulic, pločnikov
in trgov ter lastniki in upravljalci trgovin in lokalov, morajo
namestiti potrebno število košev za odpadke ali druge primerne tipizirane zabojnike za odpadke in poskrbeti za njihovo praznjenje.
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, morajo vlogi za organizacijo teh prireditev priložiti pogodbo z izvajalcem, ki predpiše število in prostornino zabojnikov
za ločeno zbiranje odpadkov.
V. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
52. člen
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva:
– iz plačila uporabnikov za storitve javne službe,
– od prodaje ločenih frakcij kot sekundarne surovine
obratom za predelavo ločenih frakcij,
– iz proračuna občine,
– iz drugih virov.
VI. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI
53. člen
Stroške ravnanja z odpadki praviloma plačuje lastnik,
najemnik, uporabnik oziroma upravljavec objekta ter organizator javnih shodov in prireditev, na podlagi obračuna storitev
ravnanja z odpadki, ki mu ga izstavi izvajalec. Podatke za
obračun izvajalec pridobi od pristojnega organa Ministrstva
za notranje zadeve.
Obračun storitev velja za uporabnika storitev s prvim
dnem naslednjega meseca po dnevu vselitve v stavbo, po
dnevu začetka uporabe objekta za izvajanje dejavnosti ali po
zaključku javnega shoda oziroma prireditve.
54. člen
Uporabnik storitev javne službe mora o spremembah,
ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe, pisno obvestiti izvajalca, najkasneje 14 dni po nastali spremembi. Ta
sprememba se pri obračunu upošteva s prvim naslednjim
mesecem.
V primeru, ko uporabnik storitev javne službe ne posreduje podatkov za obračun teh storitev ali v prijavi navedene
napačne podatke, izvajalec uporabi podatke o številu prebivalcev s stalnim prebivališčem v stavbi.
Kolikor je izvajalcu, zaradi netočnih podatkov oziroma
neusklajenih podatkov, povzročena škoda, mu jo je uporabnik storitev dolžan povrniti.
55. člen
V primeru odsotnosti, dlje kot tri mesece (služenje vojaškega roka, službeno potovanje, delo v tujini, bolnišnično
zdravljenje in podobno), se uporabniku storitve javne službe
stroška ravnanja z odpadki za obdobje odsotnosti ne zaračuna. V takih primerih mora upravičenec svoji vlogi za oprostitev plačila priložiti uraden dokument, iz katerega je razviden
vzrok in trajanje odsotnosti.
Vlogo za oprostitev mora uporabnik v primeru znane odsotnosti vložiti v 15 dneh pred nastopom odsotnosti, v drugih
primerih pa takoj ko je možno vlogo podati.
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Olajšava pri obračunu storitve ravnanja z odpadki se
upošteva tudi pri družinah z več kot tremi nepreskrbljenimi
otroki, tako da se pri obračunu cene javne službe upoštevajo
le trije od nepreskrbljenih otrok. Vlogo z ustreznimi dokazili
upravičenec vloži pri izvajalcu in jo vsako leto podaljšuje.
VII. OBLIKOVANJE CEN STORITEV RAVNANJA
Z ODPADKI ZA GOSPODINJSTVA
56. člen
Cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki sprejme
občinski svet, ob upoštevanju tarifnega sistema in veljavnih
predpisov, ki urejajo to področje. Predlog in kalkulacijo za
spremembo cen pripravi izvajalec.
57. člen
V ceno smetarine so za gospodinjstva in za počitniške
hiše oziroma stanovanja, vključene storitve odvoza in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov, odvoza in kompostiranja
biorazgradljivih ostankov odpadkov, odvoza in obdelave kosovnih odpadkov, ravnanja z odpadki, ki jih povzročitelji sami
pripeljejo v zbirni center oziroma na odlagališče, obdelave in
odpreme ločeno zbranih frakcij, zbiranja in uničenja nevarnih
odpadkov ter osveščanje občanov.
V to ceno ni vključeno odlaganje gradbenih odpadkov,
ki presega količine, določene v prvem odstavku 49. člena
tega odloka in odlaganje odpadkov, ki jih povzročitelji ne razvrstijo po frakcijah, skladno z drugim odstavkom 49. členom
tega odloka. V navedenih primerih povzročitelj storitev plača
posebej.
58. člen
V primeru prepuščanja komunalnih odpadkov v tipiziranih vrečkah, je strošek ravnanja z odpadki vključen v ceni
vrečke.
59. člen
Oddaljenost prevzemnega mesta gospodinjstva od mesta obdelave oziroma odstranitve ne vpliva na ceno odvoza
odpadkov.
60. člen
Ceno in obračun storitev javne službe za gospodinjstva
podrobneje določa pravilnik o tarifnem sistemu.
Podlaga za obračun storitev v gospodinjstvih je število
članov gospodinjstva, upoštevajoč za količino povzročenih
komunalnih odpadkov pavšalno količino, ki jo določa predpis
iz prejšnjega odstavka.
Podlaga za obračun storitev za počitniško hišo ali stanovanje, ki se uporablja kot počitniško stanovanje, je pavšalna
količina povzročenih odpadkov za enega člana gospodinjstva.
VIII. OPRAVLJANJE STORITEV IN OBLIKOVANJE CEN
STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI ZA PRAVNE OSEBE
IN DRUGE PRAVNE SUBJEKTE, KI OPRAVLJAJO
KAKRŠNOKOLI DEJAVNOST
61. člen
Občina je dolžna zagotavljati javno službo le za komunalne odpadke pravnih oseb in drugih pravnih subjektov,
ki opravljajo kakršnokoli dejavnost (v nadaljevanju: pravne
osebe in drugi pravni subjekti).
Cene teh storitev sprejme občinski svet na način, določen v 56. členu tega odloka.
62. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena, lahko izvajalec
prevzema v ravnanje tudi nenevarne odpadke, ki jih povzroči-
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jo pravne osebe in drugi pravni subjekti v zvezi z opravljanjem
dejavnosti. Cena za ravnanje s temi odpadki ni sestavni del
pravilnika o tarifnem sistemu in se določi posebej v pogodbi
med izvajalcem in povzročiteljem. Izvod pogodbe prejme tudi
občinska inšpekcija.
63. člen
Pravne osebe in drugi pravni subjekti, katerih dejavnost
je takšna, da generirajo samo komunalnim odpadkom podobne odpadke v majhnih količinah in zato nimajo lastnih
posod, so mali povzročitelji odpadkov. Podlaga za obračun
smetarine je površina njihovih poslovnih prostorov.
Pravne osebe in drugi pravni subjekti, ki generirajo
nenevarne odpadke v večjih količinah in te odpadke zbirajo
v njim posebej namenjenih posodah, so srednji in veliki
povzročitelji odpadkov. Podlago za izračun storitev ravnanja
z njihovimi odpadki predstavlja volumen izpraznjenih posod
za odpadke oziroma masa v ravnanje prevzetega odpadka
ter cena ravnanja s posameznimi vrstami odpadkov glede
na cenik komunalnega podjetja. Cene zbiranja in odvoza
so odvisne od parametrov kot so: razdalja odvoza, rednost
odvažanja, lastništvo nad kontejnerji oziroma posodami in
podobno.
64. člen
Pravne osebe in drugi pravni subjekti, ki z lastnim prevozom pripeljejo odpadke v zbirni center oziroma na odlagališče, plačajo storitve odlaganja in eventualne obdelave po
ceniku za ravnanje, glede na posamezne vrste odpadkov.
65. člen
Pravne osebe in drugi pravni subjekti, ki z lastnim prevozom pripeljejo mešane odpadke v zbirni center oziroma
na odlagališče, morajo odpadke pri prepuščanju oziroma
odlaganju razvrstiti po frakcijah, skladno z navodili delavcev
izvajalca. Povzročitelji imajo možnost prepustiti oziroma odložiti mešane odpadke tudi brez razvrščanja po frakcijah.
Takšen odpadek se imenuje »mešani odpadek brez izvajanja
ustreznega ločenega zbiranja oziroma razvrščanja«.
Ceno za prepustitev ali odlaganje tega odpadka se
določi v taki višini, da vzpodbuja razvrščanje odpadkov po
frakcijah v zbirnem centru v primeru lastnega dovoza.
66. člen
Odpadki v posodah za ostanek odpadkov ne smejo
vsebovati frakcij, ki jih je pravna osebna oziroma drugi pravni
subjekt v skladu s pogodbo, sklenjeno z izvajalcem, dolžan
ločeno zbirati. V nasprotnem primeru se povzročitelju količina
izpraznjene posode oziroma kontejnerja z neprimerno vsebino zaračuna po ceni za vrsto odpadkov z nazivom »mešani
odpadki brez izvajanja ustreznega ločenega zbiranja oziroma
razvrščanja«. Dokaz o primerni vsebini posode predstavlja
fotograﬁja z datumom, posneta na dan praznjenja posode.
67. člen
Če je na zaključenem območju, ki gravitira na isto
prevzemno mesto komunalnih odpadkov locirano zadostno
število malih povzročiteljev odpadkov, jim izvajalec praviloma
omogoči ločeno zbiranje najpomembnejših frakcij odpadkov,
ki tu nastajajo oziroma jim omogoči še dodatna prevzemna
mesta za ločeno zbiranje tipičnih frakcij odpadkov, ki tu nastajajo.
Če pa se na takšnem zaključenem območju nahajajo
le redki mali povzročitelji odpadkov, le-ti oddajajo ločene
frakcije v bližnjih zbiralnicah ločenih frakcij.
Če mali povzročitelj odpadkov ne zbira ločeno, mu
izvajalec zaračuna storitev ravnanja z odpadki po ceniku komunalnega podjetja za mešane odpadke iz prejšnjega člena,
za izračunani volumen generiranih odpadkov v določenem
mesecu. Takšen ukrep lahko izvajalec izvede, če v nasled-
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njem mesecu po predhodnem pisnem opozorilu, povzročitelj
ne prične z ločenim zbiranjem svojih odpadkov.
68. člen
Ceno in obračun storitev javne službe za pravne osebe
in druge pravne subjekte, ki so mali povzročitelji odpadkov,
podrobneje določa pravilnik o tarifnem sistemu.
Podlaga za obračun storitev se določi glede na površino poslovnih prostorov in glede na količino ter sestavo
odpadkov.
IX. OBJEKTI IN NAPRAVE ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBE
69. člen
Lastnina infrastrukturnih objektov in opreme, ki služi za
izvajanje javne službe, se vodi v evidenci osnovnih sredstev
pri izvajalcu, ločeno za Občino Kočevje in Občino Kostel ter
ločeno za izvajalca. O vrednosti infrastrukturnih objektov
in opreme izvajalec vsako leto obvešča lastnika po stanju
31.12.
Medsebojna lastninska razmerja glede infrastrukturnih
objektov, se med občinama natančneje uredijo s posebno
medobčinsko pogodbo.
X. NADZOR
70. člen
Nadzor nad izvajanjem tistih določil tega odloka, za
katere so v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisane kazenske sankcije, opravlja občinski organ pristojen za
nadzor.
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72. člen
Z globo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna
oseba povzročitelj, če:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov,
kot to določa 13. člen tega odloka,
2. ravna v nasprotju z določbami 39., 40., 41., 42., 43.
44. in 45. člena tega odloka,
3. ravna v nasprotju s 46. členom tega odloka,
4. ne obvešča javnega podjetja o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe v skladu s 47. in
54. členom tega odloka,
5. ravna v nasprotju z določbami 50. člena tega odloka,
6. pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih
prireditev ravna v nasprotju z določbami 51. člena tega odloka.
Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba
pravne osebe za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 150.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in ostali pravni subjekti, ki opravljajo kakršnikoli dejavnost, za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
73. člen
Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj posameznik, ki je ﬁzična oseba, če:
1. ne uporablja storitev zbiranja komunalnih odpadkov,
kot to določa 13. člen tega odloka,
2. ravna v nasprotju z 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45. in
46. členom tega odloka,
3. če ne obvešča izvajalca o spremembah, ki vplivajo
na obračun storitev javne službe v skladu s 47. in 54. členom
tega odloka,
4. ravna v nasprotju z 48. členom tega odloka,
5. ravna v nasprotju z določbami 50. člena tega odloka.

XI. KAZENSKE DOLOČBE
71. člen
Z globo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna
oseba izvajalec, če:
1. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v
zbirnem centru v obsegu iz 7. člena tega odloka,
2. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v
zbiralnicah ločenih frakcij v obsegu iz 8. in 11. člena tega
odloka,
3. ne prevzema in prevaža komunalnih odpadkov s posebnimi vozili, kot to določa 15. člen tega odloka,
4. ne označi svojih zabojnikov v skladu z 17. členom
tega odloka,
5. ravna v nasprotju z 18. členom tega odloka,
6. ne prevzema ločenih frakcij skladno z letnim programom in po urniku oz letnega programa zbiranja ločenih frakcij
iz 19. člena tega odloka,
7. ne prevzema kosovnih odpadkov skladno z
20. členom tega odloka,
8. ne prevzema nevarnih frakcij skladno z 21. členom
tega odloka,
9. ravna v nasprotju s 23. členom tega odloka,
10. ne očisti prevzemnih mest in njihove okolice, če jo
je pri prevzemanju komunalnih odpadkov onesnažil, kot to
določa 25. člen tega odloka,
11. ne upošteva vseh sprememb, ki jih sporoči uporabnik storitev službe, kot to določa 32. člen tega odloka,
12. ne ugotavlja in ne evidentira sestave in količine
prevzetih komunalnih odpadkov, kot to določa 34. člen tega
odloka,
13. ravna v nasprotju s 35. in 36. členom.
Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba
pravne osebe izvajalca za prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
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XII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
74. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok
o ravnanju z odpadki v Občini Kočevje (Uradni list RS, št.
52/00).
75. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 353-10/04-131
Kočevje, dne 11. julija 2005.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.
PRILOGA 1
NENEVARNE LOČENE FRAKCIJE KOMUNALNIH
ODPADKOV
20 01
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 25
20 01 26
20 01 28

ločeno zbrane frakcije (brez embalaže 15 01)
papir in karton
steklo
organski kuhinjski odpadki
oblačila
tekstilije
jedilno olje in maščobe
olje in maščobe, ki niso zajete v 20 01 25
premazi, črnila, lepila in smole, ki niso zajete
v 20 01 27
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20 01 30
20 01 31
20 01 32
20 01 34
20 01 36
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 01 41
20 01 99
20 02
20 02 01
20 02 02
20 02 03
20 03
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 07
20 03 99

Št.

82 / 9. 9. 2005

čistila, ki niso zajeta v 20 01 29
citotoksična in citostatična zdravila
zdravila, ki niso zajeta v 20 01 31
baterije in akumulatorji, ki niso zajeti v 20 01 33
zavržena oprema, ki ni zajeta v 20 01 21,
20 01 23 in 20 01 35(5)
drugi les, ki ni zajet v 20 01 37
plastika
kovine
odpadki, ki nastanejo pri čiščenju dimnikov
drugi tovrstni odpadki
odpadki z vrtov in parkov in pokopališč
odpadki primerni za kompostiranje
zemlja in kamenje
drugi odpadki, primerni za kompostiranje
drugi komunalni odpadki
mešani komunalni odpadki
odpadki z živilskih trgov
odpadki pri čiščenju cest
greznični mulji (1)
odpadki, ki nastanejo pri čiščenju
komunalnih odpadnih voda
kosovni odpadki
drugi tovrstni odpadki

Pojem mulj vključuje tudi pojma »blato« in »gošča«
Odpadek se smatra stabiliziran, če se s procesom stabilizacije nevarne sestavine odpadka ne pretvorijo popolnoma
v nenevarne in bi se lahko sproščale v okolje v krajšem,
srednjem ali daljšem obdobju.
(1)
(5)

15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 07

embalaža, vključno z ločeno zbrano embalažo,
ki je komunalni odpadek
embalaža iz papirja in kartona
embalaža iz plastike
embalaža iz lesa
embalaža iz kovine
embalaža iz sestavljenih materialov
embalaža iz stekla

PRILOGA 2
NEVARNE LOČENE FRAKCIJE KOMUNALNIH ODPADKOV
20 01
ločeno zbrane frakcije (brez embalaže 15 01)
20 01 13 topila (organska in halogenirana)
20 01 14 kisline
20 01 15 alkalije (baze)
20 01 17 fotokemikalije
20 01 19 pesticidi in biocidi
20 01 21 ﬂuorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo
živo srebro
20 01 23 zavržena oprema, ki vsebuje kloroﬂuoroogljike
Ali kloroﬂuoroogljikovodike (nekateri hladilniki,
zamrzovalniki, toplotne črpalke in klimatske
naprave za uporabo v gospodinjstvih)
20 01 27 premazi, črnila, lepila in smole, ki vsebujejo
nevarne snovi,
20 01 29 čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi
20 01 33 baterije in akumulatorji, ki so zajeti v 16 06 01,
16 06 02 in 16 06 03 ter nesortirane baterije
in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije
in akumulatorje
20 01 35 zavržena električna in elektronska oprema,
ki vsebuje nevarne snovi in ni zajeta v 20 01 21
in 20 01 23 (TV sprejemniki, radijski sprejemniki,
osebni računalniki, tiskalniki in druga elektronska
oprema, ki je v splošni, neprofesionalni rabi)
20 01 37 les, ki vsebuje nevarne snovi
15 01
embalaža, vključno z ločeno zbrano embalažo,
ki je komunalni odpadek
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15 01 10 embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi
ali je onesnažena z nevarnimi snovmi
15 01 11 kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren porozni
ovoj, kot je azbest in prazne tlačne posode

KRANJ
3616.

Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojnovarstvenih programov v vrtcih na območju
Mestne občine Kranj

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 12/96, 44/00, 78/03), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev
za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl.
US, 1/98, 84/98, 44/00 – odl. US, 102/00, 111/00, 92/02 in
120/03), 2., 4., 18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03), in 18. člena Statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št.: 43/95, 33/96, 35/00, 85/02) je Svet
Mestne občine Kranj na 27. seji dne 31. 8. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcih na območju Mestne občine
Kranj
1. člen
Cene vzgojno-varstvenih programov na območju Mestne občine Kranj znašajo mesečno na otroka po posameznih
programih:
Program
I. Celodnevni programi
1. prvo starostno obdobje – homogen oddelek
2. prvo starostno obdobje – heterogen oddelek
3. drugo starostno obdobje – homogen oddelek (3–4 let)
4. drugo starostno obdobje – heterogen oddelek
5. drugo starostno obdobje – homogen oddelek
6. kombinirani oddelek (1–6 leta)
II. Krajši programi (oddelki od 4 do
6 let)
7. popoldansko varstvo (poldnevni
program 4 ure)
8. vzgojni program s kosilom
9. vzgojni program
10. vzgojni program z malico
11. vzgojni program s kosilom in
malico
12. 60% program
13. popoldanski program (celodnevni
brez kosila)
14. cicibanove urice
III. Posebni programi
15. razvojni program

Ekonomska cena
programa v SIT
108.119,00
124.225,00
84.559,00
77.550,00
69.374,00
84.559,00

43.374,00
52.976,00
40.374,00
44.585,00
66.431,00
41.624,00
66.413,00
6.010,00

295.503,00
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2. člen
Nove cene programov veljajo od 1. 9. 2005 dalje.
3. člen
V skladu z 22. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
se za starše cena za homogen oddelek prvega starostnega
obdobja zniža na 91.485 SIT.
V skladu s 7. členom Pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih se staršem plačilo za heterogen oddelek
prvega starostnega obdobja in za homogen oddelek drugega
starostnega obdobja (3–4 leta) dodatno zniža tako, da velja
za heterogen oddelek prvega starostnega obdobja cena za
starše 91.485 SIT, za homogen oddelek drugega starostnega
obdobja (3–4 leta) pa velja cena za starše 79.905 SIT.
Razliko med ekonomsko ceno programa in prispevki
staršev krije Mestna občina Kranj. Mestna občina Kranj je po
veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko iz prejšnjega stavka za
starše s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj.
4. člen
Dnevni strošek surovih živil znaša:
– za otroke v I. starostni skupini 560 SIT,
– za otroke v II. starostni skupini 535 SIT.
5. člen
Starši otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske
vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v
obdobju od 20. junija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 in največ
60 koledarskih dni. Starši plačajo rezervacijo v višini 40%
mesečnega prispevka staršev za program, v katerega je bil
otrok vključen pred začasno odjavo. Razliko med plačilom
rezervacij staršev in ekonomsko ceno programa krije Mestna
občina Kranj.
6. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju
Mestne občine Kranj, št. 64-0332/04-47/09 z dne 8. 9. 2004
(Uradni list RS, št. 101/04).
7. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati s
1. 9. 2005.
Št. 64-0151/2005-47/09
Kranj, dne 31. avgusta 2005.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

KRANJSKA GORA
3617.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojev na območju
Občine Kranjska Gora za območje urejanja
Kranjska Gora – Prisank, z oznako KG/H4

Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK) ter 16. člena
Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št.
4/95, 17/99, 28/00, 15/02) je Občinski svet občine Kranjska
Gora na seji dne 27. 6. 2005 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev na območju Občine
Kranjska Gora za območje urejanja Kranjska
Gora – Prisank, z oznako KG/H4
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo pete spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 61/99, 49/00, 58/01, 17/02
in 37/02 – prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju: spremembe
in dopolnitve PUP).
Spremembe in dopolnitve PUP se nanašajo na:
– spremembo podrobnejše namenske rabe v delu območja urejanja Kranjska Gora – Prisank, z oznako kG/H4,
– spremembo poteka regulacijske linije na severnem
delu tega območja,
– spremembo linij varovanih pogledov na vzhodnem
delu tega območja,
– ukinitev varovanega območja peš povezave na južnem delu tega območja.
Spremembe in dopolnitve PUP so prikazane tudi graﬁčno v merilu 1:5000 in 1:1000.
2. člen
Spremembe in dopolnitve PUP vsebujejo:
– besedilo odloka – osnutek,
– graﬁčni prikaz, ki je sestavni del odloka in določa
razmejitve ter merila in pogoje za posege v prostor v merilu
1:5000 (en list) in v merilu 1:1000 (en list)
– obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev
PUP
– mnenja nosilcev urejanja
– analize mnenj nosilcev urejanja z usmeritvami za
načrtovanje.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA
3. člen
Pogoji za posege v prostor v smislu dopustnih namembnosti oziroma dejavnosti v smislu dopustnih vrst posegov in
vseh ostalih tovrstnih meril in pogojev se v celoti povzamejo
iz določil obstoječega Odloka o PUP, izjema je le odmik
objektov od parcelne meje vzhodno in zahodno od objekta
Alpskega smučarskega kluba in bančne poslovalnice SKB
(parc. št. 489/14), kjer se dopusti gradnja na regulacijsko
linijo (parc. št. 489/9, 489/2, 489/11, 489/13 in 489/1, vse
k.o. Kranjska Gora).
III. POSEBNI POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR
4. člen
V poglavju III. Skupni pogoji za posege v prostor se v
7. točki: Merila in pogoji za varstvo naravne in kulturne dediščine dopolni 50. člen tako, da se doda (4) odstavek, ki se
glasi: Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo tudi
usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravne vrednote,
navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice
za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev na območju občine Kranjska Gora – Prisank KG/H4«
(ZRSVN OE Kranj, marec 2005), ki so priloga temu odloku in
se hranijo na sedežu Občine Kranjska Gora.
V poglavju IV. Posebni pogoji za posege v prostor se za
69. členom dodajo:
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69.a člen, ki se glasi:
Za oblikovanje objektov na zemljišču s parc. št. 489/9,
489/2, 489/11 in 489/13, vse k.o. Kranjska Gora, v območju
urejanja KG/H4 za oblikovanje vseh vrst objektov velja:
– višina: največ P + M, kjer je pritličje pri vhodu največ
30 cm nad terenom, kolenčni zid je lahko visok največ 130
cm;
69.b člen, ki se glasi:
Na zemljišču s parc. št. 489/1, k.o. Kranjska Gora, je
možna le postavitev urbane opreme in izvedba postajališča
za izvoščke (konjske vprege za turistične prevoze) v javni
namen;
69.c člen, ki se glasi:
Na funkcionalnih površinah hotela Larix s parc. št. 489/8
in 501/1 so dopustne postavitve pomožnih in začasnih objektov v skladu z namembnostjo osnovnega objekta;
69.d člen, ki se glasi:
Na zemljišču s parc. št. 499/4, 499/1, 489/8, 501/1,
489/9, 489/2, 489/11 (del) in 489/13 so dopustni posegi oziroma gradnja objektov z minimalno oddaljenostjo od parcelnih
meja 2,50 m.
IV. KONČNE DOLOČBE
5. člen
Spremembe in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora so občanom, organizacijam
in skupnostim stalno na vpogled pri upravnem organu Občine
Kranjska Gora, pristojnem za urejanje prostora, in na Upravni
enoti Jesenice.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.

Uradni list Republike Slovenije
I
Javno se razgrne osnutek Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za dele območij urejanja CS 10/1 Tribuna, CS
10/2 Prule – Praprotnikova, CS 10/6 Prule – KS, CS 1/49
Vožarski pot in CT 56 Karlovška, ki ga je izdelalo podjetje
City studio d.o.o., Ljubljana, pod številko projekta CS 735 v
juliju 2005.
Osnutek bo javno razgrnjen od 16. septembra 2005 do
17. oktobra 2005 v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne
uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v
poslovnem času) ter na sedežu Četrtne skupnosti Center,
Štefanova 9, Ljubljana, in na izpostavi Četrtne skupnosti
Center, Prijateljeva ulica 2, Ljubljana (v času uradnih ur).
Javna obravnava osnutka bo v sredo, 12. oktobra 2005,
ob 17. uri, na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova
9, Ljubljana.
II
Pisne pripombe k osnutku se lahko poda kot zapis v
knjigo pripomb na krajih razgrnitve, pošlje na Oddelek za
urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali posreduje na elektronski naslov
urbanizem@ljubljana.si (v rubriko "zadeva" navesti ključni
besedi "OLN Tribuna") do konca javne razgrnitve.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in v časopisu Dnevnik.
Št. 3521-30/2004-7
Ljubljana, dne 22. avgusta 2005.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 002/2-1/2005
Kranjska Gora, dne 27. junija 2005.
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav, prof. l. r.

LJUBLJANA
3618.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka
o Občinskem lokacijskem načrtu za dele
območij urejanja CS 10/1 Tribuna, CS 10/2
Prule – Praprotnikova, CS 10/6 Prule – KS,
CS 1/49 Vožarski pot in CT 56 Karlovška

3619.

Program priprave Občinskega lokacijskega
načrta za območje urejanja ŠS 2/2-1
Korotansko naselje in del območja urejanja ŠS
2/2-2 Korotansko naselje

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1) in 51. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
sprejemam

PROGRAM PRIPRAVE
Občinskega lokacijskega načrta za območje
urejanja ŠS 2/2-1 Korotansko naselje in del
območja urejanja ŠS 2/2-2 Korotansko naselje

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je županja
Mestne občine Ljubljana dne 22. 8. 2005 izdala

1. člen
S tem programom se podrobneje določajo programska
izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo Občinskega
lokacijskega načrta za območje urejanja ŠS 2/2-1 Korotansko naselje in del območja urejanja ŠS 2/2-2 Korotansko naselje (v nadaljevanju: OLN), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi
OLN, ter roki za posamezne faze priprave OLN.

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o Občinskem
lokacijskem načrtu za dele območij urejanja
CS 10/1 Tribuna, CS 10/2 Prule – Praprotnikova,
CS 10/6 Prule – KS,
CS 1/49 Vožarski pot in CT 56 Karlovška

2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi
za pripravo novih OLN
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto Š2 Litostroj (Uradni list
SRS, št. 17/88, in Uradni list RS, št. 58/92).

Uradni list Republike Slovenije
Območje urejanja je razdeljeno na območje ŠS 2/2-1,
kjer so dovoljena le vzdrževalna dela na obstoječih objektih,
ter na območje ŠS 2/2-2, kjer je dovoljena gradnja izobraževalnih objektov.
V območju ŠS 2/2-2 je bil v zadnjem obdobju zgrajen
nastanitveni objekt za dijake. Ministrstvo za šolstvo je opredelilo svoje razvojne cilje in se odpovedalo površinam na
zahodu območja, ker jih ne potrebuje.
(2) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN sta ZUreP-1 in Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86,
in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99,
26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00,
37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odločba US, 64/04, 69/04).
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
(1) Ureditveno območje se razdeli na tri programsko
različna območja.
1. V severovzhodnem in jugozahodnem delu območja
na površinah velikosti okoli 42.005 m2 se predvidi večstanovanjska gradnja večje gostote.
2. V južnem delu območja površine okoli 45.460 m2, ki
je večinoma že pozidan z individualno stanovanjsko gradnjo,
se opredelijo pogoji za dopolnitev območja.
3. V vzhodnem delu območja površine okoli 1.167 m2 se
predvidi stanovanjska gradnja manjše gostote.
Predvidena je zasnova novih cest ter dopolnitev obstoječe cestne mreže. Parkiranje je predvideno v večetažnih
podzemnih garažah. Predvidena je tudi rušitev obstoječih
objektov.
(2) Komunalna ureditev
Povzamejo se obstoječi komunalni vodi in predvidijo
nove komunalne ureditve v skladu z usmeritvami nosilcev
urejanja prostora.
(3) Varovanje okolja
V OLN se upoštevajo pogoji iz odloka, ki ureja varovanje vodnih virov. Določi se stopnja zaščite pred hrupom ter
predvidijo posegi in merila v zvezi z varovanjem pred hrupom. Opredelijo se pogoji za zagotovitev čistosti zraka.
Ukrepi in posegi za zaščito okolja se predvidijo v skladu
z usmeritvami nosilcev urejanja prostora in z merili, ki izhajajo iz veljavnih predpisov.
(4) Varovanje naravne in kulturne dediščine
Načrtovani posegi morajo biti usklajeni s smernicami nosilcev urejanja prostora. Zavarovati je treba kulturno
dediščino. V območju se nahaja POT, ki je zavarovana z
odlokom.
(5) Ostale usmeritve
Določi se faznost posegov.
Opredeli se pogoje za obrambo in zaščito.
4. člen
Ureditveno območje OLN
Ureditveno območje OLN obsega površine območja ŠS
2/2-1 in del območja ŠS 2/2-2 v skupni površini okoli 88.723
m2. Na severu je omejeno z mestno hitro cesto, na zahodu z
dovozno cesto in z obstoječim stanovanjskim naseljem, na
vzhodu z območjem ŠS 2/2-2 in z obstoječim stanovanjskim
naseljem.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi
udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega
akta
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z
vodo, Vodovodna 90, Ljubljana,

Št.

82 / 9. 9. 2005 /

Stran

8635

2. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Vodovodna 90, Ljubljana,
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana,
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana,
5. MOL MU Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
6. RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna enota Ljubljana (za področje
varstva okolja), Vojkova 1b, Ljubljana,
7. RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna enota Ljubljana (za področje
gospodarjenja z vodami), Vojkova 1b, Ljubljana,
8. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat
RS, Enota Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana,
9. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto, Kotnikova 9, 1516 Ljubljana,
10. JP Energetika Ljubljana p.o., Oskrba s plinom, Verovškova 70, Ljubljana,
11. JP Energetika Ljubljana p.o., Daljinska oskrba s
toplotno energijo, Verovškova 70, Ljubljana,
12. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,
13. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito
in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana,
14. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad
25, Ljubljana,
15. Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19,
1547 Ljubljana,
16. RS, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za
ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana,
17. DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, Ljubljana,
18. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.
(2) Drugi udeleženci:
19. RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
Ljubljana,
20. MOL, MU, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18, Ljubljana,
21. MOL, MU, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči,
Ambrožev trg 7, Ljubljana.
6. člen
Potrebne strokovne podlage
Potrebne strokovne podlage za izdelavo OLN so:
– analiza obstoječega stanja z usmeritvami za izdelavo
OLN:
– vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji,
– značilnosti grajenega prostora (morfologija pozidave,
tipologija objektov, gabariti objektov, ambientalne značilnosti območja, pomembne vedute v širše naravno in grajeno
okolje, gostota pozidave, namembnost površin in objektov,
kulturna dediščina itd.),
– parcelacija in lastništvo,
– zelene površine,
– variantne rešitve zazidave,
– ocena osončenja posameznih fasad in odprtih površin
izbrane variantne rešitve.
Kot podlago za izdelavo OLN se izdela tudi:
– prometno študijo, ki preveri obremenitev prometa na
obodnih cestah zaradi programskih sprememb in povečanih
kapacitet v območju ŠS 2/2-1 Korotansko naselje in ŠS 2/22 Korotansko naselje. Študija naj predlaga tudi prometne
rešitve voznih pasov in križišč na obodnih cestah in znotraj
ureditvenega območja ter rešitve uvozov v območje iz obodnih cest. Študija naj preveri možne rešitve in ukrepe, ki so
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potrebni za izboljšanje stanja v prometu v širšem vplivnem
območju ŠS 2/2-1 Korotansko naselje in ŠS 2/2-2 Korotansko naselje;
– študijo obremenitve stanovanjskega okolja z elektromagnetnim sevanjem z daljnovoda, ki poteka v ureditvenem
območju;
– študijo obremenitve stanovanjskih območij s hrupom;
– poročilo o kakovosti zraka, zlasti glede na bližnje
industrijsko območje Litostroj in glede bližine severne obvoznice;
– geomehansko in hidrogeološko poročilo;
– strokovno mnenje glede gradnje garaž z ozirom na 3.
varstveni pas varovanja vodnih virov;
– strokovno mnenje glede vpliva elektromagnetnih valovanj oziroma drugih možnih vplivih s strani trafo postaj ter
morebitnih drugih obremenitev okolja;
– morebitne druge dodatne ekspertize in poročila;
– programsko idejno zasnovo komunalnih vodov glede
na zahteve nosilcev urejanja v prostoru.
V skladu z zahtevami nosilcev urejanja v prostoru se po
potrebi opredelijo še druge strokovne podlage.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Pridobijo se najmanj tri strokovne rešitve prostorske
ureditve različnih avtorjev.
8. člen
Način pridobitve geodetskih podlog
Digitalni geodetsko-katastrski načrt pridobi Oddelek za
urbanizem Mestne uprave MOL iz uradne evidence Geodetske uprave RS. Investitor pridobi reambulirani posnetek, ki
mora biti uradno potrjen.
9. člen
Roki za pripravo OLN
Izdelava PSP je predvidena dva meseca po prostorski
konferenci. Sprejem predloga OLN je predviden eno leto po
oddaji PSP. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
10. člen
Obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem OLN
Pripravo OLN ﬁnancira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za
prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z
dogovorom o sodelovanju med MOL in investitorjem.
11. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3501-11/05-1
Ljubljana, dne 22. avgusta 2005.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

MAJŠPERK
3620.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Majšperk za leto 2004

Na podlagi 13. in 34. člena Zakona o ﬁnanciranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US, 56/98, 59/99
– odločba US, 61/99 – odločba US in 89/99 – odločba US),

Uradni list Republike Slovenije
98. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 34. člena Statuta Občine
Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet
občine Majšperk na 25. redni seji dne 1. 9. 2005 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Majšperk za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine
Majšperk za leto 2004.
2. člen
Proračun Občine Majšperk izkazuje za leto 2004 prejemke v višini 714.419.000 SIT in izdatke v višini 785.824.000
SIT. Prejemki in izdatki so prikazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, računu ﬁnančnih terjatev in naložb in računu ﬁnanciranja, kot sledi:
v tisoč SIT
A)

BILANC APRIHODKOV IN ODHODKOV

I.
II.
III.
B)

Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Proračunski primanjkljaj
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. Prejeta vračila posojil in prodaja kapitalskega deleža
Dana posojila in povečanja kapitalskih
V.
deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na
računih
X.
Neto ﬁnanciranje

649.250
776.105
-126.855

11.469
9.719
1.750
53.700
–
-71.405
126.855

3. člen
Sredstva, ki so ostala na računu v višini 192.631 tisoč
SIT, se po zaključnem računu za leto 2004 uporabijo za
ﬁnanciranje izdatkov proračuna za leto 2005.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03/04-01
Majšperk, dne 1. septembra 2005.
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l. r.

3621.

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Majšperk

Na podlagi določila prvega odstavka 140. člena Ustave
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00,
24/03 in 69/04), 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,

Uradni list Republike Slovenije
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US,
39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98
– odl. US, 74/98, 12/99 – odl. US, 36/99 – odl. US, 59/99
– odl. US, 70/00, 94/00 – skl. US, 100/00 – skl. US, 28/01
– odl. US, 87/01, 16/02 – skl. US, 51/02, 108/03 – odl. US,
77/04 – odl. US), 3. in 4. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS; št. 32/93, 30/98), 149. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 8. člena Zakona
o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 – odl.
US, 110/02), drugega odstavka 27. člena Zakona o zaščiti
živali (Uradni list RS, št. 98/99, 126/03) in 17. člena Statuta
Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99, 92/03) je Občinski svet občine Majšperk na 25. redni seji dne 1. 9. 2005
sprejel

ODLOK
o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Majšperk
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v Občini Majšperk, način njihovega izvajanja, strokovno-tehnične,
organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, ﬁnanciranje javnih služb in druga vprašanja v zvezi z izvajanjem
lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Majšperk.
2. člen
Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo
dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne
gospodarske javne službe, in dejavnosti, ki so kot izbirne
lokalne gospodarske javne službe določene s tem odlokom.
II. NAČIN OPRAVLJANJA LOKALNIH GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB
3. člen
Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na
podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih,
organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih
predpišejo pristojna ministrstva.
Občina Majšperk z odlokom podrobneje uredi način
opravljanja posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih
služb oziroma podrobneje določi:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu,
javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi
koncesije ali javnih kapitalskih vložkov),
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko
razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire ﬁnanciranja gospodarskih javnih služb in načinov
njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, ki so v lasti Občine
Majšperk ter del javne lastnine, ki je javno dobro, in varstvo,
ki ga uživa,
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj
lokalne gospodarske javne službe.
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Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene z zakonom in s tem odlokom.
Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene
s tem odlokom.
5. člen
Na območju Občine Majšperk se kot obvezne lokalne
gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. urejanje in čiščenje javnih površin,
6. vzdrževanje občinskih javnih cest,
7. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.
Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se
opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.
6. člen
Na območju Občine Majšperk se kot izbirne lokalne
gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje
pokopališč in pogrebne storitve,
2. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
3. urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih,
4. varstvo pred požarom,
5. urejanje in vzdrževanje trgov in cest v naseljih, ki niso
razvrščene med regionalne in lokalne ceste,
6. urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov,
7. urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč,
8. upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih
prostorov ter drugih objektov v javni rabi.
Kot izbirne lokalne gospodarske javne službe se lahko
izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih s tem odlokom določi
Občina Majšperk.
7. člen
Lokalne gospodarske javne službe iz 5. in 6. člena tega
odloka se opravljajo na celotnem območju Občine Majšperk,
če s tem odlokom ali odlokom iz 3. člena tega odloka za
posamezno lokalno gospodarsko javno službo ni drugače
določeno.
8. člen
Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji, določenimi
z zakonom ali odlokom Občine Majšperk, dostopne vsakomur.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi
lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, je za uporabnike
obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za
posamezne primere ne določa drugače.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi
lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za porabnike ni
obvezna, če zakon ali odlok Občine Majšperk za posamezne
primere ne določa drugače.
IV. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA JAVNIH SLUŽB

III. LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
4. člen
Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in izbirne.

9. člen
Občina Majšperk lahko zagotavlja lokalne gospodarske
javne službe skladno s 3. členom tega odloka v naslednjih
oblikah:
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– v režijskem obratu,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– v javnem podjetju,
– z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
1. Režijski obrat
10. člen
Režijski obrat se ustanovi za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega
ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.
Režijski obrat se organizira kot organizacijska enota
občinske uprave oziroma službe lokalne skupnosti.
Režijski obrat se organizira kot samostojen ali nesamostojen režijski obrat. Organizacijo in delovno področje
režijskega obrata določi Občinski svet občine Majšperk v
okviru organizacije in delovnega področja občinske uprave
na predlog županje.
Režijski obrat ni pravna oseba.
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Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo,
prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za
ravnanja zaposlenih in odgovornost koncedenta za ravnanje
koncesionarja in ostala vprašanja v tej zvezi se uporabljajo
določila veljavnega zakona o gospodarskih javnih službah.
Občina Majšperk podeli koncesijo za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb iz 1. točke prvega odstavka 6.
člena tega odloka.

2. Javni gospodarski zavod

14. člen
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente:
– predmet koncesije,
– območje, za katero se podeljuje koncesija,
– pogoje za koncesijo,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– začetek in trajanje koncesije,
– merila za izbiro koncesionarja,
– druge elemente, določene s predpisi in koncesijskim
aktom.
Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30
dni in ne daljši od 60 dni.

11. člen
Javni gospodarski zavod se ustanovi za opravljanje ene
ali več gospodarskih dejavnosti, ki se v skladu s 4. členom
ZGJS izvajajo na način gospodarske javne službe, kadar se
te dejavnosti v celoti izvajajo kot neproﬁtne, njihovo izvajanje
pa zahteva samostojno organizacijo izven občinske uprave
ali lokalnih služb.

15. člen
O izbiri koncesionarja odloča občinski svet. Direktor
občinske uprave izda upravno odločbo.
O pritožbi zoper odločbo direktorja občinske uprave
odloča župan/-ja.
Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene
v imenu Občine Majšperk njen/-a župan/-ja.

3. Javno podjetje

5. Vlaganje javnega kapitala v dejavnost oseb
zasebnega prava

12. člen
Javno podjetje se ustanovi za opravljanje ene ali več
lokalnih gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar
to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot
lokalna gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo
je mogoče opravljati kot proﬁtno.
Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem podjetju in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim
podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom.
Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje Občinski svet občine Majšperk. V primeru, da so poleg Občine
Majšperk ustanoviteljice javnega podjetja tudi druge občine,
se lahko izvajajo ustanoviteljske pravice preko posebnega
skupnega organa za izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga v
skladu z 61. členom ZLS ustanovijo ustanoviteljice javnega
podjetja.
V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje pogodbeno izvaja gospodarske javne službe ali druge dejavnosti tudi za druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega
podjetja.
Občina Majšperk zagotavlja preko javnih podjetij gospodarske javne službe iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka
5. člena.
4. Koncesija
13. člen
Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne
službe lahko Občina Majšperk podeli koncesijo pravni ali
ﬁzični osebi, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije in izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije.
Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta.
Občina Majšperk lahko podeli koncesijo za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe za celotno območje Občine Majšperk ali za del območja Občine Majšperk.

16. člen
Opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne
službe lahko Občina Majšperk zagotovi tudi z vlaganjem
javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
O vlaganju javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava sprejme Občinski svet občine Majšperk poseben
odlok.
Občina Majšperk na podlagi vlaganja javnega kapitala
v dejavnost oseb zasebnega prava zagotavlja gospodarsko
javno službo iz 7. točke prvega odstavka 5. člena tega odloka.
V. STROKOVNO TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE
IN RAZVOJNE NALOGE
17. člen
Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge
na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Majšperk opravlja občinska uprava.
Občinska uprava opravlja s področja lokalnih gospodarskih javnih služb zlasti naloge, ki se nanašajo na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– investicijsko vzdrževanje in gospodarjenje z objekti
in napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih gospodarskih
javnih služb,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij,
javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov,
– opravlja administrativno, strokovno tehnične naloge v
postopku podeljevanja in izbire koncesionarja,
– strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih
javnih služb,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z
javnimi razpisi za izbiro izvajalcev za koncesionirane lokalne
gospodarske javne službe,
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– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s
ﬁnanciranjem lokalnih gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem
za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne
objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni
kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih
služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce
lokalnih gospodarskih javnih služb.
Naloge iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka se
lahko poverijo v za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
18. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skrbi Svet za
varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki šteje 5 članov in ga
imenuje Občinski svet občine Majšperk izmed občanov na
predlog svetnikov posameznikov oziroma svetniških skupin
v Občinskem svetu občine Majšperk.
19. člen
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin iz naslova
varstva uporabnikov po tem odloku:
– zastopa in usklajuje interese občanov in predlaga
skupne predloge Občinskemu svetu občine Majšperk in županji občine,
– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem in
funkcioniranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in
naprav v razmerju do občine.
20. člen
V primeru kršitve dolžnosti sklenjene pogodbe s strani
izvajalca lokalne gospodarske javne službe, lahko uporabnik
od upravnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena,
in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.
21. člen
Občinski svet občine Majšperk in županja sta dolžna obravnavati pripombe in predloge Sveta za varstvo uporabnikov
dobrin iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku.
Občinski svet občine Majšperk je dolžan obvestiti Svet
za varstvo uporabnikov javnih dobrin o svojih stališčih in
ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, županja pa
najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejela njegovo pripombo ali predlog.
VII. FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽB
22. člen
Lokalne gospodarske javne službe se ﬁnancirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz proračunskih sredstev,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom
lokalne dejavnosti.
23. člen
Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega
uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je
lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku,
ki ga določa zakon ali odlok občine v skladu z zakonom.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
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Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se
odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir
subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah
uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
24. člen
Iz sredstev proračuna se ﬁnancirajo gospodarske javne
službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.
25. člen
Občina lahko za ﬁnanciranje javnih služb predpiše davek in druge oblike dajatev v skladu s predpisi, ki urejajo
ﬁnanciranje javne porabe in nalog občine.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok
o gospodarskih javnih službah na območju Občine Majšperk
(Uradni list RS, št. 62/95) in Odlok o dejavnostih in pogojih
za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo (Uradni
list RS, št. 62/95).
27. člen
Občina Majšperk je dolžna uskladiti in sprejeti nove
predpise v skladu s tem odlokom v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 035-23/05-01
Majšperk, dne 1. septembra 2005.
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l. r.

3622.

Sklep o imenovanju predstavnikov
ustanovitelja v svet zavoda Osnovne šole
Majšperk

Na osnovi 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni
list RS, št. 23/99 in 92/03) in 16. člena Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Majšperk (Uradni list RS, št. 21/97, 43/97, 58/98, 65/00 in 69/03)
je Občinski svet občine Majšperk na 25. redni seji dne 1. 9.
2005 sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet
zavoda Osnovne šole Majšperk
I
Občinski svet Občine Majšperk imenuje kot predstavnike ustanovitelja v svet zavoda Osnovne šole Majšperk:
1. Natalijo Kokot, Majšperk 32
2. Mojco Sajko, Slape 19
3. Marinko Pšeničnik, Stoperce 16.
Mandat članov traja 4 leta.
II
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Št. 640-11/05-02
Majšperk, dne 1. septembra 2005.

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 4 Lavrica (Uradni list
RS, št. 11/95),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 4 Lavrica (Uradni list
RS, št. 77/98),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 4 Lavrica (Uradni list
RS, št. 81/05).

Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l. r.

ŠKOFLJICA
3623.

I. UVODNE DOLOČBE

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojev za plansko
celoto Š 4 Lavrica (uradno prečiščeno
besedilo)

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Škoﬂjica
(Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škoﬂjica
na 21. redni seji dne 28. 6. 2005 potrdil

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto
Š 4 Lavrica (uradno prečiščeno besedilo)
ki vsebuje:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V 4 Lavrica (Uradni list SRS, št. 6/88),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 4 Lavrica (Uradni list
SRS, št. 18/88),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 4 Lavrica (Uradni list
RS, št. 40/92),

1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 4 Lavrica
(Uradni list RS, št. 9/94, 77/98, 63/02), dopolnjene junija
2005.
1.a člen
V vseh oznakah se črka »V« (občina Vič) nadomesti s
črko »Š« (občina Škoﬂjica).
1.b člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo
v tekstualnem delu:
– odlok,
– priloge
v graﬁčnem delu:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine
Škoﬂjica in prikaze meril in pogojev za posege v prostor na
načrtih PKN v merilu 1:5000, prikaz vodovodnega in komunalnega omrežja na načrtih TTN 1:10000.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto Š4 Lavrica določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z oznakami območij urejanja:

Nova oznaka
ŠSE 4/1
ŠZS 4/1
ŠLN 4/1-1
ŠLN 4/1-2
ŠI 4/1
ŠOB 4/1
ŠSE 4/2
ŠI 4/2
ŠOB 4/2
ŠSE 4/3
ŠDC 4/3
ŠI 4/3
ŠSE 4/4
ŠSV 4/4 – 1
ŠSV 4/4 – 2
ŠMS 4/4
ŠDI 4/4
ŠI 4/4
ŠMP 4/4
ŠSE 4/5

Naziv območja
Orle
motokros
kamnolomi Orle
kamnolomi Orle
avtocesta
Grmez
Sela
avtocesta
dolina potoka Grivek
Srednja vas
pastoralni center
avtocesta
Lavrica
Lavrica
Lavrica
Lavrica
Lavrica
avtocesta
Dolenjska cesta
Lavrica

Ureditvena enota/oznaka
SE1/1, SE 1/2, SE1/3, SE1/4, SE 4
ZS
LN
LN

ŠMS 4/5
ŠSE 4/6

Lavrica
Babna Gorica

ŠSE 4/7

Babna Gorica

MS
SE 1/1,
SE 1/2
SE 1

OB
SE 1, SE 4
OB
SE 4
DC
SE 1
SV
SV
MS
DI
MP
SE 1/1, SE 1/2

Način urejanja
PUP-d
Obln
Obln
Obln
PUP-d
PUP-d
Obln
PUP-d
PUP-d
PUP-d
Obln
PUP-d
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
PUP-d
PUP-d
PUP-d del,
Obln – del
PUP-d
PUP-d
PUP-d

Uradni list Republike Slovenije
Nova oznaka
ŠSE 4/9
ŠSE 4/10
ŠSE 4/11

Naziv območja
Hrastarija
Erbežnikov hrib
Škoﬂjica
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Način urejanja
PUP-d
PUP-d
PUP-d

Oznake pretežno gozdnih (G) in pretežno kmetijskih
(K) območij so določene na graﬁčnih kartah PKN 5000, ki so
sestavni del tega odloka.

– obstoječi objekti se priključujejo na RC Center I,
– predvideni objekti se bodo priključili na novo KC Škofljica po razširitvi kapacitet.

3. člen
Meje planske celote in posameznih območij urejanja so
določene v graﬁčnem delu sprememb prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Občine Škoﬂjica, izdelanih leta 2005 in
prikazanih v načrtih PKN v merilu 1:5000.

Prometno urejanje
Nova pozidava se navezuje po interni dovozni cesti na
cesto skozi Orle.

II. SKUPNA MERILA IN POGOJI
4. člen
Skupna merila in pogoji, določeni v 4. členu odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih
za plansko celoto Š 9 Škoﬂjica (Uradni list RS, št. 81/05), veljajo tudi za vsa območja urejanja v planski celoti Š 4 Lavrica,
če ni s posebnimi merili drugače določeno.
Rekonstruirana Dolenjska cesta na odseku Malence
– Škoﬂjica se izvede kot dvopasovna cesta z obojestranskim
hodnikom za pešce in s kolesarsko stezo. Avtobusna postajališča morajo biti izven cestišča.
Za območja ŠSE 4/2 Sela, ŠSE 4/3 Srednja vas, ŠDC
4/3 Pastoralni center, ŠSE 4/4 Lavrica, ŠSV 4/4-1 Lavrica,
ŠSV 4/4-2 Lavrica, ŠMS 4/4 Lavrica, ŠMP 4/3 Lavrica, ŠMP
4/4 Lavrica, ŠSE 4/5 Lavrica, ŠMS 4/5 Lavrica, ŠSE 4/10
Erbežnikov hrib in ŠSE 4/11 Škoﬂjica je predvidena gradnja
srednjetlačnega 1-4 barskega plinovodnega omrežja. Potek
plinovoda se prednostno načrtuje v sklopu javnih cestnih površin (pločniki ali cestni robovi).
Predvidena je postavitev nove LC (lokalna centrala)
Lavrica ter izgradnja kabelskega omrežja KKO (krajevno
kabelsko omrežje) in RNO (razvodno naročniško omrežje)
Lavrica.
III. POSEBNA MERILA IN POGOJI
5. člen
Območje urejanja ŠSE 4/1 Orle
Kulturna dediščina
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih
smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno
soglasje pristojne službe.
Vodovod
Oskrba s pitno vodo se ureja pod naslednjimi pogoji:
– sanacija obstoječega lokalnega vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
– dolgoročno je predvidena priključitev omrežja na vodovodno omrežje VO – KA,
– izgradnja novih priključkov,
– varovanje potencialnega zajetja Orle z vrtino.
Kanalizacija
Predvidena je gradnja kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo v naselju Orle.
Električno in telekomunikacijsko omrežje
Oskrba z električno energijo se ureja pod pogojem ojačitve tokovodnikov nizkonapetostnega omrežja. Telefonsko
omrežje se ureja pod naslednjimi pogoji:

Ureditvena enota SE1/1 (stara oznaka A2/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene
enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Pri umestitvi novozgrajenih objektov v prostor je treba
paziti, da je vzdolžna os objekta v smeri ceste, ob kateri je
locirana. Izjema so objekti v sklopu domačij, ki oblikujejo
notranje gospodarsko dvorišče.
– Za nadomestno gradnjo v sklopu kmečkih dvorišč oziroma domačij velja, da morajo novozgrajeni objekti gabaritno
in lokacijsko ustrezati odstranjenim objektom (dovoljeno je
odstopanje + 10%) – vendar morajo gabaritna razmerja ostati
v okviru predpisanih vrednosti.
– Prostor spomenika osvoboditeljem Ljubljane z vplivnim območjem prostih površin, sosednje parcele južno od
ceste, je treba redno vzdrževati in ohraniti nezazidano naravno okolje.
– Ohranja se zeleni pas drevja na JZ strani naselja
v smeri proti progi za motokros kot zaščito proti hrupu in
prahu.
Ureditvena enota SE1/2 Orle – zgornji konec (stara
oznaka A2/2 del)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene
enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Objekti morajo biti locirani v prostoru tako, da je njihova vzdolžna os (sleme) vzporedno z glavno cestno komunikacijo, ki poteka po vrhu grebena.
– Etažnost K + P
K+P+M
– Zaradi razmeroma strmo padajočega terena vzhodno
od omenjene ceste je dovoljena tudi izvedba 2. kleti.
– Kiosk se sme postaviti ob Gasilskem domu.
Ureditvena enota SE1/3 Orle – zgornji konec (stara
oznaka A2/2 del)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene
enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Objekti morajo biti locirani v prostoru tako, da je njihova vzdolžna os (sleme) vzporedno z glavno cestno komunikacijo, ki poteka po vrhu grebena.
– Zaradi razmeroma strmo padajočega terena zahodno
od omenjene ceste je dovoljena tudi izvedba 2. kleti.
– Etažnost K + P
K+P+M
Ureditvena enota SE1/4 (stara oznaka A2/3)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene
enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Pripadajoči prostori manjkajočih spremljajočih dejavnosti stanovanjskega okolja naj se realizirajo na osnovi
analiz in normativov na nepozidanem stavbnem zemljišču na
»Bajžlovem griču«. Občinska urbanistična služba naj prouči
predlog, da se za obravnavani prostor predvidi izdelava občinskega lokacijskega načrta.
– Nova pozidava se navezuje po interni dovozni cesti
na cesto skozi Orle.
Ureditvena enota SE4 (stara oznaka 2D/1)

Stran

8642 /

Št.

82 / 9. 9. 2005

Uradni list Republike Slovenije

Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene
enote z oznako SE, SE1, SE4 z dopolnitvami:
– To območje je uvrščeno v seznam etnološke dediščine
pod oznako »520132 Orle – vas«, zato se ureja izključno po
navodilih pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
– Etažnost K + P
K+P+M

6. člen
Območje urejanja ŠSE 4/2 Sela
Kulturna dediščina
– Za posege na območju SE 1, ki je v kulturnovarstvenih
smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno
soglasje pristojne službe.

5.a člen
Območje urejanja ŠZS 4/1 Motokros
Oznaka ZS (stara oznaka: druga kmetijska in gozdna
zemljišča)
Za območje je predvidena izdelava lokacijskega načrta.
Do sprejetja občinskega lokacijskega načrta so na območju
dopustni posegi navedeni v skupnih merilih.

Ureditvena enota SE1, SE4 (stara oznaka 2A/1, 2D/1)
Za celotno območje urejanja ŠSE 4/2 Sela je predvidena izdelava lokacijskega načrta. Do sprejetja le-tega so
na območju dopustni posegi navedeni s skupnih pogojih z
dopolnitvami:
– rekonstrukcija objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– nadomestna gradnja objektov delov objektov na isti
zazidalni površini, v obstoječih gabaritih,
– postavitve pomožnih in začasnih objektov in naprav
ter ozelenitve,
– gradnje in rekonstrukcije infrastrukturnega omrežja
in naprav.

5.b člen
Območje urejanja ŠLN 4/1 – 1 Kamnolom Orle
Oznaka LN (stara oznaka: druga kmetijska in gozdna
zemljišča)
Za območje je predvidena izdelava lokacijskega načrta.
Do sprejetja občinskega lokacijskega načrta so na območju
dopustni posegi navedeni v skupnih merilih.
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno
soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih
smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno
soglasje pristojne službe.
– Za vse posege v območje vodovarstvenih pasov mora
izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o varstvu
vodnih virov na območju Občine Škoﬂjica.
5.c člen
Območje urejanja ŠLN 4/1 – 2 Kamnolom Orle
Oznaka LN (stara oznaka: druga kmetijska in gozdna
zemljišča)
Za območje je predvidena izdelava lokacijskega načrta.
Do sprejetja občinskega lokacijskega načrta so na območju
dopustni posegi navedeni v skupnih merilih.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih
smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno
soglasje pristojne službe.
5.d člen
Območje urejanja ŠI 4/1 Avtocesta
Dovoljeni so posegi v prostor za potrebe avtoceste po
programu upravljavca ceste. Upravljavec ceste o morebitnih
gradbenih posegih predhodno seznani občinski svet.
5.e člen
Območje urejanja ŠOB 4/1 Grmez
Oznaka OB (stara oznaka: območje obrambe, R)
Posegi v območje obrambe so dovoljeni le pod pogoji in
soglasjem pristojnega soglasjedajalca.
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno
soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih
smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno
soglasje pristojne službe.
– Za vse posege v območje vodovarstvenih pasov mora
izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o varstvu
vodnih virov na območju Občine Škoﬂjica.

6.a člen
Območje urejanja ŠI 4/2 Avtocesta
Dovoljeni so posegi v prostor za potrebe avtoceste po
programu upravljavca ceste. Upravljavec ceste o morebitnih
gradbenih posegih predhodno seznani občinski svet.
6.b člen
Območje urejanja ŠOB 4/2 Dolina potoka Grivek
Oznaka OB (stara oznaka: območje obrambe)
Posegi v območje obrambe so dovoljeni le pod pogoji in
soglasjem pristojnega soglasjedajalca.
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno
soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih
smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno
soglasje pristojne službe.
7. člen
Območje urejanja ŠSE 4/3 Srednja vas
Promet
Prometno omrežje se ureja pod naslednjimi pogoji:
– uredijo se ločeni pasovi za motorni, kolesarski in peš
promet,
– kolesarska steza je v sklopu cestišča,
– uredi se sprehajalna pot, ki povezuje Lavrico s pastoralnim centrom in se nadaljuje v smeri rekreacijskega
območja v dolini potoka Grivek.
Kanalizacija
Območje urejanja nima obstoječe kanalizacije. Odvajanje odpadnih voda se ureja na način:
– za novogradnje se zgradi kanalizacijo ločenega sistema.
– postopna priključitev vseh porabnikov na kanalizacijsko omrežje, ki bo povezano s kanalizacijskim zbiralnikom
Rudnik – Lavrica (Škoﬂjica), ko bo le-ta zgrajen.
Elektro in telekomunikacijsko omrežje
– Za nova območja zazidave je potrebno izdelati idejni
projekt priključnih električnih vodov oz. lokacij TP.
– Telefonski priključki za obstoječe objekte se bodo
priključili na RC Center I na podlagi že izdelanih projektov.
Predvideni objekti se bodo priključili na KC Škoﬂjica po razširitvi centrale.
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Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih
smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno
soglasje pristojne službe.
– Grob padlega borca NOV ob poti Srednja vas – Sela
z vplivnim območjem funkcionalnih površin groba pod cesto,
je nujno redno vzdrževati in ohraniti avtohtono okolje.
Ureditvena enota SE4 (stara oznaka 2D/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene
enote z oznako SE1, SE4 z dopolnitvami:
– Kot sestavni del na novo oblikovane naselbinske aglomeracije, imenovane Lavrica, je Srednja vas ohranila tako
vsebinsko kot ﬁzično svojo prvotno identiteto.
– Zato je treba tudi v bodoče razmeroma tenkočutno obravnavati njen položaj in status v naselju Lavrica ter ohranjati
predvsem njeno oblikovno samostojnost.
– V ta namen v celoti ohranjamo obstoječi zelen pas
na zahodni strani, proti novejši pozidavi v procesu širjenja
naselja Lavrica.
– S št. 520129 Srednja vas pri Lavrici – domačija Srednjevaška 85 je omenjena domačija na seznamu etnološke
dediščine.
– V Srednji vasi ni razvita oskrbna in storitvena dejavnost, kot tudi ne ostale spremljajoče dejavnosti stanovanjskega okolja. V tem pogledu prebivalci koristijo bližnje centre
na Lavrici.
7.a člen
Območje urejanja ŠDC 4/3 Pastoralni center
Oznaka DC (stara oznaka: drugo kmetijsko, gozdno
zemljišče)
Za območje je predvidena izdelava lokacijskega načrta.
Do sprejetja občinskega lokacijskega načrta so na območju
dopustni posegi navedeni v skupnih merilih z dopolnitvami:
– Etažnost K + P + 1N
K + P + 1N + M
7.b člen
Območje urejanja ŠI 4/3 Avtocesta
Dovoljeni so posegi v prostor za potrebe avtoceste po
programu upravljavca ceste. Upravljavec ceste o morebitnih
gradbenih posegih predhodno seznani občinski svet.
8. člen
Območje urejanja ŠSE 4/4 Lavrica
Ureditvena enota SE 1 (stara oznaka 2A, ZN)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene
enote z oznako SE 1 z dopolnitvami:
– možni so prostostoječi objekti ali objekti v nizu,
– strehe so dvokapnice, naklon strešine je od 35 do 45
stopinj, kritina je opečna,
– etažnost K + P + 1N
K + P + 1N + M
8.a člen
Območje urejanja ŠSV 4/4 – 1 Lavrica
Oznaka SV (stara oznaka ZN del)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno
območje z oznako SV.
8.b člen
Območje urejanja ŠSV 4/4 – 2 Lavrica
Oznaka SV (stara oznaka ZN del)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno
območje z oznako SV.
8.c člen
Območje urejanja ŠMS 4/4 Lavrica
Oznaka MS (stara oznaka ZN del)
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Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno
območje z oznako MS, SE1 z dopolnitvami:
– Ob Dolenjski cesti je lociran pretežno javni program, v
zaledju je dopustna stanovanjska gradnja družinskih hiš,
– Etažnost K + P + 1N
K + P + 1N + M
– Direktni izvozi na Dolenjsko cesto niso dovoljeni, treba je zagotoviti skupne izvoze za več objektov. Pogoje določi
upravljavec ceste. Regulacijski odmik od železnice upošteva
enaka določila, kot veljajo za območje ŠSE 4/5 Lavrica.
8.d člen
Območje urejanja ŠDI 4/4 Lavrica
Oznaka DI (stara oznaka ZN del)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno
območje z oznako DI z dopolnitvami:
– Etažnost K + P + 1N
K + P + 1N + M
8.e člen
Območje urejanja ŠI 4/4 Avtocesta
Dovoljeni so posegi v prostor za potrebe avtoceste po
programu upravljavca ceste. Upravljavec ceste o morebitnih
gradbenih posegih predhodno seznani občinski svet.
8.f člen
Območje urejanja ŠMP 4/4 Lavrica
Promet
Prometno omrežje se ureja pod naslednjimi pogoji:
– uredijo se ločeni pasovi za motorni, kolesarski in peš
promet,
– kolesarska steza je v sklopu cestišča,
– direktni izvozi iz območja na Dolenjsko cesto niso
dovoljeni,
– območje s parcelami (1944/2, 1944/13 in 1944/16,
vse k.o. Rudnik) se rezervira za lokalno cestno povezavo
med Dolenjsko cesto in Nebčevo ulico v podaljšku Kamnikarjeve ceste (rezervat ceste).
Vodovod
Oskrba z pitno vodo se uredi s sanacijo obstoječega
vodovodnega sistema.
Kanalizacija
Območje urejanja nima obstoječe kanalizacije. Odvajanje odpadnih voda se ureja na način:
– za novogradnje se zgradi kanalizacijo ločenega sistema.
– postopna priključitev vseh porabnikov na kanalizacijsko omrežje, ki bo povezano s kanalizacijskim zbiralnikom
Rudnik – Lavrica (Škoﬂjica), ko bo le-ta zgrajen.
Elektro in telekomunikacijsko omrežje
– Za nova območja zazidave je potrebno izdelati idejni
projekt priključnih električnih vodov oz lokacij TP.
– Telefonski priključki za obstoječe objekte se bodo
priključili na RC Center I na podlagi že izdelanih projektov.
Predvideni objekti se bodo priključili na KC Škoﬂjica po razširitvi centrale.
Kulturna dediščina
Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno
soglasje pristojne službe.
Oznaka MP (stara oznaka 4A, 4A/1, 6E/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno
območje z oznakami MP in ureditveno enoto SE1 z dopolnitvami:
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– ob Dolenjski cesti je lociran pretežno javni program, v
zaledju je dopustna stanovanjska gradnja družinskih hiš,
– Etažnost K + P + 1N
K + P + 1N + M
– direktni izvozi na Dolenjsko cesto niso dovoljeni, treba
je zagotoviti skupne izvoze za več objektov. Pogoje določi
upravljavec ceste. Regulacijski odmik od železnice upošteva
enaka določila, kot veljajo za območje ŠSE 4/5 Lavrica.
– dovoljena je ureditev športnih igrišč in nujnih spremljajočih objektov.
9. člen
Območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica
Usmeritev za varstvo pred hrupom
Za del območja urejanja, ki leži v pasu 50 m od železniške proge, je določena IV. stopnja zahtevnosti, za ostali
del pa III. stopnja po odloku o maksimalnih ravneh hrupa.
Hrup je treba prvenstveno zmanjšati aktivno (pri izvoru), če
to ni možno, pa pasivno (zaščita okolice). V primeru pasivne
protihrupne zaščite mora znašati za stanovanjske objekte, ki
stojijo v pasu globine do 50 m od železniške proge, zvočna
izolirnost zunanjih sten bivalnih prostorov minimalno 35 db
in zvočna izolirnost oken minimalno 32 db.
Prometna infrastruktura
Obstoječi in predvideni železniški progi je določen rezervat, ki obsegajo zemljišče, potrebno za izvedbo bodoče
proge. V tem območju so dovoljene prometne ureditve, za
druge posege je potrebno soglasje pristojnega upravnega
organa.
Oskrba s požarno in pitno vodo se ureja pod naslednjimi
pogoji:
– zgraditi je treba sekundarno omrežje;
– sekundarni vodovod mora omogočati direktno priključevanje posameznih potrošnikov, biti opremljeno s hidranti
skladno s pravilnikom o normativih za hidrantno omrežje za
gašenje požarov.
goji:

Odvajanje odpadnih voda se ureja pod naslednjimi po-

– kanalizacija za odpadne vode se bo priključevala preko črpališč na kanalski zbiralnik B2 na Rudniku in preko
njega na zbiralnik A0 do CČN Zalog,
– gradnja ločenega kanalskega sistema,
– padavinske vode se odvajajo preko obcestnih jarkov
ali zaprtih kanalov v potok Prošca in Grivka; odvajanje padavinskih voda je treba predvideti na tak način, da bo v čim
večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z
urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi
zadrževalniki …),
– odvod zalednih vod je potrebno preučiti in izdelati
ustrezno študijo,
– kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno in v skladu
z geološkimi pogoji,
– priključevanje objektov je možno z direktnim priključkom samo za odtoke s pritličja in nadstropij,
– priključitev odtokov iz kletnih etaž je možna samo s
prečrpavanjem.
Električno omrežje
Napajanje dopolnilne gradnje se ureja pod naslednjimi
pogoji:
– izgradnja transformatorske postaje, priključnega kablovoda do priključnega daljnovoda in razvodnega omrežja,
– kablovod se vodi po zahodni meji območja do križišča
z Vrečarjevo ulico, kjer bo lokacija trafo postaje.
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PTT
Za dopolnilno gradnjo je treba zgraditi PTT omrežje.
Omrežje je vezano na telefonsko centralo Škoﬂjica.
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na celotnem območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja
in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na celotnem območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota, in ožja
in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
Občinski lokacijski načrt
Za del omenjenega območja je predvidena izdelava
občinskega lokacijskega načrta. Do sprejetja le-tega so na
območju dopustni posegi:
– rekonstrukcija objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme,
– nadomestna gradnja objektov delov objektov na isti
zazidalni površini, v obstoječih gabaritih,
– postavitve pomožnih in začasnih objektov in naprav
ter ozelenitve,
– gradnje in rekonstrukcije infrastrukturnega omrežja
in naprav.
Ureditvena enota SE1/1 (stara oznaka 2A, 9C, R, drugo
kmetijsko zemljišče)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene
enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Indeks pozidanosti na stavbno zemljišče (PS) je lahko
maksimalno 35%.
– Možni so prostostoječi objekti ali objekti v nizu.
– Etažnost K+P+1N
K+P+1N+M
– Strehe so dvokapnice, naklon strešin 35 do 45 stopinj,
kritina opečna.
– Ob vodotoku Prošca so možne le komunalne, vodnogospodarske in parkovna ureditev. Za zazelenitev se uporabijo avtohtone vrste drevja. Postavitev pomožnih objektov ni
dopustna.
Ureditvena enota SE1/2 (stara oznaka 2A, 9C, R, drugo
kmetijsko zemljišče)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene
enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Etažnost K + P
K+P+M
10. člen
Območje urejanja ŠSE 4/6 Babna Gorica
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na celotnem območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja
in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe;
– Za posege na celotnem območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota, in ožja
in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
Ureditvena enota SE1/1 (stara oznaka 2A del)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene
enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Vzdolžna os objekta – v smeri ceste, ob kateri je
locirana;
– Etažnost K+P+1N
K+P+1N+M
– Naklon strehe med 35 – 45°;
Ureditvena enota SE1/2(stara oznaka 2A1del)
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Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene
enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Etažnost K+P+1N
K+P+1N+M
– Vzdolžna os objekta – v smeri ceste, ob kateri je
locirana;
– Naklon strehe med 35 – 45°
10.a člen
Območje urejanja ŠSE 4/7 Babna Gorica
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno
soglasje pristojne službe;
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih
smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno
soglasje pristojne službe.
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A, 2D)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene
enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Smer vzdolžne osi objektov naj bodo vzporedne s cesto, ob kateri so locirane. Izjema so objekti v sklopu domačij,
ki oblikujejo notranje gospodarsko dvorišče;
– Etažnost
K+P+1N
K+P+1N+M
– Naklon strehe obsega vrednosti med 35 – 45°
11. člen
Območje urejanja ŠMS 4/5 Lavrica
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno
soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih
smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno
soglasje pristojne službe.
Oznaka MS (stara oznaka 4A, 8)
Predlagamo, da se za območje sprejme občinski lokacijski načrt. Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za
ureditveno območje z oznako MS, SE1 z dopolnitvami:
– Ob Dolenjski cesti je lociran pretežno javni program, v
zaledju je dopustna stanovanjska gradnja družinskih hiš;
– Etažnost K + P + 1N
K + P + 1N + M
– Direktni izvozi na Dolenjsko cesto niso dovoljeni, treba je zagotoviti skupne izvoze za več objektov. Pogoje določi
Upravljavec ceste. Regulacijski odmik od železnice upošteva
enaka določila, kot veljajo za območje ŠSE 4/5 Lavrica;
– Dovoljena je ureditev športnih igrišč in nujnih spremljajočih objektov na severnem delu območja.
11.a člen
Območje urejanja ŠSE 4/9 Hrastarija
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene
enote z oznako SE1.
12. člen
Območje urejanja ŠSE 4/10 Erbežnikov hrib
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene
enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Na Dolenjsko cesto so dovoljeni le skupni prometni
zaključki za več hiš.
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13. člen
Območje urejanja ŠSE 4/11 Škoﬂjica
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno
soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih
smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno
soglasje pristojne službe.
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene
enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Regulacijski odmik od železnice upošteva enaka določila, kot veljajo za območje ŠSE 4/5 Lavrica;
– Etažnost K+P+1N
K+P+1N+M
14. člen
Območja kmetijskih in gozdnih zemljišč z oznakami:
ŠK 4/1, ŠK 4/2 in ŠK 4/3:
ŠKI 4/1, ŠKI 4/2 in ŠKI 4/3;
ŠG 4/1, ŠG 4/2, ŠG 4/3, ŠG 4/4 in ŠG 4/5;
ŠGP 4/1, ŠGP 4/2, ŠGP 4/3, ŠGP 4/4 in ŠGP 4/5
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za območja
urejanja z oznako K, KI, G in GP z dopolnitvami:
– Del Ljubljanskega barja in osamelec Babna gorica sodita v naravno dediščino, zato je treba za kakršne koli posege
na tem območju pridobiti soglasje Zavoda RS za varstvo
narave, Območna enota Ljubljana;
– Za posege v arheološko območje Molnik – prazgodovinska in poznoantična naselbina s pripadajočim gomilnim in
planim grobiščem – 1., 2. in 3. stopnja varstvenega režima se
mora pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
Območna enota Ljubljana;
– Za posege v arheološki kompleks Ljubljanskega barja
– 1., 2. in 3. stopnja varstvenega režima se mora pridobiti
soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območna
enota Ljubljana;
– Za spominsko obeležje trem padlim borcem NOV,
ki stoji v gozdu pod Molnikom ca. 50 m severovzhodno od
ceste na Orle, in vplivno območje, ki se omejuje na ožje območje gozda okrog obeležja, je nujno redno vzdrževanje in
ohranitev naravnega okolja;
– Za RTP Barje je obvezno pridobiti poročilo o celoviti
presoji vplivov na okolje;
– obseg ter čas eksploatacije in način sanacije za peskokop Orle ŠLN 4/4 – in ŠLN 4/4 – 2 je treba določiti na
podlagi predhodno izdelane strokovne rešitve;
– postavitev novega vodohrana Škoﬂjica v bližini obstoječega vodohrana;
– ohranjajo se gozdne povezave z Ljubljanskim barjem;
– ohranjajo se ostanki gozda v naselju Lavrica.
Posebni pogoji veljajo za območje:
ŠKI 4/4 in ŠG 4/6
Na območju najboljših kmetijskih zemljišč z oznako
ŠKI 4/4 in območju gozdnih zemljišč z oznako ŠG 4/6 je dopustno izvajati dejavnost športa in rekreacije pod naslednjimi
pogoji:
– ohranjanja in vzdrževanja obstoječega stanja,
– varovanja naravne dediščine: mokrišče pod Klenom,
– urejanja neutrjenih sprehajalnih, tekaških, kolesarskih
in jahalnih poti,
– urejanja razgledišč in počivališč z pripadajočo opremo
za počitek (klopi ipd.), obveščanje (table, smerokazi ipd.) iz
naravnih materialov (les, kamen ipd.),
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Večji posegi v teren in poseki vegetacije niso dovoljeni.
Gradnja objektov in pomožnih objektov ni dovoljena. Postavitev začasnih objektov je dovoljena le za čas prireditev.
IV. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Škoﬂjica,
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič – Rudnik.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
urbanistična inšpekcija.

17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00207-10/2005(2)
Škoﬂjica, dne 24. avgusta 2005.
Župan
Občine Škoﬂjica
dr. Jože Jurkovič l. r.
PRILOGA 1
Šifrant starih in novih oznak ureditvenih enot

Stara oznaka

Nova oznaka

Naziv območja

VS 4/1 del

ŠSE 4/1

Orle

1. kmet. zemljiš.,+ gozd
1. kmet. zemljiš.,+ gozd
1. kmet. zemljiš.,+ gozd
VT 4/1
območje obrambe
VS 4/2
VT 4/2
območje obrambe
VS 4/3
1. kmet. zemljiš. + 2. kmet. zemljiš.
+ gozd
VT 4/3
VS 4/4 del
VS 4/4 del
VS 4/4 del
VS 4/4 del
VS 4/4 del
VT 4/4
del VS 4/8 + VP 4/2
VS 4/5

ŠZS 4/1
ŠLN 4/1-1
ŠLN 4/1-2
ŠI 4/1
ŠOB 4/1
ŠSE 4/2
ŠI 4/2
ŠOB 4/2
ŠSE 4/3
ŠDC 4/3

motokros
kamnolomi Orle
kamnolomi Orle
avtocesta
Grmez
Sela
avtocesta
dolina potoka Grivek
Srednja vas
pastoralni center

ŠI 4/3
ŠSE 4/4
ŠSV 4/4 – 1
ŠSV 4/4 – 2
ŠMS 4/4
ŠDI 4/4
ŠI 4/4
ŠMP 4/4
ŠSE 4/5

avtocesta
Lavrica
Lavrica
Lavrica
Lavrica
Lavrica
avtocesta
Dolenjska cesta
Lavrica

VS 4/8
VS 4/6

ŠMS 4/5
ŠSE 4/6

Lavrica
Babna Gorica

VS 4/7
VS 4/9
VS 4/10
VS 4/11 + 1. kmet. obm.

ŠSE 4/7
ŠSE 4/9
ŠSE 4/10
ŠSE 4/11

Babna Gorica
Hrastarija
Erbežnikov hrib
Škoﬂjica

PRILOGA 2
Projektna dokumentacija za predvideno dograditev javnega kanalizacijskega sistema, ki odvaja odpadno vodo na
čistilno napravo Škoﬂjica:
– projekt PGD/PZI št. 115/96: Ureditev kanalizacijskega
in vodovodnega omrežja za območje urejanja RS 5 – Lavrica – vrstne hiše B, februar 1996, izdelovalca KONO d.o.o
– arhivska št. 5175,
– PR št. 2902K,. Izgradnja vodovoda in kanalizacije
zaradi gradnje stanovanjskih objektov ob Poti na Debeli hrib
– Lavrica, april 2004, JP Vodovod – Kanalizacija.

Ureditvena
Način urejanja
enota/oznaka
SE1/1, SE 1/2, SE1/3, PUP-d
SE1/4, SE 4
ZS
Obln
LN
Obln
LN
Obln
PUP-d
OB
PUP-d
SE 1, SE 4
Obln
PUP-d
OB
PUP-d
SE 4
PUP-d
DC
Obln

SE 1
SV
SV
MS
DI
MP
SE 1/1, SE 1/2
MS
SE 1/1,
SE 1/2
SE 1
SE 1
SE 1
SE 1

PUP-d
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
PUP-d
PUP-d
PUP-d del,
Obln – del
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d

Za izgradnjo povezovalnega kanala sta izdelana dva
projekta in sicer:
– PN št. 2854K: Izgradnja povezovalnega zbiralnika Lavrica – Škoﬂjica, januar 2004, JP Vodovod – Kanalizacija,
– idejni projekt št. 6K374: Povezovalni zbiralnik Škoﬂjica – Lavrica – Rudnik, februar 1997, izdelovalca IEI d.o.o.
Maribor – arhivska št. 5186.
Dolgoročno je za območje urejanja ŠSE 4/1 Orle predvidena priključitev omrežja na vodovodno omrežje VO – KA
(projektna naloga za PGD/PZI št. 2084V: Priključitev vodovoda Orle na ljubljanski vodovodni sistem VS 4/1, VS 4/4, JP
Vodovod – kanalizacija d.o.o., januar 2001).
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Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 13
Želimlje (uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Škoﬂjica
(Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škoﬂjica
na 21. redni seji dne 28. 6. 2005 potrdil

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 13
Želimlje (uradno prečiščeno besedilo)
ki vsebuje:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V 13 Želimlje (Uradni list RS, št. 9/94),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 13 Želimlje (Uradni list
RS, št. 77/98),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 13 Želimlje (Uradni list
RS, št. 81/05).
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 13 Želimlje
(Uradni list RS, št. 9/94, 77/98), dopolnjene junija 2005.

Nova oznaka

Naziv območja

ŠSE 13/1 – 1
ŠSE 13/1 – 2
ŠSE 13/1 – 3
ŠSE 13/1 – 4
ŠDI 13/1
ŠZK 13/1
ŠDI 13/2
ŠSE 13/2
ŠSE 13/3
ŠSE 13/5
ŠSE 13/6
ŠSE 13/7

Želimlje
Želimlje
Želimlje
Strmec
osnovna šola
pokopališče
gimnazija in dijaški dom
Klada
Podreber
Plesa
Brezovec
Skopačnik

Oznake pretežno gozdnih (G) in pretežno kmetijskih
(K) območij so določene na graﬁčnih kartah PKN 5000, ki so
sestavni del tega odloka.
II. SKUPNA MERILA IN POGOJI
5. člen
Skupna merila in pogoji, določeni v 5. členu Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih
za plansko celoto Š 9 Škoﬂjica (Uradni list RS, št. 9/94, 77/98,
81/05), veljajo tudi za vsa območja urejanja v planski celoti Š
13 Želimlje, če ni s posebnimi merili drugače določeno.
Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Želimlje. Priključevanje objektov je možno z direktnim
priključkom samo za odtoke s pritličij in nadstropij. Odtok iz
kleti je možen le preko črpališč. Za ureditev odvoda komunalne odpadne vode iz novo predvidenih objektov oziroma
iz območij, za katera še ni izdelana projektna dokumentacija
za odvod komunalne odpadne vode, je potrebno ob izdelavi
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1a. člen
V vseh oznakah se črka »V« (občina Vič) nadomesti s
črko »Š« (občina Škoﬂjica).
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo
v tekstualnem delu:
– odlok,
– priloge
v graﬁčnem delu:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Škoﬂjica in prikaze meril in pogojev za posege v prostor na
načrtih PKN v merilu 1:5000, prikaz vodovodnega in komunalnega omrežja na načrtih TTN 1:10000.
3. člen
Meje planske celote in posameznih območij urejanja so
določene v graﬁčnem delu sprememb prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Občine Škoﬂjica, izdelanih leta 2005 in
prikazanih v načrtih PKN v merilu 1:5000.
4. člen
Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto Š 13
Želimlje določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z oznakami območij urejanja:

Ureditvene
enote / oznake
SE 1
SE 1
SE 1/1, SE 1/2
SE 1
DI
ZK
DI
SE 1
SE 1
SE 1
SE 1
SE 1

Način urejanja
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
Obln
PUP-d

projektne dokumentacije za obravnavano območje izdelati
projektne naloge.
III. POSEBNA MERILA IN POGOJI
5.a člen
Območja urejanja ŠSE 13/1-1 Želimlje, ŠSE 13/1-2
Želimlje, ŠSE 13/1-3 Želimlje, ŠSE 13/1-4 Strmec, ŠDI 13/1
Osnovna šola Želimlje, ŠDI 13/2 Gimnazija, dijaški dom Želimlje in ŠZK 13/1 Pokopališče Želimlje.
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, pred
izdelavo posebnega dela projektne dokumentacije, topografsko-katastrski načrt in urbanistično rešitev širšega območja,
ki mora zagotoviti smotrno parcelacijo in dostope do vseh
gradbenih parcel.
Promet
Cesta Pijava Gorica – Želimlje se sanira na način, da
omogoča en vozni pas za vsako smer, obojestranski pločnik
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za pešce ter kolesarsko stezo in avtobusna postajališča izven voznega pasu. Za potrebe javnega potniškega prevoza
se uredi avtobusno postajališče z obračališčem v Želimljah.
Obvezna je:
– postavitev pokritega postajališča,
– postavitev klopi,
– postavitev košev za smeti.
Avtobusna postajališča se uredi še ob cesti Pijava Gorica – Želimlje:
– odcep Rogovila,
– odcep Skopačnik.
Vodovod
Oskrba z vodo se ureja pod naslednjimi pogoji:
– zavarovan potencialni vodni vir pitne vode – zajetje
za Želimlje – staro.
– za kratkoročno oskrbo z vodo se oskrbuje Želimlje iz
obstoječega vrtine Poljane, ko bo vodovodno omrežje dokončno dograjeno (prečrpališče).
Kanalizacija
– Lokalno kanalizacijsko omrežje za naselje Želimlje in
Podreber je možno urediti le pod pogojem postavitve ČN in
postavitve prečrpališča v naselju Želimlje.
Sanacija
Sanira se območje neorganiziranega odkopa mineralnih
surovin v naselju Strmec.
Oskrba za elektriko
Oskrba z električno energijo se ureja pod naslednjimi
pogoji:
– postavitev nove transformatorske postaje v naselju
Poljane in
– gradnja dodatnega omrežja 20 kV, ki se poveže s TP
v Želimljem.
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno
soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih
smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno
soglasje pristojne službe.
5.a člen
Območje urejanja ŠSE 13/1 – 1 Želimlje
Ureditvena enota SE 1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene
enote z oznako SE1 z dopolnili:
– Etažnost K + P
K+P+M
5.b člen
Območje urejanja ŠSE 13/1 – 2 Želimlje
Ureditvena enota SE 1 (stara oznaka 2A/1, 2A/2, 2A/3,
2A/4, 2A/5)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene
enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Nadomestne gradnje objektov obstoječih domačij, ki
so v sklopu gospodarskih dvorišč, naj bodo locirani na mestu
odstranjenega objekta (+ 10%) ter gabaritno in oblikovno
enaki odstranjenemu objektu (+ 10%).
– Etažnost K + P
K+P+M
6. člen
Območje urejanja ŠSE 13/1 – 3 Želimlje
Pri posegih v prostor je treba upoštevati zaščito ambienta in značilnih pogledov na prostorsko dominanto.
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Ureditvena enota SE 1/1 (stara oznaka 2A/1, 2A/2,
3A/1, 8/3)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene
enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Etažnost K + P
K+P+M
Ureditvena enota SE 1/2 (stara oznaka 2A, 5B/2, 9/1
del, 8/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene
enote z oznako SE1.
6.a člen
Območje urejanja ŠSE 13/1-4 Strmec
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene
enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Ohranjanje še aktivnih kmečkih gospodarstev naj bi
bila ena izmed prioritetnih nalog na tem območju.
– Etažnost K + P
K+P+M
6.b člen
Območje urejanja ŠDI 13/1 Osnovna šola Želimlje
Oznaka DI (stara oznaka 5A/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno
območje z oznako DI z dopolnitvami:
– Pri posegih v prostor je treba upoštevati zaščito ambienta in značilnih pogledov na prostorsko dominanto.
– Objekti imajo lahko svojstveno oblikovanje glede na
dejavnost, ki so ji namenjeni, vendar naj s svojim umeščanjem v prostor, oblikovanjem in obdelavami izpričujejo značilnosti kulturne krajine, ki jih pripadajo ter kot taki dopolnjujejo
celovito podobo naselja.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih
smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno
soglasje pristojne službe.
6.c člen
Območje urejanja ŠZK 13/1 Pokopališče Želimlje
Oznaka ZK (stara oznaka 9/1 – del, 8/2)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno
območje z oznako ZK z dopolnitvami: predlaga se geološka
raziskava terena – zemljine.
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno
soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih
smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno
soglasje pristojne službe.
6.d člen
Območje urejanja ŠDI 13/2 Gimnazija in dijaški dom
Želimlje
Oznaka DI (stara oznaka 5B/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno
območje z oznako DI z dopolnitvami:
– Morebitne rekonstrukcije, nadomestne gradnje, dozidave kot tudi novogradnje naj skušajo omiliti efekt negativne
dominantne, ki se odraža v nesorazmernih dimenzijah glede
na obstoječe grajeno okolje ter razvrednoti pozicijo obstoječega cerkvenega objekta kot pozitivne dominante v prostoru.
Že ustrezna hortikulturna ureditev bi bila velik doprinos v
reševanju izpostavljenega problema.
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota, in ožja in širša
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zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno
soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih
smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno
soglasje pristojne službe.
7. člen
Območje urejanja ŠSE 13/2 Klada
Vodovod
Oskrba z vodo se ureja pod naslednjimi pogoji:
– sanacija obstoječega vodovodnega omrežja.
Kanalizacija
Odvajanje odpadne vode se ureja z izgradnjo lokalnega
kanalizacijskega omrežja in ČN.
Preskrba z elektriko
Oskrba z električno energijo se ureja z postavitvijo nove
transformatorske postaje v naselju Klada.
Kulturna dediščina
Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno
soglasje pristojne službe.
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A/1, 2A/2, 2A/3)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene
enote z oznako SE 1.
7.a člen
Območji urejanja ŠSE 13/3 Podreber
Vodovod
Vodovodno omrežje se načrtuje in sanira na način povezovanja manjših omrežij v eno omrežje znotraj Želimeljske
doline.
Kanalizacija
Lokalno kanalizacijsko omrežje za naselje Želimlje in
Podreber je možno urediti le pod pogojem postavitve ČN in
postavitvi prečrpališča v naselju Želimlje.
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno
soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih
smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno
soglasje pristojne službe.
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene
enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Odmik od regulacijske linije se določi na osnovi idejne
zasnove objektov in njihovega umeščanja v prostor (predvsem lokacija objektov ob križišču – vidno polje).
– Etažnost K + P
K+P+M
7.b člen
Območji urejanja ŠSE 13/5 Plesa
Vodovod
Vodovodno omrežje se načrtuje in sanira v smislu povezovanja manjših omrežij v eno omrežje znotraj Želimeljske
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doline. Zavaruje se potencialni vodni vir pitne vode – zajetje
za Plesa – Želimlje.

goji:

Kanalizacija
Odvajanje odpadnih voda se uredi pod naslednjimi po– izgradnja lokalnega kanalizacijskega omrežja in
– izgradnja ČN Brezovec.

Sanacija
Sanira se območje neorganiziranega odkopa mineralnih
surovin na južnem robu ureditvenega območja.
Kulturna dediščina
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih
smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno
soglasje pristojne službe.
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene
enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Etažnost K + P
K+P+M
7.c člen
Območje urejanja ŠSE 13/6 Brezovec
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno
soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih
smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno
soglasje pristojne službe.
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Za območje je predvidena izdelava lokacijskega načrta.
Do sprejetja občinskega lokacijskega načrta so na območju
dopustni posegi:
– izvajanje vseh vrst vzdrževalnih del (rednih, investicijskih in del v javno korist) na objekti, delih objektov, napeljavah, napravah in opremi;
– nadomestna gradnja objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme na isti lokaciji, v obstoječih gabaritih
(vendar največ do P + M) in za isto namembnost,
– rekonstrukcija objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme.
– odstranitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav
in opreme,
– postavitve pomožnih in začasnih objektov in naprav
ter ozelenitve, ki jih morajo lastniki odstraniti na lastne stroške pred pričetkom izvajanja prostorskega izvedbenega načrta, če so v nasprotju s predvidenimi posegi v prostorskem
izvedbenem načrtu,
– gradnje in rekonstrukcije infrastrukturnega omrežja
in naprav;
Sprememba namembnosti ni dovoljena.
7.d člen
Območji urejanja ŠSE 13/7 Skopačnik
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno
soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih
smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno
soglasje pristojne službe.
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Promet
– ureditev avtobusnega postajališča izven voznega
pasu pri odcepu od lokalne ceste za naselje Skopačnik.
Vodovod
Zavaruje se vodovarstvene pasove in potencialni vodni
vir pitne vode – zajetje za Skopačnik.
Kanalizacija
Odvajanje odpadnih voda se uredi pod naslednjimi pogoji:
– izgradnja lokalnega kanalizacijskega omrežja in
– izgradnja ČN Brezovec.
Ureditvena enota SE 1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene
enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Ohranjati še aktivna kmečka gospodarstva naj bo ena
izmed prioritetnih nalog na tem območju.
8. člen
Območja kmetijskih in gozdnih zemljišč z oznakami:
ŠK 13/1 in ŠK 13/2;
ŠKI 13/1 in ŠKI 13/2;
ŠG 13/1, ŠG 13/2 in ŠG 13/3;
ŠGP 13/1, ŠGP 13/2 in ŠGP 13/3;
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za območja
urejanja z oznako K, KI, G in GP z dopolnitvami:
– gradnja čistilne naprave, za 120 EE, je dopustna severno od naselja Sarsko,
– gradnja lokalne čistilne naprave z biološkim čiščenjem, za 640 EE, je dopustna severovzhodno od naselja
Želimlje,
– gradnja nove transformatorske postaje TP Pleše z 20
KV daljnovodnim priklopom in nizkonapetostnim razvodom,
– gradnja nove transformatorske postaje TP Klada z 20
KV daljnovodnim priklopom in nizkonapetostnim razvodom.
Na območju, kjer je večje število izvirov in zajetij pitne
vode (Južno od naselja Poljane, v okolici naselja Klada ter
med naseljem Klada in Brezovec) je prepovedana uporaba
kemičnih sredstev za zaščito in uravnavanje rasti rastlin,
uničevanje podrasti in škodljivcev ter organsko gnojenje.

Kulturna dediščina
Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina, in ožja in širša
zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno
soglasje pristojne službe.
8.b člen
Območja varovanja
Za vse posege v območjih varovanih naravnih vrednot
je potrebno pridobiti predhodne pogoje in soglasje pristojne
službe za varstvo narave.
Dopustni so naslednji posegi v vodotok in vplivno območje vodotoka Želimeljščica:
– manjša regulacijska dela, ki ne spreminjajo lastnosti
in podobe vodotoka, in renaturacije,
– sanitarni poseki obvodne vegetacije,
– ureditev poti, razgledišč, počivališč, postavitev informacijskih tabel v vplivnem območju vodotoka na način, ki ne
spreminja lastnosti in podobe naravne vrednote in z uporabo
naravnih materialov,
– gradnja objektov izven vodnih in priobalnih zemljišč in
le ob soglasju pristojne službe za varstvo narave,
– odstranjevanje objektov in drugih ovir v vplivnem območju vodotoka, ki preprečujejo prosto razlitje voda ob poplavah.
IV. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Škoﬂjica,
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič – Rudnik.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
urbanistična inšpekcija.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

8.a člen
Območje razpršene gradnje
Območje razpršene gradnje R 13/18:
Za objekt Grad Namršelj je dovoljena sprememba obstoječe namembnosti oziroma rabe za turistične, kulturne
dejavnosti ali dejavnost javne uprave.

Št. 00207-07/2005(2)
Škoﬂjica, dne 24. avgusta 2005.
Župan
Občine Škoﬂjica
dr. Jože Jurkovič l. r.

PRILOGA 1
Šifrant starih in novih oznak ureditvenih enot
Stara oznaka

Nova oznaka

Naziv območja

VS 13/1 – 1
VS 13/1 – 2
VS 13/1 – 3 del
VS 13/4
VS 13/1 – 3 del
VS 13/1 – 3 del
VS 13/1 – 3 del
VS 13/2
VS 13/3
VS 13/5
VS 13/6
VS 13/7

ŠSE 13/1 – 1
ŠSE 13/1 – 2
ŠSE 13/1 – 3
ŠSE 13/1 – 4
ŠDI 13/1
ŠZK 13/1
ŠDI 13/2
ŠSE 13/2
ŠSE 13/3
ŠSE 13/5
ŠSE 13/6
ŠSE 13/7

Želimlje
Želimlje
Želimlje
Strmec
osnovna šola
pokopališče
gimnazija in dijaški dom
Klada
Podreber
Plesa
Brezovec
Skopačnik

Ureditvene
enote / oznake
SE 1
SE 1
SE 1/1, SE 1/2
SE 1
DI
ZK
DI
SE 1
SE 1
SE 1
SE 1
SE 1

Način urejanja
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
PUP-d
Obln
PUP-d
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PRILOGA 2
Projektna dokumentacija za predvideno izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Želimlje:
– predvidena je izgradnja kanalizacijskega sistema s
čistilno napravo po projektu št. 2626/1K: Odvajanje odpadnih
vod za naselje Želimlje, programska rešitev, julij 1999, JP
Vodovod – Kanalizacija.

VIDEM
3625.

Ugotovitveni sklep

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98, 51/02 in
108/03 in 77/04) in ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta
Občine Videm, št. 032-1565-03/05 z dne 19. 5. 2005, je Občinska volilna komisija Občine Videm na 8. seji dne 30. 5.
2005 sprejela naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
1
Občinska volilna komisija Občine Videm ugotavlja:
– da je Janez Lovenjak, Berinjak 1, 2285 Zg. Leskovec,
roj. 27. 4. 1964, podal odstop s funkcije člana Občinskega
sveta Občine Videm, s čimer mu preneha mandat z dnem
19. 5. 2005 po ugotovitvi Občinskega sveta Občine Videm,
da so nastopili zakonski razlogi za prenehanje mandata;
– da je mandat člana Občinskega sveta Občine Videm
prešel na naslednjega kandidata z liste SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije, sedaj SDS – Slovenske demokratske stranke, to je Marjana Jelena, Vareja 9, 2284 Videm pri
Ptuju, roj. 20. 9. 1967, ki je podal izjavo, da mandata ne sprejema. Naslednji kandidat je Franc Cafuta, roj. 21. 3. 1963, ki
pa se je preselil na področje Občine Gorišnica in tako več ne
izpolnjuje pogoja za člana Občinskega sveta Občine Videm.
Naslednji kandidat na listi kandidatov je Franc Vindiš, Soviče
18, roj. 23. 12. 1961, ki je prav tako podal izjavo, da mandata
ne sprejema.
– da je mandat člana Občinskega sveta Občine Videm
v 2. volilni enoti za preostanek mandatne dobe prešel na naslednjega kandidata z liste SDS – Socialdemokratska stranka
Slovenije, sedaj SDS – Slovenske demokratske stranke, to
je Jakoba Jelena, roj. 24. 7. 1981, stanujočega Trdobojci 71,
ki je podal izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega
sveta Občine Videm.
2
Ta sklep velja z dnem sprejetja sklepa Občinskega
sveta Občine Videm in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 006-07/1579-2005
Videm pri Ptuju, dne 30. maja 2005.
Predsednik
Občinske volilne komisije
Marijan Furek, univ. dipl. prav. l. r.
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VSEBINA

3593.
3594.
3595.
3596.
3597.

3598.
3599.
3600.
3601.
3602.
3603.
3604.
3605.
3606.
3607.

3608.

3609.
3610.
3611.
3612.

VLADA

Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Vrh Krvavca na Krvavcu
Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Gospinca
na Krvavcu
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
organih v sestavi ministrstev
Sklep o določitvi seznama mediatorjev
Sklep o prenehanju uporabe sklepov Vlade Republike Slovenije

OBČINE
8601

3613.

8602
8603
8603

3614.

8604
3615.

MINISTRSTVA

Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških
prehodov
Pravilnik o priznanju Manevrska struktura narodne
zaščite
Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja registra
emisijskih kuponov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje
Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o poreklu za
čistopasemsko plemensko govedo, bikovo seme,
jajčne celice in zarodke
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih
Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu
Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu
Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu
Register o spremembah in dopolnitvah Registra
biocidnih pripravkov

8604
8605
8606

3617.
8608
8609

3618.

8609
8610

3619.

8610
8610
8610

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Sklep o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati
naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka
28. člena Zakona o preprečevanju korupcije
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen
na drobno na območju Slovenije za avgust 2005
Spremembe dodatka k pravilom kviz loterije Dobim
podarim
Spremembe dodatka k pravilom kviz loterije Dobim
podarim
Dodatek št. 13 k pravilom igre na srečo »Petica«

3616.

3620.
3621.
3622.

8612
8616

3623.
3624.

8616
8616
8616

3625.

BREZOVICA

Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Brezovica

8618

BREŽICE

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice

8618

KOČEVJE

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki

8623

KRANJ

Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Mestne občine
Kranj

8632

KRANJSKA GORA

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev na območju Občine Kranjska
Gora za območje urejanja Kranjska Gora – Prisank, z oznako KG/H4

8633

LJUBLJANA

Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za dele območij urejanja
CS 10/1 Tribuna, CS 10/2 Prule – Praprotnikova,
CS 10/6 Prule – KS, CS 1/49 Vožarski pot in
CT 56 Karlovška
Program priprave Občinskega lokacijskega načrta
za območje urejanja ŠS 2/2-1 Korotansko naselje
in del območja urejanja ŠS 2/2-2 Korotansko naselje

8634

8634

MAJŠPERK

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2004
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v
Občini Majšperk
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v
svet zavoda Osnovne šole Majšperk

8636
8636
8639

ŠKOFLJICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 4 Lavrica
(uradno prečiščeno besedilo)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 13 Želimlje (uradno prečiščeno besedilo)

VIDEM

Ugotovitveni sklep

8640
8647
8651
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