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DRŽAVNI ZBOR
1435.

Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
in nalogah delovnih teles Državnega zbora
Republike Slovenije (OdUNDTDZ-A)

Na podlagi prvega odstavka 33. člena in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04)
je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. marca
2006 sprejel

ODLOK
o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah
delovnih teles Državnega zbora Republike
Slovenije (OdUNDTDZ-A)
1.
V Odloku o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/04)
se v poglavju I na koncu 17. točke pika nadomesti z vejico,
za njo pa se doda nova 18. točka, ki se glasi:
"18. Komisija po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.".
2.
V poglavju II se za 17. točko doda nova 18. točka, ki
se glasi:
"18. Komisija po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo:
– opravlja naloge po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo;
– izvaja nadzor nad izvrševanjem določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo;
– zbira prijave o premoženjskem stanju funkcionarjev
na podlagi podatkov o premoženjskem stanju funkcionarjev
in podatke o njihovih dohodkih ter o tem vodi evidenco podatkov,
– spremlja uresničevanje določb o nezdružljivosti
osnovne funkcije z drugimi funkcijami funkcionarjev,

– spremlja uresničevanje določb o prepovedih oziroma
omejitvah pri sprejemanju daril in vodi evidenco seznamov
daril funkcionarjev,
– spremlja uresničevanje določb o omejitvah pri poslovanju po predpisih o javnih naročilih in vodi evidenco subjektov, za katere veljajo omejitve ter seznam subjektov objavlja v
Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani,
– predlaga uvedbo postopka o prekršku ter vodi evidenco podatkov o osebah, zoper katere je uveden postopek
o prekršku na podlagi Zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo,
– sprejme svoj poslovnik,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in svojim
poslovnikom.".
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3.
Komisija po Zakonu o preprečevanju korupcije iz
3. točke poglavja I odloka, ki je bila ustanovljena na podlagi
Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/02),
preneha z delom z dnem začetka uporabe Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
(Uradni list RS, št. 20/06), ko preneha delovati Komisija za
preprečevanje korupcije.
4.
Ta odlok začne veljati, ko ga sprejme Državni zbor
Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/115
Ljubljana, dne 29. marca 2006
EPA 804-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
1436.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
Za širjenje in poglabljanje prijateljskih odnosov med
Republiko Slovenijo in Republiko Ciper ter za plodno sodelovanje v mednarodnem okolju, podeljujem na diplomatskem
mednarodnem področju
Zlati red za zasluge

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 1. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije – ZOdl-UPB1
(Uradni list RS, št. 69/04) izdajam

Yiorgosu Lillikasu,
Christodoulosu Pashiardisu,
Korneliosu Korneliouju,

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za zasluge pri razvijanju in utrjevanju prijateljskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper, za tvorno
sodelovanje in vzajemno podporo pri včlanjevanju v Evropsko unijo in prispevek k vzpostavljanju dobrega sodelovanja
v mednarodnih organizacijah, podeljujem na diplomatskem
mednarodnem področju

Tasosu Tzionisu,
Sotosu Zackheosu
in
Athini Mavronicola.
Št. 996-01-2/2006
Ljubljana, dne 23. marca 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Red za izredne zasluge
Tassosu Papadopoulosu.
Št. 996-01-1/2006
Ljubljana, dne 23. marca 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

1437.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije – ZOdl-UPB1
(Uradni list RS, št. 69/04) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za zasluge pri razvijanju medparlamentarnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper, podeljujem na diplomatskem mednarodnem področju
Zlati red za zasluge
Demetrisu Christofiasu.
Za zasluge pri razvijanju prijateljskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper, podeljujem na diplomatskem mednarodnem področju
Zlati red za zasluge
Andreasu Christouju.
Za zasluge pri razvijanju prijateljskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper in uspešnem sodelovanju v mednarodnih organizacijah, podeljujem na diplomatskem mednarodnem področju
Zlati red za zasluge
Georgeu Iacovouju.

MINISTRSTVA
1438.

Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v
devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni
osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo), 38. člena Zakona
o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno
besedilo) in 8. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske
in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01) minister za šolstvo in
šport izdaja

PRAVILNIK
o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni
dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni šoli
z italijanskim učnim jezikom
1. člen
Ta pravilnik določa smer izobrazbe, ki jo morajo ob
izpolnjevanju drugih z zakonom določenih pogojev imeti
učitelji v dvojezični devetletni osnovni šoli in v devetletni
osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom za izvajanje tistih
delov programov, kjer predmetnika devetletne dvojezične
osnovne šole in devetletne osnovne šole z italijanskim
učnim jezikom določata druge predmete kot predmetnik
devetletne osnovne šole, oziroma je z zakonom omogočena
drugačna organizacija pouka kot v programu devetletne
osnovne šole.
2. člen
V tem pravilniku je kot izobrazba določen študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, 83/03 – uradno prečiščeno besedilo).
3. člen
S tem pravilnikom se določajo tudi predmeti, pri katerih
se za učitelje zagotavljajo programi profesionalnega usposabljanja.
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Predmeti in programi iz prvega odstavka tega člena so
navedeni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
Strokovni delavci se nadalje izobražujejo in usposabljajo v skladu s Pravilnikom o nadaljnjem izobraževanju in
usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
(Uradni list RS, št. 64/04).

obdobju ter v četrtem in petem razredu devetletne osnovne
šole z italijanskim učnim jezikom.
Kdor izpolnjuje pogoje za poučevanje slovenskega jezika v osnovni šoli po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje
slovenščino v vseh treh obdobjih devetletne osnovne šole z
italijanskim učnim jezikom.

4. člen
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

1.1.3. Madžarščina 1
Učitelj madžarščine 1 v prvem obdobju ter v četrtem
in petem razredu devetletne dvojezične osnovne šole je
lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz razrednega pouka.
Učitelj madžarščine 1 v šestem razredu in v tretjem
obdobju devetletne dvojezične osnovne šole je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz madžarščine.
Kdor izpolnjuje pogoje za učitelja razrednega pouka po
146. členu ZOFVI, lahko poučuje madžarščino 1 v prvem
obdobju ter četrtem in petem razredu devetletne dvojezične
osnovne šole.
Kdor izpolnjuje pogoje za poučevanje madžarskega
jezika v osnovni šoli po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje madžarščino 1 v šestem razredu in v tretjem obdobju devetletne
dvojezične osnovne šole.

5. člen
1. Učitelji
1.1. Učitelji skupnih predmetov
1.1.1. Slovenščina 1
Učitelj slovenščine 1 v prvem obdobju ter v četrtem
in petem razredu devetletne dvojezične osnovne šole je
lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz razrednega pouka.
Učitelj slovenščine 1 v šestem razredu in v tretjem obdobju devetletne dvojezične osnovne šole je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz slovenščine.
Kdor izpolnjuje pogoje za učitelja razrednega pouka
po 146. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno
besedilo – v nadaljevanju ZOFVI), lahko poučuje slovenščino
1 v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu devetletne
dvojezične osnovne šole.
Kdor izpolnjuje pogoje za poučevanje slovenskega jezika v osnovni šoli po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje slovenščino v šestem razredu in v tretjem obdobju devetletne
dvojezične osnovne šole.
1.1.2. Slovenščina 2
Učitelj slovenščine 2 v prvem obdobju devetletne dvojezične osnovne šole je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz razrednega pouka.
Učitelj slovenščine 2 v prvem obdobju devetletne dvojezične osnovne šole je lahko tudi:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz slovenščine.
Kdor izpolnjuje pogoje za učitelja razrednega pouka
po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje slovenščino 2 v prvem
obdobju devetletne dvojezične osnovne šole.
Kdor izpolnjuje pogoje za poučevanje slovenskega jezika v osnovni šoli po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje slovenščino 2 v prvem obdobju devetletne dvojezične osnovne
šole.
Učitelj slovenščine 2 v prvem obdobju ter v četrtem in
petem razredu devetletne osnovne šole z italijanskim učnim
jezikom je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz razrednega pouka.
Učitelj slovenščine 2 v prvem obdobju ter v četrtem in
petem razredu devetletne osnovne šole z italijanskim učnim
jezikom je lahko tudi:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz slovenščine.
Učitelj slovenščine 2 v šestem razredu in v tretjem obdobju devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom
je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz slovenščine.
Kdor izpolnjuje pogoje za učitelja razrednega pouka
po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje slovenščino 2 v prvem

1.1.4. Madžarščina 2
Učitelj madžarščine 2 v prvem obdobju ter v četrtem
in petem razredu devetletne dvojezične osnovne šole je
lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz razrednega pouka.
Učitelj madžarščine 2 v prvem obdobju ter v četrtem in
petem razredu devetletne dvojezične osnovne šole je lahko
tudi:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz madžarščine.
Učitelj madžarščine 2 v šestem razredu in v tretjem
obdobju devetletne dvojezične osnovne šole je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz madžarščine.
Kdor izpolnjuje pogoje za učitelja razrednega pouka po
146. členu ZOFVI, lahko poučuje madžarščino 2 v prvem
obdobju ter v četrtem in petem razredu devetletne dvojezične
osnovne šole.
Kdor izpolnjuje pogoje za poučevanje madžarskega
jezika v osnovni šoli po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje
madžarščino 2 v vseh treh obdobjih devetletne dvojezične
osnovne šole.
1.1.5. Italijanščina
Učitelj italijanščine v prvem obdobju ter v četrtem in
petem razredu devetletne osnovne šole z italijanskim učnim
jezikom je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz razrednega pouka (z italijanskim jezikom).
Učitelj italijanščine v šestem razredu in v tretjem obdobju devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom je
lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz italijanščine.
Kdor izpolnjuje pogoje za učitelja razrednega pouka
(z italijanskim jezikom) po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje
italijanščino v prvem obdobju ter četrtem in petem razredu
devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom.
Kdor izpolnjuje pogoje za poučevanje italijanščine v
osnovni šoli po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje italijanščino
v šestem razredu in v tretjem obdobju devetletne osnovne
šole z italijanskim učnim jezikom.
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1.1.6. Likovna vzgoja
Učitelj likovne vzgoje v prvem obdobju ter četrtem in
petem razredu devetletne dvojezične osnovne šole in devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka.
Učitelj likovne vzgoje v prvem obdobju ter četrtem in
petem razredu devetletne dvojezične osnovne šole in devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom je lahko
tudi:
– kdor je končal univerzitetni študijski program likovne
pedagogike, kiparstva ali slikarstva.
Učitelj likovne vzgoje v šestem razredu in v tretjem
obdobju devetletne dvojezične osnovne šole in devetletne
osnovne šole z italijanskim učnim jezikom je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program likovne
pedagogike, kiparstva ali slikarstva.
Kdor izpolnjuje pogoje za učitelja razrednega pouka
po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje likovno vzgojo v prvem
obdobju ter v četrtem in petem razredu devetletne dvojezične
osnovne šole in devetletne osnovne šole z italijanskim učnim
jezikom.
Kdor izpolnjuje pogoje za poučevanje likovne vzgoje
v osnovni šoli po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje likovno
vzgojo v vseh treh obdobjih devetletne dvojezične osnovne
šole in devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom.
1.1.7. Glasbena vzgoja
Učitelj glasbene vzgoje v prvem obdobju ter v četrtem in
petem razredu devetletne dvojezične osnovne šole in devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz razrednega pouka.
Učitelj glasbene vzgoje v prvem obdobju ter v četrtem in
petem razredu devetletne dvojezične osnovne šole in devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom je lahko tudi:
– kdor je končal univerzitetni študijski program glasbene
pedagogike.
Učitelj glasbene vzgoje v šestem razredu in v tretjem
obdobju devetletne dvojezične osnovne šole in devetletne
osnovne šole z italijanskim učnim jezikom je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program glasbene
pedagogike.
Kdor izpolnjuje pogoje za učitelja razrednega pouka po
146. členu ZOFVI, lahko poučuje glasbeno vzgojo v prvem
obdobju ter v četrtem in petem razredu devetletne dvojezične
osnovne šole in devetletne osnovne šole z italijanskim učnim
jezikom.
Kdor izpolnjuje pogoje za poučevanje glasbene vzgoje
v osnovni šoli po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje glasbeno
vzgojo v vseh treh obdobjih devetletne dvojezične osnovne
šole in devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom.
1.1.8. Športna vzgoja
Učitelj športne vzgoje v prvem obdobju ter v četrtem in
petem razredu devetletne dvojezične osnovne šole in devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka.
Učitelj športne vzgoje v prvem obdobju ter v četrtem in
petem razredu devetletne dvojezične osnovne šole in de-
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vetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom je lahko
tudi:
– kdor je končal univerzitetni študijski program športne
vzgoje.
Učitelj športne vzgoje v šestem razredu in v tretjem
obdobju devetletne dvojezične osnovne šole in devetletne
osnovne šole z italijanskim učnim jezikom je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program športne
vzgoje.
Kdor izpolnjuje pogoje za učitelja razrednega pouka po
146. členu ZOFVI, lahko poučuje športno vzgojo v prvem
obdobju ter v četrtem in petem razredu devetletne dvojezične
osnovne šole in devetletne osnovne šole z italijanskim učnim
jezikom.
Kdor izpolnjuje pogoje za poučevanje športne vzgoje
v osnovni šoli po 146. členu ZOFVI, lahko poučuje športno
vzgojo v vseh treh obdobjih devetletne dvojezične osnovne
šole in devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom.
1.2. Drugi učitelj v drugem in tretjem razredu
Drugi učitelj v drugem in tretjem razredu dvojezične
devetletne osnovne šole je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka.
Kdor izpolnjuje pogoje za učitelja razrednega pouka po
146. členu ZOFVI, je lahko drugi učitelj v drugem in tretjem
razredu devetletne dvojezične osnovne šole.
1.3. Učitelji izbirnih predmetov
MADŽARŠČINA
Literarni klub
Učitelj predmeta literarni klub je lahko:
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja madžarščine v tretjem obdobju dvojezične devetletne osnovne šole,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz primerjalne književnosti in literarne teorije.
Šolsko novinarstvo
Učitelj predmeta šolsko novinarstvo je lahko:
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja madžarščine v tretjem obdobju dvojezične osnovne šole,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz novinarstva ali bibliotekarstva.
6. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je ustrezna tudi
izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih
za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata
znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-68/2004
Ljubljana, dne 15. marca 2006
EVA 2005-3311-0084
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
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PRILOGA K PRAVILNIKU O SMERI IZOBRAZBE UČITELJEV V DEVETLETNI DVOJEZIČNI OSNOVNI ŠOLI IN DEVETLETNI
OSNOVNI ŠOLI Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM

Zap. št.

Predmet

Udeleženci programa

Program profesionalnega
usposabljanja

1.1.3.

madžarščina 1

učitelji predmeta madžarščina 1, ki izpolnjujejo
pogoje za učitelja razrednega pouka

program iz specialne didaktike
madžarščine
program iz madžarščine 1 in 2

1.1.4.

1439.

madžarščina 2

učitelji predmeta madžarščina 2, ki izpolnjujejo
pogoje za učitelja razrednega pouka, in učitelji,
ki so končali univerzitetni študijski program iz
madžarščine

Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev
in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih
programih srednjega poklicnega izobraževanja
s področja GRADBENIŠTVA

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo
in šport izdaja

PRAVILNIK
o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v izobraževalnih programih
srednjega poklicnega izobraževanja s področja
GRADBENIŠTVA
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti učitelji
strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka
in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju
strokovnih nalog v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja črkoslikar, dimnikar, izvajalec suhomontažne gradnje, kamnosek, pečar-keramik, slikopleskar,
strojnik gradbene mehanizacije, tesar in zidar, ki jih je sprejel
minister, pristojen za šolstvo, s Pravilnikom o izobraževalnem
programu srednjega poklicnega izobraževanja črkoslikar
(Uradni list RS, št. 75/04), Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja dimnikar (Uradni
list RS, št. 75/04), Pravilnikom o izobraževalnem programu
srednjega poklicnega izobraževanja izvajalec suhomontažne
gradnje (Uradni list RS, št. 75/04), Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja kamnosek (Uradni list RS, št. 75/04), Pravilnikom o izobraževalnem
programu srednjega poklicnega izobraževanja pečar-keramik (Uradni list RS, št. 75/04), Pravilnikom o izobraževalnem
programu srednjega poklicnega izobraževanja slikopleskar
(Uradni list RS, št. 75/04), Pravilnikom o izobraževalnem
programu srednjega poklicnega izobraževanja strojnik gradbene mehanizacije (Uradni list RS, št. 75/04), Pravilnikom o
izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja tesar (Uradni list RS, št. 75/04) in Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja zidar
(Uradni list RS, št. 75/04).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za
pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov
v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih

program iz specialne didaktike
madžarščine
program iz madžarščine 1 in 2

(Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) ali
končan javno veljavni izobraževalni program.
3. člen
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Gradbeništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva ali arhitekture ali visokošolski strokovni
študijski program gradbeništva.
2. Risanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva ali arhitekture ali visokošolski strokovni
študijski program gradbeništva.
Učitelj v izobraževalnih programih črkoslikar in slikopleskar je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski
program likovne pedagogike, slikarstva ali kiparstva.
Učitelj v izobraževalnih programih izvajalec suhomontažne gradnje in tesar je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni
ali visokošolski strokovni študijski program lesarstva.
Učitelj v izobraževalnem programu strojnik gradbene
mehanizacije je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni ali
visokošolski strokovni študijski program strojništva.
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke, je učitelj v 2. letniku izobraževalnega programa strojnik gradbene
mehanizacije lahko le, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
3. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva ali arhitekture ali visokošolski strokovni
študijski program gradbeništva.
Učitelj v izobraževalnih programih izvajalec suhomontažne gradnje in tesar je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni
ali visokošolski strokovni študijski program lesarstva.
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke, je učitelj
v izobraževalnem programu strojnik gradbene mehanizacije
lahko le, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni
študijski program gradbeništva ali strojništva.
4. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor:
– je končal višješolski študijski program gradbeništva
ali
– je končal izobraževalni program višjega strokovnega
izobraževanja gradbeništvo ali
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– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic gradbeni
tehnik
in ima srednjo poklicno izobrazbo za poklic, za katerega izobražuje izobraževalni program, v katerem poučuje.
Učitelj v izobraževalnem programu črkoslikar je lahko
tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic aranžerski tehnik ali industrijski oblikovalec.
Učitelj v izobraževalnem programu strojnik gradbene
mehanizacije je lahko tudi, kdor:
– je končal višješolski študijski program strojništva ali
– je končal izobraževalni program višjega strokovnega
izobraževanja strojništvo ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic strojni tehnik
in ima srednjo poklicno izobrazbo za poklic strojnik gradbene
mehanizacije.
Učitelj v izobraževalnem programu tesar je lahko tudi,
kdor:
– je končal višješolski študijski program lesarstva ali,
– je končal izobraževalni program višjega strokovnega
izobraževanja lesarstvo ali,
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic lesarski
tehnik
in ima srednjo poklicno izobrazbo za poklic tesar.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja gradbeništva.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika
izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v izobraževalnih programih srednjega
poklicnega izobraževanja gradbinec II, zaključna gradbena
dela, dimnikar oziroma strojnik gradbene mehanizacije, lahko
še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
6. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev
specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa:
– gradbinec II (IV/32), ki ga je sprejel Strokovni svet RS
za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991,
– zaključna gradbena dela (IV/33), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne
23. 5. 1991,
– dimnikar (IV/34), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za
vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in
– strojnik gradbene mehanizacije (IV/35), ki ga je sprejel
Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z
dne 23. 5. 1991
se uporabljajo do izteka navedenih programov.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-44/2005
Ljubljana, dne 24. januarja 2006
EVA 2005-3311-0087
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
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Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev
in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih
programih za pridobitev srednje strokovne
izobrazbe GRADBENI TEHNIK

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo
in šport izdaja

PRAVILNIK
o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v izobraževalnih programih
za pridobitev srednje strokovne izobrazbe
GRADBENI TEHNIK
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti učitelji
strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka
in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju
strokovnih nalog v izobraževalnem programu srednjega
strokovnega izobraževanja gradbeni tehnik in v izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja gradbeni tehnik, ki ju je sprejel minister, pristojen za šolstvo, z
Odredbo o izobraževalnem programu za pridobitev srednje
strokovne izobrazbe geodetski tehnik, zobotehnik, farmacevtski tehnik in gradbeni tehnik (Uradni list RS, št. 12/01)
in s Pravilnikom o izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja gradbeni tehnik (Uradni list RS, št.
75/04).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za
pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov
v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih
(Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) ali
končan javno veljavni izobraževalni program.
3. člen
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Materiali
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program gradbeništva, gospodarskega inženirstva (smer
– gradbeništvo), arhitekture, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije ali visokošolski strokovni študijski program
gradbeništva ali kemijske tehnologije.
Laborant je lahko, kdor je opravil splošno maturo z izbirnim predmetom kemija, lahko pa tudi, kdor je končal izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,
ki je vseboval najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s
kemijskega predmetnega področja.
2. Opisna geometrija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva, gospodarskega inženirstva (smer – gradbeništvo), arhitekture ali geodezije ali visokošolski strokovni
študijski program gradbeništva ali geodezije.
3. Visoke zgradbe
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva, gospodarskega inženirstva (smer – gradbeništvo) ali arhitekture ali visokošolski strokovni študijski
program gradbeništva.
4. Gradbena mehanika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva, gospodarskega inženirstva (smer – grad-
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beništvo) ali arhitekture ali visokošolski strokovni študijski
program gradbeništva.
5. Beton
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva, gospodarskega inženirstva (smer – gradbeništvo) ali arhitekture ali visokošolski strokovni študijski
program gradbeništva.
6. Geodezija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program gradbeništva ali gospodarskega inženirstva (smer
– gradbeništvo) ali visokošolski strokovni študijski program
gradbeništva ali geodezije.
7. Nizke zgradbe
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva, gospodarskega inženirstva (smer – gradbeništvo), arhitekture ali geologije ali visokošolski strokovni
študijski program gradbeništva.
8. Kalkulacije in poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva, gospodarskega inženirstva (smer – gradbeništvo) ali arhitekture ali visokošolski strokovni študijski
program gradbeništva.
9. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva, gospodarskega inženirstva (smer – gradbeništvo) ali arhitekture ali visokošolski strokovni študijski
program gradbeništva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s
področja gradbeništva.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika
izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v izobraževalnem programu srednjega
strokovnega izobraževanja gradbeni tehnik, lahko še naprej
opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika
izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu gradbeni tehniki (V/14), ki
ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na
17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljeni v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi
tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še
naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
6. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev
specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo
imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu gradbeni
tehnik (Uradni list RS, št. 69/01).
8. člen
Določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa
gradbeni tehnik (V/14), ki ga je sprejel Strokovni svet RS
za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991, se
uporabljajo do izteka navedenega programa.
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9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-45/2005
Ljubljana, dne 24. januarja 2006
EVA 2005-3311-0086
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

1441.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o smeri in stopnji izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
izobraževalnih programih EKONOMSKI
TEHNIK

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo
in šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v izobraževalnih programih
EKONOMSKI TEHNIK
1. člen
Besedilo 1. člena Pravilnika o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih
programih ekonomski tehnik (Uradni list RS, št. 83/03) se
spremeni tako, da se glasi:
"Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti učitelji
strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka
in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju
strokovnih nalog v izobraževalnih programih srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik, ekonomski tehnik
s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v
slovenski Istri, ekonomski tehnik z italijanskim učnim jezikom
na narodno mešanem območju v slovenski Istri, ekonomski
tehnik za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem
učnem jeziku, ekonomski tehnik prilagojen za gibalno ovirane
dijake, ekonomski tehnik prilagojen za slepe in slabovidne dijake, v izobraževalnih programih poklicno-tehniškega izobraževanja ekonomski tehnik, ekonomski tehnik s slovenskim
učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski
Istri, ekonomski tehnik z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, ekonomski tehnik
za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem
jeziku, ekonomski tehnik prilagojen za gibalno ovirane dijake,
ekonomski tehnik prilagojen za slepe in slabovidne dijake
in v izobraževalnih programih poklicnega tečaja ekonomski
tehnik in ekonomski tehnik z italijanskim učnim jezikom na
narodno mešanem območju v slovenski Istri, ki jih je sprejel
minister za šolstvo, znanost in šport z Odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe
(tehniško in drugo strokovno izobraževanje) (Uradni list RS,
št. 1/00), Odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ekonomski tehnik, gostinski
tehnik in turistični tehnik za izvajanje na narodno mešanem
območju (Uradni list RS, št. 35/00), Odredbo o izobraževalnih
programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ekonomski tehnik za izvajanje na narodno mešanem območju
(Uradni list RS, št. 78/00), Odredbo o izobraževalnih programih srednje strokovne izobrazbe ekonomski tehnik, prilagojen za mladostnike s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št.
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35/00), Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega
strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje) (Uradni list RS, št. 52/03), Pravilnikom
o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje)
za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS,
št. 52/03), ki določa izvajanje izobraževalnega programa v
slovenskem učnem jeziku, Pravilnikom o izobraževalnem
programu srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski
tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje) za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 52/03), ki določa
izvajanje izobraževalnega programa v italijanskem učnem
jeziku, Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega
strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje) za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 52/03), ki določa dvojezično izvajanje
izobraževalnega programa v slovenskem in madžarskem
učnem jeziku, Pravilnikom o izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja ekonomski tehnik za gibalno
ovirane dijake (Uradni list RS, št. 52/03), Pravilnikom o izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja
ekonomski tehnik za slepe in slabovidne dijake (Uradni list
RS, št. 52/03), Pravilnikom o izobraževalnem programu ekonomski tehnik (poklicni tečaj) (Uradni list RS, št. 75/04) in
Pravilnikom o izobraževalnem programu ekonomski tehnik
za izvajanje na narodno mešanem območju (poklicni tečaj)
(Uradni list RS, št. 75/04)."
2. člen
V 4. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
"2. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov ali
kdor je končal visokošolski strokovni študijski program visoke
poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale ali organizacije
in managementa.",
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
"9. Upravno poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program prava, politologije (smer – analiza politik in javna
uprava) ali uprave ali visokošolski strokovni študijski program
upravljanja in poslovanja ali uprave.",
13. točka se spremeni tako, da se glasi:
"13. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program ekonomije, prava, organizacije in managementa sistemov, uprave, računalništva in informatike ali računalništva
ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa,
upravljanja in poslovanja, komerciale, organizacije in managementa, uprave, računalništva in informatike ali tehnologije prometa (smer – poštni promet) ali višješolski študijski
program strojepisja in stenografije, ekonomije, uprave ali
tehnologije prometa ali študijski program višjega strokovnega
izobraževanja komercialist, računovodja, poslovni sekretar
ali poštni promet.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja ekonomije.".
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-59/2005
Ljubljana, dne 15. marca 2006
EVA 2006-3311-0021
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
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Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev
in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih
programih za pridobitev srednje strokovne
izobrazbe PROMETNI TEHNIK

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo
in šport izdaja

PRAVILNIK
o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v izobraževalnih programih
za pridobitev srednje strokovne izobrazbe
PROMETNI TEHNIK
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti učitelji
strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in
drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnih programih srednjega strokovnega
izobraževanja prometni tehnik in prometni tehnik s slovenskim
učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri,
v izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja
prometni tehnik in v izobraževalnem programu poklicnega tečaja prometni tehnik, ki jih je sprejel minister, pristojen za šolstvo, z
Odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tehniško in drugo strokovno izobraževanje)
(Uradni list RS, št. 69/98), z Odredbo o izobraževalnem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe prometni tehnik
za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št.
12/01), s Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega
strokovnega izobraževanja prometni tehnik (poklicno-tehniško
izobraževanje) (Uradni list RS, št. 131/03) in s Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja
prometni tehnik (poklicni tečaj) (Uradni list RS, št. 131/03).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za
pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov
v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih
(Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) ali
končan javno veljavni izobraževalni program.
3. člen
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Poznavanje blaga
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, tehnologije prometa ali prometa ali visokošolski strokovni
študijski program kemijske tehnologije, tehnologije prometa
ali prometa.
2. Ekonomika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program ekonomije, organizacije in managementa sistemov
ali logistike sistemov ali kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, komerciale, upravljanja in
poslovanja, organizacije in managementa, ali gospodarske
in tehniške logistike.
3. Tehnologija prometa
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski
strokovni študijski program tehnologije prometa ali prometa.
4. Transportna sredstva
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program tehnologije prometa, prometa, strojništva ali gospodar-
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skega inženirstva, smer – strojništvo, ali visokošolski strokovni
študijski program tehnologije prometa, prometa ali strojništva.
5. Tehnika in varnost
Učitelj v 1. in 2. letniku srednjega strokovnega izobraževanja in v 1. letniku poklicno-tehniškega izobraževanja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program tehnologije
prometa, prometa, strojništva ali gospodarskega inženirstva,
smer – strojništvo, ali visokošolski strokovni študijski program
tehnologije prometa, prometa ali strojništva.
Učitelj v 1. letniku srednjega strokovnega izobraževanja je
lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva ali gospodarskega inženirstva, smer – gradbeništvo, ali
visokošolski strokovni študijski program gradbeništva.
Učitelj v 3. letniku srednjega strokovnega izobraževanja
in v 2. letniku poklicno-tehniškega izobraževanja je lahko,
kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski
program tehnologije prometa ali prometa.
Učitelj v 4. letniku srednjega strokovnega izobraževanja
in v 2. letniku poklicno-tehniškega izobraževanja je lahko,
kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva ali
gospodarskega inženirstva, smer – gradbeništvo, ali visokošolski strokovni študijski program gradbeništva.
6. Špedicija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program ekonomije, organizacije in managementa sistemov,
logistike sistemov, tehnologije prometa ali prometa ali kdor
je končal visokošolski strokovni študijski program visoke
poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale, organizacije in
managementa, gospodarske in tehniške logistike, tehnologije
prometa ali prometa.
7. Praktični pouk – poznavanje blaga
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, tehnologije prometa ali prometa ali visokošolski strokovni
študijski program kemijske tehnologije, tehnologije prometa
ali prometa ali višješolski študijski program kemije, kemijske
tehnologije ali tehnologije prometa ali višješolski študijski
program višjega strokovnega izobraževanja promet.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja prometne ali kemijske dejavnosti.
8. Praktični pouk – ekonomika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov ali
logistike sistemov ali kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije,
podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale, organizacije in managementa ali gospodarske in
tehniške logistike ali višješolski študijski program ekonomije,
organizacije dela ali tehnologije prometa ali višješolski študijski
program višjega strokovnega izobraževanja komercialist.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja poslovanja ali organizacije dela.
9. Praktični pouk – tehnologija in promet
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program tehnologije prometa ali
prometa ali višješolski študijski program tehnologije prometa
ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja promet.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja prometa.
10. Praktični pouk – tehnika in varnost
Učitelj v 1. in 2. letniku srednjega strokovnega izobraževanja ter 1. letniku poklicno-tehniškega izobraževanja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program tehnologije
prometa, prometa, strojništva ali gospodarskega inženirstva,
smer – strojništvo, ali visokošolski strokovni študijski program
tehnologije prometa, prometa ali strojništva ali višješolski
študijski program tehnologije prometa ali strojništva ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja
promet ali strojništvo.
Učitelj v 1. letniku srednjega strokovnega izobraževanja
je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program
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gradbeništva ali gospodarskega inženirstva, smer – gradbeništvo, ali visokošolski strokovni študijski program gradbeništva ali višješolski študijski program gradbeništva ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja
gradbeništvo.
Učitelj v 3. letniku srednjega strokovnega izobraževanja
in v 2. letniku poklicno-tehniškega izobraževanja je lahko,
kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program tehnologije prometa ali prometa ali višješolski
študijski program tehnologije prometa ali višješolski študijski
program višjega strokovnega izobraževanja promet.
Učitelj v 4. letniku srednjega strokovnega izobraževanja
in v 2. letniku poklicno-tehniškega izobraževanja je lahko,
kdor je končal univerzitetni študijski program gradbeništva ali
gospodarskega inženirstva, smer – gradbeništvo, ali visokošolski strokovni študijski program gradbeništva ali višješolski
študijski program gradbeništva ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja gradbeništvo.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja organizacije prevoza ali vzdrževanja prevoznih sredstev
ali naprav za pretovarjanje ali logistike.
11. Praktični pouk – špedicija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program ekonomije, organizacije in managementa sistemov,
logistike sistemov, tehnologije prometa ali prometa ali kdor
je končal visokošolski strokovni študijski program visoke
poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale, organizacije in
managementa, gospodarske in tehniške logistike, tehnologije
prometa ali prometa ali višješolski študijski program ekonomije, organizacije dela ali tehnologije prometa ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja promet.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja špedicije, zavarovanja ali carinjenja blaga.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika
izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v izobraževalnih programih srednjega strokovnega izobraževanja prometni tehnik in prometni
tehnik s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem
območju v slovenski Istri, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete
tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
6. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev
specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati
Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in
drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 3/00) in Odredba o smeri in
stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi
strokovni delavci v programu prometni tehnik (si) (Uradni list
RS, št. 69/01).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-57/2005
Ljubljana, dne 15. marca 2006
EVA 2006-3311-0020
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
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Pravilnik o oskrbi s pitno vodo

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 in 20/06), drugega odstavka 126. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02,
110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) in osmega
odstavka 152. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja minister
za okolje in prostor

PRAVILNIK
o oskrbi s pitno vodo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa zahteve za oskrbo s pitno vodo,
ki morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s
pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna služba) in pri lastni
oskrbi prebivalcev s pitno vodo.
(2) Ta pravilnik določa tudi vsebino:
– evidence vodovodov in njihovih upravljavcev,
– operativnega programa varstva okolja, ki se nanaša
na oskrbo s pitno vodo,
– evidence opravljanja storitev javne službe in lastne
oskrbe s pitno vodo,
– katastra javnega vodovoda,
– programa oskrbe s pitno vodo in
– poročila o izvajanju javne službe.
2. člen
(uporaba storitev javne službe)
(1) S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s
pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v
njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo
živali.
(2) Za storitve javne službe se ne šteje oskrba s pitno
vodo nestanovanjsih prostorov v stanovanjskih stavbah in
oskrba s pitno vodo nestanovanjskih stavb in gradbenih
inženirskih objektov, če:
1. iz vode nastaja zaradi njene rabe industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo,
2. je namen rabe vode proizvodnja pijač,
3. se voda rabi za tehnološke namene, pri katerih je
voda pretežna sestavina proizvodov,
4. se voda rabi za polnjenje bazenskih kopališč ali
5. se voda rabi za namakanje ali pranje površin, ki niso
javne površine.
(3) Ne glede na določbe 1. točke prejšnjega odstavka
se za storitve javne službe šteje oskrba s pitno vodo stavb ali
gradbenih inženirskih objektov, v katerih se opravljajo storitve
državnih in občinskih javnih služb.
(4) Storitve javne službe opravljajo izvajalci storitev javne službe v obliki in na način, določen s predpisom, ki ureja
gospodarske javne službe.
3. člen
(območja izvajanja oskrbe s pitno vodo)
(1) Občina mora zagotavljati izvajanje storitev javne
službe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju,
razen na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine, in
poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem
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ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj
kot 10 m3 pitne vode na dan.
(2) Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko
izvaja na območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne
zagotavlja v okviru storitev javne službe, če je vodovod v
zasebni lasti, vodni vir pa oskrbuje:
– poselitveno območje z manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe
s pitno vodo, manjšo od 10 m3 pitne vode na dan, ali
– stavbe na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske
višine.

men:

4. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

1. pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja
pitno vodo;
2. obdelava vode je filtriranje, čiščenje in dezinfekcija
vode iz vodnega vira, ki je namenjen oskrbi s pitno vodo;
3. odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se odčitava
poraba pitne vode posameznega porabnika pitne vode. Na
posamezno odjemno mesto je lahko priključeno več porabnikov pitne vode, če je v skladu z določbami stanovanjskega
zakona zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi;
4. javna površina je površina objekta ali dela objekta
državne ali lokalne gospodarske javne infrastrukture, ki ima
status grajenega javnega dobra po predpisih, ki urejajo graditev objektov. Za javno površino štejejo tudi površine javnih
zelenic in površine zemljišč v javnih parkih;
5. sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu:
vodovod) je sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi,
črpališča, vodohrani in čistilne naprave, ter oprema, kot so
priključki in hidranti, ki pretežni del rednega obratovanja deluje kot samostojen vodovodni sistem, hidravlično ločen od
drugih vodovodov;
6. sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so objekti za dvigovanje
ali zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na
sekundarnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno
priključevanje stavb na posameznem poselitvenem območju.
V sekundarni vodovod je vključeno tudi vodovodno omrežje,
vključno z zunanjimi hidranti, in vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih površin. Gradbeni inženirski objekti in oprema
sekundarnega vodovoda so občinska gospodarska javna
infrastruktura. Priključki stavb na sekundarni vodovod niso
objekti oziroma oprema javne infrastrukture;
7. primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi
povezani tehnološki objekti, kot so objekti za obdelavo vode,
vodohrani in črpališča, ki so namenjeni transportu pitne vode
od enega ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda.
Gradbeni inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda
so občinska gospodarska javna infrastruktura;
8. transportni vodovod je del vodovoda, na katerem ni
priključkov neposrednih porabnikov pitne vode in je namenjen za transport vode na večje razdalje od vodnih virov do
primarnega vodovoda;
9. lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba
prebivalcev s pitno vodo na podlagi vodnega dovoljenja,
izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami,
na območjih, kjer se storitve javne službe ne izvajajo;
10. zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti in
oprema so v lasti oseb zasebnega prava in namenjeni lastni
oskrbi prebivalcev s pitno vodo;
11. javni vodovod je vodovod, ki ga sestavlja en ali več
sekundarnih vodovodov, lahko pa tudi en ali več primarnih ali transportnih vodovodov in je namenjen kot občinska
gospodarska javna infrastruktura opravljanju storitev javne
službe;
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12. oskrbovalno območje je eno ali več poselitvenih
območij skupaj, ki ga s pitno vodo oskrbuje posamezni vodovod;
13. hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in
naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo dovaja
do zunanjih hidrantov, ki se uporabljajo za gašenje požara ali
se nanje priključijo gasilna vozila z vgrajenimi črpalkami ali
prenosne gasilne črpalke;
14. upravljavec vodovoda je oseba, ki je v skladu s
predpisom občine, ki ureja izvajanje javne službe na njenem
območju, pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo
vodovoda zaradi opravljanja storitev javne službe, in oseba,
ki so jo prebivalci, ki se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe
prebivalcev s pitno vodo, pooblastili za upravljanje z zasebnim vodovodom;
15. obstoječe poselitveno območje je naselje in območje, ki je z ustreznim prostorskim aktom, uveljavljenim najpozneje do 31. decembra 2005, določeno za širitev naselja;
16. predvideno poselitveno območje je v skladu s predpisi s področja urejanja prostora določeno območje za širitev
naselja, razen območij iz prejšnje točke;
17. vodovarstveno območje je območje, kot ga določa
predpis, ki ureja varstvo vode, namenjene oskrbi s pitno
vodo;
18. obstoječa stavba je stavba, za katero je postalo
izdano gradbeno dovoljenje dokončno najpozneje ob uveljavitvi tega pravilnika;
19. kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca o objektih gospodarske javne infrastrukture;
20. zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je
evidenca zbirnih podatkov o omrežjih in objektih gospodarske
javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike
Slovenije na podlagi zakona, ki ureja urejanje prostora.

II. UPRAVLJANJE VODOVODOV
5. člen
(določitev upravljavca vodovoda)
(1) Občina v predpisu, ki ureja izvajanje javne službe
oskrbe s pitno vodo, določi območja, kjer se opravlja oskrba
s pitno vodo s storitvami javne službe, in območja, kjer se
opravlja lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo.
(2) V predpisu iz prejšnjega odstavka občina ali več
občin skupaj za isto oskrbovalno območje določi tudi način izbora oziroma določanja upravljavcev vodovodov, pri
čemer lahko transportne, primarne ali sekundarne vodovode istega javnega vodovoda upravljajo različni upravljavci
vodovodov.
(3) Pri določitvi upravljavcev zasebnih vodovodov mora
občina upoštevati, da mora imeti zasebni vodovod upravljavca, če oskrbuje več kot pet stanovanjskih stavb, v katerih
prebivajo prebivalci s stalnim prebivališčem, ali če oskrbuje s
pitno vodo stavbo ali več stavb, v katerih se izvaja gostinska,
turistična ali živilska dejavnost.
(4) Za upravljavca zasebnega vodovoda občina potrdi
pravno ali fizično osebo, s katero so lastniki zasebnega
vodovoda sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda.
(5) Če med osebami, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s
pitno vodo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo,
ni doseženega soglasja o upravljavcu zasebnega vodovoda, občina za upravljavca zasebnega vodovoda določi
izvajalca javne službe, ki oskrbuje sosednja poselitvena
območja.
(6) Če med občinami, ki jih javni vodovod oskrbuje s
pitno vodo, ni doseženega soglasja o upravljavcu celotnega
javnega vodovoda ali njegovega dela, ministrstvo naloži z
odločbo županom izvedbo potrebnih ukrepov v skladu z
določbami zakona, ki ureja lokalno samoupravo.
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6. člen
(vodno dovoljenje za rabo vode za oskrbo s pitno vodo iz
javnega vodovoda)
(1) Za rabo vode iz vodnega vira za oskrbo s pitno
vodo iz javnega vodovoda je treba pridobiti vodno dovoljenje
v skladu s predpisi, ki urejajo vode (v nadaljnjem besedilu:
vodno dovoljenje).
(2) Vodno dovoljenje mora pridobiti občina oziroma več
občin, če so objekti in oprema javnega vodovoda v njeni
oziroma njihovi lasti ali lasti pravne osebe javnega prava, ki
jo je ustanovila občina oziroma več občin.
(3) Če javni vodovod oskrbuje s pitno vodo več občin,
pridobijo vodno dovoljenje za rabo vode iz vodnega vira ali
več vodnih virov, ki zagotavljajo vodo javnemu vodovodu, vse
občine, ki jih ta vodovod oskrbuje, pravica rabe količin pitne
vode iz vodnega vira ali več vodnih virov pa se posamezni
občini v vodnem dovoljenju določi glede na količino pitne
vode, ki je na območju posamezne občine dobavljena porabnikom pitne vode v okviru storitev javne službe.
(4) Vodno dovoljenje pridobi občina tudi za vodovod, ki
je v lasti oseb, ki niso osebe iz drugega odstavka tega člena,
če so cevovodi in oprema vodovoda namenjeni opravljanju
storitev javne službe.
7. člen
(vodno dovoljenje za rabo vode za lastno oskrbo s pitno
vodo)
(1) Za rabo vode iz vodnega vira, namenjenega lastni
oskrbi prebivalcev s pitno vodo iz zasebnega vodovoda,
morajo pridobiti vodno dovoljenje lastniki vseh stavb, ki jih
zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo.
(2) Če je lastnikov posamezne stanovanjske stavbe,
ki jih zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo, več, se vodno
dovoljenje glasi na lastnika oziroma lastnike, ki so kot lastniki
stanovanjske stavbe navedeni v vlogi za pridobitev vodnega
dovoljenja za rabo vode za oskrbo s pitno vodo iz zasebnega
vodovoda.
(3) Če se namerava na zasebni vodovod priključiti stavba v lasti osebe, ki ni imetnik vodnega dovoljenja za rabo
vode zaradi oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda,
mora lastnik oziroma lastniki stavbe pridobiti vodno dovoljenje za rabo vode iz tega zasebnega vodovoda.
(4) Če je stavba, ki se namerava priključiti na zasebni
vodovod šesta stanovanjska stavba ali stavba, v kateri se
izvaja gostinska, turistična ali živilska dejavnost, ministrstvo,
pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), izda vodno dovoljenje iz prejšnjega odstavka, če je občina določila ali potrdila upravljavca zasebnega vodovoda.
(5) Če se namerava na vodni vir, ki napaja zasebni
vodovod, ali neposredno na zasebni vodovod priključiti nestanovanjska stavba ali gradbeni inženirski objekt, za katerega se oskrba s pitno vodo v skladu z drugim odstavkom 2.
člena tega pravilnika ne šteje za storitev javne službe, mora
upravljavec take stavbe ali gradbenega inženirskega objekta
pridobiti posebno vodno dovoljenje za rabo vode za namene
izvajanja svoje dejavnosti.
(6) Ne glede na določbe prvega do petega odstavka
tega člena ministrstvo izda vodno dovoljenje občini, če se
mora zaradi novega priklopa stavbe na zasebni vodovod v
skladu z določbami tega pravilnika oskrba s pitno vodo izvajati v obliki storitev javne službe, ker je število s pitno vodo
oskrbovanih prebivalcev s stalnim prebivališčem preseglo
50 ali ker je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo
presegla 10 m3 pitne vode na dan.
(7) V primeru iz prejšnjega odstavka mora občina za
upravljavca vodovoda določiti osebo, ki opravlja na vodovodu
storitve javne službe, objekti in oprema do tedaj zasebnega
vodovoda pa pridobi status objektov in opreme javnega vodovoda.
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8. člen
(vsebina vloge za izdajo vodnega dovoljenja)
(1) 	Če gre za zasebni vodovod, je treba v vlogi za
pridobitev vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnega vira,
namenjenega oskrbi s pitno vodo, poleg podatkov, ki jih določajo predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, navesti tudi:
1. oznako zasebnega vodovoda, ki rabi vodo iz vodnega vira, oziroma njegovo identifikacijsko številko, če gre za
priključitev na obratujoči zasebni vodovod;
2. oskrbovalno območje zasebnega vodovoda;
3. hišne številke stanovanjskih stavb, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo, in imena ter naslove lastnikov
teh stavb oziroma v primeru večstanovanjske stavbe imena
in naslove vseh etažnih lastnikov;
4. število prebivalcev s stalnim prebivališčem, ki jih
oskrbuje zasebni vodovod, in
5. letno količino pitne vode, ki jo iz vodnega vira porabniki pitne vode porabijo.
(2) Če gre za javni vodovod, je treba v vlogi za pridobitev vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnega vira, namenjenega oskrbi s pitno vodo, poleg podatkov, ki jih določajo
predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, navesti tudi:
1. oskrbovalno območje javnega vodovoda;
2. število prebivalcev s stalnim prebivališčem, ki jih
oskrbuje javni vodovod;
3. letno količino pitne vode, ki jo iz vodnega vira porabniki pitne vode porabijo, in
4. delež pitne vode iz vodnega vira, izražen v odstotkih
letne količine pitne vode iz prejšnje točke, ki ni dobavljena
porabnikom pitne vode kot storitev javne službe.
9. člen
(evidenca upravljavcev vodovodov)
(1) Ministrstvo vodi evidenco o upravljavcih javnih vodovodov.
(2) Občine morajo zaradi vodenja evidenc o upravljavcih javnih vodovodov sporočiti ministrstvu vsako spremembo
o upravljavcih javnih vodovodov.
(3) Evidenca o upravljavcih javnih vodovodov vsebuje
podatke o:
1. firmi oziroma imenu in sedežu upravljavca javnega
vodovoda,
2. občinskih aktih, ki se nanašajo na oskrbo s pitno vodo
in na izbor oziroma določitev upravljavcev vodovodov.
(4) Evidenco o upravljavcih javnih vodovodov ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.
10. člen
(evidenca vodovodov)
(1) Ministrstvo vodi evidenco o javnih in zasebnih vodovodih.
(2) Upravljavci vodovodov morajo zaradi vodenja evidenc o vodovodih poročati ministrstvu.
(3) Evidenca o vodovodih vsebuje podatke o:
1. oskrbovalnemu območju in poselitvenih območjih ter
številu prebivalcev s stalnim prebivališčem na oskrbovalnemu območju,
2. tehničnih lastnostih in skupni dolžini cevovodov vodovoda,
3. vodnih virih, ki napajajo posamezni vodovod,
4. pravici rabe vode za oskrbo s pitno vodo na podlagi
vodnih dovoljenj,
5. rabi in namenu rabe pitne vode iz vodovodov, ki se v
skladu z drugim odstavkom 2. člena tega pravilnika ne šteje
za rabo v okviru storitev javne službe,
6. letni rabi vode za oskrbo s pitno vodo ter kazalcih
oskrbe s pitno vodo iz poročil o izvajanju javne službe.
(4) Podatki iz evidence o vodovodih niso javno dostopni, neposreden dostop do evidence pa je omogočen mini-
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strstvu, pristojnemu za zdravje, in ministrstvu, pristojnemu
za obrambo.
III. OPREMLJENOST NASELIJ Z VODOVODI
11. člen
(opremljenost naselij)
(1) Poselitveno območje z gostoto prebivalstva s stalnim prebivališčem več kot 5 prebivalcev na ha površine mora
biti opremljeno z enim, funkcionalno zaokroženim javnim vodovodom, če je število prebivalcev, ki stalno prebivajo na tem
območju, večje od 50, ali če je letna povprečna zmogljivost
oskrbe s pitno vodo večja od 10 m3 pitne vode na dan.
(2) Poselitveno območje z gostoto prebivalstva s stalnim
prebivališčem manj kot 5 prebivalcev na ha površine mora
biti opremljeno z enim ali več vodovodi, ki jih upravljajo:
– izvajalci javne službe, če na oskrbovalnemu območju
posameznega vodovoda stalno prebiva več kot 50 prebivalcev ali če letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo
presega 10 m3 pitne vode na dan, ali
– upravljavci zasebnih vodovodov, namenjenih lastni
oskrbi s pitno vodo, če niso izpolnjeni pogoji oskrbe iz prejšnje alinee.
(3) Na poselitvenem območju nad 1500 m nadmorske
višine ni treba zagotavljati opremljenosti z javnim vodovodom.
(4) Na poselitvenem območju iz prvega in drugega odstavka tega člena je treba zagotoviti vgradnjo hidrantov na
sekundarnem vodovodu ali izjemoma na primarnem vodovodu v skladu s predpisom, ki na področju varstva pred požari
ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij.
(5) Če je hidrantno omrežje sekundarni vodovod z vgrajenimi hidranti, je tako omrežje javno hidrantno omrežje, ki ga
upravlja izvajalec javne službe.
(6) Če je hidrantno omrežje zasebni vodovod z vgrajenimi hidranti, je tako omrežje zasebno hidrantno omrežje, ki
ga upravlja upravljavec zasebnega vodovoda.
12. člen
(operativni program)
(1) Oskrbovalna območja iz prejšnjega člena se podrobneje določijo v operativnem programu varstva okolja, ki
se nanaša na oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu:
operativni program) in ga sprejme vlada v skladu z zakonom,
ki ureja varstvo okolja.
(2) V operativnem programu se vodovodi razvrstijo
glede na velikost oskrbe s pitno vodo v naslednje skupine
vodovodov:
1. zasebni vodovodi, namenjeni lastni oskrbi s pitno
vodo, brez upravljavcev vodovoda;
2. zasebni vodovodi, namenjeni lastni oskrbi s pitno
vodo, z upravljavci vodovoda;
3. funkcionalno zaokroženi javni vodovodi z enim ali
več vodnimi viri;
4. javni vodovodi s priključkom na transportni vodovod;
5. medobčinski javni vodovodi za oskrbo pitne vode na
območju več občin;
6. medobčinski javni vodovodi, katerim transport pitne
vode od vodnih virov do primarnih oziroma sekundarnih vodovodov zagotavlja transportni vodovod, in
7. transportni vodovodi.
(3) Glede na razvrstitev vodovodov v skupine iz prejšnjega odstavka se v operativnem programu za vodovode
določijo obseg in roki za izvedbo:
1. ukrepov varstva vodnih virov posameznih vodovodov
pred onesnaženjem;
2. monitoringa kakovosti podzemne vode oziroma površinske vode, ki se uporablja za vodni vir oskrbe s pitno vodo;
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3. ukrepov zmanjšanja vodnih izgub v vodovodu;
4. ukrepov zagotavljanja rezervnih vodnih virov;
5. ukrepov doseganja tehničnih standardov oskrbe s
pitno vodo;
6. ukrepov za zmanjšanje zunanjih okoljskih stroškov, ki
nastajajo zaradi preprečevanja in zmanjševanja onesnaževanja vode, namenjene oskrbi s pitno vodo;
7. primerjalne analize cen storitev javne službe;
8. ukrepov za znižanje stroškov storitev oskrbe s pitno
vodo;
9. mejnih stroškov za posamezne skupine vodovodov
in
10. finančnih virov za izvedbo ukrepov iz tega odstavka.
13. člen
(prepoved lastne oskrbe s pitno vodo)
(1) Na oskrbovalnem območju, kjer občina zagotavlja
oskrbo s pitno vodo s storitvami javne službe, ni dovoljena
oskrba s pitno vodo z lastno oskrbo s pitno vodo.
(2) Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu, se ne sme uporabljati za lastno oskrbo prebivalcev s
pitno vodo.
14. člen
(obveznost priključitve na javni vodovod)
(1) Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem
objektu na poselitvenem območju, kjer se zagotavlja oskrba
s pitno vodo s storitvami javne službe, rabi pitna voda, mora
lastnik stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta zaradi oskrbe s pitno vodo zagotoviti izvedbo priključka stavbe
na sekundarni vodovod.
(2) Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem
objektu na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno
vodo ne zagotavlja s storitvami javne službe, rabi pitna voda,
lahko lastnik stavbe zagotovi oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, namenjenega lastni oskrbi s pitno vodo, če
je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
– oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega
objekta od javnega vodovoda je večja od 200 m ali
– je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod, povezana z nesorazmernimi stroški.
(3) Občina v svojem programu komunalnega opremljanja naselij opredeli poselitvena območja oziroma njihove
dele, kjer se stavbe in gradbeni inženirski objekti ne bodo
priključevali na javni vodovod zaradi nesorazmerno visokih
stroškov priključitve.
15. člen
(priključek stavbe na javni vodovod)
(1) Na javni vodovod se mora priključiti vsako odjemno
mesto posebej.
(2) Če je treba priključiti na javni vodovod več odjemnih
mest tako, da se priključek stavbe na obratujoči sekundarni
vodovod izvede s skupnim cevovodom, se šteje za del javnega vodovoda cevovod, ki povezuje obratujoči sekundarni
vodovod in razcep cevovoda za priključitev zadnjih dveh
odjemnih mest.
16. člen
(lastna oskrba prebivalcev)
Če je stavba ali več stavb na poselitvenem območju,
na katerem v skladu z merili iz tega pravilnika priključitev
na javni vodovod ni obvezna, se oskrba s pitno vodo lahko
izvaja v obliki lastne oskrbe prebivalcev, če so za obratovanje
zasebnega vodovoda izpolnjeni pogoji iz 5. in 7. člena tega
pravilnika.
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IV. NAČRTOVANJE VODOVODA
17. člen
(gradnja novega vodovoda)
(1) Pri načrtovanju komunalne opremljenosti predvidenega poselitvenega območja je treba zagotoviti, da se nov
javni vodovod priključi na obratujoči javni vodovod.
(2) Če priključitev novega javnega vodovoda ali porabnikov pitne vode na obratujoči javni vodovod ni možna zaradi
nezadostne tehnološke zmogljivosti obratujočega javnega
vodovoda, ima obnova oziroma rekonstrukcija obratujočega
javnega vodovoda, zlasti z vidika zmanjševanja vodnih izgub,
prednost pred zagotavljanjem novih vodnih virov pitne vode
za nov javni vodovod.
(3) Če priključitev novega javnega vodovoda na obratujoči javni vodovod ni možna zaradi nezadostnih količin
pitne vode iz vodnih virov pitne vode obratujočega javnega
vodovoda, ima povečanje zmogljivosti vodnih virov obratujočega javnega vodovoda ali njihova nadomestitev z drugimi
obratujočimi vodnimi viri prednost pred zagotavljanjem novih
vodnih virov pitne vode za nov javni vodovod.
(4) Če je za priključitev novega javnega vodovoda na
obratujoči javni vodovod treba zagotoviti nove vodne vire
pitne vode, ima priključitev na nov ali obratujoči transportni
vodovod prednost pred zagotavljanjem novih vodnih virov
pitne vode.
(5) Načrtovalec mora merila iz tega člena upoštevati pri
izboru variante oskrbe s pitno vodo pri izvedbi prostorskega
akta, ki je podlaga za poseg v prostor objektov in opreme
komunalnega opremljanja predvidenega poselitvenega območja.
18. člen
(prednostna raba vode iz vodovoda)
(1) Pri načrtovanju in zagotavljanju odvzema pitne vode
iz vodovodov je treba upoštevati, da ima oskrba prebivalstva
s pitno vodo prednost pred rabo voda za druge namene.
(2) Če objekti in naprave javnega vodovoda ne morejo
zagotavljati oskrbe s pitno vodo sočasno z zagotavljanjem
pogojev hidrantnega omrežja v skladu s predpisom, ki na
področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij, je treba za oskrbo hidrantnega
omrežja zagotoviti druge vodne vire, pri čemer morajo biti viri
za oskrbo hidrantnega omrežja hidravlično ločeni od javnega
vodovoda, razen če se s priključkom na javni vodovod izvede
samo napajanje požarnega bazena iz javnega vodovoda.
(3) V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali
poškodb na objektih ali opremi vodovoda, zaradi katerih je
ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko upravljavec
vodovoda omeji odvzem vode iz vodovoda, pri čemer mora
upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost
pred rabo voda za druge namene.
19. člen
(rezervne zmogljivosti in varno obratovanje vodovoda)
(1) Javne vodovode je treba načrtovati tako, da imajo zagotovljene rezervne zmogljivosti virov pitne vode, s katerimi se
povečujeta zanesljivost in varnost obratovanja javnega vodovoda, pri čemer je treba upoštevati razvojne potrebe oskrbovalnega območja, ki ga javni vodovod oskrbuje s pitno vodo.
(2) Vsak javni vodovod mora imeti rezervni vodni vir, iz
katerega se lahko v primeru onesnaženja enega vodnega
vira pokriva poraba vode v javnem vodovodu vsaj v nujnem
obsegu porabe, pri čemer se za nujni obseg porabe pitne
vode šteje zagotavljanje pitne vode za pitje in osnovno higieno prebivalstva ter nujne dejavnosti za delo in življenje na
oskrbovalnem območju.
(3) Rezervni vodni vir je lahko drug neodvisen vodni
vir, ki napaja isti javni vodovod. Rezervni vodni vir je lahko
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tudi sosednji javni vodovod, če je izveden ustrezen priključek
nanj in predviden režim obratovanja obeh javnih vodovodov
v takih primerih.
(4) Upravljavec javnega vodovoda lahko izjemoma nadomesti rezervne vodne vire z dovažanjem pitne vode za
javne vodovode, ki oskrbujejo s pitno vodo manj kot 300 prebivalcev s stalnim prebivališčem, pri čemer mora za vsakega
prebivalca zagotoviti najmanj 10 litrov pitne vode na dan.
(5) Rezervni vodni vir in njegovo zmogljivost oskrbe s
pitno vodo se podrobneje opredeli v programu oskrbe s pitno
vodo iz 28. člena tega pravilnika.
20. člen
(zmanjševanje vodnih izgub vodovoda)
(1) Upravljavec javnega vodovoda mora letno spremljati
stanje vodnih izgub v vodovodnem omrežju ter pripraviti program ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub.
(2) Za potrebe izdelave programa ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub je treba ugotavljati vodne količine, ki so
načrpane, transportirane, porabljene in izgubljene iz javnega
vodovoda, in izdelati vodno bilanco na način iz priloge, ki je
sestavni del tega pravilnika.
(3) Upravljavec javnega vodovoda mora zagotoviti, da
se pri načrtovanju rekonstrukcije javnega vodovoda načrtujejo tudi ukrepi za zmanjšanje vodnih izgub vodnih količin, ki
nastajajo pri obratovanju javnega vodovoda.
(4) Z izvedbo ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub mora
upravljavec javnega vodovoda izgube vodnih količin zmanjšati do količin, ki so podrobneje določene za posamezno
skupino vodovodov v operativnem programu.
(5) Če upravljavec javnega vodovoda načrtuje zaradi
večje rabe pitne vode gradnjo novih vodnih virov pitne vode
ali povečanje zmogljivosti črpanja obratujočih vodnih virov
pitne vode, mora skupaj z izvedbo teh ukrepov zagotoviti,
da vodne izgube javnega vodovoda ne presegajo v letnem
povprečju količin iz prejšnjega odstavka.
(6) Upravljavec javnega vodovoda mora zagotoviti, da
je upoštevanje zahtev iz tega člena razvidno iz poročila o
vplivih na okolje, ki je predložen pristojnemu upravnemu organu v postopku presoje vplivov na okolje gradnje novega ali
rekonstrukcije obratujočega vodnega vira zaradi povečanja
zmogljivosti črpanja.
21. člen
(priključitev stavb na javni vodovod)
(1) Predvideno poselitveno območje mora biti pred dajanjem v uporabo novih stavb ali gradbenih inženirskih objektov
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, opremljeno z
javnim vodovodom skladno z določbami tega pravilnika.
(2) Na predvidenem poselitvenem območju upravljavec javnega vodovoda ne sme priključiti stavb ali gradbenih
inženirskih objektov na javni vodovod, če na območju ni
zagotovljenega odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in
padavinske vode.
(3) Na obstoječem ali predvidenem poselitvenem območju upravljavec javnega vodovoda ne sme priključiti na
javni vodovod nestanovanjskih stavb ali gradbenih inženirskih objektov, če lastnik stavbe oziroma objekta ni pridobil
vodnega dovoljenja in gre za rabo vode iz javnega vodovoda,
za katero je treba pridobiti vodno dovoljenje.
V. OSKRBOVALNI STANDARDI JAVNE SLUŽBE
22. člen
(obseg storitev javne službe)
(1) V okviru storitev javne službe mora upravljavec javnega vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti:
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1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne
službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno
vodo in storitve javnih služb;
2. pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe;
3. vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda;
4. nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod;
5. vzdrževanje delov priključkov stavb na sekundarni
vodovod, ki niso daljši od 50 m;
6. vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju
varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in
hidrantnih omrežij;
7. izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti
pitne vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo;
8. monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo
s pitno vodo;
9. monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete
vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji
iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov;
10. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje
ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema
pitno vodo;
11. izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja
vodovodnega sistema;
12. občasno hidravlično modeliranje vodovodih sistemov;
13. občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih
sistemih;
14. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami;
15. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem
stavb na oskrbovalnem območju;
16. vodenje katastra javnega vodovoda;
17. posredovanje zbirnih podatkov iz katastra javnega
vodovoda v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture;
18. vodenje evidenc v skladu s tem pravilnikom.
(2) Monitoring kemijskega stanja vodnega vira iz
8. točke prejšnjega odstavka se izvaja na tistih vodnih virih, ki oskrbujejo s pitno vodo javne vodovode, za katere
je monitoring določen v programu izvajanja monitoringa,
sprejetega v skladu s predpisom, ki ureja kemijsko stanje
podzemne vode, oziroma v skladu s predpisom, ki ureja
kakovost površinskih voda, če je vodni vir za oskrbo s pitno
vodo površinska voda.
(3) V okviru storitev javne službe lahko upravljavec javnega vodovoda izdaja projektne pogoje, soglasja k projektnim
rešitvam, smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov in urejanje prostora, na podlagi posebnega
pooblastila občine ali več občin, če ima upravljavec javnega
vodovoda zaposleno osebo z opravljenim strokovnim izpitom
iz upravnega postopka.
(4) Upravljavec javnega vodovoda organizira na stroške
upravljavcev zasebnih vodovodov, ki so namenjeni lastni
oskrbi s pitno vodo, njihovo stalno izobraževanje, pri čemer
mora izobraževanje vsebovati tehnične in zdravstvene vidike
oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Program izobraževanja
se natančneje opredeli v programu oskrbe s pitno vodo iz
28. člena tega pravilnika.
23. člen
(oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov)
(1) V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda mora upravljavec zasebnega vodovoda na celotnem
oskrbovalnem območju zagotoviti:
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1. oskrbo s pitno vodo vsem porabnikom pitne vode
pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo
in storitve javnih služb;
2. redno vzdrževanje objektov in opreme zasebnega
vodovoda;
3. vzdrževanje zasebnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov
in hidrantnih omrežij;
4. nadzor priključkov stavb na zasebni vodovod;
5. monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete
vode zaradi obratovanja zasebnega vodovoda v skladu s
pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov;
6. obvezno udeležbo pri izobraževanju upravljavcev zasebnih vodovodov, ki ga organizira izvajalec javne službe;
7. meritve količin dobavljene vode in obračun storitev.
(2) Upravljavec zasebnega vodovoda ne more izdajati
projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam ter smernic in mnenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov
in urejanje prostora.
24. člen
(storitve v zvezi s priključki stavb na sekundarni vodovod)
(1) Priključek stavbe na sekundarni vodovod je del javnega vodovoda, ki se nahaja med sekundarnim vodovodom
in napravo za merjenje porabljene pitne vode pri porabniku
pitne vode.
(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje cevovodov in
druge opreme priključka stavbe na javni vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe. Priključek stavbe na javni vodovod je
v lasti lastnika stavbe.
(3) Upravljavec javnega vodovoda mora vzdrževati priključek stavbe na sekundarni vodovod, lastnik ali najemnik
stavbe pa mora preverjanje izvedbe in delovanje cevovoda in
opreme priključka stavbe na sekundarni vodovod ter njegovo
vzdrževanje dopustiti in storjene storitve javne službe plačati
v skladu s tarifo za storitve vzdrževanja priključkov stavbe na
sekundarni vodovod.
(4) Upravljavec javnega vodovoda mora voditi evidence
o stavbah in opremi priključkov stavb na sekundarni vodovod
in trasah teh priključkov.
25. člen
(vodenje evidenc opravljanja storitev javne službe)
(1) Izvajalec javne službe mora v zvezi z upravljanjem
javnega vodovoda voditi evidenco o:
1. oskrbovalnih območjih, kjer zagotavlja opravljanje
storitev javne službe;
2. naseljih znotraj oskrbovalnih območij iz prejšnje
točke;
3. stavbah, ki so priključene na sekundarne vodovode;
4. stavbah in gradbenih inženirskih objektih, ki jih ne
oskrbuje s pitno vodo na podlagi storitev javne službe;
5. javnih površinah, za katere zagotavlja vodo za čiščenje oziroma za namakanje;
6. objektih in opremi sekundarnega, primarnega in transportnega vodovoda;
7. hidrantih in javnem hidrantnem omrežju, ki je oskrbovano iz javnega vodovoda;
8. vodnih virih pitne vode, ki jih upravlja;
9. vodovarstvenih območjih vodnih virov iz prejšnje
točke;
10. stavbah na širših, ožjih in najožjih vodovarstvenih
območjih, ki so oskrbovane s pitno vodo iz vodovodnega
omrežja vodovoda, stavbe pa niso priključene na javno kanalizacijo;
11. stroških izvajanja storitev javne službe;
12. letni količini iz vodovodnega omrežja odvzete pitne
vode zaradi opravljanja storitev javne službe in
13. priključkih stavb na sekundarni vodovod.
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(2) Podatke o stavbah, ki niso priključene na javno
kanalizacijo, mora upravljavcu javnega vodovoda posredovati izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe
varstva okolja odvajanja komunalne in padavinske odpadne
vode, ki izvaja svoje storitve na območju javnega vodovoda.
(3) Upravljavec javnega vodovoda mora dokumentacijo
o evidencah v skladu s tem členom trajno hraniti.
26. člen
(vodenje evidence oskrbe s pitno vodo iz zasebnih
vodovodov)
(1) V okviru javne službe morajo upravljavci javnega
vodovoda za celotno območje občine, kjer zagotavljajo storitve javne službe, za stavbe, ki so v skladu z določbami tega
pravilnika oskrbovane s pitno vodo iz zasebnih vodovodov,
zagotoviti:
1. vodenje evidenc zasebnih vodovodov;
2. vodenje evidenc zasebnih hidrantnih omrežij in hidrantov, priključenih na njih, če so oskrbovani iz zasebnih
vodovodov;
3. vodenje evidenc vodnih virov in količin, ki se uporabljajo za odvzem vode za oskrbo s pitno vodo iz zasebnih
vodovodov;
4. vodenje evidenc stavb, ki so oskrbovane s pitno vodo
iz zasebnih vodovodov.
(2) Upravljavec zasebnega vodovoda mora na zahtevo
izvajalca javne službe podatke iz prejšnjega odstavka posredovati v zahtevani obliki v roku 30 dni od prejema zahteve.
(3) Stroški priprave podatkov v digitalni obliki, kot jo
zahteva upravljavec javnega vodovoda za vodenje evidence
zasebnih vodovodov, bremenijo uporabnike storitev zasebnega vodovoda.
(4) Upravljavec javnega vodovoda mora dokumentacijo
o evidencah v skladu s tem členom trajno hraniti.
27. člen
(kataster javnega vodovoda)
(1) Vodenje katastra javnega vodovoda zagotavlja občina v okviru javne službe.
(2) V katastru javnega vodovoda se vodijo podatki o:
– objektih in opremi sekundarnega, primarnega in transportnega vodovoda in
– hidrantnih omrežjih in hidrantih, če so oskrbovani iz
vodovodov.
(3) Objekti in naprave javnega vodovoda, ki se evidentirajo v katastru javnega vodovoda, so:
1. vodovodna cev;
2. vodohran;
3. črpališče;
4. razbremenilnik;
5. jašek;
6. območje objekta vodovoda;
7. naprave za obdelavo pitne vode;
8. zajetje;
9. objekt za bogatenje ali aktivno zaščito vodonosnika in
7. druga oprema in objekti.
(4) Lokacija objektov in opreme se vodi v skladu s
predpisom, ki ureja vodenje zbirnega katastra gospodarske
javne infrastrukture.
(5) Atributne podatke katastra javnega vodovoda objavi Geodetska uprava Republike Slovenije na svoji spletni
strani.
28. člen
(program oskrbe s pitno vodo)
(1) Javna služba se mora izvajati v skladu s programom
oskrbe s pitno vodo.
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(2) Program oskrbe s pitno vodo mora vsebovati predvsem podatke o:
1. naseljih in številu prebivalcev na oskrbovalnem območju, kjer se zagotavljajo storitve javne službe;
2. dolžini cevovodov sekundarnega, primarnega in transportnega vodovoda, ki ga upravlja;
3. vrstah in številu objektov in opreme javnega vodovoda;
4. javnem hidrantnem omrežju ter njegovem vzdrževanju;
5. vodnih virih pitne vode in črpališčih za odvzem pitne
vode;
6. zasebnih vodovodih, za katere zagotavlja vodenje
evidenc in strokovno pomoč;
7. zdravstveni ustreznosti pitne vode v javnem vodovodu;
8. vzdrževanju javnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priključenih nanj;
9. količinah iz vodnih virov odvzete vode;
10. označevanju vodovarstvenih območij in izvajanju
ukrepov varstva vodnega vira pitne vode;
11. celotni količini pitne vode, ki jo odvzemajo uporabniki storitev javne službe na območju posameznih naselij;
12. celotni količini pitne vode in namenu rabe pitne
vode, ki jo iz javnega vodovoda odvzemajo osebe, ki niso
uporabniki storitev javne službe;
13. javnih površinah, za katerih čiščenje oziroma namakanje zagotavlja vodo iz javnega vodovoda;
14. opremljenosti črpališč za odvzem vode iz vodnih
virov pitne vode, ki jih upravlja;
15. rednem obveščanju in drugih načinih seznanjanja
uporabnikov storitev javne službe o pogojih oskrbe s pitno
vodo;
16. načrtu zmanjševanja vodnih izgub javnega vodovoda;
17. načrtu zagotavljanja rezervnih vodnih virov in
18. razvojnem načrtu javnega vodovoda.
(3) Program oskrbe s pitno vodo pripravi za vsako naslednje leto upravljavec javnega vodovoda in ga posreduje
občini v uskladitev najpozneje do 31. oktobra v tekočem
letu.
(4) Upravljavec javnega vodovoda pripravi predlog programa oskrbe s pitno vodo na obrazcu, ki je dostopen na
spletni strani ministrstva.
(5) Upravljavec javnega vodovoda mora ministrstvu
posredovati po elektronski pošti z občino usklajen program
oskrbe s pitno vodo za prihodnje leto najpozneje do 31. decembra v tekočem letu.
(6) Program oskrbe s pitno vodo mora biti sestavni del
programa za obvladovanje kakovosti poslovanja izvajalca
javne službe.
(7) Če občina ali več občin skupaj zagotavlja izvajanje
javne službe s podelitvijo koncesije osebi zasebnega prava,
mora biti predložitev programa oskrbe s pitno vodo eden od
pogojev javnega razpisa za pridobitev koncesije.
29. člen
(poročilo o izvajanju javne službe)
(1) Upravljavec javnega vodovoda mora ministrstvu
najpozneje do 31. marca tekočega leta posredovati letno
poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto.
(2) Sestavni del letnega poročila o izvajanju javne službe so tudi podatki iz evidenc iz 25., 26. in 27. člena tega
pravilnika in podatki spremljanja oziroma monitoringa iz 6., 7.
in 8. točke prvega odstavka 22. člena tega pravilnika.
(3) Letno poročilo o izvajanju javne službe je treba
posredovati ministrstvu po elektronski pošti na obrazcu, ki je
dostopen na spletni strani ministrstva.
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VI. PREHODNE DOLOČBE
30. člen
(prilagoditev občinskih predpisov zahtevam tega pravilnika)
(1) Občine morajo prilagoditi svoje predpise, ki urejajo
izvajanje javne službe na njenem območju, zahtevam tega
pravilnika najpozneje do 31. decembra 2008.
(2) V predpisih iz prejšnjega odstavka morajo biti posebej navedena in na topografski karti označena oskrbovalna
območja, kjer občina zagotavlja oskrbo s pitno vodo na podlagi določb prvega in drugega odstavka 11. člena tega pravilnika, in posebej oskrbovalna območja, kjer občina zagotavlja
storitve javne službe, čeprav ne gre za območja iz prvega in
drugega odstavka 11. člena tega pravilnika.
(3) Oskrbovalna območja morajo biti v predpisu iz prvega odstavka tega člena označena na temeljni topografski
karti.
31. člen
(izpolnjevanje zahtev v zvezi z oskrbo s pitno vodo)
(1) Občine morajo zagotoviti, da so zahteve tega pravilnika v zvezi z oskrbo s pitno vodo izpolnjene najpozneje
do:
– 31. decembra 2008 na obstoječih poselitvenih območjih z več kot 100.000 prebivalci,
– 31. decembra 2009 na obstoječih poselitvenih območjih s 15.000 do vključno 100.000 prebivalci,
– 31. decembra 2015 na vseh obstoječih poselitvenih
območjih z manj kot 15.000 prebivalci.
(2) Zahteve iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na
priključke obstoječih stavb na sekundarni vodovod, ki se morajo prilagoditi zahtevam iz 24. člena tega pravilnika ob prvi
menjavi vodomera ali ob izvedbi gradbenih del na stavbi, za
katera je treba pridobiti gradbeno dovoljenje.
(3) Zahteve iz prvega odstavka tega člena so za posamezno poselitveno območje podrobneje določene v operativnem programu.
(4) Izpolnjevanje zahtev iz prvega odstavka tega člena
se podrobneje uredi v programu opremljanja zemljišč po
predpisih o urejanju prostora.
32. člen
(komunalna opremljenost na oskrbovalnih območjih)
(1) Če obstoječa poselitvena območja, kjer mora občina zagotavljati opravljanje storitev javne službe v skladu z
11. členom tega pravilnika, niso opremljena ali niso v celoti
opremljena z javnim vodovodom, je oskrba s pitno vodo iz
zasebnih vodovodov dovoljena, dokler občina ne vzpostavi
pogojev za priključitev stavb na sekundarni vodovod.
(2) Za rabo vodnih virov za lastno oskrbo stavb s pitno
vodo iz prejšnjega odstavka morajo lastniki stavb in gradbenih inženirskih objektov pridobiti vodno dovoljenje v skladu z
določbami tega pravilnika.
(3) Vodno dovoljenje za rabo vode za lastno oskrbo s
pitno vodo stavb na poselitvenih območjih iz prvega odstavka
tega člena se izda z veljavnostjo do izgradnje javnega vodovoda, ki zagotavlja opravljanje storitev javne službe.
33. člen
(vzpostavitev vodenja evidenc)
(1) Upravljavci javnega vodovoda morajo vzpostaviti
in začeti z vodenjem evidenc iz 25., 26. in 27. člena tega
pravilnika najpozneje do 1. januarja 2008.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora
upravljavec javnega vodovoda do 31. decembra 2006 vzpostaviti in voditi evidence o:

Uradni list Republike Slovenije
1. naseljih, kjer zagotavlja storitve javne službe;
2. stavbah, ki jih ne oskrbuje s pitno vodo na podlagi
storitev javne službe;
3. vodnih virih pitne vode, ki jih upravlja;
4. celotni količini iz javnega vodovoda odvzete pitne
vode zaradi opravljanja storitev javne službe;
5. celotni količini in namenu porabe iz javnega vodovoda odvzete pitne vode za rabo pitne vode, za katero se ne
zagotavljajo storitve javne službe;
6. objektih in opremi javnega vodovoda in
7. hidrantih in javnih hidrantnih omrežij.
(3) Upravljavec javnega vodovoda mora posredovati
podatke o vseh obstoječih objektih in opremi v zbirni kataster
gospodarske javne infrastrukture najpozneje do 31. decembra 2006.
(4) Upravljavec zasebnega vodovoda mora do 31. decembra 2006 vzpostaviti in voditi evidence o:
1. naselju, kjer zagotavlja storitve;
2. stavbah, ki so priključene na zasebni vodovod;
3. vodnih virih pitne vode, ki oskrbujejo posamezni zasebni vodovod;
4. količini in namenu porabe iz zasebnega vodovoda
odvzete pitne vode;
5. objektih in opremi zasebnega vodovoda in
6. hidrantih in zasebnih hidrantnih omrežij.
(6) Upravljavec zasebnega vodovoda mora posredovati
zahtevane podatke iz prejšnjega odstavka na zahtevo izvajalca javne službe v 30 dneh od prejema zahteve.
34. člen
(posredovanje prvega programa in prvega poročila)
(1) Upravljavec javnega vodovoda mora posredovati ministrstvu prvi program oskrbe s pitno vodo do 31. decembra
2007 za leto 2008.
(2) Upravljavec javnega vodovoda mora posredovati
ministrstvu prvo letno poročilo o izvajanju javne službe za
leto 2008 najpozneje do 31. marca 2009.
35. člen
(prilagoditev zasebnih vodovodov)
Lastniki obstoječih stavb, ki si zagotavljajo oskrbo s
pitno vodo iz zasebnih vodovodov, morajo prilagoditi oskrbo
s pitno vodo zahtevam tega pravilnika najpozneje do 31. decembra 2010.
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36. člen
(odprava skupinskih priključkov)
Lastniki stavb morajo zagotoviti, da se priključki stavb
na sekundarni vodovod, ki ne omogočajo merjenja porabe
pitne vode za vsako posamezno stavbo posebej, prilagodijo
zahtevam iz tega pravilnika najpozneje do 31. decembra
2010.
37. člen
(prenos priključkov stavb v vzdrževanje izvajalcu javne
službe)
Občina mora zagotoviti, da se na podlagi občinskega
predpisa, ki ureja storitve javne službe, priključki obstoječih
stavb prenesejo v vzdrževanje upravljavcu javnega vodovoda najpozneje do 31. decembra 2010.
38. člen
(vzdrževanje hidrantnih omrežij)
Do uveljavitve predpisa, ki na področju varstva pred
požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih
omrežij, mora izvajalec javne službe vzdrževati objekte in
opremo javnega hidrantnega omrežja, priključenega na javni
vodovod, ter zagotavljati vodo za primer požara in gasilske
vaje za preprečevanje požara v okviru vzdrževanja objektov
skupne rabe na območju občine, kjer izvaja javno službo, pri
čemer se krijejo stroški za to vzdrževanje in zagotavljanje
vode iz občinskega proračuna, njegov obseg pa se opredeli
v programu oskrbe s pitno vodo.
VII. KONČNA DOLOČBA
39. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-107/2005
Ljubljana, dne 16. marca 2006
EVA 2005-2511-0030
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
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PRILOGA
Izdelava vodne bilance
Sklopi vodne bilance za vodovode

Obraþunana
poraba [m3/leto]

Obraþunana
merjena poraba
(vkljuþujoþ izvoz
vode)
[m3/leto]

Nebraþunana
poraba [m3/leto]

Neobraþunana
merjena poraba
(vkljuþujoþ izvoz
vode)
[m3/leto]
Neobraþunana
nemerjena poraba
[m3/leto]

Navidezne izgube
[m3/leto]

Neugotovljena
poraba
[m3/leto]
Nenatanþnost
meritev
[m3/leto]
Dejanske izgube
na vodih surove
vode in na
sistemih za
obdelavo vode
(þe obstajajo)
[m3/leto]

Vodne izgube [m3/leto]

Dejanske izgube
[m3/leto]

Pušþanje na
transportnih in
razdelilnih vodih
[m3/leto]
Pušþanje in prelivi
na transportnih
in/ali razdelilnih
vodohranih
[m3/leto]
Pušþanje na
prikljuþkih do
merilnega mesta
[m3/leto]

Priloga

Prodane koliþine
vode [m3/leto]

Obraþunana
nemerjena poraba
[m3/leto]

Ugotovljena poraba [m3/leto]

Vtok v vodovodni sistem [m3/leto]

Stran

Neprodane
koliþine vode
[m3/leto]

Uvoz obdelane vode
(**)

M

M

M

M

M

Distribucija
Distribucija

M

Shranjevanje
Shranjevanje

M

35 / 4. 4. 2006 /

M
Prenos
Prenos

Obdelava
Obdelava

M

M

M

M

M

Poraba in izgube ob
distribuciji

Dobavljena voda

Vtok v distribucijo

Operativna poraba in
Izgube ob shranjevanju

Poraba in izgube ob
transportu vode

Vtok v transport

Obdelana voda

Operativna poraba in
izgube ob obdelavi

M

Votk v obdelavo

Vodi
Vodisurove
surovevode
vode

M

Poraba in izgube
surove vode

Odvzeta voda

Odvzem
Odvzemvode
vode

M M

M

Izvoz obdelane vode
(**)

Št.

Izvoz surove vode (*)

Uvoz surove vode

Uradni list Republike Slovenije

M

M

Obmocna
ˇ merilna mesta

M

Merilna mesta za potrebe vodne bilance

(*) – je lahko locirana kjerkoli med odvzemom vode in obdelavo.
(**) – je lahko locirana kjerkoli dolvodno od obdelave

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1444.

Sklepi Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje o potrditvi učnih gradiv z dne
2. marca 2006

SKLEPI
Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje
o potrditvi učnih gradiv z dne 2. marca 2006
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/1 o potrditvi učbenika:
BIOLOGIJA 9, učbenik za biologijo
v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
biologija
razred:
9.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Metka Kralj, Andreja Slapnik
lektor:
Ludvik Kaluža
recenzent:
dr. Barbara Bajd, Alenka Šimnic,
Neda Golmajer
likovno-tehnični urednik: Sanda Logar
ilustrator:
Tomaž Amon, Jure Kralj
fotograf:
M. Medved et al.
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
TZS, Tehniška založba Slovenije,
d.d., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

Oskrba s pitno vodo-pravilnik-l

M

22

Stran

3655

Stran
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Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/2 o potrditvi delovnega
zvezka:
BIOLOGIJA 9, delovni zvezek za
biologijo v 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
biologija
razred:
9.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Andreja Slapnik
lektor:
Ludvik Kaluža
recenzent:
dr. Barbara Bajd, Irena Zbašnik Zabovnik
likovno-tehnični urednik: Sanda Logar
ilustrator:
Mojca Sekulič
fotograf:
M. Medved et al.
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
TZS, Tehniška založba Slovenije,
d.d., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/3 o potrditvi delovnega
zvezka:
BIOLOGIJA 9, delovni zvezek za
biologijo v 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
biologija
razred:
9.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Marina Svečko
lektor:
Jelka Makoter
recenzent:
dr. Peter Stušek, Lučka Lazarev
Šerbec
likovno-tehnični urednik: Miran Krištof
ilustrator:
Suzana Bužan, Mojca Lampe Kajtna
leto izdaje:
2005
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi
25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3)
in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list
RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/4 o
potrditvi učbenika:
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GENETIKA, učbenik za biologijo
v 4. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja, maturitetni
program
vrsta programa:
gimnazijsko izobraževanje, srednje
tehniško oziroma strokovno izobraževanje
predmet:
biologija
letnik:
4.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Radovan Komel
lektor:
Jasna Kamin
recenzent:
dr. Peter Dovč, Marjeta Dobravc
likovno-tehnični urednik: Elizabeta Jazbec
ilustrator:
Mojca Sekulič
fotograf:
Arne Hodalič, Iztok Bončina, Foto
Spring
leto izdaje:
2006
čas veljavnosti:
5 šolskih let
založnik:
ZALOŽBA ROKUS d.o.o., Stegne
9b, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
prva potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/5 o potrditvi učbenika:
GENETIKA IN EVOLUCIJA, Učbe
nik, Biologija za 4. letnik gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja,
maturitetni program
vrsta programa:
gimnazijsko izobraževanje, srednje
tehniško oziroma strokovno izobraževanje
predmet:
biologija
letnik:
4.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Samo Kreft, Sonja Krapež
lektor:
Renata Vrčkovnik
recenzent:
dr. Gregor Andreluh, Helena Črne
Hladnik
likovno-tehnični urednik: Goran Čurčič
ilustrator:
"nekomura"
fotograf:
arhiv založbe Modrijan
leto izdaje:
2006
čas veljavnosti:
5 šolskih let
založnik:
MODRIJAN ZALOŽBA, d.o.o., Poljanska 15, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
prva potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/6 o potrditvi učbenika:
naslov:
vrsta programa:

RAZNOLIKOST ŽIVIH BITIJ, učbenik za biologijo v 2. letniku strokovnega gimnazijskega izobraževanja
gimnazijsko izobraževanje, strokovne

Uradni list Republike Slovenije
predmet:
letnik:
vrsta učnega gradiva:
avtor:
lektor:
recenzent:

biologija
2.
učbenik
Mitja Kaligarič, Dušan Devetak
Jelka Makoter
dr. Tom Turk, dr. Marina Dermastia,
Peter Firbas
likovno-tehnični urednik: Miran Krištof
ilustrator:
E. Vujić Omerzel et al.
fotograf:
B. Novak et al.
leto izdaje:
2001
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/7 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:

Št.
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recenzent:

dr. Darko Ogrin, dr. Darko Štrajn,
dr. Maja Zupančič, dr. Milena Ivanuš Grmek, Mojca Sardoč
likovno-tehnični urednik: Iztok Hafner
ilustrator:
Damijan Stepančič
fotograf:
AP Photo Archive et al.
tehnične risbe:
Mihael Frass
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
i2 družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/9 o potrditvi delovnega
zvezka:

ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU, samostojni delovni zvezek za izbirni predmet Organizmi v naravi in umetnem okolju v
7. ali 8. ali 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
organizmi v naravi in umetnem
okolju kot izbirni predmet
razred:
7. ali 8. ali 9.
vrsta učnega gradiva:
samostojni delovni zvezek
avtor:
Jelka Strgar, Dušan Vrščaj
lektor:
Ludvik Kaluža
recenzent:
dr. Tomi Trilar, Danica Pintar
likovno-tehnični urednik: Sanda Logar
ilustrator:
Marija Prelog, Jure Kralj
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
TZS, Tehniška založba Slovenije,
d.d., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev

DRUŽBA, delovni zvezek za
družbo v 4. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
družba
razred:
4.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Ana Galjot, Janez Justin, Tatjana
Resnik Planinc
lektor:
Ana Galjot
recenzent:
dr. Darko Ogrin, dr. Darko Štrajn,
dr. Maja Zupančič, dr. Milena Ivanuš Grmek, Mojca Sardoč
likovno-tehnični urednik: Iztok Hafner
ilustrator:
Damijan Stepančič, Tomaž Lavrič
fotograf:
AP Photo Archive et al.
tehnične risbe:
Mihael Frass
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
i2 družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev

•

•

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi
25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3)
in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list
RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/8 o
potrditvi učbenika:

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/10 o potrditvi učbenika:

naslov:

naslov:
vrsta programa:
predmet:
razred:
vrsta učnega gradiva:
avtor:
lektor:

DRUŽBA, učbenik za družbo v
4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
družba
4.
učbenik
Peter Arko, Ana Galjot, Janez Justin, Tatjana Resnik Planinc, Alenka Švab
Ana Galjot

naslov:

DRUŽBA 5, učbenik za družbo v
5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
družba
razred:
5.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Marija Košak, Zvonka Lavbič Saje
lektor:
Jasna Berčon
recenzent:
dr. Aleš Gabrič, mag. Metka Berdajs
likovno-tehnični urednik: Nedžad Žujo
naslov:

Stran
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leto izdaje:
čas veljavnosti:
založnik:
vrsta potrditve:

Št.
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2003
1 šolsko leto
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
ponovna potrditev
•

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/11 o potrditvi delovnega
zvezka:
DRUŽBA 5, delovni zvezek za
družbo v 5. rzaredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
družba
razred:
5.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Marija Košak, Zvonka Lavbič Saje
lektor:
Jasna Berčon
recenzent:
dr. Aleš Gabrič, mag. Metka Berdajs
likovno-tehnični urednik: Nedžad Žujo
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

Uradni list Republike Slovenije
•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/13 o potrditvi delovnega
zvezka:
Z DRUŽBO V DRUŽBO 5, delovni zvezek za družbo v 5. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
družba
razred:
5.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Janez Bogataj, Vito Hazler, Meta
Budnar, Drago Ivanšek, Igor Lipovšek, Marjeta Zabukovec
lektor:
Mateja Dermelj Repoša
recenzent:
dr. Franc Rozman, dr. Stanko Pelc,
Jana Amboržič, mag. Metka Berdajs, Darinka Kos
likovno-tehnični urednik: Elizabeta Jazbec
ilustrator:
Marko Škrlep, Andreja Peklar
fotograf:
Stane Klemenc, Matevž Lenarčič,
Jurij Senegačnik et al.
leto izdaje:
2001
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
ZALOŽBA ROKUS d.o.o., Stegne
9b, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi
25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3)
in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list
RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/12 o
potrditvi učbenika:
Z DRUŽBO V DRUŽBO 5, učbenik
za družbo v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
družba
razred:
5.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Janez Bogataj, Vito Hazler, Meta
Budnar, Drago Ivanšek, Igor Lipovšek, Marjeta Zabukovec
lektor:
Nada Colnar
recenzent:
dr. Franc Rozman, dr. Stanko Pelc,
Jana Ambrožič, mag. Metka Berdajs, Darinka Kos
likovno-tehnični urednik: Elizabeta Jazbec
ilustrator:
Marko Škrlep, Andreja Peklar
fotograf:
Stane Klemenc, Matevž Lenarčič,
Jurij Senegačnik et al.
leto izdaje:
2001
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
ZALOŽBA ROKUS d.o.o., Stegne
9b, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/14 o potrditvi učbenika:
DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN
ETIKA, učbenik za državljansko
vzgojo in etiko v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
državljanska vzgoja in etika
razred:
7.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Spomenka Hribar, Maja Zupančič,
Janez Justin, Majda Černič Istenič,
Darko Štrajn, Katja Bašič
lektor:
Rudenka Nebergoj
recenzent:
dr. Drago B. Rotar, dr. Zdenko Kodelja, dr. Bogomir Novak, Vilma
Nečimer, Rado Kostrevec
likovno-tehnični urednik: Iztok Hafner
ilustrator:
Tomaž Lavrič
fotograf:
Bojan Velikonja et al.
leto izdaje:
2001
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
i2 družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

Uradni list Republike Slovenije
•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/15 o potrditvi učbenika:
CAMPUS 1, učbenik za francoščino kot drugi oziroma tretji tuji jezik
v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja
vrsta programa:
gimnazijsko izobraževanje
predmet:
francoščina kot 2. oziroma 3. tuji
jezik
letnik:
1., 2.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Jacky Girardet, Jacques Pécheur
recenzent:
dr. Meta Lah, Vesna Čeh Štok
likovno-tehnični urednik: Saša Hanuna
leto izdaje:
2005
čas veljavnosti:
5 šolskih let
založnik:
CLE INTERNATIONAL, DZS d.d.,
Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
prva potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/16 o potrditvi delovnega
zvezka:
CAMPUS 1, delovni zvezek za
francoščino kot drugi oziroma tretji
tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja
vrsta programa:
gimnazijsko izobraževanje
predmet:
francoščina kot 2. oziroma 3. tuji
jezik
letnik:
1., 2.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Jacky Girardet, Jacques Pécheur
recenzent:
dr. Meta Lah, Vesna Čeh Štok
likovno-tehnični urednik: Saša Hanuna
leto izdaje:
2005
čas veljavnosti:
5 šolskih let
založnik:
CLE INTERNATIONAL, DZS d.d.,
Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
prva potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/17 o potrditvi učbenika:
naslov:

vrsta programa:

EXTRA! 1, Méthode de francais,
učbenik za francoščino kot izbirni
predmet v 7. in 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
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predmet:
razred:
vrsta učnega gradiva:
avtor:
recenzent:

francoščina kot izbirni predmet
7., 8.
učbenik
Fabienne Gallon
mag. Elza Jereb, Jezerka Beškovnik
likovno-tehnični urednik: Saša Hanuna
leto izdaje:
2002
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
HACHETTE, DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/18 o potrditvi delovnega
zvezka:
EXTRA! 1, Cahier d'exercices,
delovni zvezek za francoščino kot
izbirni predmet v 7. in 8. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
francoščina kot izbirni predmet
razred:
7., 8.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Fabienne Gallon, Cynthia Donson
recenzent:
mag. Elza Jereb, Jezerka Beškovnik
likovno-tehnični urednik: Saša Hanuna
leto izdaje:
2002
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
HACHETTE, DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/19 o potrditvi učbenika:
EXTRA! 2, Méthode de francais,
učbenik za francoščino kot izbirni
predmet v 8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
francoščina kot izbirni predmet
razred:
8., 9.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Fabienne Gallon
recenzent:
mag. Elza Jereb, Jezerka Beškovnik
likovno-tehnični urednik: Saša Hanuna
leto izdaje:
2002
čas veljavnosti:
3 šolska leta
založnik:
HACHETTE, DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
prva potrditev
naslov:
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•

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/20 o potrditvi delovnega
zvezka:
EXTRA! 2, Cahier d'exercices,
delovni zvezek za francoščino kot
izbirni predmet v 8. in 9. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
francoščina kot izbirni predmet
razred:
8., 9.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Fabienne Gallon
recenzent:
mag. Elza Jereb, Jezerka Beškovnik
likovno-tehnični urednik: Saša Hanuna
leto izdaje:
2002
čas veljavnosti:
3 šolska leta
založnik:
HACHETTE, DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
prva potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi
25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3)
in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list
RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/21 o
potrditvi atlasa:
ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN
SREDNJE ŠOLE, atlas za geografijo v 6.-9. razredu osnovne šole,
v gimnazijskem, nižje poklicnem,
srednje poklicnem, srednje tehniškem oziroma strokovnem in poklicno-tehniškem izobraževanju
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
geografija
razred:
6.-9.
vrsta učnega gradiva:
atlas
lektor:
Andreja Prašnikar, Aleksandra Lurat Ivan
recenzent:
dr. Sabina Popit, Marjeta Vidmar
likovno-tehnični urednik: Suzana Duhovnik
fotograf:
Arhiv MKZ
tehnične risbe:
Westwrmann
Schulbuchverlag
gmbh
leto izdaje:
2002
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
MKZ, Mladinska knjiga založba
d.o.o., Slovenska 29, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Uradni list Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/22 o potrditvi učbenika:
GEOGRAFIJA 7, učbenik za geografijo v 7. razredu osnovne šole
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
geografija
razred:
7.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Marija Košak, Igor Bahar
lektor:
Andreja Prašnikar, Maja Cerar
recenzent:
dr. Jurij Kunaver, dr. Franc Lovrenčak, dr. Mirko Pak, Nevenka Cigler,
Karmen Cunder, Žarko Tomšič
likovno-tehnični urednik: Peter Miklič, Tatjana Lješevič
ilustrator:
Aleš Sedmak
fotograf:
Arhiv MKZ
tehnične risbe:
Andrej Gale
leto izdaje:
1999
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
MKZ, Mladinska knjiga založba
d.o.o., Slovenska 29, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi
25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3)
in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list
RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/23 o
potrditvi učbenika:
GEOGRAFIJA ZA 7. RAZRED,
učbenik za geografijo v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
geografija
razred:
7.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Karmen Kolnik Kolenc, Marta Otič,
Ana Vovk Korže
lektor:
Nuša Radinja
recenzent:
dr. Mirko Pak, dr. Franc Lovrenčak,
Karmen Cunder, Tomaž Oršič
likovno-tehnični urednik: Irena Petrič
fotograf:
Arhiv DZS et al.
tehnične risbe:
Monde Neuf d.o.o.
leto izdaje:
1999
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/24 o potrditvi delovnega
zvezka:

Uradni list Republike Slovenije
GEOGRAFIJA ZA 7. RAZRED,
delovni zvezek za geografijo v
7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
geografija
razred:
7.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Karmen Kolnik Kolenc, Marta Otič,
Ana Vovk Korže
lektor:
Nuša Radinja
recenzent:
dr. Mirko Pak, dr. Franc Lovrenčak,
Karmen Cunder, Tomaž Oršič
likovno-tehnični urednik: Irena Petrič
fotograf:
Arhiv DZS et al.
tehnične risbe:
Monde Neuf d.o.o.
leto izdaje:
1999
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/25 o potrditvi učbenika:
SPOZNAVAMO EVROPO IN AZIJO, Učbenik, Geografija za 7. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
geografija
razred:
7.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak
lektor:
Bronislava Aubelj
recenzent:
dr. Franc Lovrenčak, Neva Osterman
likovno-tehnični urednik: Gorazd Rogelj
ilustrator:
Gregor Markelj
fotograf:
Bojan Brencelj et al.
leto izdaje:
2006
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
MODRIJAN ZALOŽBA, d.o.o., Poljanska 15, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/26 o potrditvi delovnega
zvezka:
naslov:

vrsta programa:
predmet:

SPOZNAVAMO EVROPO IN AZIJO, Delovni zvezek, Geografija za
7. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
geografija
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razred:
vrsta učnega gradiva:
avtor:
lektor:
recenzent:

7.
delovni zvezek
Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak
Bronislava Aubelj
dr. Franc Lovrenčak, Neva Osterman
likovno-tehnični urednik: Gorazd Rogelj
ilustrator:
Gregor Markelj
fotograf:
Andreja Senegačnik et al.
leto izdaje:
2006
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
MODRIJAN ZALOŽBA, d.o.o., Poljanska 15, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/27 o potrditvi učbenika:
GEOGRAFIJA 8, učbenik za geografijo v 8. razredu osnovne šole
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
geografija
razred:
8.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Tatjana Resnik Planinc, Igor Bahar,
Jože Račič
lektor:
Andreja Prašnikar, Rajko Korošec
recenzent:
dr. Jurij Kunaver, Martin Oblak, Žarko Tomšič
likovno-tehnični urednik: Barbara Jenko, Peter Miklič
ilustrator:
Aleš Sedmak
fotograf:
Arhiv MKZ
tehnične risbe:
Andrej Gale
leto izdaje:
2000
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
MKZ, Mladinska knjiga založba
d.o.o., Slovenska 29, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/28 o potrditvi delovnega
zvezka:
GEOGRAFIJA 8, delovni zvezek
za geografijo v 8. razredu osnovne
šole
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
geografija
razred:
8.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Tatjana Resnik Planinc, Igor Bahar,
Jože Račič
lektor:
Andreja Prašnikar, Maja Cerar
recenzent:
dr. Jurij Kunaver, Martin Oblak, Žarko Tomšič
likovno-tehnični urednik: Barbara Jenko, Peter Miklič
naslov:

Stran
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ilustrator:
fotograf:
tehnične risbe:
leto izdaje:
čas veljavnosti:
založnik:
vrsta potrditve:
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Aleš Sedmak
Arhiv MKZ
Andrej Gale
2000
1 šolsko leto
MKZ, Mladinska knjiga založba
d.o.o., Slovenska 29, 1000 Ljubljana
ponovna potrditev
•

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/29 o potrditvi učbenika:
SPOZNAVAMO AFRIKO IN NOVI
SVET, Učbenik, Geografija za
8. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
geografija
razred:
8.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Karmen Kolnik Kolenc, Ana Korže
Vovk, Marta Otič, Jurij Senegačnik
lektor:
Renata Vrčkovnik
recenzent:
dr. Franc Lovrenčak, Neva Osterman
likovno-tehnični urednik: Gorazd Rogelj
ilustrator:
Gregor Markelj
fotograf:
Bojan Brencelj et al.
leto izdaje:
2006
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
MODRIJAN ZALOŽBA, d.o.o., Poljanska 15, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/30 o potrditvi delovnega
zvezka:
SPOZNAVAMO AFRIKO IN NOVI
SVET, Delovni zvezek, Geografija
za 8. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
geografija
razred:
8.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Karmen Kolnik Kolenc, Ana Korže
Vovk, Marta Otič, Jurij Senegačnik
lektor:
Renata Vrčkovnik
recenzent:
dr. Franc Lovrenčak, Neva Osterman
likovno-tehnični urednik: Gorazd Rogelj
ilustrator:
Gregor Markelj
fotograf:
Aleš Fevžar et al.
naslov:

Uradni list Republike Slovenije
leto izdaje:
čas veljavnosti:
založnik:
vrsta potrditve:

2006
1 šolsko leto
MODRIJAN ZALOŽBA, d.o.o., Poljanska 15, 1000 Ljubljana
ponovna potrditev
•

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/31 o potrditvi učbenika:
OBČA GEOGRAFIJA, učbenik za
geografijo v 1. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
vrsta programa:
gimnazijsko izobraževanje, srednje
tehniško oziroma strokovno izobraževanje
predmet:
geografija
letnik:
1.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Karmen Cunder, Terezija Kürbus,
Boris Hajdinjak, Branko Kandrič
lektor:
Eva Blumauer
recenzent:
dr. Darko Ogrin, Alenka Dragoš, Vili
Podgoršek
likovno-tehnični urednik: Peter Miklič, Peter Svetek
ilustrator:
Aleš Sedmak
fotograf:
Arhiv MKZ
tehnične risbe:
Peter Miklič, Andrej Gale
leto izdaje:
2001
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
MKZ, Mladinska knjiga založba
d.o.o., Slovenska 29, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/32 o potrditvi delovnega
zvezka:
OBČA GEOGRAFIJA, delovni
zvezek za geografijo v 1. letniku
gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
vrsta programa:
gimnazijsko izobraževanje, srednje
tehniško oziroma strokovno izobraževanje
predmet:
geografija
letnik:
1.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Karmen Cunder, Terezija Kürbus,
Boris Hajdinjak, Branko Kandrič
lektor:
Eva Blumauer
recenzent:
dr. Darko Ogrin, Alenka Dragoš, Vili
Podgoršek
likovno-tehnični urednik: Peter Svetek
ilustrator:
Aleš Sedmak
fotograf:
Arhiv MKZ
tehnične risbe:
Peter Miklič, Andrej Gale
naslov:

Uradni list Republike Slovenije
leto izdaje:
čas veljavnosti:
založnik:
vrsta potrditve:

2001
1 šolsko leto
MKZ, Mladinska knjiga založba
d.o.o., Slovenska 29, 1000 Ljubljana
ponovna potrditev
•

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/33 o potrditvi učbenika:
GEOGRAFIJA SLOVENIJE 1,
učbenik za geografijo v 3. letniku
gimnazijskega izobraževanja
vrsta programa:
gimnazijsko izobraževanje
predmet:
geografija
letnik:
3.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Marijan M. Klemenčič, Igor Lipovšek
lektor:
Nuša Radinja
recenzent:
dr. Dušan Plut, Ivica Krek
likovno-tehnični urednik: Irena Petrič
fotograf:
Senja Požar et al.
tehnične risbe:
Monde Neuf d.o.o.
leto izdaje:
2001
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/34 o potrditvi učbenika:
GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
SLOVENIJE, učbenik za geografijo v 3. letniku gimnazijskega in
srednjega tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja
vrsta programa:
gimnazijsko izobraževanje, srednje
tehniško oziroma strokovno izobraževanje
predmet:
geografija
letnik:
3.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Marijana Likar, Sabina Popit, Svit
Šturm
lektor:
Nadja Leban
recenzent:
dr. Marijan M. Klemenčič, Franci
Grlica
likovno-tehnični urednik: Peter Svetek
ilustrator:
Aleš Sedmak, Adriano Janežič
fotograf:
arhiv MKZ et al.
tehnične risbe:
Andrej Gale, Peter Svetek
leto izdaje:
2006
čas veljavnosti:
5 šolskih let
založnik:
MKZ, Mladinska knjiga založba
d.o.o., Slovenska 29, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
prva potrditev
naslov:
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•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/35 o potrditvi učbenika z
elementi delovnega zvezka:
GLASBA 1, ZAPOJMO ZAIGRAJMO IN ZAPLEŠIMO, učbenik z
elementi delovnega zvezka s fonogramom za glasbeno vzgojo v
1. razredu osnovne šole
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
glasbena vzgoja
razred:
1.
vrsta učnega gradiva:
učbenik z elementi delovnega
zvezka
avtor:
Albinca Pesek
lektor:
Andreja Prašnikar
recenzent:
mag. Dragica Žvar, mag, Ivan
Urbančič, dr. Ljubica Marjanovič
Umek, Tatjana Kokalj
likovno-tehnični urednik: Andrej Gale
notograf:
Gal Hartman
ilustrator:
Gorazd Vahen
leto izdaje:
1999
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
MKZ, Mladinska knjiga založba
d.o.o., Slovenska 29, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi
25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3)
in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list
RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/36 o
potrditvi učbenika:
ČUDOVITI SVET GLASBE, učbenik za glasbeno vzgojo v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
glasbena vzgoja
razred:
6.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Natalija Kustec, Cvetka Bevc
lektor:
Mojca Tomišić
recenzent:
dr. Matjaž Barbo, Valerija Nemec
likovno-tehnični urednik: Ksenija Konvalinka
notograf:
Milena Jarc
ilustrator:
Katja Gruber, Andreja Kramberger
fotograf:
Žiga Koritnik, Janez Eržen, Luka
Kaše
tehnične risbe:
Iztok Kramberger
leto izdaje:
2005
čas veljavnosti:
3 šolska leta
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
prva potrditev
naslov:

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

•

•

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi
25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3)
in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list
RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/37 o
potrditvi učbenika:

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/39 o potrditvi učbenika:

EKONOMIKA GOSPODINJSTVA,
TEKSTIL IN OBLAČENJE, učbenik za gospodinjstvo v 5. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
gospodinjstvo
razred:
5.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Francka Lovšin, Bernarda Debeljak
lektor:
Milojka Mansoor
recenzent:
dr. Verena Koch, dr. Marija Lap
Drozg, mag. Marija Kodela, Damjana Kaplja
likovno-tehnični urednik: Ksenija Konvalinka
ilustrator:
Ksenija Konvalinka
tehnične risbe:
Ksenija Konvalinka
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/38 o potrditvi delovnega
zvezka:
EKONOMIKA GOSPODINJSTVA,
TEKSTIL IN OBLAČENJE, delovni
zvezek za gospodinjstvo v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
gospodinjstvo
razred:
5.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Francka Lovšin, Bernarda Debeljak
lektor:
Milojka Mansoor
recenzent:
dr. Verena Koch, dr. Marija Lap
Drozg, mag. Marija Kodela, Damjana Kaplja
likovno-tehnični urednik: Ksenija Konvalinka
ilustrator:
Ksenija Konvalinka
tehnične risbe:
Ksenija Konvalinka
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

KEMIJA 8, učbenik za kemijo v
8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
kemija
razred:
8.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Marjan Košele, Vesna Ferk, Mojca
Fir, Mateja Sajovec, Tatjana Pufič,
Jožica Lešnik
lektor:
Ludvik Kaluža
recenzent:
dr. Nataša Brouwer Zupančič, Manca Žibret Milovančev
likovno-tehnični urednik: Stanislav Oražem
ilustrator:
Mojca Sekulič
fotograf:
Simon Kajtna, Matija Barbič
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
TZS, Tehniška založba Slovenije,
d.d., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/40 o potrditvi delovnega
zvezka:
KEMIJA 8, delovni zvezek za
kemijo v 8. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
kemija
razred:
8.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Marjan Košele, Vesna Ferk, Mojca
Fir, Mateja Sajovec, Tatjana Pufič,
Jožica Lešnik
lektor:
Ludvik Kaluža
recenzent:
dr. Nataša Brouwer Zupančič, Manca Žibret Milovančev
likovno-tehnični urednik: Stanislav Oražem
ilustrator:
Mojca Sekulič
fotograf:
Simon Kajtna
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
TZS, Tehniška založba Slovenije,
d.d., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pra-

Uradni list Republike Slovenije
vilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/41 o potrditvi delovnega
zvezka:
KEMIJA DANES 1, delovni zvezek
za kemijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
kemija
razred:
8.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Alenka Gabrič, Saša Aleksij Glažar,
Mojca Graunar, Milica Slatinek Žigon
lektor:
Jasna Kamin
recenzent:
dr. Primož Šegedin, dr. Boris Šket,
Violeta Stefanovik
likovno-tehnični urednik: Nedžad Žujo
ilustrator:
Petra Varl, Andrej Kustec
tehnične risbe:
Katja Kravanja, Maja Harej
leto izdaje:
2005
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/42 o potrditvi učbenika:
MOJA PRVA KEMIJA 1, Učbenik,
Kemija za 8. razred devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
kemija
razred:
8.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
S. A. Glažar, A. Godec, M. Vrtačnik,
K. S. Wissiak Grm
lektor:
Renata Vrčkovnik
recenzent:
dr. Saša Petriček, Barbara Rubin
likovno-tehnični urednik: Goran Čurčič
ilustrator:
Jera Jakše, Metka Žerovnik
fotograf:
arhiv založbe Modrijan, Tomaž Lunder
tehnične risbe:
Darko Simeršek
leto izdaje:
2006
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
MODRIJAN ZALOŽBA, d.o.o., Poljanska 15, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/43 o potrditvi učbenika:
naslov:

KEMIJA 9, učbenik za kemijo v
9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
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vrsta programa:

devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
kemija
razred:
9.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Irena Zbašnik Zabovnik, Rajko Ipavec, Nataša Režek Donev, Irena
Sajovic, Samo Jamšek
lektor:
Ludvik Kaluža
recenzent:
dr. Nataša Brouwer Zupančič, Manca Žibret Milovančev
likovno-tehnični urednik: Stanislav Oražem
ilustrator:
Mojca Sekulič
fotograf:
Simon Kajtna
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
TZS, Tehniška založba Slovenije,
d.d., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/44 o potrditvi delovnega
zvezka:
KEMIJA 9, delovni zvezek za
kemijo v 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
kemija
razred:
9.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Irena Zbašnik Zabovnik, Rajko Ipavec, Nataša Režek Donev, Irena
Sajovic, Samo Jamšek
lektor:
Ludvik Kaluža
recenzent:
dr. Nataša Brouwer Zupančič, Manca Žibret Milovančev
likovno-tehnični urednik: Stanislav Oražem
ilustrator:
Mojca Sekulič
fotograf:
Simon Kajtna
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
TZS, Tehniška založba Slovenije,
d.d., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/45 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:

PODOBE ANTIČNIH BOGOV V
LIKOVNI UMETNOSTI OD ANTIKE DO IZTEKA BAROKA, samostojni delovni zvezek za likovno
umetnost in umetnostno zgodovino
v 2., 3. in 4. letniku gimnazijskega
in srednjega tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja

Stran

3666 /

Št.

35 / 4. 4. 2006

vrsta programa:

gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje, splošna gimnazija,
klasična gimnazija, aranžerski tehnik, turistični tehnik
predmet:
likovna umetnost, umetnostna zgodovina
letnik:
2., 3. in 4
vrsta učnega gradiva:
samostojni delovni zvezek
avtor:
Tine Germ
lektor:
Vasilja Šuklje
recenzent:
dr. Sergej Vrišer, mag. Olga Paulič
likovno-tehnični urednik: Boštjan Lapajne
ilustrator:
Ksenija Konvalinka
leto izdaje:
2001
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/46 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
MOJA GLASBA 5, samostojni delovni zvezek s CD-jem za glasbeno
vzgojo v 5. razredu devetletnega in
4. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
glasbena vzgoja
razred:
4. oziroma 5.
vrsta učnega gradiva:
samostojni delovni zvezek
avtor:
Breda Oblak
lektor:
Tina Verovnik
recenzent:
dr. Barbara Sicherl Kafol, dr. Branka Rotar Pance, Zlatka Terlevič
likovno-tehnični urednik: Matej Grginič
notograf:
Tadej Lenarčič
ilustrator:
Damijan Stepančič
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
ZALOŽBA IZOLIT, d.o.o., Ljubljanska 1, 1230 Domžale
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

Uradni list Republike Slovenije
predmet:
razred:
vrsta učnega gradiva:

matematika
1.
učbenik z elementi delovnega
zvezka
avtor:
Mara Cotič, Tatjana Hodnik Čadež,
Darjo Felda
lektor:
Tina Logar
recenzent:
dr. Jože Malešič, dr. Zlatan Magajna, dr. Marcela Batistič Zorec,
mag. Marija Lesjak Reichenberg
likovno-tehnični urednik: Mojca Budnar
ilustrator:
Jelka Godec Schmidt, Edo Podreka, Peter Škerl
fotograf:
Diego Andres Gomez et al.
leto izdaje:
2005
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena
Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02
in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/48 o potrditvi zbirke
nalog:
PRVA ČAROVNIŠKA MATEMATIKA, zbirka nalog za matematiko v
1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
matematika
razred:
1.
vrsta učnega gradiva:
zbirka nalog
avtor:
Barbara Bočkor Starc, Larisa Štoka
lektor:
Samo Krušič
recenzent:
dr. Jože Malešič, dr. Marcela Batistič Zorec, mag. Marija Lesjak
Reichenberg
likovno-tehnični urednik: Mojca Budnar
ilustrator:
Marjeta Cvetko Pernuš, Edo Podreka
leto izdaje:
2000
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•

•

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/47 o potrditvi učbenika z
elementi delovnega zvezka:

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/49 o potrditvi učbenika z
elementi delovnega zvezka:

naslov:

vrsta programa:

IGRAJE IN ZARES V SVET MATEMATIČNIH ČUDES, učbenik z
elementi delovnega zvezka za matematiko v 1. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
devetletno osnovnošolsko izobraževanje

naslov:

vrsta programa:
predmet:

SVET MATEMATIKE 1, učbenik z
elementi delovnega zvezka za matematiko v 1. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
matematika

Uradni list Republike Slovenije
razred:
vrsta učnega gradiva:

1.
učbenik z elementi delovnega
zvezka
avtor:
Martina Krese, Natalija Ružič
lektor:
Milan Koželj
recenzent:
dr. Mihael Perman, dr. Zvonko Perat, dr. Ludvik Horvat, Marija Peterka, Karmen Kete, Aleksandra
Donoša
likovno-tehnični urednik: Marija Heberle Perat
ilustrator:
Nelly Tiran
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
JUTRO d.o.o, Založništvo in trgovina, Črnuška cesta 3, p.p. 4986,
1001 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/50 o potrditvi učbenika:
MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 5, učbenik za matematiko v
5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
matematika
razred:
5.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Polonca Vesenjak, Cvetka Frešer,
Jožica Smogovec
lektor:
Tatjana Hosta
recenzent:
dr. Janez Usenik, Andreja Župec
likovno-tehnični urednik: Alenka Vuk
ilustrator:
Alenka Vuk
leto izdaje:
2006
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
PIKAL, Smrjene 79a, 1291 Škofljica
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/51 o potrditvi delovnega
zvezka:
naslov:

vrsta programa:
predmet:
razred:
vrsta učnega gradiva:
avtor:
lektor:
recenzent:

MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 5, 3 deli, delovni zvezek za matematiko v 5. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
matematika
5.
delovni zvezek
Polonca Vesenjak, Cvetka Frešer,
Jožica Smogovec
Tatjana Hosta
dr. Janez Usenik, Andreja Župec

Št.
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likovno-tehnični urednik:
ilustrator:
leto izdaje:
čas veljavnosti:
založnik:
vrsta potrditve:

Stran
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Alenka Vuk
Alenka Vuk
2006
1 šolsko leto
PIKAL, Smrjene 79a, 1291 Škofljica
ponovna potrditev
•

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/52 o potrditvi učbenika:
SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5,
učbenik za matematiko v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
matematika
razred:
5.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Mara Cotič, Darjo Felda, Bruna
Bremec, Nevija Benčina Smotlak,
Danila Grželj, Vesna Vršič, Marija
Pisk
lektor:
Maja Kraigher
recenzent:
dr. Zlatan Magajna, dr. Tatjana Hodnik Čadež, Sonja Kosič
likovno-tehnični urednik: Ksenija Konvalinka
ilustrator:
Uroš Hrovat, Samo Jenčič
fotograf:
Igor Modic, Primož Bedenk
tehnične risbe:
Ksenija Konvalinka
leto izdaje:
2005
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/53 o potrditvi delovnega
zvezka:
SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5,
Vaje za utrjevanje, delovni zvezek
za matematiko v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
matematika
razred:
5.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Mara Cotič, Darjo Felda, Bruna
Bremec, Nevija Benčina Smotlak,
Danila Grželj, Vesna Vršič, Marija
Pisk
lektor:
Maja Kraigher
recenzent:
dr. Zlatan Magajna, dr. Tatjana Hodnik Čadež, Sonja Kosič
likovno-tehnični urednik: Boštjan Lapajne
naslov:

Stran

3668 /

ilustrator:
fotograf:
tehnične risbe:
leto izdaje:
čas veljavnosti:
založnik:
vrsta potrditve:

Št.
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Uroš Hrovat
Primož Bedenk, Arhiv DZS
Syncomp. D.o.o.
2005
1 šolsko leto
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
ponovna potrditev
•

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi
25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3)
in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list
RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/54 o
potrditvi učbenika:
PRESEČIŠČE 7, učbenik za matematiko v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
matematika
razred:
7.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Milena Strnad, Milena Štuklek, Dragica Kurillo, Amalija Žakelj
lektor:
Tina Logar
recenzent:
dr. Dušan Pagon, Alberta Bunderla
likovno-tehnični urednik: Metka Škrabar
ilustrator:
Matjaž Schmidt
fotograf:
D. Kurillo et al.
tehnične risbe:
Matjaž Schmidt
leto izdaje:
2004
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena
Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02
in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/55 o potrditvi zbirke
nalog:
GEOMETRIJA, Priročnik za gimnazije in druge srednje šole, zbirka nalog za matematiko v 4. letniku
gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
vrsta programa:
gimnazijsko izobraževanje, srednje
tehniško oziroma strokovno izobraževanje
predmet:
matematika
letnik:
4.
vrsta učnega gradiva:
zbirka nalog
avtor:
Marijan Prosen
lektor:
Milan Koželj
recenzent:
dr. Zvonko Perat, Stipan Čičak
likovno-tehnični urednik: Marija Heberle Perat
tehnične risbe:
OZN Jutro
leto izdaje:
2005
čas veljavnosti:
5 šolskih let
naslov:

Uradni list Republike Slovenije
založnik:
vrsta potrditve:

JUTRO d.o.o, Založništvo in trgovina, Črnuška cesta 3, p.p. 4986,
1001 Ljubljana
prva potrditev
•

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena
Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02
in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/56 o potrditvi zbirke
nalog:
ZBIRKA NALOG ZA SREDNJE
ŠOLE, MATEMATIKA, Priprava
na maturo, zbirka nalog za matematiko v 4. letniku gimnazijskega
in srednjega tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja
vrsta programa:
gimnazijsko izobraževanje, srednje
tehniško oziroma strokovno izobraževanje
predmet:
matematika
letnik:
4.
vrsta učnega gradiva:
zbirka nalog
avtor:
Nives Mihelič Erbežnik, Srečko Polanc, Milena Strnad, Vilko
Domajnko, Alojz Robnik, Dušan
Pagon, Sergej Kapus, Jasna Čer
Titan, Veronika Jerše, Nadja Iranc
Miloševič, Jožica Dolenšek, Tadeja
Kobal, Darinka Žižek
lektor:
Maja Kraigher
recenzent:
mag. Roman Červ, Darka Hvastija
likovno-tehnični urednik: Nedžad Žujo
ilustrator:
Matjaž Schmidt
tehnične risbe:
Martin Zemljič
leto izdaje:
2001
čas veljavnosti:
5 šolskih let
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
prva potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi
25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3)
in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list
RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/57 o
potrditvi zbirke nalog:
naslov:

vrsta programa:
predmet:
letnik:
vrsta učnega gradiva:
avtor:
lektor:

ZBIRKA NALOG ZA SREDNJE
ŠOLE, Zaporedja, diferencialni
in integralni račun, zbirka nalog
za matematiko v 4. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja
gimnazijsko izobraževanje, srednje
tehniško oziroma strokovno izobraževanje
matematika
4.
zbirka nalog
Ivan Štalec, Aleksander Cokan,
Srečko Polanc
Janez Sivec

Uradni list Republike Slovenije
recenzent:
likovno-tehnični urednik:
ilustrator:
tehnične risbe:
leto izdaje:
čas veljavnosti:
založnik:
vrsta potrditve:

mag. Roman Červ, Miha Štalec
Metka Škrabar
Matjaž Schmidt
Martin Zemljič
2006
1 šolsko leto
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
ponovna potrditev
•

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/58 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
STROKOVNO RAČUNSTVO, samostojni delovni zvezek za strokovno računstvo v 1.-3. letniku
nižjega poklicnega izobraževanja
vrsta programa:
nižje poklicno izobraževanje
predmet:
strokovno računstvo
letnik:
1.-3.
vrsta učnega gradiva:
samostojni delovni zvezek
avtor:
Terezija Uran, Andrej Kuzman
lektor:
Maja Kraigher, Nuša Strohsack
recenzent:
dr. Izidor Hafner, Jože Pavlišič, Sonja france, Amela Sambolič Beganovič
likovno-tehnični urednik: Nedžad Žujo
ilustrator:
Simon Kajtna, Mojca Lampe Kajtna
fotograf:
Primož Bedenek, Igor Modic, Borut
Žigon, Jurij Kurillo, arhiv DZS
tehnične risbe:
Dejan Mesarič
leto izdaje:
2001
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi
25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3)
in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list
RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/59 o
potrditvi učbenika:
naslov:

vrsta programa:
predmet:
razred:
vrsta učnega gradiva:
avtor:

lektor:

NARAVOSLOVJE 7, učbenik za
naravoslovje v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
naravoslovje
7.
učbenik
Andreja Kolman, Danica Mati Durjaki, Danica Pintar, Irena Furlan,
Marta Klanjšek Gunde, Riko Jerman, Rudi Ocepek
Katja Paladin

Št.
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recenzent:

dr. Lovrenc Lipej, dr. Jasna Štrus,
dr. Iztok Devetak, dr. Gorazd Planinšič, dr. Robert Brus, dr. Alenka
Gaberščik, Vanda Kukec, Nada
Praprotnik
likovno-tehnični urednik: Elizabeta Jazbec
ilustrator:
Kristina Krhin
fotograf:
D. Vrščaj et al.
leto izdaje:
2006
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
ZALOŽBA ROKUS d.o.o., Stegne
9b, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/60 o potrditvi delovnega
zvezka:
NARAVOSLOVJE 7, delovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
naravoslovje
razred:
7.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Andreja Kolman, Danica Mati Durjaki, Danica Pintar, Irena Furlan,
Marta Klanjšek Gunde, Riko Jerman, Rudi Ocepek
lektor:
Katja Paladin
recenzent:
dr. Lovrenc Lipej, dr. Jasna Štrus,
dr. Iztok Devetak, dr. Gorazd Planinšič, dr. Robert Brus, dr. Alenka
Gaberščik, Vanda Kukec, Nada
Praprotnik
likovno-tehnični urednik: Elizabeta Jazbec
ilustrator:
Kristina Krhin
fotograf:
D. Vrščaj et al.
leto izdaje:
2006
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
ZALOŽBA ROKUS d.o.o., Stegne
9b, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/61 o potrditvi učbenika:
naslov:

vrsta programa:
predmet:
razred:
vrsta učnega gradiva:

NARAVOSLOVJE ZA 7. RAZRED
DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE,
učbenik za naravoslovje v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
naravoslovje
7.
učbenik
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avtor:

Anton Brencelj, Franc Janžekovič,
Saša Aleksij Glažar, Mitja Slavinec,
Marina Svečko, Tom Turk
lektor:
Jasna Kamin
recenzent:
dr. Jelka Strgar, dr. Primož Šegedin, dr. Ivan Gerlič, Jolanda Friš
Lozej
likovno-tehnični urednik: Simon Kajtna
ilustrator:
J. Glad et al.
fotograf:
T. Turk et al.
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/62 o potrditvi učbenika:
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4,
učbenik za naravoslovje in tehniko
v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
naravoslovje in tehnika
razred:
4.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Joži Žibert, Marta Klanjšek Gunde, Matjaž Jaklin,
Riko Jerman
lektor:
Katja Paladin
recenzent:
dr. Gorazd Planinšič, mag. Rudi
Ocepek, dr. Nada Praprotnik, dr.
Barica Marentič Požarnik, Karmen
Zupančič
likovno-tehnični urednik: Elizabeta Jazbec
ilustrator:
Jelka Godec Schmidt
fotograf:
D. Vrščaj et al.
leto izdaje:
2006
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
KLETT, ZALOŽBA ROKUS d.o.o.,
Stegne 9b, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/63 o potrditvi delovnega
zvezka:
naslov:

vrsta programa:
predmet:
razred:
vrsta učnega gradiva:

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4,
delovni zvezek za naravoslovje in
tehniko v 4. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
naravoslovje in tehnika
4.
delovni zvezek

Uradni list Republike Slovenije
avtor:

Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Joži Žibert, Marta Klanjšek Gunde, Matjaž Jaklin,
Riko Jerman
lektor:
Katja Paladin
recenzent:
dr. Gorazd Planinšič, mag. Rudi
Ocepek, dr. Nada Praprotnik, dr.
Barica Marentič Požarnik, Karmen
Zupančič
likovno-tehnični urednik: Elizabeta Jazbec
ilustrator:
Jelka Godec Schmidt
fotograf:
D. Vrščaj et al.
leto izdaje:
2006
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
KLETT, ZALOŽBA ROKUS d.o.o.,
Stegne 9b, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/64 o potrditvi učbenika:
OD MRAVLJE DO SONCA 2,
Učbenik, Naravoslovje in tehnika
za 5. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
naravoslovje in tehnika
razred:
5.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
D. Krnel, B. Bajd, S. Oblak, S. A.
Glažar, I. Hostnik
lektor:
Renata Vrčkovnik
recenzent:
dr. Mitja Kaligarič, dr. Tomaž Kranjc,
Natalija Ružič, Mateja Miklavčič
likovno-tehnični urednik: Davor Grgičević
ilustrator:
Davor Grgičević, Maja Šubic
leto izdaje:
2006
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
MODRIJAN ZALOŽBA, d.o.o., Poljanska 15, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/65 o potrditvi delovnega
zvezka:
naslov:

vrsta programa:
predmet:
razred:
vrsta učnega gradiva:
avtor:

OD MRAVLJE DO SONCA 2,
Delovni zvezek, Naravoslovje in
tehnika za 5. razred devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
naravoslovje in tehnika
5.
delovni zvezek
Dušan Krnel, Barbara Bajd, Seta
Oblak, Saša Aleksij Glažar, I. Hostnik

Uradni list Republike Slovenije
lektor:
recenzent:

Renata Vrčkovnik
dr. Mitja Kaligarič, dr. Tomaž Kranjc,
Natalija Ružič, Mateja Miklavčič
likovno-tehnični urednik: Davor Grgičević
ilustrator:
Davor Grgičević, Maja Šubic
leto izdaje:
2006
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
MODRIJAN ZALOŽBA, d.o.o., Poljanska 15, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi
25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3)
in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list
RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/66 o
potrditvi učbenika:
RAZISKUJEMO, GRADIMO 5, učbenik za naravoslovje in tehniko v
5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
naravoslovje in tehnika
razred:
5.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Darja Skribe Dimec, Ana Gostinčar
Blagotinšek, Franko Florijančič,
Sonja Zajc
lektor:
Majda Degan Kapus
recenzent:
dr. Mojca Čepič, mag. Dušan Vrščaj, Metka Dolinšek
likovno-tehnični urednik: Miran Krištof
ilustrator:
Tomaž Verbič Šalamon
fotograf:
I. Modic et al.
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/67 o potrditvi delovnega
zvezka:
RAZISKUJEMO, GRADIMO 5,
delovni zvezek za naravoslovje in
tehniko v 5. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
naravoslovje in tehnika
razred:
5.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Darja Skribe Dimec, Ana Gostinčar
Blagotinšek, Franko Florijančič,
Sonja Zajc
lektor:
Majda Degan Kapus
recenzent:
dr. Mojca Čepič, mag. Dušan Vrščaj, Metka Dolinšek
likovno-tehnični urednik: Miran Krištof
naslov:

Št.

ilustrator:
fotograf:
leto izdaje:
čas veljavnosti:
založnik:
vrsta potrditve:
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Tomaž Verbič Šalamon
I. Modic et al.
2004
1 šolsko leto
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
ponovna potrditev
•

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/68 o potrditvi učbenika z
elementi delovnega zvezka:
POJOČI MALČKI, učbenik z elementi delovnega zvezka za petletne učence predšolske glasbene
vzgoje
vrsta programa:
osnovno glasbeno izobraževanje
predmet:
predšolska glasbena vzgoja
vrsta učnega gradiva:
učbenik z elementi delovnega
zvezka
avtor:
Petra Slak
lektor:
Aleksander Đukić
recenzent:
dr. Branka Rotar Pance, Marija
Gregorc
likovno-tehnični urednik: mag. Tomaž Slak
notograf:
Matija Slak
ilustrator:
mag. Tomaž Slak
leto izdaje:
2006
čas veljavnosti:
5 šolskih let
založnik:
HARTMAN, HARTMAN d.o.o., Krpanova ul. 22, 2000 Maribor
vrsta potrditve:
prva potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/69 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
PRIROČNIK ZA SOLFEGGIO 1,
samostojni delovni zvezek za nauk
o glasbi v 1. razredu osnovnega
glasbenega izobraževanja
vrsta programa:
osnovno glasbeno izobraževanje
predmet:
nauk o glasbi
razred:
1.
vrsta učnega gradiva:
samostojni delovni zvezek
avtor:
Mateja Debevc
lektor:
Jana Peserl
recenzent:
dr. Branka Rotar Pance, Robert
Kamplet, Irena Jošt, Andreja Pak,
Judita Caf
likovno-tehnični urednik: Andrej Šoštarič
notograf:
Andrej Šoštarič
ilustrator:
Manca Macuh, Kaja Cvetko, Matija
Horvat
leto izdaje:
2005
čas veljavnosti:
5 šolskih let
založnik:
SAMOZALOŽBA, ga. Mateja Debevc, Maistrova 21, 2000 Maribor
vrsta potrditve:
prva potrditev
naslov:
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Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/70 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
PRIROČNIK ZA SOLFEGGIO 2,
samostojni delovni zvezek za nauk
o glasbi v 2. razredu osnovnega
glasbenega izobraževanja
vrsta programa:
osnovno glasbeno izobraževanje
predmet:
nauk o glasbi
razred:
2.
vrsta učnega gradiva:
samostojni delovni zvezek
avtor:
Mateja Debevc
lektor:
Jana Peserl
recenzent:
dr. Branka Rotar Pance, Robert
Kamplet, Irena Jošt, Andreja Pak,
Judita Caf
likovno-tehnični urednik: Andrej Šoštarič
notograf:
Andrej Šoštarič
ilustrator:
Manca Macuh, Kaja Cvetko, Matija
Horvat
leto izdaje:
2005
čas veljavnosti:
5 šolskih let
založnik:
SAMOZALOŽBA, ga. Mateja Debevc, Maistrova 21, 2000 Maribor
vrsta potrditve:
prva potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/71 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
PRIROČNIK ZA SOLFEGGIO 3,
samostojni delovni zvezek za nauk
o glasbi v 3. razredu osnovnega
glasbenega izobraževanja
vrsta programa:
osnovno glasbeno izobraževanje
predmet:
nauk o glasbi
razred:
3.
vrsta učnega gradiva:
samostojni delovni zvezek
avtor:
Mateja Debevc
lektor:
Jana Peserl
recenzent:
dr. Branka Rotar Pance, Robert
Kamplet, Irena Jošt, Andreja Pak,
Judita Caf
likovno-tehnični urednik: Andrej Šoštarič
notograf:
Andrej Šoštarič
ilustrator:
Manca Macuh, Kaja Cvetko, Matija
Horvat
leto izdaje:
2005
čas veljavnosti:
5 šolskih let
založnik:
SAMOZALOŽBA, ga. Mateja Debevc, Maistrova 21, 2000 Maribor
vrsta potrditve:
prva potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Uradni list Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/72 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
PRIROČNIK ZA SOLFEGGIO 4,
samostojni delovni zvezek za nauk
o glasbi v 4. razredu osnovnega
glasbenega izobraževanja
vrsta programa:
osnovno glasbeno izobraževanje
predmet:
nauk o glasbi
razred:
4.
vrsta učnega gradiva:
samostojni delovni zvezek
avtor:
Mateja Debevc
lektor:
Jana Peserl
recenzent:
dr. Branka Rotar Pance, Robert
Kamplet, Irena Jošt, Andreja Pak,
Judita Caf
likovno-tehnični urednik: Andrej Šoštarič
notograf:
Andrej Šoštarič
ilustrator:
Manca Macuh, Kaja Cvetko, Matija
Horvat
leto izdaje:
2005
čas veljavnosti:
5 šolskih let
založnik:
SAMOZALOŽBA, ga. Mateja Debevc, Maistrova 21, 2000 Maribor
vrsta potrditve:
prva potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/73 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
PRIROČNIK ZA SOLFEGGIO 5,
samostojni delovni zvezek za nauk
o glasbi v 5. razredu osnovnega
glasbenega izobraževanja
vrsta programa:
osnovno glasbeno izobraževanje
predmet:
nauk o glasbi
razred:
5.
vrsta učnega gradiva:
samostojni delovni zvezek
avtor:
Mateja Debevc
lektor:
Jana Peserl
recenzent:
dr. Branka Rotar Pance, Robert
Kamplet, Irena Jošt, Andreja Pak,
Judita Caf
likovno-tehnični urednik: Andrej Šoštarič
notograf:
Andrej Šoštarič
ilustrator:
Manca Macuh, Kaja Cvetko, Matija
Horvat
leto izdaje:
2005
čas veljavnosti:
5 šolskih let
založnik:
SAMOZALOŽBA, ga. Mateja Debevc, Maistrova 21, 2000 Maribor
vrsta potrditve:
prva potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/74 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:

Uradni list Republike Slovenije
PRIROČNIK ZA SOLFEGGIO 6,
samostojni delovni zvezek za nauk
o glasbi v 6. razredu osnovnega
glasbenega izobraževanja
vrsta programa:
osnovno glasbeno izobraževanje
predmet:
nauk o glasbi
razred:
6.
vrsta učnega gradiva:
samostojni delovni zvezek
avtor:
Mateja Debevc
lektor:
Jana Peserl
recenzent:
dr. Branka Rotar Pance, Robert
Kamplet, Irena Jošt, Andreja Pak,
Judita Caf
likovno-tehnični urednik: Andrej Šoštarič
notograf:
Andrej Šoštarič
ilustrator:
Manca Macuh, Kaja Cvetko, Matija
Horvat
leto izdaje:
2005
čas veljavnosti:
5 šolskih let
založnik:
SAMOZALOŽBA, ga. Mateja Debevc, Maistrova 21, 2000 Maribor
vrsta potrditve:
prva potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/75 o potrditvi učbenika:
ICH UND DEUTSCH 2, učbenik za
nemščino v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
nemščina
razred:
5.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Stanka Emeršič, Breda Premrzl
lektor:
Alenka Novak
recenzent:
mag. Saša Jazbec, Rozemarija
Standeker
likovno-tehnični urednik: Matej Nemec
ilustrator:
Andrejka Čufer, Leonard Rubins
fotograf:
Andrejka Čufer, Leonard Rubins
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
OUP, MKT, Oxford University
Press, Mladinska knjiga Trgovina,
d.d. – Center Oxford, Slovenska
29, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/76 o potrditvi delovnega
zvezka:
naslov:

vrsta programa:

ICH UND DEUTSCH 2, delovni
zvezek za nemščino v 5. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
devetletno osnovnošolsko izobra-
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ževanje
nemščina
5.
delovni zvezek
Stanka Emeršič, Breda Premrzl
Alenka Novak
mag. Saša Jazbec, Rozemarija
Standeker
likovno-tehnični urednik: Matej Nemec
ilustrator:
Andrejka Čufer, Leonard Rubins
fotograf:
Andrejka Čufer, Leonard Rubins
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
OUP, MKT, Oxford University
Press, Mladinska knjiga Trgovina,
d.d. – Center Oxford, Slovenska
29, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
predmet:
razred:
vrsta učnega gradiva:
avtor:
lektor:
recenzent:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi
25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3)
in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list
RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/77 o
potrditvi učbenika:
PRIMA 2, učbenik za nemščino v
5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
nemščina
razred:
5.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Marinka Maležič, Gertruda Kostanjšek
lektor:
Thomas Szalatnay
recenzent:
mag. Vanda Vremšak Richter, Karmen Novak
likovno-tehnični urednik: Helena Vrišer
ilustrator:
Milanka Fabjančič
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/78 o potrditvi delovnega
zvezka:
naslov:
vrsta programa:
predmet:
razred:
vrsta učnega gradiva:
avtor:
lektor:

PRIMA 2, delovni zvezek za nemščino v 5. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
nemščina
5.
delovni zvezek
Gertruda Kostanjšek, Jelka Dežman
Thomas Szalatnay
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recenzent:

mag. Vanda Vremšak Richter, Karmen Novak
likovno-tehnični urednik: Helena Vrišer
ilustrator:
Milanka Fabjančič
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/79 o potrditvi učbenika:
BAUSTEINE 1, učbenik za nemščino kot prvi tuji jezik v 1. letniku
srednjega poklicnega in srednjega
tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja
vrsta programa:
srednje poklicno izobraževanje,
šolski sistem, srednje tehniško
oziroma strokovno izobraževanje
predmet:
nemščina kot 1. tuji jezik
letnik:
1.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Anja Potočnik, Alenka Kolenko
lektor:
Helmut Sauermann
recenzent:
mag. Brigita Kosevski, Nevenka
Hibler
likovno-tehnični urednik: Boštjan Lapajne
ilustrator:
Vesna Verbič, Tone Vidmar
leto izdaje:
2001
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/80 o potrditvi delovnega
zvezka:
BAUSTEINE 1, delovni zvezek
za nemščino kot prvi tuji jezik v
1. letniku srednjega poklicnega
in srednjega tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja
vrsta programa:
srednje poklicno izobraževanje,
šolski sistem, srednje tehniško
oziroma strokovno izobraževanje
predmet:
nemščina kot 1. tuji jezik
letnik:
1.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Anja Potočnik, Alenka Kolenko
lektor:
Helmut Sauermann
recenzent:
mag. Brigita Kosevski, Nevenka
Hibler
likovno-tehnični urednik: Boštjan Lapajne
ilustrator:
Vesna Verbič
leto izdaje:
2001
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
naslov:

Uradni list Republike Slovenije
založnik:
vrsta potrditve:

DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
ponovna potrditev
•

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/81 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
SPOZNAJ SE IN USTVARJAJ,
samostojni delovni zvezek za psihologijo v 2. ali 3. letniku srednjega
tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja
vrsta programa:
srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje
predmet:
psihologija
letnik:
2. ali 3.
vrsta učnega gradiva:
samostojni delovni zvezek
avtor:
Marjeta Kline Suzič, Simona Kogelnik Ekar, Petra Kolar
lektor:
Barbara Pance
recenzent:
mag. Katja Košir, dr. Vlasta Zabukovec
likovno-tehnični urednik: Matjaž Dremelj
ilustrator:
Marta Bartolj, Janez Trontelj
leto izdaje:
2005
čas veljavnosti:
5 šolskih let
založnik:
GRAFIS TRADE d.o.o., Spodnje
Blato 299, 1290 Grosuplje
vrsta potrditve:
prva potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi
25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3)
in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list
RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/82 o
potrditvi učbenika:
RETORIKA, Uvod v govorniško
veščino, učbenik za retoriko kot
izbirni predmet v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
retorika kot izbirni predmet
razred:
9.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Tatjana Zidar Gale, Igor Ž. Žagar,
Janja Žmavc
lektor:
Ana Galjot
recenzent:
dr. Maja Zupančič, dr. Matjaž Babič, Anica Dobrovc
likovno-tehnični urednik: Iztok Hafner
ilustrator:
Ingrid Pozvek
fotograf:
Iztok Hafner, Bojan Velikonja
leto izdaje:
2006
čas veljavnosti:
3 šolska leta
založnik:
i2 družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
prva potrditev
naslov:

Uradni list Republike Slovenije
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•

•

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/83 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/85 o potrditvi učbenika:

ABC 1, Poslušamo-govorimo,
pišemo-beremo, 3 deli, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik v 1. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
slovenščina
razred:
1.
vrsta učnega gradiva:
samostojni delovni zvezek
avtor:
Marija Grginič, Sonja Pečjak, Romana Justin, Alenka Kozinc
lektor:
Tina Verovnik, Alenka Kozinc
recenzent:
dr. Simona Kranjc, dr. Igor Saksida,
dr. Ljubica Marjanovič Umek, Tatjana Kokalj, Lojzka Marinčič, Jolanka
Zupanc, Klavdija Kuščer, Polona
Legvart
likovno-tehnični urednik: Matej Grginič
ilustrator:
Andrej Berlot, Damijan Stepančič
leto izdaje:
1999
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
ZALOŽBA IZOLIT, d.o.o., Ljubljanska 1, 1230 Domžale
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/84 o potrditvi učbenika z
elementi delovnega zvezka:
ČAROBNI SVET BESED, učbenik z elementi delovnega zvezka
za slovenščino-jezik v 1. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
slovenščina
razred:
1.
vrsta učnega gradiva:
učbenik z elementi delovnega
zvezka
avtor:
Janka Laznik Novljan, Metka Šalehar
lektor:
Tine Logar
recenzent:
dr. Simona Kranjc, dr. Sonja Žorga,
Sonja Pretnar
likovno-tehnični urednik: Mojca Budnar
ilustrator:
Peter Škerl, Fojž A. Zorman, E. Podreka
leto izdaje:
2000
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

KO PRAVLJICE OŽIVIJO, učbenik za slovenščino-književnost v
1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
slovenščina
razred:
1.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Marija Grginič
lektor:
Tine Logar
recenzent:
dr. Igor Saksida, dr. Ljubica Marjanovič Umek, Magda Mihelčič
likovno-tehnični urednik: Matej Grginič
ilustrator:
Ančka Gošnik Godec
leto izdaje:
2002
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
ZALOŽBA IZOLIT, d.o.o., Ljubljanska 1, 1230 Domžale
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/86 o potrditvi učbenika z
elementi delovnega zvezka:
SVET BESED, učbenik z elementi
delovnega zvezka za slovenščino-jezik v 1. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
slovenščina
razred:
1.
vrsta učnega gradiva:
učbenik z elementi delovnega
zvezka
avtor:
Ana Porenta, Metka Šalehar
lektor:
Simona Kranjc
recenzent:
dr. Simona Kranjc, dr. Sonja Žorga,
Simona Lesar
likovno-tehnični urednik: Helena Vrišer
ilustrator:
Peter Škerl
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/87 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:

Stran

3676 /

Št.

35 / 4. 4. 2006

ABC 2, Poslušamo-govorimo,
pišemo-beremo, 3 deli, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik v 2. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
slovenščina
razred:
2.
vrsta učnega gradiva:
samostojni delovni zvezek
avtor:
Marija Grginič, Mateja Urbančič
Jelovšek
lektor:
Tina Verovnik, Alenka Kozinc
recenzent:
dr. Sonja Pečjak, dr. Ljubica Marjanovič Umek, Tatjana Kokalj, Lidija
Ozimek
likovno-tehnični urednik: Matej Grginič
ilustrator:
Andrej Berlot, Uroš Hrovat
fotograf:
Valentin Casarsa, Jorg Ceglar
leto izdaje:
2000
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
ZALOŽBA IZOLIT, d.o.o., Ljubljanska 1, 1230 Domžale
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/88 o potrditvi učbenika:
NA MAVRICO PO PRAVLJICO,
učbenik za slovenščino-književnost v 2. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
slovenščina
razred:
2.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Marija Grginič, Vida Medved Udovič, Igor Saksida
lektor:
Alenka Kozinc
recenzent:
dr. Sonja Pečjak, dr. Ljubica Marjanovič Umek, Lidija Ozimek
likovno-tehnični urednik: Matej Grginič
ilustrator:
A. Berlot et al.
leto izdaje:
2000
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
ZALOŽBA IZOLIT, d.o.o., Ljubljanska 1, 1230 Domžale
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/89 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
naslov:

ABC 3, Govorimo-poslušamo,
pišemo-beremo, 3 deli, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik v 3. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Uradni list Republike Slovenije
vrsta programa:

devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
slovenščina
razred:
3.
vrsta učnega gradiva:
samostojni delovni zvezek
avtor:
Marija Grginič, Martina Križaj Ortar,
Mateja Urbančič Jelovšek
lektor:
Tina Verovnik, Tine Logar
recenzent:
dr. Sonja Pečjak, dr. Ljubica Marjanovič Umek, Lidija Ozimek, Andreja Škodlar, Tatjana Kokalj
likovno-tehnični urednik: Matej Grginič
ilustrator:
Jelka G. Schmidt, Matjaž Schmidt
leto izdaje:
2001
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
ZALOŽBA IZOLIT, d.o.o., Ljubljanska 1, 1230 Domžale
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/90 o potrditvi učbenika:
KORAKI NAD OBLAKI, učbenik
za slovenščino-književnost v 4. razredu osemletnega in 5. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
slovenščina
razred:
4. oziroma 5.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Metka Kordigel, Vida Medved Udovič, Igor Saksida
lektor:
Tina Verovnik
recenzent:
dr. Marjana Kobe, dr. Ljubica Marjanovič Umek, Janja Karo
likovno-tehnični urednik: Matej Grginič
ilustrator:
Gregor Mastnak, Maja Jančič
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
ZALOŽBA IZOLIT, d.o.o., Ljubljanska 1, 1230 Domžale
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/91 o potrditvi učbenika:
naslov:

vrsta programa:
predmet:
razred:
vrsta učnega gradiva:
avtor:

MOJA SLOVENŠČINA 5, učbenik
za slovenščino-jezik v 5. razredu
devetletnega in 4. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
slovenščina
4. oziroma 5.
učbenik
Simona Kranjc, Tatjana Kokalj

Uradni list Republike Slovenije
lektor:
recenzent:

Tina Verovnik
dr. Tomaž Sajovic, dr. Ljubica Marjanovič Umek, Alenka Velkavrh,
Sonja Zajc
likovno-tehnični urednik: Matej Grginič
ilustrator:
Gregor Mastnak
fotograf:
Jurij Senegačnik
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
ZALOŽBA IZOLIT, d.o.o., Ljubljanska 1, 1230 Domžale
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/92 o potrditvi delovnega
zvezka:
MOJA SLOVENŠČINA 5, delovni zvezek za slovenščino-jezik v
5. razredu devetletnega in 4. razredu osemletnega osnovnošolskega
izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
slovenščina
razred:
4. oziroma 5.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Simona Kranjc, Tatjana Kokalj
lektor:
Tina Verovnik
recenzent:
dr. Tomaž Sajovic, dr. Ljubica Marjanovič Umek, Alenka Velkavrh,
Sonja Zajc
likovno-tehnični urednik: Matej Grginič
ilustrator:
Gregor Mastnak
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
ZALOŽBA IZOLIT, d.o.o., Ljubljanska 1, 1230 Domžale
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/93 o potrditvi učbenika:
BESEDE ZA VSEVEDE, učbenik
(berilo) za slovenščino-književnost
v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
slovenščina
razred:
5.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Barbara Hanuš
lektor:
Janez Sivec
recenzent:
dr. Marjana Kobe, Damjana Šubic
likovno-tehnični urednik: Helena Vrišer
ilustrator:
Matjaž Schmidt
leto izdaje:
2000
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
naslov:

Št.

založnik:
vrsta potrditve:
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DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
ponovna potrditev
•

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/94 o potrditvi učbenika:
HEJ HOJ, OSTANI Z MENOJ,
učbenik za slovenščino-jezik v
5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
slovenščina
razred:
5.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Damjana Šubic, Francka Bitenc
lektor:
Mira Turk Škraba
recenzent:
dr. Mojca Schlamberger Brezar,
Irena Šimenc Mihalič
likovno-tehnični urednik: Nedžad Žujo
ilustrator:
Karmen Špelič
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/95 o potrditvi delovnega
zvezka:
HEJ HOJ, OSTANI Z MENOJ, delovni zvezek za slovenščino-jezik v
5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
slovenščina
razred:
5.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Damjana Šubic, Francka Bitenc
lektor:
Mira Turk Škraba
recenzent:
dr. Mojca Schlamberger Brezar,
Irena Šimenc Mihalič
likovno-tehnični urednik: Nedžad Žujo
ilustrator:
Karmen Špelič
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pra-
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vilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/96 o potrditvi učbenika:
NA KRILIH BESED, učbenik za
slovenščino-književnost v 5. razredu devetletnega in 4. razredu
osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
slovenščina
razred:
5.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Berta Golob, Metka Kordigel, Igor
Saksida
lektor:
Aleksandra Lutar Ivanc
recenzent:
dr. Helga Glušič, mag. Mojca Honzak
likovno-tehnični urednik: Zlata Maurer Pivko
leto izdaje:
1999
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
MKZ, Mladinska knjiga založba
d.o.o., Slovenska 29, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/97 o potrditvi delovnega
zvezka:
POIŠČIMO BESEDE ZA VSEVEDE, delovni zvezek za slovenščino-književnost v 5. razredu
devetletnega
osnovnošolskega
izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
slovenščina
razred:
5.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Barbara Hanuš
lektor:
Janez Sivec
recenzent:
dr. Marjana Kobe, Damjana Šubic
likovno-tehnični urednik: Helena Vrišer
ilustrator:
Matjaž Schmidt
leto izdaje:
2000
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi
25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3)
in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list
RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/98 o
potrditvi učbenika:
naslov:

SLOVENŠČINA 5, učbenik za slovenščino v 5. razredu devetletnega
in 4. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja

Uradni list Republike Slovenije
vrsta programa:

devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
slovenščina
razred:
5.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Metka Berdajs, Radoja Javornik,
Jerica Vogel, Nataša Zrimšek
lektor:
Aleksandra Lutar Ivanc
recenzent:
dr. Erika Kržišnik, Teja Kovač
likovno-tehnični urednik: Darja Malarič
ilustrator:
Damijan Stepančič
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
MKZ, Mladinska knjiga založba
d.o.o., Slovenska 29, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/99 o potrditvi delovnega
zvezka:
SLOVENŠČINA 5, delovni zvezek
za slovenščino v 5. razredu devetletnega in 4. razredu osemletnega
osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
slovenščina
razred:
5.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Metka Berdajs, Radoja Javornik,
Jerica Vogel, Nataša Zrimšek
lektor:
Aleksandra Lutar Ivanc
recenzent:
dr. Erika Kržišnik, Teja Kovač
likovno-tehnični urednik: Darja Malarič
ilustrator:
Damijan Stepančič
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
MKZ, Mladinska knjiga založba
d.o.o., Slovenska 29, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi
25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3)
in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list
RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/100 o
potrditvi učbenika:
naslov:

vrsta programa:
predmet:
razred:
vrsta učnega gradiva:

TECIMO V NOV DAN, učbenik-berilo za slovenščino v 5. razredu
vzgoje in izobraževanja otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami
vzgoja in izobraževanje mladostnikov in otrok s posebnimi potrebami
slovenščina
5.
učbenik

Uradni list Republike Slovenije
avtor:
lektor:
recenzent:

Sonja Dobravc, Silva Kranjc
Tina Verovnik
dr. Igor Saksida, dr. Marija Grginič,
Slavica Barborič
likovno-tehnični urednik: Matej Grginič
ilustrator:
Polona Lovšin, Zvonko Čoh, Uroš
Hrovat, Matjaž Schmidt
leto izdaje:
2001
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
ZALOŽBA IZOLIT, d.o.o., Ljubljanska 1, 1230 Domžale
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/101 o potrditvi samostojnega delovnega zvezka:
SLOVENŠČINA JE MOJ JEZIK
7, samostojni delovni zvezek za
slovenščino – jezik v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
slovenščina
razred:
7.
vrsta učnega gradiva:
samostojni delovni zvezek
avtor:
Zdenka Hiti Kalinger, Janja Škapin
Krhlikar
lektor:
Tatjana Hosta
recenzent:
dr. Viktor Majdič, Marjan Cedilnik
likovno-tehnični urednik: Alenka Vuk
ilustrator:
Vojko Aleksič
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
PIKAL, Smrjene 79a, 1291 Škofljica
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi
25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3)
in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list
RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/102 o
potrditvi učbenika:
HURA ZA SLOVENŠČINO 8,
učbenik za slovenščino-jezik v
8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
slovenščina
razred:
8.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Vlasta Črešnik, Irena Lapanje
lektor:
Marija Lotrič
recenzent:
dr. Mojca Schlamberger Brezar,
Majda Cirman
likovno-tehnični urednik: Irena Petrič
ilustrator:
Ciril Horjak
naslov:

Št.

leto izdaje:
čas veljavnosti:
založnik:
vrsta potrditve:
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2003
1 šolsko leto
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
ponovna potrditev
•

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/103 o potrditvi delovnega
zvezka:
HURA ZA SLOVENŠČINO 8, delovni zvezek za slovenščino-jezik v
8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
slovenščina
razred:
8.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Vlasta Črešnik, Irena Lapanje
lektor:
Marija Lotrič
recenzent:
dr. Mojca Schlamberger Brezar,
Majda Cirman
likovno-tehnični urednik: Irena Petrič
ilustrator:
Ciril Horjak
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi
25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3)
in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list
RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/104 o
potrditvi učbenika:
BRANJA 2, berilo in učbenik za
2. letnik gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
vrsta programa:
gimnazijsko izobraževanje, srednje
tehniško oziroma strokovno izobraževanje
predmet:
slovenščina
letnik:
2.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Vinko Cunderman, Silvo Fatur,
Samo Koler, Rajko Korošec, Boža
Krakar Vogel, Mojca Poznanovič,
Adrijana Špacapan
lektor:
Nuša Radinja
recenzent:
dr. Tomo Virk, dr. Irena Novak Popov, Katarina Torkar Papež
likovno-tehnični urednik: Metka Škrabar
leto izdaje:
2005
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:
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Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi
25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3)
in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list
RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/105 o
potrditvi učbenika:
POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 5, učbenik za slovenščino-književnost za drugo leto poklicno-tehniškega izobraževanja
vrsta programa:
poklicno-tehniško izobraževanje
predmet:
slovenščina
letnik:
5.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Jana Kvas
lektor:
Tine Logar
recenzent:
dr. Boža Krakar Vogel, Jožica Jožef
Beg
likovno-tehnični urednik: Metka Škrabar
ilustrator:
Jana Mršnik, Tanja Plevnik
fotograf:
Tanja Plevnik
leto izdaje:
2005
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/106 o potrditvi delovnega
zvezka:
POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 5, delovni zvezek za slovenščino-književnost za drugo leto poklicno-tehniškega izobraževanja
vrsta programa:
poklicno-tehniško izobraževanje
predmet:
slovenščina
letnik:
5.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Magda Cencelj, Dragomira Kunej,
Cvetka Završnik
lektor:
Tine Logar
recenzent:
dr. Boža Krakar Vogel, Jožica Jožef
Beg
likovno-tehnični urednik: Metka Škrabar
ilustrator:
Ksenija Konvalinka
fotograf:
Tanja Plevnik
leto izdaje:
2001
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03)
sprejel sklep št. 6130-1/2006/107 o potrditvi učbenika:

Uradni list Republike Slovenije
DOTIK OKOLJA 1, učbenik za
spoznavanje okolja v 1. razredu
osnovne šole
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
spoznavanje okolja
razred:
1.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Irena Hergan, Metoda Kolar, Teja
Kovač
lektor:
Aleksandra Lutar Ivanc
recenzent:
dr. Darja Skribe Dimec, dr. Ljubica
Marjanovič Umek, Alenka Velkavrh
likovno-tehnični urednik: Zlata Maurer Pivko
ilustrator:
Polona Lovšin
fotograf:
Arhiv MKZ
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
MKZ, Mladinska knjiga založba
d.o.o., Slovenska 29, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o
potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel
sklep št. 6130-1/2006/108 o potrditvi delovnega zvezka:
DOTIK OKOLJA 1, delovni zvezek
za spoznavanje okolja v 1. razredu
osnovne šole
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
spoznavanje okolja
razred:
1.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Irena Hergan, Metoda Kolar, Teja
Kovač
lektor:
Aleksandra Lutar Ivanc
recenzent:
dr. Darja Skribe Dimec, dr. Ljubica
Marjanovič Umek, Alenka Velkavrh
likovno-tehnični urednik: Zlata Maurer Pivko
ilustrator:
Polona Lovšin
fotograf:
Arhiv MKZ
leto izdaje:
2003
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
MKZ, Mladinska knjiga založba
d.o.o., Slovenska 29, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/109 o potrditvi učbenika
z elementi delovnega zvezka:
naslov:

OKOLJE IN JAZ, Učbenik z elementi delovnega zvezka, Spoznavanje okolja v 1. razredu
devetletnega
osnovnošolskega
izobraževanja

Uradni list Republike Slovenije
vrsta programa:

devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
spoznavanje okolja
razred:
1.
vrsta učnega gradiva:
učbenik z elementi delovnega
zvezka
avtor:
B. Bajd, J. Ferbar, D. Grgičević, D.
Krnel, M. Pečar
lektor:
Renata Vrčkovnik
recenzent:
dr. Maja Umek, dr. Darja Skribe
Dimec, dr. Ludvik Horvat, Martina
Krese
likovno-tehnični urednik: Davor Grgičević
ilustrator:
Davor Grgičević
leto izdaje:
2006
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
MODRIJAN ZALOŽBA, d.o.o., Poljanska 15, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/110 o potrditvi učbenika:
OPAZUJEM, RAZISKUJEM, RAZMIŠLJAM 1, učbenik za spoznavanje okolja v 1. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
spoznavanje okolja
razred:
1.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Dušan Vrščaj, Jelka Strgar, Dorotea Kralj, Vinko Udir, Vera Čonč
lektor:
Maja Kraigher
recenzent:
dr. Darja Skribe Dimec, dr. Sojna
Žorga, Karla Leban
likovno-tehnični urednik: Helena Vrišer
ilustrator:
D. Kofler et al.
fotograf:
I. Modic et al.
leto izdaje:
2004
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/111 o potrditvi učbenika:
naslov:

vrsta programa:
predmet:
razred:
vrsta učnega gradiva:
avtor:

ODKRIVAM SVOJE OKOLJE 3,
učbenik za spoznavanje okolja v
3. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
spoznavanje okolja
3.
učbenik
Ana Vovk Korže, Milena Petauer,
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Vlasta Prevolšek, Danica Šalej
Darinka Koderman Patačko
dr. Cvetka Ribarič Lasnik, dr. Ljubica Marjanovič Umek, Marta Otič
likovno-tehnični urednik: Elizabeta Jazbec
ilustrator:
Damjana Brumec
fotograf:
M. Dežman et al.
leto izdaje:
2002
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
ZALOŽBA ROKUS d.o.o., Stegne
9b, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
lektor:
recenzent:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/112 o potrditvi delovnega
zvezka:
ODKRIVAM SVOJE OKOLJE 3,
delovni zvezek za spoznavanje
okolja v 3. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
spoznavanje okolja
razred:
3.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Ana Vovk Korže, Milena Petauer,
Vlasta Prevolšek, Danica Šalej
lektor:
Darinka Koderman Patačko
recenzent:
dr. Cvetka Ribarič Lasnik, dr. Ljubica Marjanovič Umek, Marta Otič
likovno-tehnični urednik: Elizabeta Jazbec
ilustrator:
Damjana Brumec
fotograf:
M. Dežman et al.
leto izdaje:
2002
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
ZALOŽBA ROKUS d.o.o., Stegne
9b, 1000 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/113 o potrditvi učbenika:
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA, učbenik za tehniko in tehnologijo v
7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
tehnika in tehnologija
razred:
7.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Samo Fošnarič, Janez Virtič, Drago
Slukan
lektor:
Terezija Zorko
recenzent:
dr. Srečko Godež, mag. Mirko Britovšek
likovno-tehnični urednik: Jure Papotnik
ilustrator:
Said Bešlagić
naslov:
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fotograf:
tehnične risbe:
leto izdaje:
čas veljavnosti:
založnik:
vrsta potrditve:
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Drago Slukan, Janez Virtič, Uroš
Zupančič
Drago Slukan, Janez Virtič
2006
1 šolsko leto
IZOTECH ZALOŽBA d.o.o., Lackova cesta 219, 2341 Limbuš
ponovna potrditev
•

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/114 o potrditvi delovnega
zvezka:
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA, delovni zvezek z delovnimi gradivi za
tehniko in tehnologijo v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
tehnika in tehnologija
razred:
7.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Samo Fošnarič, Janez Virtič, Drago
Slukan
lektor:
Terezija Zorko
recenzent:
dr. Srečko Godež, mag. Mirko Britovšek
likovno-tehnični urednik: Jure Papotnik
ilustrator:
Said Bešlagić
fotograf:
Drago Slukan, Janez Virtič, Uroš
Zupančič
tehnične risbe:
Drago Slukan, Janez Virtič
leto izdaje:
2006
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
IZOTECH ZALOŽBA d.o.o., Lackova cesta 219, 2341 Limbuš
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

•
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi 25. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in
5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/115 o potrditvi delovnega
zvezka:
KORAKI V ČASU, 20. STOLETJE, delovni zvezek za zgodovino
v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
vrsta programa:
devetletno osnovnošolsko izobraževanje
predmet:
zgodovina
razred:
9.
vrsta učnega gradiva:
delovni zvezek
avtor:
Marjan Rode
lektor:
Maja Kraigher
recenzent:
dr. Aleš Gabrič, Elissa Tawitian
likovno-tehnični urednik: Nedžad Žujo
leto izdaje:
2005
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
naslov:

Uradni list Republike Slovenije
založnik:
vrsta potrditve:

DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
ponovna potrditev
•

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji dne 2. 3. 2006 na podlagi
25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3)
in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list
RS, št. 81/02 in 5/03) sprejel sklep št. 6130-1/2006/116 o
potrditvi učbenika:
ZGODOVINA 4, učbenik za zgodovino v 4. letniku gimnazijskega
izobraževanja
vrsta programa:
gimnazijsko izobraževanje
predmet:
zgodovina
letnik:
4.
vrsta učnega gradiva:
učbenik
avtor:
Ervin Dolenc, Aleš Gabrič
lektor:
Maja Kraigher
recenzent:
dr. Žarko Lazarevič, Bojan Končan,
Zlata Pastar
likovno-tehnični urednik: Irena Petrič
leto izdaje:
2005
čas veljavnosti:
1 šolsko leto
založnik:
DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana
vrsta potrditve:
ponovna potrditev
naslov:

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

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1445.

Spremembe dodatka k Pravilom kviz loterije
»Olimpijska srečka« za 4. serijo srečk

Na podlagi Pravil kviz loterije »Olimpijska srečka«, ki
jih je sprejela uprava družbe dne 27. 7. 2004 in drugega
odstavka 7. člena Poslovnika o delu uprave, ki ga je sprejela
uprava družbe dne 3. 12. 1998, spremembe in dopolnitve
pa dne 28. 2. 2001 in 13. 2. 2004, je uprava družbe Športna
loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 22, na
seji dne 9. 3. 2006 sprejela

SPREMEMBE DODATKA
k Pravilom kviz loterije »Olimpijska srečka« za
4. serijo srečk
1. člen
V dodatku k Pravilom kviz loterije »Olimpijska srečka« 4. serije srečk, ki ga je sprejela uprava družbe Športna
loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 22,
na seji dne 1. 9. 2004, se v 3. členu število bonus dobitkov
»17« nadomesti s številom »26« in skupna vrednost bonus dobitkov »17.000.000,00 SIT« nadomesti z vrednostjo
»26.000.000,00 SIT«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se datum »2. 4. 2006« nadomesti z datumom »31. 12. 2006«, datum »24. 4. 2006« pa
z datumom »22. 1. 2007«.

Uradni list Republike Slovenije
V drugem odstavku 6. člena se datum »2. 7. 2006«
nadomesti z datumom »31. 3. 2007«.
3. člen
V času podaljšanja prodaje 4. serije srečk igre »Olimpijska srečka« se za povečan sklad za bonus dobitke uporabijo
sredstva neizplačanih dobitkov.
4. člen
V primeru, da Vlada Republike Slovenije prireditelju od
1. 7. 2006 ne podaljša koncesije za prirejanje klasične igre
na srečo z imenom »Olimpijska srečka«, potem za 4. serijo
srečk velja, da je:
– zadnji dan prodaje srečk v seriji na dan, ko poteče rok,
do katerega je bila dodeljena koncesija,
– zadnji dan za izplačilo denarnih dobitkov 90 dni po
poteku dneva, določenega kot zadnji dan prodaje srečk v
seriji,
– žrebanje bonus dobitkov vsak prvi ponedeljek v mesecu v tistih mesecih, ko je prodaja srečk v seriji dovoljena in
– zaključno žrebanje bonus dobitkov najkasneje do 15.
v mesecu po poteku meseca, v katerem se zaključi s prodajo
srečk v seriji.
Prireditelj bo natančne datume iz prejšnjega odstavka
tega člena javno objavil le, če mu Vlada Republike Slovenije
ne bo podaljšala koncesije.
Janez Bukovnik l.r.
predsednik uprave
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro
na srečo z imenom »Olimpijska srečka« na podlagi koncesije,
ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom
številka 473-01/98-15 (V) dne 29. 7. 1999 in jo podaljšala s
sklepom številka 473-01-2001-4 dne 22. 6. 2001.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger
na srečo je dodatek k pravilom kviz loterije »Olimpijske srečka« potrdilo pod številko 471-212-5/04-9 dne 22. 10. 2004, te
spremembe dodatka pod številka 46100-6/2006/2 dne 24. 3.
2006; dovoljenje za podaljšanje prodaje 4. serije srečk pa je
bilo izdano pod številko 46100-7/2006/2 dne 20. 3. 2006.
Št. 55/06
Ljubljana, dne 27. marca 2006
Janez Bukovnik l.r.
predsednik uprave

1446.

Pravila o poslovanju s kontom

Na podlagi določb 10. člena Uredbe o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju
klasičnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 70/00), in drugega
odstavka 7. člena Poslovnika o delu uprave, ki ga je sprejela
uprava družbe dne 3. 12. 1998, spremembe in dopolnitve
pa dne 28. 2. 2001 in 13. 2. 2004, je uprava družbe Športna
loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 22, na
seji dne 22. 2. 2006 sprejela

PRAVILA
o poslovanju s kontom
Pravila o poslovanju s kontom so del celotnega tehnološkega postopka za posamezne igre, do katerih Športna
loterija in igre na srečo d.d. (v nadaljnjem besedilu: prireditelj)
omogoča dostop s pomočjo različnih medijev po elektronskih
in drugih komunikacijskih poteh.
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I. UVODNE DOLOČBE
Pravila o poslovanju s kontom so obvezujoča za osebe,
ki koristijo konto za plačevanje storitev prireditelja (v nadaljnjem besedilu: imetnik), prireditelja, ki skrbi za delovanje
konta, in osebe, ki jih prireditelj pooblasti za sprejem vplačil
in izplačil, vezanih na uporabo konta ter evidentiranje novih
imetnikov (v nadaljnjem besedilu: prodajalec).
II. KONTO
Konto je račun, na katerem imetnik upravlja s svojimi
denarnimi sredstvi. Sredstva na kontu se ne obrestujejo.
Vsako transakcijo sredstev na konto, ki je posledica
pomote, napake oziroma drugega dejavnika, lahko prireditelj
samostojno popravi pod pogojem, da pri tem ni oškodovan
imetnik konta. Tovrstne transakcije morajo biti razvidne na
kontu, imetnik pa ima pravico, da od prireditelja pridobi pojasnila v zvezi s popravki. V primeru, ko je imetnik porabil
neupravičeno nakazana sredstva, ima prireditelj pravico do
izterjave teh sredstev.
Prireditelj si pridržuje pravico, da brez dodatne obrazložitve zapre konto, v kolikor pride do suma zlorabe konta, pa
lahko do razjasnitve zadeve tudi zadrži izplačilo iz konta.
Odprtje in zaprtje konta
Konto se lahko odpre na stavnih mestih, na spletnih
straneh prireditelja ali na katerega izmed priložnostnih načinov, ki jih predvidi prireditelj.
Za odprtje konta je imetnik prireditelju dolžan posredovati naslednje obvezne podatke:
– ime in priimek,
– naslov prebivališča,
– občino stalnega prebivališča,
– datum rojstva,
– ime banke in številko transakcijskega računa.
Na stavnem mestu je potrebno predložiti identifikacijski
dokument in številko transakcijskega računa. Na podlagi vnesenih podatkov prodajalec izda kartico, na kateri je natisnjena številka imetnika v obliki črtne kode oziroma uporabniško
ime in geslo (v nadaljevanju: elementa prepoznava), ki sta
potrebna za vstopanje v konto.
Za prijavo na spletnih straneh prireditelja se izpolni elektronsko pristopno izjavo, kartico pa se pošlje po pošti.
Prireditelj lahko izvaja priložnostne akcije z možnostjo
odprtja konta. V teh primerih izpolnjen obrazec »pristopna
izjava« pošlje na naslov prireditelja, kartico pa se prejme
po pošti.
Za prejemanje dodatnih informacij in/ali sodelovanje
v dodatnih žrebanjih in igrah, mora imetnik posredovati še
številko mobilnega telefona, elektronski naslov in davčno
številko.
Po prejemu elementov prepoznave se lahko izvrši vplačilo na konto, s čimer je omogočen dostop do storitev, ki
potekajo preko konta.
Ob prvi prijavi v konto je obvezno zamenjati uporabniško ime in geslo (najmanj 6 znakov – mešano, številke
in črke, brez šumnikov in z obvezno uporabo najmanj treh
številk).
Preko konta se največ 67 dni omogoča dostop do informacij o celotnem prometu in stanju na kontu ter ostalih
informacij v povezavi s kontom, ter vpogled v vsebino vplačil
v igre. Po preteku 67 dni je omogočen vpogled le v izvedene
transakcije (promet na kontu).
Imetnik se lahko kadarkoli odloči za zaprtje konta, o čemer pisno ali po elektronski pošti obvesti prireditelja. Pri tem
mora vsa sredstva nakazati na svoj transakcijski račun.
V primeru, da v obdobju 12 mesecev ni nobene spremembe na kontu (sredstva mirujejo), prireditelj saldo nakaže
na transakcijski račun. Če prireditelj nima podatkov o ime-
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tnikovem transakcijskem računu, sredstva zadrži na svojem
računu. Vse obveznosti prireditelja iz naslova saldacije konta
se odpiše v dobro poslovnih prihodkov prireditelja. V tem času
lahko kadarkoli, vendar najkasneje v roku pet let po poteku 12
mesecev, imetnik vloži zahtevek za izplačilo sredstev.
Onemogočen dostop oziroma blokada konta
Konto lahko blokira prireditelj ali pa si prepreči dostop
do konta imetnik sam, s čimer je onemogočen dostop do
vseh storitev, povezanih s kontom.
Če konto blokira prireditelj, potem po pravilnem vnosu
elementov prepoznave imetnik prejme obvestilo z nadaljnjimi
navodili.
Če je imetnik pozabil katerega izmed elementov prepoznave, na izbranem mediju izpolni obrazec z zahtevkom za
dodelitev začasnih elementov prepoznave. Ob zahtevku se
mora obvezno vpisati enega izmed elementov prepoznave,
bodisi geslo, bodisi uporabniško ime oziroma številko transakcijskega računa. Začasni manjkajoči element prepoznave
imetnik prejme na elektronski naslov oziroma preko SMS
sporočila na njegov mobilni telefon.
Če imetnik pozabi ali izgubi vse elemente prepoznave,
jih lahko prejme le na osnovi priporočenega pisnega zahtevka na naslov prireditelja, s predložitvijo kopije osebnega dokumenta in številke transakcijskega računa. Postopek lahko
traja do 10 dni.
V primeru, ko imetnik konta pozabi vse elemente prepoznave, se sredstva na kontu, takoj po prejemu zahtevka
za izdajo novih elementov prepoznave, nakažejo na njegov
transakcijski račun.
Vplačevanje na konto
Za vplačilo na konto so na voljo naslednje možnosti:
– bančni spletni plačilni sistem
– mobilni plačilni sistem
– vplačilo na stavnicah
– drugi instrumenti vplačevanja, ki jih določi prireditelj.
Pri vplačevanju na stavnicah mora imetnik vedno takoj
preveriti pravilnost vplačila na potrdilu o vplačilu.
Prireditelj dobitke iz iger preko konta avtomatično nakaže na imetnikov konto. Če je dobitek v vrednosti, pri kateri je
potrebno plačati davek, se na konto vplača dobitek, zmanjšan za znesek davka na dobitke od iger na srečo. Prireditelj
na konto nakazuje tudi denarne dobitke iz nagradnih iger, pri
čemer pa se, če je z zakonom tako predpisano, obračuna in
odtegne predpisana akontacija dohodnine.
Izplačevanje iz konta
Izplačilo iz konta se lahko izvrši kadarkoli na naslednji
način:
– nakazilo na transakcijski račun na podlagi zahtevka, ki
ga imetnik poda preko spletne strani, pri čemer so upoštevani
postopki plačilnega prometa;
– na terminalih na stavnih mestih, kjer se vnese zahtevek za izplačilo. Na podlagi tega zahtevka se prejme izplačilni listek, katerega se izroči prodajalcu na stavnici, ki izplača
zahtevani znesek. Na terminalu se lahko poda zahtevek
samo za izplačilo dobitkov, in sicer do zneska, ki ga določi
prireditelj.
III. OBVEZNOSTI IMETNIKA
Imetnik je dolžan v celoti in točno posredovati obvezne
podatke, sicer prireditelj njegov konto blokira. Prav tako je
imetnik dolžan prireditelju javiti kakršnokoli spremembo podatkov, ali če opazi neskladje v stanju sredstev na njegovem
kontu.
Imetnik ima lahko odprt samo en konto.
Imetnik je dolžan in odgovoren skrbno hraniti vse elemente prepoznave za uporabo konta in je odgovoren za vsa
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sredstva na svojem kontu. Imetnik je dolžan skrbno spremljati svoje stanje na kontu.
Imetnik je dolžan ob vplačilu na konto na stavnem mestu takoj preveriti potrdilo o vplačilu. Ob naknadni ugotovitvi
napake je potrebno prireditelju podati pisno reklamacijo ter
priložiti dokazila.
IV. OBVEZNOSTI PRIREDITELJA
Prireditelj skrbi za nemoteno delovanje kontov v sistemu, ki ga uporablja za prirejanje iger.
Prireditelj zagotavlja, da so podatki o imetnikih konta in
o njihovem stanju na kontu poslovna skrivnost ter istočasno
skrbi, da se podatki uporabljajo v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov.
Prireditelj imetniku konta posreduje vsa obvestila, ki so
potrebna za upravljanje s kontom in ostale informacije, ki se
nanašajo na delo prireditelja.
V. OBVEZNOSTI PRODAJALCA
Prodajalec je dolžan od osebe, ki želi odpreti konto,
zahtevati osebni dokument s sliko in številko transakcijskega
računa ter obvezne podatke na predpisan način posredovati
prireditelju. Na podlagi posredovanih podatkov se imetniku
izda kartico z elementi prepoznave za vstop v konto.
Prodajalec imetniku izdaja potrdila o vplačilu na konto,
ki jih je imetnik opravil na prodajalčevem vplačilnem mestu.
Prodajalec izplačuje gotovino na podlagi zahtevka (izplačilnega listka), ki ga imetnik prejme na terminalu v namen
izplačila denarnih sredstev.
Prodajalci izvršijo vplačilo na konto z odčitanjem črtne
kode na kartici igralca ali z ročnim vnosom številke konta
igralca. Prodajalec mora od imetnika zahtevati, da ta takoj
preveri pravilnost nakazila s kontrolo potrdila o vplačilu.
Prodajalec zagotavlja, da so podatki o imetnikih konta
in o vplačilih na konto poslovna skrivnost in teh podatkov v
nobenem primeru ne bo razkril tretji osebi.
VI. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Imetnik z odprtjem konta pooblašča prireditelja, da hrani
in skrbi za varnost njegovih osebnih podatkov. S posredovanjem neobveznih podatkov dovoljuje prireditelju, da podatke
uporablja v namene obveščanja in sodelovanja v dodatnih
igrah.
VII. KONČNE DOLOČBE
Prireditelj ni odgovoren za kakršnokoli zlorabo konta.
Prireditelj ne odgovarja za motnje in prekinitve na telekomunikacijskih in internetnih povezavah, napake, nastale pri
prenosu podatkov, za onemogočen dostop (zaradi različnih
vzrokov) do storitev ali za vzroke višje sile.
Imetnik lahko uveljavlja reklamacijo na opravljeno naročilo storitev preko konta v petnajstih dneh po zapisu stanja
ali izdaji listine, iz katere je razvidno naročilo. Reklamacija
se obravnava po postopku in na način, kot je predpisano
z internim aktom prireditelja glede reševanja reklamacij pri
prirejanju iger na srečo.
Ta pravila so objavljena na internetnih straneh www.
e‑stave.com, na terminalih in prodajnih mestih v vsakokrat
veljavnem besedilu. Imetnik sprejema vsakokrat veljavna
Pravila o poslovanju s kontom. Če se imetnik ne strinja s
spremenjenimi pravili, lahko v roku 5 dni od prvega vplačila
po dnevu, ko so bila spremenjena pravila objavljena, odpove
uporabo storitev, določenih s temi pravili.
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Ta pravila se začnejo uporabljati z dnem, ko jih potrdi
nadzorni organ. Z dnem uveljavitve teh pravil preneha veljati
interni akt Splošni pogoji za uporabo storitev s pomočjo konta, vsi postopki pa se nadaljujejo skladno s temi pravili.
Janez Bakovnik l.r.
predsednik uprave
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger
na srečo je ta pravila potrdilo pod številko 46100‑2/2006/6‑9
dne 14. 3. 2006.
Št. 48-06
Ljubljana, dne 17. marca 2006
Janez Bakovnik l.r.
predsednik uprave

1447.

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Območni obrtni zbornici Radlje ob
Dravi za leto 2006

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02
in 18/04) in na podlagi 15. člena Statuta Območne obrtne
zbornice Radlje ob Dravi, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne zbornice Radlje ob Dravi dne 24. 5. 1995, je
skupščina Območne obrtne zbornice Radlje ob Dravi na svoji
seji dne 6. 3. 2006 sprejela

SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Radlje ob Dravi
za leto 2006
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Radlje ob Dravi (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom
fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost
na območju, na katerem deluje zbornica, kot obrtno, obrti
podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in
oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za
vse člane,ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno
izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
3,5% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun
prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za obračun članarine ne sme biti nižja
od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno
stopnjo davkov in prispevkov, in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovana, v višini
3,5% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba,ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih
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prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 1,75% od
najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje
članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga
in oblike njihovega združevanja) mesečno v višini 5.500,00
SIT.
III.
Član, ki mu je na podlagi 4. odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas
prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki
opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici
obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko
zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma, ko
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je
prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino
po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Radlje ob
Dravi določi letno višino članarine skladno z II. točko tega
sklepa v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih, od
katerih zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. 2006 in drugi obrok
30. 9. 2006.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo
določbe drugega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam
iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za
vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne
obrtne zbornice Radlje ob Dravi.
VIII.
Območna obrtna zbornica Radlje ob Dravi pooblašča
Obrtno zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene
z Davčno upravo Republike Slovenije pogodbo o izvajanju
nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX.
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili
medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja,
pobiranja in izterjave članarine,nakazuje članarino v skladu
z določbami Zakona o davčni službi.
Št. 025/03-2006
Radlje, dne 6. marca 2006
Predsednik skupščine OOZ
Radlje ob Dravi
Miroslav Krautberger l.r.
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OBČINE
AJDOVŠČINA
1448.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za
poslovno obrtno cono Gojače

Na podlagi 12. in 31. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) in
na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno
glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je
Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 23. 3. 2006
sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno
obrtno cono Gojače
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
družbenega plana Občine Ajdovščina za območje občine
Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/04), sprejme občinski lokacijski načrt za Poslovno obrtno cono Gojače (v nadaljnjem
besedilu: lokacijski načrt), ki ga je izdelal Studio 3 d.o.o.,
Atelje za arhitekturo, Ajdovščina v marcu 2006 pod številko
465-05.
2. člen
Sestavni deli lokacijskega načrta so:
A – besedilo lokacijskega načrta:
1. opis prostorske ureditve
2. ureditveno območje
3. umestitev načrtovane ureditve v prostor:
– opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji
– opis rešitev načrtovanih objektov in površin
– lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
4. zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture ter obveznost
priključevanja objektov nanjo
5. rešitve in ukrepi za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih
dobrin
6. rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
7. načrt parcelacije
8. etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji
in zahteve za izvajanje lokacijskega načrta
9. usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti LN
B – kartografski del lokacijskega načrta:
1. načrt namenske rabe prostora
1.1 izsek iz digitalnega prostorskega plana
1.2 širše območje
1.3 meja ureditvenega območja in zazidalne enote
2. načrt ureditvenega območja
2.1 načrt parcelacije in višinska situacija
3. načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor
3.1 ureditvena situacija
3.2 zbirna situacija javne komunalne infrastrukture
3.3 situacija električnih vodov
3.4 situacija telefonskega omrežja
3.5 situacija vodovoda in hidrantnega omrežja

3.6 situacija fekalne in meteorne kanalizacije
3.7 prometna situacija
3.8 profili
3.9 prerez hodnika
3.10 prerez brežine
3.11 etapnost izvedbe
C – seznam prilog lokacijskega načrta:
1. povzetek za javnost
2. izvleček iz strateškega prostorskega akta
3. obrazložitev in utemeljitev LN
4. strokovne podlage
5. seznam parcel ureditvenega območja
6. smernice in mnenja
7. seznam sprejetih aktov
8. ocena stroškov
9. spis postopka
10. program opremljanja zemljišč
11. perspektivna skica
zapis na zgoščenki
Sestavni deli lokacijskega načrta iz tega člena so sestavni del tega odloka.
3. člen
(1) Ta odlok določa lokacijske pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov ter prostorske ukrepe po predpisih o urejanju
prostora.
(2) Ta odlok določa ureditveno območje, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve prometne, energetske
in druge gospodarske infrastrukture ter obveznost priključevanja objektov nanjo, rešitve in ukrepe za varstvo okolja,
ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno
rabo naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo, ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe
prostorske ureditve ter druge pogoje in zahteve za izvajanje
lokacijskega načrta, dopustna odstopanja ter obveznosti investitorjev in izvajalcev.
4. člen
Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine
Ajdovščina za območje občine Ajdovščina (Uradni list RS,
št. 96/04), je za to območje kot način urejanja določen lokacijski načrt, namenska raba pa je obrt in storitvene dejavnosti.
II. UREDITVENO OBMOČJE
5. člen
(ureditveno območje)
Predmet lokacijskega načrta je ureditev območja, ki se
nahaja v občini Ajdovščina na površini med naseljema Selo
in Gojače, in sicer med hitro cesto H4 Ajdovščina-Selo in
lokalno cesto Črniče-Vrtovin.
6. člen
(meja območja)
(1) Meja lokacijskega načrta je povzeta iz digitalnega
izseka družbenega prostorskega plana občine Ajdovščina
in poteka tako, da vključuje celotno poselitveno območje na
tem prostoru, torej poteka po zunanjih mejah prostorskih enot
GO2, GO3, GOSE1 in po robu poselitvenega območja, določenega v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/97,
9/98, Uradni list RS, št. 87/99, 17/03). Potek meje je razviden
iz risbe št. 1.3 z naslovom »Načrt namenske rabe prostora
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– meja ureditvenega območja in zazidalne enote«, ki je predstavljena v kartografskem delu lokacijskega načrta.
(2) Seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje območja:
– k.o. Gojače: 620, 621, 623, 630, 632, 634, 635, 636,
637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 651,
652, 656, 691, 693, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 704, 721,
722, 723, 724, 728, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 739,
742, 754, 757, 770, 772, 773, 774, 776, 624/1, 624/10, 624/3,
624/6, 624/7, 624/9, 626/1, 626/3, 626/4, 626/5, 626/6, 627/1,
627/2, 627/3, 627/4, 628/1, 628/2, 631/2, 631/3, 633/1, 633/2,
650/2, 650/3, 650/4, 653/1, 653/2, 654/1, 654/2, 654/3, 655/1,
655/2, 655/3, 657/1, 657/2, 657/3, 657/4, 689/1, 689/2, 689/3,
689/4, 689/5, 695/1, 695/2, 720/1, 720/3, 720/4, 725/1, 725/2,
730/1, 738/1, 738/2, 738/3, 738/4, 738/5, 738/6, 738/7, 738/8,
738/9, 740/1, 740/2, 741/1, 741/2, 743/1, 743/2, 743/3, 743/4,
743/6, 744/2, 748/1, 748/2, 748/3, 750/1, 750/2, 751/1, 751/2,
752/1, 752/2, 752/4, 753/1, 753/2, 756/1, 756/2, 758/1, 758/2,
758/4, 760/1, 760/2, 760/4, 761/1, 761/2, 761/3, 762/2, 763/1,
763/2, 763/3, 765/2, 765/4, 766/1, 766/2, 766/3, 767/2, 768/1,
768/2, 769/1, 769/2, 769/3, 771/1, 1493/1, 1493/3, 1493/4,
1493/5, 1493/6, 1493/7, 1493/8, 1494/1, 1494/2, 1494/3,
– k.o. Selo: 35/1, 35/5, 35/7, 37/1, 37/5, 37/6, 37/7,
37/8, 37/15, 37/19, 37/2.
(3) Površina območja znaša 17.2 ha.
7. člen
(zazidalne enote)
Ureditveno območje je razdeljeno na 38 enot. Lokacija enot je predstavljena v kartografskem delu lokacijskega
načrta.
III. UMESTITEV NAČTROVANE UREDITVE V PROSTOR
8. člen
(funkcije zazidalnih enot)
(1) Celotno ureditveno območje je namenjeno ureditvi
poslovno obrtne cone, v kateri se bodo gradili objekti, namenjeni za proizvodne in storitvene dejavnosti s spremljajočimi
ureditvami.
(2) Zazidalna enota št. 25 je zazidljiva ob pogojih ustanove za varstvo arheoloških območij.
(3) Zazidalna enota št. 18 je namenjena izgradnji centralne čistilne naprave za potrebe ureditvenega območja in
naselij Gojače ter Malovše.
(4) Zazidalna enota št. 38, ki predstavlja območje, ki se
prične v zahodnem delu v oddaljenosti 20 m in v vzhodnem
delu v oddaljenosti 10 m, oboje na južni strani osi nadzemnega visokonapetostnega električnega voda in sega do
severne meje ureditvenega območja, se nameni obstoječi
rabi oziroma rabi, ki jo določajo prostorsko ureditvenimi pogoji za to območje. Posegi v to območje se morajo izvajati v
skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji oziroma v skladu s
prostorskim redom po njegovem sprejetju.
(5) Preostalih 35 zazidalnih enot je namenjeno izgradnji poslovnih in/ali obrtnih objektov s spremljajočo infrastrukturo.
(6) V zazidalnih enotah št. 7, 8 in 12 se že nahajajo
objekti, namenjeni dejavnosti, ki sodi v to cono. Dodatna
pozidave v teh enotah mora ohranjati osnovno funkcijo poslovno obrtne cone.
(7) Površine med posameznimi enotami so namenjene
ureditvi javne komunalne infrastrukture.
9. člen
(pogoji za razporeditev objektov)
(1) Objekti se lahko približajo parcelni meji največ do
gradbene meje. Potek gradbenih meja je predstavljen v kartografskem delu lokacijskega načrta. Odmik od gradbene
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meje, ki poteka vzdolž javne površine, znaša 6 oziroma 10
m. Odmik od gradbene meje, ki varuje rezervat za cestne
priključke, je od 2 do 10 m.
(2) Zazidalne enote od št. 13 do 16 imajo v južnem
delu določeno gradbeno črto, ki poteka po gradbeni meji in
določa obvezno postavitev južne fasade objekta.
(3) Približevanje objektov sosednjim parcelnim mejam
na odmik, ki je manjši od 2 m, je potrebo uskladiti s soglasjem soseda, požarno varnostnimi predpisi in higiensko
tehničnimi normativi.
(4) Na površinah ob parcelnih mejah in med parcelnimi
mejami ter gradbenimi črtami ali gradbenimi mejami, se
dovoli parterna ureditev brez objektov visokogradnje.
(5) Višinska postavitev objekta in zunanje ureditve
mora upoštevati niveleto javne ceste, reliefne danosti in
odnos do sosednjih zazidalnih enot. Višinske razlike je
v čim večji meri reševati z etažno zasnovo objektov ter
brežinami.
(6) Zunanje površine okrog objektov v posameznih zazidalnih enotah so namenjene ureditvi prometnih površin za
dovoz, manipulacijo, obračanje vozil in parkiranje. V okviru
prometnih površin se lahko predvidi tudi stojno mesto za
gasilska vozila (7 x 12 m), kolikor se takšen plato ne nahaja
v bližini v okviru javnih površin. Poleg prometnih površin
zunanja površina vključuje še manipulativna dvorišča, deponije, ki jih zahteva dejavnost, ter zelene površine.
10. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
(1) Osnovna geometrija zasnove objektov mora biti
usklajena z geometrijo parcelnih meja. Zagotavljati je potrebno vzporednost parcelne meje in objekta. Od tega določila so dopustna odstopanja v delih objekta zaradi zahtev
arhitekturnega oblikovanja, oziroma tehnoloških zahtev
dejavnosti v objektu.
(2) Južne fasade objektov v zazidalnih enotah od
št. 13 do 16, ki so locirane na gradbeni meji, imajo določeno enotno višino 8 m do vrha atike, ki je vodoravna v
celotni dolžini.
11. člen
(enostavni objekti)
Gradnja enostavnih objektov se izvaja v skladu z določili občinskih odlokov, zakonov in drugih predpisov. Tovrstna
gradnja je dopuščena samo znotraj črte gradbene meje.
12. člen
(javne površine)
(1) Javne površine se uredijo na podlagi projektne dokumentacije, ki bo določila ureditev vseh javnih površin.
(2) Javne površine so sestavljene iz infrastrukturnih
hodnikov z razširitvami za lokacije ostalih infrastrukturnih
objektov. Osnovni prerez infrastrukturnega hodnika se sestoji iz asfaltnega cestišča v širini 6 m in obojestranskega
pasu v skupni širini 4,0 m. Obojestranski pas omogoča
izvedbo pločnika, javne razsvetljave, kolesarskih poti, zelenice, drevoreda, podpornih zidov ceste, ter brežine.
(3) Na razširitvah ob hodnikih se na treh lokacijah
postavijo objekti javne infrastrukture. Prva lokacija na vhodu v cono je namenjena ureditvi zbiralnika ločenih frakcij
komunalnih odpadkov in lokaciji postavitvenega mesta za
gasilska vozila. Druga in tretja razširitev ob zazidalni enoti
št. 25 in nasproti zazidalne enote št. 31, sta namenjeni
rezervatu za zbiralnik ločenih frakcij in transformatorski postaji. Četrta razširitev ob zazidalni enoti št. 10 je namenjena
transformatorski postaji.
Poleg površin za zbiralnico ločenih frakcij bo utrjen
prostor, namenjen postavitvi dveh zabojnikov (5 m3) za
zbiranje kartonske embalaže, oziroma za rezervo.
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13. člen
(zelene površine)
(1) Vzdolž notranjega cestnega omrežja se zasadi drevored z drevesi vrste Tilia cordata Mill. (Lipovec).
(2) Na zelenih površinah je dovoljena saditev samo
avtohtonega rastlinstva.
IV. REŠITVE PROMETNE, KOMUNALNE IN DRUGE
GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOST
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
14. člen
(območje urejanja)
Vsa javna komunalna infrastruktura se izvede na javnih
površinah.
15. člen
(ceste)
(1) V skladu s potrebami se izvede rekonstrukcija cestnega priključka na regionalno cesto II. reda št. 444 Log–Ajdovščina–Selo na odseku 346 Ajdovščina–Selo v km 8+400
desno. Priključek bo potrebno preurediti, tako da bo omogočal varno vključevanje tovornih vozil.
(2) Zgradi se notranje cestno omrežje. Širina cestišča
znaša 6,0 m. Cestišče se asfaltira.
(3) Javno cestno omrežje vodi do vseh zazidalnih enot.
Vsaka zazidalna enota se obvezno priključuje na javno cestno omrežje.
(4) Obstoječa javna pot skozi ureditveno območje služi samo dostavi k obstoječim objektom in povezavi med
ureditvenim območjem in Gojačami za potrebe lokalnega
dovoza.
(5) Vse prometne površine morajo biti označene z ustrezno vertikalno in horizontalno signalizacijo.

enot.

16. člen
(mirujoči promet)
(1) Parkirne površine se uredijo znotraj zazidalnih

(2) Dopustna je ureditev površin za vzdolžno parkiranje
na javni površini vzdolž notranjih cest v coni.
(3) Parkiranje na javnih cestnih površinah ni dovoljeno.
17. člen
(elektrika)
(1) Cona se opremi z električnim visoko in nizko napetostnim omrežjem.
(2) Napajanje cone se zagotovi s priključitvijo na obstoječi visokonapetostni daljnovod, ki poteka v zgornjem delu
območja.
(3) Zagotovi se ustrezna kapaciteta priključne moči.
(4) Postavijo se tri transformatorske postaje.
(5) Celotno električno omrežje se izvede v podzemni
kabelski kanalizaciji.
(6) Obvezna je priključitev vseh uporabnikov na javno
električno omrežje.
18. člen
(javna razsvetljava)
(1) Izvede se javna razsvetljava, ki bo zagotavljala najmanj 1 lux osvetljenosti javnih površin.
(2) Svetila javne razsvetljave se namestijo na prosto
stoječih drogovih.
(3) Uporabijo se svetilna telesa z usmerjeno svetlobo,
omejeno na talno javno površino.
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19. člen
(meteorna kanalizacija)
(1) Izvede se ločen kanalizacijski sistem.
(2) Padavinske vode s strešin in utrjenih zunanjih površin
se vodijo v ustrezno ponikovalnico, ki se zgradi znotraj posamezne zazidalne enote. Ponikovalnice morajo biti locirane izven
vpliva povoznih in manipulativnih površin. Možnost ponikanja
predvidenih vodnih količin mora biti računsko dokazana.
(3) Padavinske vode s strešin in utrjenih zunanjih površin tistih zazidalnih enot, kjer zemljišče ne omogoča ponikanja, se odvajajo v javno meteorno kanalizacijo.
(4 Padavinske vode z utrjenih zunanjih površin se predhodno očistijo v ustreznem separatorju in usedalniku, če to
zahtevajo predpisi.
(5) Padavinske vode z javnih površin se odvajajo v
javno meteorno kanalizacijo, ki se odvaja v potok Perilo. Te
vode se ustrezno očistijo, če to zahtevajo predpisi.
(6) Dopustna je izvedba prelivov iz posameznih ponikovalnic s priključitvijo na javno meteorno kanalizacijo.
(7) Odvod padavinskih voda s površine zbiralnice ločenih frakcij se vodi preko talnega sifona v javno fekalno
kanalizacijo.
(8) Padavinske vode iz utrjenih površin posamezne zazidalne enote se ne smejo zlivati na sosednja zemljišča,
oziroma na javno cesto.
20. člen
(fekalna kanalizacija)
(1) Ureditveno območje bo opremljeno z javno fekalno
kanalizacijo.
(2) Obvezno je priključevanje na javno kanalizacijo za
vse fekalne odplake objektov v območju poslovno obrtne
cone po izgradnji centralne čistilne naprave.
(3) Priključevanje tehnoloških odplak na javno kanalizacijo je mogoče samo s soglasjem upravljavca javnega
kanalizacijskega sistema.
(4) Priključevanje zasebnih fekalnih kanalizacij se bo
izvajalo v skladu s pogoji upravljavca sistema.
(5) V najnižjem delu ureditvenega območja (zazidalna
enota št. 18) se zgradi centralna čistilna naprava z vgrajeno
zmogljivostjo za predvidene potrebe poslovno obrtne cone in
vasi Gojače ter Malovše.
(6) Zasnova in lokacija čistilne naprave mora omogočati
povečanje zmogljivosti v primeru povečanja števila populacijskih enot.
(7) Parcialno reševanje odvodnje odpadnih voda preko
individualnih izpustov v tla ali v potok znotraj območja lokacijskega načrta ni dovoljeno.
(8) Do izgradnje centralne čistilne naprave se fekalne
odplake odvajajo v individualne ali skupinske greznice na
izpraznjevanje.
(9) Do izgradnje centralne čistilne naprave je pogoj za
gradnjo objektov v coni sklenitev pogodbe med investitorji
in Občino Ajdovščina, v kateri se določi obveznost in pogoji
priključitve na javno kanalizacijo.
(10) Za gradnjo centralne čistilne naprave in iztočnega
objekta odpadnih vod v potok s spremljajočimi ureditvami,
bo potrebno pridobiti vodno soglasje na projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
(11) Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja za
gradnje na območju lokacijskega načrta morajo vsebovati
vse rešitve odvoda vseh vrst odpadnih voda s priloženimi
izračuni, detajli in definiranim tipom posameznih elementov
(peskolovi, ponikovalnice, lovilci olj, čistilna naprava …).
21. člen
(vodovod)
(1) Zgradi se vodovodno omrežje s priključitvijo na obstoječi vodovod, ki poteka skozi območje. Obstoječi vodovod
se ustrezno adaptira.
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(2) Vse zazidalne enote bodo imele priključek na javno
vodovodno omrežje.
(3) Dogradi se črpališče vodovoda.
(4) Zgradi se vodohram, ki bo lociran izven ureditvenega območja. Lokacija bo na takšni višini, da bo omogočena priključitev naselij Malovše in Gojače na hubeljski
vodovod.
22. člen
(hidrantno omrežje)
(1) Celotno ureditveno območje se opremi s hidrantnim
omrežjem, ki se locira vzdolž notranjega cestnega omrežja.
(2) V skladu z zahtevami požarne varnosti za posamezne dejavnosti v objektih se postavi še dodatne hidrante v
okvirih zasebnih površin in znotraj objektov.
23. člen
(telekomunikacije)
(1) Ureditveno območje se opremi s telefonskim omrežjem in kabelsko TV.
(2) Izvedba telefonskega omrežja je izključno v podzemni kabelski kanalizaciji.
24. člen
(komunalni odpadki)
(1) Zbiranje komunalnih odpadkov je obvezno po ločenih frakcijah.
(2) Zbiranje komunalnih odpadkov se vrši v okviru zbiralnic ločenih frakcij.
(3) V prvi fazi se postavi eno zbiralnico ločenih frakcij.
(4) Rezervirajo se dve rezervni lokaciji za zbiralnice, za
primer povečanih potreb po izgradnji območja.
(5) Zbiralnica ločenih frakcij obsega omejen tipiziran
plato za zabojnike ter utrjen plato za postavitev dveh 5 m3
zabojnikov.
(6) Ločene frakcije obsegajo: papir, steklo, plastiko ter
ostale komunalne odpadke.
(7) V primeru večjih količin odpadkov mora imeti vsaka
zazidalna enota urejeno svoje lastno zbirno mesto (dopustna
so združevanja za več enot na podlagi dogovora).
(8) Zbiranje tehnoloških odpadkov mora biti urejeno v
skladu z zahtevami posamezne tehnologije in predpisov.
(9) Način ravnanja s tehnološkimi odpadki dogovorita
izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in
investitor s pogodbo, na podlagi odloka, ki ureja ravnanje s
komunalnimi odpadki. V pogodbi se dogovorita, kateri odpadki in v kakšnih količinah lahko gredo v javne zbiralnike in za
katere odpadke mora investitor poskrbeti v okviru zbirnega
mesta na svoji parceli.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH
DOBRIN
25. člen
(varstvo ozračja)
(1) Za ogrevanje objektov je dovoljeno uporabljati samo
ogrevala z visokim izkoristkom, to je nad 85%.
(2) Za ogrevanje objektov se lahko koristi biomasa, plin
ali lahko kurilno olje. Za manjše uporabnike se lahko koristi
tudi električna energija.
(3) Prepovedano je kurjenje na prostem.
26. člen
(varstvo okolja)
(1) Na zunanjih površina je dovoljena saditev samo
avtohtonega rastlinstva.

Št.

35 / 4. 4. 2006 /

Stran

3689

(2) Večje višinske razlike med posameznimi zazidalnimi
enotami (nad 2 m) je potrebno reševati z brežinami oziroma
kombinacijo brežine in podpornih zidov (višine do 1 m).
(3) Na zunanjih površinah se lahko koristijo samo takšne svetilke, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne
osvetljujejo neba in širše okolice. Dovoljena je uporaba žarnic s čim manjšim deležev ultravijolične svetlobe. Sistem
osvetljevanja deluje tako, da v drugem delu noči ostane
prižgano minimalno število luči.
27. člen
(varstvo pred hrupom)
Upoštevajo se pogoji iz veljavne zakonodaje.
28. člen
(varstvo kulturne dediščine)
V delu območja, to je na parcelnih številkah 724, 731,
732, 733 in 734 k.o. Gojače, je potrebno izvesti predhodno
arheološko kontrolno sondiranje pred vsakršnim urejanjem
ali pred spreminjevalnim posegom. V tem območju je zahtevan spremljevalni arheološki nadzor izkopov.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
29. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Celotno ureditveno območje bo opremljeno s hidrantnim omrežjem.
(2) V okviru javne površine bo urejeno postavitveno
mesto za gasilska vozila.
(3) Znotraj posameznih zazidalnih enot je potrebno
predvideti postavitvena mesta za gasilska vozila v primeru,
da takšno mesto ni predvideno v okviru bližnjih javnih površin
in v primeru, da to zahtevajo predpisi.
(4) Javno cestno omrežje bo služilo kot intervencijska
pot.
(5) Intervencijske poti so istočasno namenjene tudi za
umik ljudi in premoženja.
(6) Z izgradnjo posameznih objektov je potrebno zagotoviti dostop z intervencijskimi vozili vsaj z dveh strani objekta. V primeru, da je dostopna pot samo z ene strani objekta,
objekt ne sme biti globlji od 20 do 25 m. Če je dostop z dveh
strani, globina objektov ne sme znašati preko 50 m.
30. člen
(varstvo pred drugimi nesrečami)
(1) V celotnem ureditvenem območju, razen v skrajnem
zahodnem delu, veljajo običajni ukrepi za preprečevanje
erozije.
(2) V skrajnem zahodnem delu ureditvenega območja
veljajo zahtevni ukrepi za preprečevanje erozije.
(3) Situacija erozijskih con je predstavljena v risbi z
naslovom »Raba in omejitve« v Strokovnih podlagah, ki so
priloga k lokacijskemu načrtu.
VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
LOKACIJSKEGA NAČRTA
31. člen
(1) Etapnost izvedbe je predstavljena v risbi št. 3.10 z
naslovom »Etapnost izvedbe« v lokacijskem načrtu.
(2) Pred začetkom nove parcelacije je potrebno uskladiti
zemljiški kataster.
(3) Pred začetkom pozidave posamezne zazidalne enote je potrebno izvesti novo parcelacijo v skladu z lokacijskim
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načrtom in izvesti javno komunalno infrastrukturo s priključki
do posamezne enote.
(4) Dovoljena je pozidava zazidalnih enot od št. 1 do
št. 17 pred dograditvijo vodovodnega črpališča.
(5) Dopustna je izvedba celotne javne komunalne
infrastrukture v eni fazi, kateri sledi pozidava zazidalnih
enot.
(6) Dopusten je začetek pozidave posameznih enot
istočasno z gradnjo infrastrukture; pred začetkom uporabe
objektov mora biti izvedba infrastrukture zaključena, to
mora biti tudi pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.
(7) V primeru fazne izvedbe javne infrastrukture,
mora biti delna izvedba usklajena z zasnovo omrežja javne
komunalne infrastrukture celotnega območja in dimenzionirana glede na potrebe celotnega območja.
(8) Za tiste zazidalne enote, kjer je podana možnost
gradnje pred izgradnjo javne čistilne naprave, je za izdajo gradbenega dovoljenja potrebna predhodna sklenitev
pogodbe z upravljavcem, v kateri se določi obveznost in
pogoji priključitve na javno kanalizacijo.
(9) Občina Ajdovščina zagotovi izgradnjo javnih cestnih površin z meteorno kanalizacijo, omrežje vodovoda
in omrežje električnih vodov znotraj ureditvenega območja.
Izgradnja ostale javne infrastrukture se izvede v skladu s
finančnimi možnostmi Občine Ajdovščina.
VIII. DOPUSTNA ODSTOPANJA
32. člen
(1) Dopustna so odstopanja pri delitvi na posamezne
zazidalne enote glede združevanj več posameznih enot,
delitve ene v več manjših, oziroma združevanja več enot
v novo razporeditev. Pri tem se ne smejo spremeniti pogoji
in možnosti priključevanja na javno infrastrukturo. Prav
tako se ne sme spremeniti osnovna geometrija pozidave.
(2) Dopustna je ukinitev gradbenih črt vzdolž rezervnih cestnih povezav in priključkov, če se izkaže, da dejanski in predvideni prometni tokovi ne potrebujejo teh
povezav.
(3) Dopustna je izgradnja dodatnih notranjih prometnih
povezav, ki pa ne more biti v breme Občine Ajdovščina.
(4) Občina Ajdovščina lahko z investitorji dogovori
tudi drugačni vrstni red izgradnje in dogovorjene obveznosti sklene s pogodbo.
(5) Tovrstna odstopanja so sprejemljiva samo na podlagi sklepa občinskega sveta.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
33. člen
Investitor in izvajalec morata poleg urbanističnih in
arhitektonskih pogojev upoštevati tudi določila in pogoje upravljavcev komunalnih naprav in drugih urejevalcev
prostora.
34. člen
Investitor objektov visokih gradenj mora poskrbeti,
da se v skladu s predpisi opravijo predhodne geološke
raziskave o geomehanskih lastnostih tal, in v skladu z
rezultati teh raziskav izvesti vse potrebne ukrepe za varno
gradnjo.
35. člen
(obveznost občine)
Občina je obvezna:
– pridobiti zemljišča za javne potrebe,
– izvesti javno komunalno infrastrukturo,
– izvajati nadzor nad skladnostjo izvedenih posegov
z lokacijskim načrtom.
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X. PREHODNE KONČNE DOLOČBE
36. člen
Lokacijski načrt preneha veljati, ko je izveden.
37. člen
Dokler se ne izvedejo ureditve, ki jih predvideva lokacijski načrt, se na površinah ureditvenega območja ohranja
obstoječa raba in dejavnosti. Dopustna je izvedba predhodnih gradbenih del (odstranitev vegetacije, planiranje
terena …).
38. člen
Ta odlok je na vpogled na sedežu Občine Ajdovščina.
39. člen
Neupoštevanje določil tega odloka se sankcionira v
skladu z določili Zakona o urejanju prostora in Zakona o
graditvi objektov.
40. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja za to pristojna inšpekcijska služba.
41. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-06/2004
Ajdovščina, dne 28. marca 2006
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

BREŽICE
1449.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zavoda za podjetništvo in
turizem Brežice

Na podlagi 2. in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/I/94 in 8/96) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in
79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 25. redni seji dne
27. 3. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zavoda za podjetništvo in turizem
Brežice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice (Uradni list RS, št. 17/06) se
spremeni 27. člen, ki se po novem glasi:
»(1) Zavod za turizem Občine Brežice in Razvojni center Brežice se spojita. Z dnem vpisa spojitve v sodni register
preneha obstoj obeh zavodov. Spojitev obeh zavodov se sme
vpisati v sodni register šele po vpisu Zavoda za podjetništvo
in turizem Brežice v sodni register.
(2) Premoženje Zavoda za turizem Občine Brežice in
Razvojnega centra Brežice preide z dnem spojitve na Zavod
za podjetništvo in turizem Brežice.
(3) Pravni naslednik obeh zavodov je Zavod za podjetništvo in turizem Brežice, na katerega preidejo vse pravice in
obveznosti obeh zavodov ter redno zaposleni delavci.«
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2. člen
Spremeni se 28. člen, ki se po novem glasi:
»Z dnem vpisa spojitve Zavoda za turizem Občine Brežice in Razvojnega centra Brežice v sodni register prenehajo veljati Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Brežice (Uradni list RS, št. 23/01), Odlok o ustanovitvi
javnega zavoda »Razvojni center Brežice« (Uradni list RS,
št. 70/98), Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega
zavoda »Razvojni center Brežice« (Uradni list RS, št. 3/01),
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Razvojni center Brežice (Uradni list RS, št. 58/01) in Odlok
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Razvojni
center Brežice« (Uradni list RS, št. 30/03).«
3. člen
Ostala določila Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zavod za podjetništvo in turizem Brežice ostanejo nespremenjena.

RS.

4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Št. 301-3/2005
Brežice, dne 27. marca 2006
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

CELJE
1450.

Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 4. člena
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 73/05 in 103/05) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačne razrede za določitev osnovnih plač direktorjev javnih
zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je
Mestna občina Celje,

SKLEP
o uvrstitvi direktorja v plačni razred
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Desetka,
Krekov trg 3, Celje, se za določitev osnovne plače uvrsti v
37. plačni razred.
Št. 11001-1/2004-APL/DV
Celje, dne 23. marca 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

1451.

Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta Levi breg
Voglajne-Aljažev hrib, Misijonska hiša-Lazaristi

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne
občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
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SKLEP
o javni razgrnitvi predloga Sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Levi breg
Voglajne-Aljažev hrib, Misijonska hiša-Lazaristi
I.
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levi breg
Voglajne-Aljažev hrib, Misijonska hiša-Lazaristi. Predlog je
skladen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986
do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS,
št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Levi breg Voglajne-Aljažev hrib, Misijonska hiša-Lazaristi je
stavbni kompleks cerkve sv. Jožefa, stavbišča na vrhu Aljaževega hriba, vključno s širšim območjem kulturne dediščine
(K 3.04) in gozda s posebnim namenom na južnem in severovzhodnem pobočju hriba, kot ju opredeljuje Celjski prostorski
plan. Obstoječi cerkvi in Domu sv. Jožefa, ter tako imenovani
Lazarjevi hiši, bi v stavbnem kompleksu dodali dom starejših
občanov, ki bi se navezoval na servisne kapacitete Doma in
v okviru parkovne ureditve – širšega bivanjskega prostora
doma starejših – še večnamensko igrišče, ki bi služilo ob večjih prireditvah tudi kot parkirišče, vrtno lopo in vratarnico. Po
severovzhodnem pobočju Aljaževega hriba pa bi zgradili novo
prometnico za dovoz do kompleksa Misijonske hiše.
III.
Javna razgrnitev predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levi breg Voglajne-Aljažev hrib, Misijonska
hiša-Lazaristi se prične osem dni po objavi v Uradnem listu
RS na sedežu krajevne skupnosti Aljažev hrib in v prostorih
Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor ter
komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske
zadeve in traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko
podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve predloga
bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Sektor za
prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj
javne obravnave bosta objavljena po objavi sklepa v Uradnem listu. O začetku in trajanju javne razgrnitve predloga
in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne
skupnosti na primeren način obvestiti krajane.
IV.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja
stališča županu Mestne občine Celje na javno razgrnjeni
predlog. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna
skupnost strinja z njim.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
le-te pošljejo županu Mestne občine Celje v roku osem dni po
preteku javne razgrnitve. Župan zavzame do njih stališče, ki ga
posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
V.
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00007/2005-4200/FP
Celje, dne 22. marca 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

Stran

3692 /

Št.

35 / 4. 4. 2006
ČRNOMELJ

1452.

Program priprave za spremembe in dopolnitve
prostorsko ureditvenih pogojev za ureditveno
območje Črnomlja in naselij Vojna vas,
Svibnik, Kanižarica in Blatnik

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek v nadaljevanju:
»ZureP-1«) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – prečiščeno besedilo) župan
sprejme

PROGRAM PRIPRAVE
za spremembe in dopolnitve prostorsko
ureditvenih pogojev za ureditveno območje
Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik,
Kanižarica in Blatnik
(skrajšani postopek)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
sprememb in dopolnitev planskih aktov
Urbanistično načrtovanje mesta Črnomelj temelji na
določilih prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega
plana Občine Črnomelj in na prostorskih ureditvenih pogojih
za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik,
Kočevje in Blatnik ter posameznih izvedbenih načrtih.
Zaradi novih interesov, ki se odražajo v prostoru in ne
ovirajo dejavnosti osnovne namenske rabe ter ne ogrožajo
naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine, je potrebno pripraviti spremembe in dopolnitve obstoječih prostorsko ureditvenih pogojev.
Na podlagi 34. člena ZureP-1 se bo postopek sprememb in
dopolnitev izvedel po skrajšanem postopku. Obravnavana
območja so: del območij P2/4, T4/2, T5/3 in P12/6 ter manjši
popravki in določila tekstualnega dela odloka, ki se nanašajo
na večstanovanjske objekte.
2. Predmet in programska izhodišča s/d PUP ter ureditveno območje
Predmet izdelave so spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za ureditveno območje Črnomlja
in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik (SDL
št. 14/90, Uradni list RS, št. 57/98, 69/00, 135/03, 63/04 in
66/05) – v nadaljevanju: s/d PUP. Obravnavana območja
so:
– P2/4 – v območje za proizvodnjo se preimenuje v
območje za oskrbne dejavnosti in stanovanja,
– T4/2 – v grafičnem delu se izvzame del območja s
stanovanjsko hišo,
– T5/3 – v območju se določijo strožja merila glede
varovanja okolja in posegov v prostor,
– T12/6 – poleg proizvodne dejavnosti se omogočijo še
druge poslovne dejavnosti,
– popravki tekstualnega dela odloka, ki se nanašajo na
več stanovanjske objekte,
– morebitni drugi manjši popravki odloka.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo
sodelovali pri pripravi s/d PUP
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave s/d PUP podati smernice za pripravo, k dopolnjenemu
predlogu s/d PUP pa mnenje, so:
– JP Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje
distribucije električne energije;
– JP Komunala Črnomelj – področje vodooskrbe ter
odvajanja in čiščenja odpadnih vod;
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
izpostava Novo mesto;
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– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto;
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo:
– Krajevna skupnost Črnomelj, Kolodvorska 34, p. Črnomelj,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi
organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave s/d
PUP pokazalo, da so tangirani.
Pristojni nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu
s 34. členom ZureP-1 v roku 15 dni od prejema programa
priprave podati pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo sprememb oziroma dopolnitev prostorskega akta, v roku 15 dni
po predložitvi dopolnjenega predloga pa mnenje k s/d PUP,
sicer se šteje, da se z njim strinjajo.
Postopek priprave s/d PUP vodi pripravljavec Občina
Črnomelj, Občinska uprava, Oddelek za varstvo okolja in
urejanje prostora, Trg svobode 3, Črnomelj.
4. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove
pridobitve
Pri pripravi s/d PUP je treba upoštevati veljavno plansko in drugo prostorsko dokumentacijo, prav tako pa tudi
predhodno pripravljene strokovne podlage, ki jih zagotovi
občina. Pri pripravi s/d PUP se uporabijo digitalni katastrski
načrt, digitalni orto foto, digitalni topografski načrt ter druge
geodetske podlage.
5. Obveznosti financiranja priprave s/d PUP
Sredstva za pripravo s/d PUP in strokovnih podlag se
zagotovijo iz proračuna Občine Črnomelj.
Št. 35003-86/2005
Črnomelj, dne 27. marca 2006
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

GORENJA VAS - POLJANE
1453.

Odlok o proračunu Občine Gorenja vas Poljane za leto 2006

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02) in 99. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št.
80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 22.
redni seji dne 23. 3. 2006 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za
leto 2006
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Gorenja vas
- Poljane za leto 2006 (v nadaljevanju: odlok) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in izdanih poroštev občine in javnega sektorja
na ravni občine.
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki
iz davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev, določenih z
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Št.

Zakonom o financiranju občin in drugi prejemki v skladu s
posebnimi zakoni. Prejemki proračuna obsegajo sredstva za
financiranje primerne porabe in financiranje drugih nalog.

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

2. SESTAVA IN VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov, sprejema pa se na nivoju podskupin
kontov (trimestni konto).
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna
struktura proračuna po namenih porabe. Prihodki in odhodki
KS so skladno z zakonom vključeni v proračun in so izkazani
kot konsolidirani izkazi.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

I.

70

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

72

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja

73

74

247.645

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

27.113

413 Drugi tekoči domači transferi

66.536

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

971.063

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

971.063

24.522

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

-185.000

III.

0
200.090

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

31.771
2.505
915
1.500
163.399

75

V.

51.458
44
11.458

730 Prejete donacije iz domačih
virov

177.728
0

TRANSFERNI PRIHODKI

680.135

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

680.135

0

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)

30.000

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

30.000

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

40.000
177.728

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)

440 Dana posojila

0

PREJETE DONACIJE

731 Prejete donacije iz tujine

17.975

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

25.631

714 Drugi nedavčni prihodki

359.269

327.543

704 Domači davki na blago in
storitve

713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev

12.756

14.509

62.015

43

6.000

431 Investicijski transferi

703 Davki na premoženje

712 Denarne kazni

TEKOČI TRANSFERI

243.573

415.189

700 Davki na dohodek in dobiček

711 Takse in pristojbine

10.849

39.031

DAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

INVESTICIJSKI TRANSFERI

615.279

NEDAVČNI PRIHODKI

67.059

410 Subvencije

42

340.237

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

409 Rezerve
41

3693

1.709.600

403 Plačila domačih obresti

1.524.600

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

706 Drugi davki
71

Proračun
leta 2006
v 000 SIT

Stran

402 Izdatki za blago in storitve

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

35 / 4. 4. 2006 /

VI.

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

0
30.000

-30.000

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

100.000

50

100.000

ZADOLŽEVANJE

Stran
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500 Domače zadolževanje

100.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

15.000

55

ODPLAČILA DOLGA

15.000

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

XI.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
PRETEKLEGA LETA

-130.000
85.000
130.000

Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov in
posebni del, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih
proračunske porabe ter načrt razvojnih programov so priloga
k temu odloku in se objavijo na spletni strani Občine Gorenja
vas - Poljane.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostne zmožnosti proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se
kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih
prejemkov.
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih
organov, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture in za druge naloge občine v
skladu z zakoni.
5. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in
proračuna.
Kot namenski prejemki se štejejo poleg prejemkov,
opredeljenih z zakonom tudi: prejeta sredstva iz državnega
proračuna za investicije, požarna taksa, državna taksa za
obremenjevanje voda, državna taksa za odpadke, prihodki
ožjih delov lokalne skupnosti – samoprispevek in prispevki
občanov, priključne takse, prihodki od donacij.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za kar se
poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in
proračunu.
6. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po Zakonu o javnih financah.
V proračunsko rezervo – proračunski sklad se izloča del
skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, tako, da znašajo ob koncu leta največ 1,5% vseh prejemkov proračuna.
Znesek proračunske rezerve je določen v posebnem delu
proračuna, ki se med letom povečuje za prejemke od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo:
– za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih
nesreč (poplave, suša, požar, zemeljski plaz, snežni plaz,
visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, potres, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci) in
– druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile, in ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve odloča s sklepom župan
do višine 80% rezerve za zgoraj navedene namene in o tem
s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

7. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prejemkov splošno proračunsko rezervacijo do maksimalne višine 0,5%
celotnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, in sicer
za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob
sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje
ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Znesek splošne proračunske rezervacije je določen v posebnem delu
proračuna.
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča na
predlog pristojnih oddelkov občinske uprave s sklepom o
prerazporeditvi sredstev župan in o tem s pisnimi poročili
obvešča občinski svet.
8. člen
Nesorazmerja med plačami
Na podlagi zakona o sistemu plač v javnem sektorju so
predvidena tudi sredstva za odpravljanje plačnih nesorazmerij pri neposrednih in tudi posrednih uporabnikih proračuna.
9. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva
se smejo porabljati za namene, opredeljene s proračunom.
Sredstva za plače in prispevke ter za plačilo blaga in storitev
se proračunskim porabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost
uporabnikovih obveznosti in likvidnost proračuna.
Neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo pri
prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so najmanj
30 in največ 60 dni od dneva prejema računa in sicer v skladu
s 23. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2004
in 2005 (Uradni list RS, št. 96/05). Plačilni rok prične teči z
dnem, ko neposredni in posredni uporabnik prejme listino, ki
je podlaga za plačilo. Dogovarjanje drugačnih rokov plačil je
možno samo s soglasjem župana.
Če je na izstavljenem računu, situaciji ali v pogodbi,
določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača
obveznost v roku in na način, ki je določen v tem odloku.
Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi
predhodnega soglasja župana in ob primernem zavarovanju
predplačila.
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni
pri porabi investicijskih sredstev za nabavo blaga in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih
in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za
javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati
tudi Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga
izda župan.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi,
da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega
pooblaščena oseba.
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v
posebnem delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali pa začasno zadrži porabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna niso doseženi v določeni višini oziroma
ugotovi nenamensko porabo sredstev. O svoji odločitvi mora
župan obvestiti občinski svet občine in predlagati ukrepe,
oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
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Župan po zaključku polletja in poslovnega leta poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in
njegovi realizaciji.
11. člen
Župan je pooblaščen da:
– v okviru področja proračunske porabe v posebnem
delu proračuna spremeni pravico porabe za posamezne
namene med proračunskimi postavkami, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 15% obsega področja
sprejetega proračuna;
Zgoraj navedena omejitev ne velja za prerazporeditve
med konti posameznega podprograma.
– odloča o uporabi sredstev splošne proračunske
rezervacije v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah;
– odloča o višini blagajniškega maksimuma;
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do
višine 80% rezerve za namene iz 2. točke drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah;
– odloča o odpisu oziroma delnem odpisu plačila dolga dolžniku do 100.000,00 SIT, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve;
– odloča o kratkoročnem zadolževanju proračuna za
financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5%
zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do
konca proračunskega leta;
– lahko na podlagi programa prodaje občinskega
stvarnega premoženja izvede postopke prodaje.
12. člen
Proračun, finance in računovodstvo:
– izvaja finančno poslovanje občine, tekoče ureja,
zajema, knjigovodsko evidentira in sporoča podatke, pripravlja obvezne računovodske izkaze, izvaja računovodski
nadzor in nadzor nad izpolnjevanjem terjatev in plačilom
obveznosti in arhivira izvirnike knjigovodskih listin;
– pripravi konsolidirano premoženjsko bilanco občine;
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča
župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe;
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe;
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna;
– med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov
konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke,
ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti
oziroma so bili ti izdatki predvideni na drugih kontih.
13. člen
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni
pristojnim organom občinske uprave predložiti program del
in finančni načrt za leto 2006, ki je usklajen s proračunom,
v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni
posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi
sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Za zakonito in namensko porabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva
oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo
poslovanja, ki jih zahtevajo župan, računovodstvo ali nadzorni odbor.
Župan občine lahko začasno zadrži porabo sredstev,
če uporabniki proračuna ne izpolnijo zahtev iz določb tega
člena.
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14. člen
Občina Gorenja vas - Poljane lahko v tekočem letu
za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše
javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so vključeni
v načrt razvojnih programov ter prevzame obveznosti v
breme proračuna, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjih
letih, če so že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto.
Skupni obseg prevzetih obveznosti Občine Gorenja
vas - Poljane, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih
za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme
presegati 80% pravic porabe, zagotovljenih na postavkah
v sprejetem proračunu, razen investicij v lokalne ceste,
komunalno infrastrukturo (kanalizacija, vodovod) in OŠ
Poljane.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle
v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče
transfere, ne sme presegati 50% pravic porabe posamezne postavke v sprejetem proračunu.
Omejitve iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi
pogodbami.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih
letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na
katerega se nanašajo.
15. člen
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na
koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče
leto. Sredstva, razporejena v času začasnega financiranja
do uveljavitve tega odloka, so sestavni del proračuna za
leto 2006.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
Občina Gorenja vas - Poljane se lahko dolgoročno
zadolži v skladu z zakonom o financiranju občin, zakonom o javnih financah in uredbo o zadolževanju občin. V
proračunskem letu 2006 se občina Gorenja vas - Poljane
zadolži v višini 100.000.000,00 SIT za investicijo izgradnje
telovadnice pri Osnovni šoli Poljane.
Kreditne pogodbe na podlagi prvega odstavka tega
člena ter predhodnega soglasja ministra, pristojnega za
finance, sklepa župan občine.
Občinski svet odloča o dajanju soglasij k zadolževanju in izdajanju poroštev posrednim uporabnikom občinskega proračuna, javnim podjetjem in pravnim osebam, v
katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Gorenja
vas - Poljane v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2006 dalje.
Št. 007-410-3/06
Gorenja vas, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Jože Bogataj l.r.
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Odlok o programu opremljanja zemljišč za
gradnjo za območje Vršajn v Občini Gorenja
vas - Poljane

Na podlagi 141. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter 16. člena Statuta Občine Gorenja
vas - Poljane (UVG, št. 47/99 in Uradni list RS, št. 80/01), je
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 22. redni seji,
dne 23. 3. 2006 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
(vrednost parametrov za izračun komunalnega prispevka)
Vrednost parametrov za izračun komunalnega prispevka je določena za leto 2005 in znaša:
Parameter

Vrednost parametra

Cp

8.252 SIT/€ 34,43

Ct

26.438 SIT/€ 110,32

Dpi

0,5

Dti

0,5

Kdej

1

ODLOK
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za
območje Vršajn v Občini Gorenja vas - Poljane
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja zemljišč za gradnjo za območje Vršajn, katerega je pod številko
projekta 267, v marcu 2006 izdelalo podjetje Locus d.o.o.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
Program opremljanja določa merila in pogoje za obračun komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacijskega
omrežja, vodovodnega omrežja, omrežja cest, omrežja javne
razsvetljave in določa roke za njihovo izvedbo.
Program opremljanja je sestavljen iz besedilnega dela
in kartografskega dela.
Besedilni del obsega:
– povzetek programa opremljanja;
– splošni del programa opremljanja;
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture;
– investicije v gradnjo komunalne infrastrukture;
– terminski plan izgradnje komunalne infrastrukture;
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
Kartografski del obsega:
Karta 1 – prikaz predvidenih gradbenih parcel, predvidenih objektov na njih in obračunskega območja ter zasnova
predvidene gospodarske javne infrastrukture.
3. člen
(obračunsko območje)
Obračunsko območje je eno in obsega območje gradbenih parcel, kot je razvidno iz opisa v besedilnem delu in
grafičnega prikaza iz kartografskega dela.
4. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:

6. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja se indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja
Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice
Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Stroški opremljanja se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije
do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe.

7. člen
(povezava z ostalimi dokumenti)
Ob sprejetju odloka, ki bo za predmetno območje določal nadomestitvene stroške, se določbe tega odloka smiselno
povežejo z določbami predmetnega odloka.
8. člen
(vpogled v program opremljanja)
Program opremljanja iz 2. člena tega odloka je na vpogled na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe Odloka o komunalnem prispevku na območju Občine
Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 67/01) katere se
nanašajo na območje nove stanovanjske soseske Vršajn.
Št. 007-351-4/06
Gorenja vas, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Jože Bogataj l.r.

KP = (Ap · C p1 · Dp) + (Kdej · At · C t1 · Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KP – komunalni prispevek,
Ap – površina gradbene parcele objekta,
Cp1 – indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
gradbene parcele s komunalno infrastrukturo na obračunskem območju,
Dp – delež gradbene parcele pri izračunu komunalnega
prispevka,
Kdej – faktor dejavnosti,
Ct1 – indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
neto tlorisne površine objekta s komunalno infrastrukturo na
obračunskem območju,
At – neto tlorisna površina objekta,
Dt – delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka.

1455.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list RS,
št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na
22. redni seji dne 23. 3. 2006 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na naslednjih zemljiščih:
– parc. št. 984/8, pot v izmeri 18 m2, parc. št. 984/7, pot
v izmeri 206 m2, parc. št. 984/3, pot v izmeri 145 m2, parc.

Uradni list Republike Slovenije
št. 984/11, pot v izmeri 99 m2, parc. št. 984/5, pot v izmeri
99 m2, parc. št. 984/9, pot v izmeri 57 m2, vl. št. 345, vse
k.o. Podvrh;
– parc. št. 940/4, pot v izmeri 131 m2, vl. št. 324, k.o.
Dolenčice;
– parc. št. 1508, neraz. – gradbeni obj., v izmeri 119 m2,
vl. št. 665, k.o. Gorenja vas.
2.
Zemljišča, navedena v 1. točki tega sklepa, postanejo s
tem sklepom last Občine Gorenja vas - Poljane.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-478-5/06
Gorenja vas, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Jože Bogataj l.r.

1456.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
občine Gorenja vas - Poljane

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine
Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 47/99 in
Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas
- Poljane na 22. redni seji dne 23. 3. 2006 sprejel

SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije občine
Gorenja vas - Poljane
1.
V občinsko volilno komisijo Občine Gorenja vas - Poljane se imenujejo:
Predsednik: Tomaž Pisk, Srednja vas 23, Poljane.
Podpredsednica: Nežka Bozovičar, Sestranska vas 34,
Gorenja vas.
Član 1: Štefan Benkovič, Ob jezu 1, Gorenja vas.
Namestnik: Blaž Možina, Dolenja Dobrava 37, Gorenja
vas.
Član 2: Janez Arnolj, Volča 11, Poljane.
Namestnik: Miha Tušek, Poljane 44, Poljane.
Član 3: Vladimir Debeljak, Jarčje Brdo 2, Selca.
Namestnik: Ana Titan, Hotovlja 94, Poljane.
2.
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine
Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja
vas.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-040-6/06
Gorenja vas, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Jože Bogataj l.r.

Št.

35 / 4. 4. 2006 /

Stran

3697

KOPER
1457.

Sklep o določitvi višine dodatka za
dvojezičnost direktorjev oseb javnega prava
na območju Mestne občine Koper

Na podlagi četrte alinee 9. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05
in 12/06) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05)
izdajam

SKLEP
o določitvi višine dodatka za dvojezičnost
direktorjev oseb javnega prava na območju
Mestne občine Koper
1.
S tem sklepom se določa višina dodatka za dvojezičnost direktorjev oseb javnega prava na območju Mestne
občine Koper, v kateri živi italijanska narodna skupnost in
kjer je italijanski jezik tudi uradni jezik.
2.
Direktorjem posameznega tipa osebe javnega prava
pripada dodatek za dvojezičnost, v kolikor je znanje italijanskega jezika pogoj za opravljanje dela, in sicer v naslednji
višini:
– direktor ljudske univerze 6% od osnovne plače,
– ravnatelj vrtca 6% od osnovne plače,
– direktor javnega zavoda s področja športa 4% od
osnovne plače,
– direktor javnega zavoda gasilsko reševalne dejavnosti
4% od osnovne plače,
– direktor regionalne knjižnice 4% od osnovne plače,
– direktor gledališča 4% od osnovne plače,
– direktor regionalne razvojne agencije 4% od osnovne
plače,
– direktor javnega stanovanjskega sklada 4% od osnovne plače,
– direktorji drugih javnih zavodov 4% od osnovne
plače.
Namestniku direktorja, strokovnemu direktorju, članu
uprave ali strokovnemu vodji pripada dodatek iz prvega odstavka v enaki višini.
3.
Ta sklep začne veljati s 1. 3. 2006 in se uporablja skladno z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju.
Št. K1104-6/2005
Koper, dne 28. februarja 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 9, quarto alinea, del Decreto sui
salari dei quadri dirigenti nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale della RS, n. 73/05, 103/05 in 12/06), in virtù dell’articolo
42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino
ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS,
n. 90/05), accolgo la
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DELIBERA
sulla determinazione dell’importo integrativo
corrisposto a titolo del bilinguismo ai direttori
degli enti aventi qualità di persone di diritto
pubblico nel territorio del Comune città di
Capodistria
1.
Con la presente delibera è determinato l’importo integrativo corrisposto a titolo del bilinguismo ai direttori degli
enti aventi qualità di persone di diritto pubblico nel territorio
del Comune città di Capodistria in cui vive la comunità nazionale italiana e dove la lingua italiana è considerata lingua
ufficiale.
2.
Ai direttori dei singoli enti avente qualità di persona
di diritto pubblico spetta l’integrazione salariale a titolo del
bilinguismo nella misura in cui la conoscenza della lingua italiana costituisca il requisito per lo svolgimento della rispettiva
funzione, nelle seguenti percentuali:
– direttore dell’università popolare 6% del salario
base,
– preside dell’asilo 6% del salario base,
– direttore dell’ente pubblico per lo sport 4% del salario base,
– direttore dell’ente pubblico vigili del fuoco 4% del
salario base,
– direttore della biblioteca regionale 4% del salario
base,
– direttore del teatro 4% del salario base,
– direttore dell’agenzia di sviluppo regionale 4% del
salario base,
– direttore del fondo alloggi pubblico 4% del salario
base,
– direttori di altri enti pubblici 4% del salario base.
Al vicedirettore, al direttore tecnico, al membro del consiglio d’amministrazione o al dirigente tecnico spetta l’importo
integrativo come riportato al primo comma.
3.
La presente delibera ha effetto dal 1. 3. 2006 e si applica in conformità del Decreto sui salari dei quadri dirigenti
nel settore pubblico.
Numero: K1104-6/2005
Capodistria, 28. febbraio 2006
Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

KUNGOTA
1458.

Sklep o določitvi meril za obratovanje
gostinskih obratov in kmetij v podaljšanem
obratovalnem času na območju Občine
Kungota

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Kungota (Uradni
list, RS. št. 12/04) in 4. člena Pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih lokalov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99,
107/00, v nadaljevanju: Pravilnik), je Občinski svet Občine
Kungota na 18. redni seji dne 23. 3. 2006 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o določitvi meril za obratovanje gostinskih
obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem
času na območju Občine Kungota
1. člen
Ta sklep določa merila in pogoje, na podlagi katerih
občinska uprava izdaja soglasja za obratovanje gostinskega obrata oziroma kmetije v podaljšanem obratovalnem
času na območju Občine Kungota.
2. člen
Gostinski obrati oziroma kmetije na katerih se opravlja gostinska dejavnost, obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, če obratujejo izven rednega obratovalnega
časa, določenega v skladu s 3. in 4. členom pravilnika.
3. člen
Gostinec oziroma kmet (v nadaljevanju gostinec) lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to
pridobi pisno soglasje Občinske uprave občine Kungota, ki
izda soglasje na podlagi meril, opredeljenih v nadaljevanju
tega sklepa.
Izdajo soglasja lahko veže na vnaprej določeno časovno obdobje ali predhodno izpolnitev določenih pogojev
in ga ob neizpolnitvi zahtevanih pogojev tudi prekliče.
4. člen
Merila za izdajo soglasja k obratovanju v podaljšanem času so opredeljena glede na gostinske obrate
oziroma kmetije:
– ki se nahajajo v stanovanjskih objektih ali objektih
v stanovanjskih naseljih,
– ki se nahajajo v poslovnih objektih, ki so oddaljeni
od stanovanjskih objektov vsaj 50 m.
5. člen
Vsi gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov lahko obratujejo v skladu z določenim obratovalnim časom
gostinskega obrata, upoštevajoč predpise, ki urejajo javni
red in mir.
6. člen
Podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov
oziroma kmetij, ki se nahajajo v stanovanjskih
objektih ali objektih stanovanjskih naselij
Gostinec lahko določi podaljšani redni dnevni obratovalni čas svojega obrata, glede na vrsto gostinskega
obrata oziroma kmetije kot sledi:
– za restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne,
okrepčevalnice, bare, vinotoče osmice in izletniške kmetije
do 23.00 ure, razen v petek in soboto do 24.00 ure,
– za nočne bare, bare z mehansko glasbo in podobno
v petek in soboto do 2.00 ure naslednjega dne.
Gostinski obrati, ki se nahajajo v večnamenskih
objektih (trgovskih, poslovnih centrih, kulturnih ustanovah
in podobno) obratujejo v skladu z veljavnim hišnim redom,
oziroma ne dlje kot je določeno v prvem odstavku tega
člena.
7. člen
Podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov, ki
se nahajajo v poslovnih objektih, ki so oddaljeni od
stanovanjskih objektov vsaj 50 m
Gostinec lahko določi podaljšani redni dnevni obratovalni čas svojega obrata, glede na vrsto gostinskega
obrata, kot sledi:
– za restavracije, gostilne, kavarne do 1.00 ure, razen
v petek in soboto do 2.00 ure naslednjega dne,
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– za slaščičarne, okrepčevalnice, bare, vinotoče in
osmice do 24.00 ure, razen v petek in soboto do 2.00 ure
naslednjega dne,
– za izletniške kmetije do 2 ure, razen v petek in soboto
do 4 ure naslednjega dne,
– za nočne bare, bare z mehansko glasbo in podobno
v petek in soboto do 4:00 ure naslednjega dne.
8. člen
Soglasje k enkratnemu dodatnemu podaljšanemu času
Ne glede na že izdano soglasje o podaljšanem obratovalnem času ter ne glede na določila 5. in 6. člena tega
zakona, lahko gostinec zaprosi za soglasje k enkratnemu,
dodatnemu podaljšanemu obratovalnemu času najdlje do 5
ure naslednjega dne. Tovrstno soglasje je možno pridobiti ob
situacijah, ko se v gostinskem obratu ali izven njega odvijajo
prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja …) ali
prireditve javnega pomena (ob lokalnih praznikih, žegnanju,
obletnicah …). Soglasje oziroma dovoljenje je vezano na
določene datume in je enkratno. V primeru, da je dovoljenje
izdano zaradi dogodka zaprtega tipa, mora gostinec poskrbeti za to, da v lokal ne vstopajo zunanji obiskovalci.
9. člen
Poslovanje čez redni obratovalni čas brez dovoljenja
soglasja lokalne skupnosti
V skladu s 17. členom zgoraj citiranega Pravilnika lahko
gostinec brez dovoljenja za gostinstvo pristojnega organa
lokalne skupnosti obratuje dlje, kot traja obratovalni čas na
dan pred prazniki, določenimi z zakonom ter ob pustovanju in
martinovanju (vsakič po enkrat), ob drugih priložnostih pa le
po odločitvi občinskega organa, pristojnega za gostinstvo.
10. člen
Veljavnost soglasja o podaljšanem delovnem času
Občinska uprava izda vlagatelju zahtevo za izdajo soglasja k podaljšanem obratovalnemu času gostinskega obrata oziroma kmetije, za obdobje koledarskega leta.
Vlogi za podaljšani obratovalni čas mora gostinec priložiti pisno soglasje lastnika lokala, v kolikor gostinec ni lastnik
lokala.
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem
času v skladu s tem pravilnikom, lahko občinska uprava
med letom prekliče ali ga skrajša na redni obratovalni čas
v primeru:
– če so zaznamovane utemeljene pritožbe občanov,
zaradi kršitev javnega reda in miru v času podaljšanega
odpiralnega časa gostinskega obrata,
– da je policija ali tržna inšpekcija posredovala več kot
tri krat v obdobju veljavnosti podaljšanega obratovalnega
časa,
– zaradi prekoračitve dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa gostinskega lokala,
– zaradi preklica soglasja lastnika ali nosilca dejavnosti
v nastanitvenem objektu,
– zaradi neizpolnjevanja drugih pogojev določenih s
strani občine.
V primeru odvzema soglasja na podlagi prejšnjega odstavka tega člena je gostincu odvzeta možnost pridobitve
tega soglasja za najmanj 6 mesecev vnaprej.
V odločbi o preklicu izdanega soglasja k obratovanju gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času,
občinska uprava določi ustrezno spremenjeni obratovalni
čas gostinskega obrata. Pritožba zoper odločbo ne zadrži
izvršitve odločbe.
11. člen
Za ostala vprašanja, ki niso opredeljena s tem pravilnikom se smiselno uporablja Pravilnik o merilih za določitev
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obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost.
12. člen
Nadzor nad uresničevanjem določil tega pravilnika
opravljata pristojna tržna inšpekcija in policija.
13. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-05/2006
Kungota, dne 16. marca 2006
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner l.r.

LAŠKO
1459.

Splošni pogoji poslovanja Javnega
nepremičninskega sklada Občine Laško

Na podlagi 6. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list
RS, št. 22/00), Odloka o ustanovitvi javnega nepremičninskega sklada Občine Laško (Uradni list RS, št. 33/01 in 68/03)
ter Statuta Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško
(Uradni list RS, št. 80/01) po predhodnem soglasju nadzornega sveta z dne 9. marca 2006 izdajam

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA
Javnega nepremičninskega sklada Občine
Laško
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Javni nepremičninski sklad Občine Laško (v nadaljnjem besedilu: sklad) je osrednja lokalna institucija za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa na lokalni
ravni tako, da pripravlja in izvaja stanovanjski program na
območju občine. Sklad posluje s stanovanji, stanovanjskimi
hišami, stavbnimi zemljišči in drugim premoženjem v lasti
Občine Laško in sklada, ki je namenjeno za zagotavljanje
javnega interesa.
Splošni pogoji poslovanja Javnega nepremičninskega
sklada Občine Laško (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji)
urejajo:
– pogoje za določitev upravičencev do sodelovanja na
razpisih za oddajo v najem neprofitnih in službenih stanovanj
ter merila za njihovo izbiro,
– vsebino medsebojnih pravic in obveznosti med skladom in upravičenci v zvezi z dodeljenimi stanovanji in
– oddajanje poslovnih prostorov in določenih zemljišč v
lasti občine in sklada.
II. DODELITVE STANOVANJ
1. Neprofitna stanovanja
2. člen
Upravičenci do neprofitnih stanovanj se določajo in razvrščajo na podlagi vsakokratnega javnega razpisa skladno
s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
(Uradni list RS, št. 14/04 in 34/04). Besedilo javnega razpisa
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potrdi nadzorni svet Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško (v nadaljnjem besedilu: nadzorni svet).
3. člen
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so
upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, so:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– stalno prebivališče v Občini Laško;
– da prosilec ali katera izmed oseb, ki skupaj s prosilcem rešujejo stanovanjsko vprašanje, ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno
najemnino;
– da prosilec ali katera izmed oseb, ki skupaj s prosilcem rešujejo stanovanjsko vprašanje, ni lastnik ali solastnik
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem
za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;
– da prosilec ali kateri izmed članov gospodinjstva ni
lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja;
– da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v
letu dni pred razpisom za dodeljevanje neprofitnih stanovanj
gibljejo v mejah, določenih v Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
4. člen
Sklad lahko pri posameznem razpisu za dodeljevanje
neprofitnih stanovanj predpiše poleg splošnih pogojev tudi
še dodatne pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati, pri čemer točke, ki jih je mogoče doseči z dodatnimi pogoji, lahko
presegajo skupno število točk po obrazcu za ocenjevanje
stanovanjskih in socialnih razmer ter prednostnih kategorij
prosilcev, ki je sestavni del Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, kot seštevek najvišjih vrednosti točk
iz obrazca, za največ 25% oziroma 112 točk.
5. člen
Ob upoštevanju dejstva, da ni možno zagotoviti zadostnega števila stanovanj za vse upravičene, se stanovanja dodelijo tistim, ki upoštevaje različno število stanovanj dosežejo
najvišje število točk. V posameznem razpisu za dodeljevanje
neprofitnih stanovanj sklad izrecno določi skupina prosilcev,
ki ima prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja, če eden
ali več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno
stanovanjskih in socialnih razmer, ki so določene v obrazcu
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
6. člen
Pri razreševanju vlog za pridobitev neprofitnega stanovanja imajo prednost:
– družine z več otroki,
– družine z manjšim številom zaposlenih,
– mladi in mlade družine,
– invalidi in družine z invalidnim članom,
– občani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja
ali pa so podnajemniki,
– ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja,
– osebe s statusom žrtve vojnega nasilja ter
– prosilci, ki so glede na poklic ali dejavnost, katero
opravljajo, pomembni za občino.
7. člen
Sklad v posameznem razpisu za dodeljevanje neprofitnih stanovanj posebej opredeli prednostno kategorijo ali
prednostne kategorije prosilcev, pri čemer lahko vključi tudi
kategorije prosilcev, ki v prejšnjem členu niso naštete, kar pa
mora v razpisu posebej utemeljiti.
8. člen
Na razpisih za oddajo neprofitnih stanovanj ne morejo
sodelovati:
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– občani, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodeljeno družbeno
stanovanja in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico
izgubili,
– občani, ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena
po letu 1991, po sklepu sodišča odpovedana iz krivdnih
razlogov.
2. Službena stanovanja
9. člen
Stanovanja, ki jih zaradi površinskih normativov ali
standarda vgrajene opreme ni mogoče oddati po razpisu
za dodelitev neprofitnih stanovanj ali pa so ostala prosta po
zaključenem razpisu, se lahko oddajo v najem kot službena
stanovanja.
Prav tako se kot službena stanovanja oddajajo stanovanja, ki jih je s Pogodbo o neodplačnem prenosu stanovanj
št. 362-41/93, z dne 29. 9. 1993, na občino prenesla Pivovarna Laško d.d.
10. člen
Službena stanovanja se oddajajo v najem v skladu z
možnostmi in potrebami izven javnega razpisa. Postopek za
dodelitev stanovanja se začne na pobudo župana, o dodelitvi
pa odloča nadzorni svet Javnega nepremičninskega sklada
Občine Laško.
11. člen
Službena stanovanja se oddajajo v najem z najemno
pogodbo za določen čas, to je za čas trajanja delovnega
razmerja, ki je podlaga za pridobitev stanovanja v najem. Najemno razmerje preneha s prenehanjem delovnega razmerja
oziroma s potekom pogodbenega roka.
12. člen
Upravičenci do najema službenega stanovanja so prosilci, katerih zaposlitev je v posebnem interesu Občine Laško
in ki so delavci, zaposleni v občinski upravi ter v javnih zavodih, javnih skladih in javnih podjetjih, katerih ustanoviteljica,
soustanoviteljica ali lastnica je Občina Laško.
Prednost pri dodelitvi ima tisti subjekt javnega prava,
ki zaradi kadrovskih težav ne bi mogel realizirati svojega
programa dela.
3. Bivalne enote
13. člen
Sklad lahko dodeljuje bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih
oseb:
– prizadetim v elementarnih in drugih nesrečah,
– na podlagi predhodnega mnenja Centra za socialno
delo družinam, kjer je začasna preselitev potrebna zaradi
varstva interesov otrok,
– najemnikom stanovanj v lasti občine in sklada, ki se jih
na podlagi Stanovanjskega zakona preseli zaradi dolgotrajne
nezmožnosti plačevanja najemnine in drugih stroškov, ki se
plačujejo poleg najemnine.
14. člen
Postopek za dodelitev sproži bodisi posameznik, bodisi
steče po uradni dolžnosti. Vzpostavi se seznam upravičencev do dodelitve bivalnih enot, upravičenost po socialnem
kriteriju in po primernosti stanovanja glede na število družinskih članov, pa se preveri, ko je bivalna enota dejansko
zagotovljena.
O pravicah iz 13. člena na prvi stopnji odloča direktor
občinske uprave, ki nadzorni svet pred izdajo konkretnega
sklepa seznani s predlogom sklepa.
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4. Nadomestna stanovanja in zamenjave stanovanj
15. člen
O upravičenosti do zamenjave neprofitnega stanovanja
oziroma dodelitvi nadomestnega stanovanja zaradi celovite
prenove ali rušenja stanovanjskega objekta na prvi stopnji
odloča direktor občinske uprave v splošnem upravnem postopku po Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 22/05 in 119/05).
16. člen
Postopek za dodelitev nadomestnega stanovanja se
začne na pobudo nadzornega sveta sklada ali na predlog
upravičenca do nadomestnega stanovanja.
17. člen
Upravičenci do zamenjave stanovanj se določijo skladno z določbami Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
5. Najemnine
18. člen
Najemnine za vse vrste stanovanj iz teh splošnih pogojev
se oblikujejo skladno s trenutno veljavno zakonodajo, na podlagi sklepa nadzornega sveta, v soglasju z občinskim svetom.
III. NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV IN POSLOVNIH
STAVB
19. člen
S splošnimi pogoji poslovanja se ureja tudi oddajanje poslovnih prostorov in poslovnih stavb (v nadaljevanju:
poslovnih prostorov) v najem, katerih lastnika ali imetnika
pravice uporabe sta občina in sklad, določa pa se tudi način
oblikovanja najemnine.
Določbe tega dela splošnih pogojev se smiselno uporabljajo tudi za oddajanje in določanje najemnin za garaže in
javne površine za opravljanje poslovnih dejavnosti, če to ni
urejeno v kakšnem drugem občinskem predpisu.
20. člen
Za poslovno stavbo se šteje, skladno z določili Zakona
o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS,
št. 18/74, 34/88 in 5/90), stavba, ki je namenjena za poslovne
dejavnosti in se v ta namen tudi pretežno uporablja.
Za poslovni prostor se šteje eden ali več prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, ki so praviloma gradbena
celota in imajo skupen vhod, ter garaže v sklopu poslovnih
in stanovanjskih stavb.
21. člen
Upravičenci do najema poslovnih prostorov so pravne in
fizične osebe, ki opravljajo poslovno dejavnost, humanitarne,
politične organizacije in društva.
22. člen
Poslovni prostor se odda v najem za opravljanje dejavnosti, ki je skladna z opredelitvijo namembnosti območja po
prostorskih aktih Občine Laško in veljavno zakonodajo.
23. člen
Postopek oddaje poslovnega prostora ali poslovne stavbe v najem poteka skladno z določbami Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03).
24. člen
Poslovni prostor ali poslovna stavba, ki je ne potrebuje
nihče izmed ostalih upravljavcev stvarnega premoženja po
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Uredbi o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, ter je občina ali sklad
nista predvidela za postopek razpolaganja, se lahko odda v
najem s pogodbo na podlagi javne ponudbe ali neposredno
s pogodbo.
25. člen
Postopke oddaje poslovnih prostorov in poslovnih stavb
vodi komisija, ki jo v ta namen, skladno z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin, imenuje župan oziroma predsednik nadzornega sveta.
26. člen
Komisija iz prejšnjega člena opravlja v zvezi s poslovnimi prostori in poslovnimi stavbami naslednje naloge:
– obravnava dospele vloge udeležencev javne ponudbe,
– pripravlja predloge o oddaji,
– pripravlja predloge o financiranju obnove,
– oblikuje predloge in spremlja višino najemnine,
– posreduje županu oziroma nadzornemu svetu mnenja
in predloge v zvezi z gospodarjenjem,
– poda nadzornemu svetu predlog v primeru, ko glede
namembnosti poslovnega prostora ali stavbe za določeno
dejavnost nastane dvom.
1. Oddaja poslovnega prostora v najem z neposredno
pogodbo
27. člen
Župan oziroma predsednik nadzornega sveta lahko
odda poslovni prostor v najem z neposredno pogodbo na
predlog komisije v naslednjih primerih:
– v primeru oddaje poslovnega prostora oziroma poslovne stavbe v najem, če je občina oziroma sklad manj kot
50% solastnik nepremičnine,
– če je glede na ocenjeno vrednost najemnine in trajanje najema predviden letni prihodek od oddaje nepremičnine
nižji od 1.000.000,00 SIT,
– če javna ponudba ni uspela, v roku dveh mesecev po
neuspeli javni ponudbi,
– oddaje poslovnega prostora izključno za potrebe nevladnih humanitarnih organizacij ali organizacij oziroma društev mladih, ki delujejo na področju šolstva, znanosti ali športa, zdravstva ali sociale ter kulture ali človekovih pravic,
– če se odda poslovni prostor osebi javnega prava in gre
za oddajo za določen čas, ki ne sme biti daljši od deset let,
– če se poslovni prostor odda osebi, ki ji je podeljena
koncesija in gre za oddajo za določen čas, ki ne sme biti
daljši od trajanja koncesije, hkrati pa ne sme biti daljši od
dvajset let,
– sklenitve najemne pogodbe z ožjim družinskim članom, v primeru, da najemnik preneha opravljati dejavnost
(upokojitev, zdravstveni razlogi, smrt idr.),
– da najemodajalec sklepa najemno pogodbo z delavcem dosedanjega najemnika, pri katerem je bil v delovnem
razmerju za nedoločen čas najmanj dve leti, s tem da nadaljuje z isto dejavnostjo. Če je pod enakimi pogoji zainteresiranih več delavcev, ima prednost tisti, ki bo ponudil najvišjo
najemnino,
– če se podjetje oziroma samostojni podjetnik statusno
preoblikuje in nadaljuje z opravljanjem iste dejavnosti,
– da se najemnik spoji z drugo gospodarsko družbo in
bo nova gospodarska družba nadaljevala z isto dejavnostjo,
kot jo je imel najemnik,
– če je sedanji najemnik v stečaju ali redni likvidaciji,
novi najemnik pa prevzame delavce v redno delovno razmerje,
– če gre za nadomestni poslovni prostor v primeru, ko
se mora dosedanji najemnik izseliti iz prostorov, zaradi rušenja stavbe ali drugih urbanističnih razlogov,
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– če gre za začasno preselitev najemnika zaradi adaptacije oziroma rekonstrukcije stavbe,
– v primeru elementarne nesreče ali druge višje sile,
– v drugih primerih, ko je izvajanje dejavnosti v občinskem interesu.
2. Oddajanje na podlagi javne ponudbe
28. člen
Komisija pripravi vsebino javne ponudbe za objavo in
predlog najemne pogodbe. Sklep o objavi javne ponudbe
izda na predlog komisije župan oziroma predsednik nadzornega sveta.
29. člen
Javna ponudba se objavi v sredstvih javnega obveščanja, na oglasni deski in spletnih straneh, ter vsebuje:
– splošne podatke o poslovnem prostoru ali poslovni
stavbi, ki je predmet oddaje v najem,
– namembnost poslovnega prostora ali poslovne stavbe,
– višino najemnine, veljavne v času razpisa,
– čas, za katerega se poslovni prostor ali poslovna
stavba daje v najem,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,
– naslov in rok za zbiranje ponudb,
– pogoje v zvezi s stanjem in ureditvijo poslovnega
prostora ali poslovne stavbe,
– potrdila, dokazila in mnenja, ki jim morajo priložiti
ponudniki,
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru,
– podrobnejšo določitev prioritet, ko pogoje razpisa v
enaki meri izpolnjujeta dva ali več prosilcev.
30. člen
Ponudbe interesentov morajo biti poslane priporočeno
po pošti na naslov, ki je naveden v objavi z oznako »za javno
ponudbo«.
31. člen
Po poteku roka za prijavo na javno ponudbo komisija
odpre prispele ponudbe in ugotovi, če izpolnjujejo vse pogoje
javne ponudbe.
Ponudbe, ki ne izpolnjujejo pogojev iz razpisa, se zavržejo in ponudnike o tem obvesti, ostale vloge pa komisija obravnava na podlagi kriterijev, določenih s temi splošnimi pogoji, in
sprejme predlog o izbiri najemnika oziroma zakupnika.
Komisija svoj predlog o izbiri najemnika oziroma zakupnika posreduje županu Občine Laško, ki sprejme sklep o
izbiri najemnika oziroma zakupnika, na podlagi katerega se
opravijo dejanja, ki vodijo k sklenitvi najemne pogodbe.
Sklep o izbiri najemnika se izda najkasneje v 30 dneh
po izteku roka za oddajo ponudb. Sklep se posreduje vsem
ponudnikom, ki so sodelovali na javnem razpisu. Zoper odločitev o izbranem ponudniku ni pritožbe.
32. člen
V primeru, ko pogoje javne ponudbe v enaki meri izpolnjujeta dva ali več ponudnikov, imajo prednost ponudniki, ki
izpolnjujejo naslednje prednostne pogoje:
1. že obstoječa sklenjena pogodba,
2. nova ali edina dejavnost v kraju,
3. dejavnosti, za katere se v razvojnih programih občine
ugotovi, da jih bo občina vzpodbujala,
4. število na novo odprtih delovnih mest,
5. stalno prebivališče na območju Občine Laško,
6. druga merila.
V prejšnjem odstavku navedeni prednostni pogoji se po
vrstnem redu med seboj izključujejo.
33. člen
Najemnik oziroma zakupnik je dolžan skleniti pogodbo
v roku, ki je določen v sklepu o izbiri, najkasneje pa v roku
15 dni od dneva prejema sklepa.
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Najemnik, ki je sklenil najemno pogodbo za poslovni
prostor, mora prevzeti poslovni prostor in ga začeti uporabljati
v roku, ki je določen v pogodbi. Če najemnik iz neupravičenih
razlogov ne prične uporabljati poslovnega prostora skladno s
sklenjeno najemno pogodbo, lahko najemodajalec odstopi od
pogodbe brez odpovednega roka, pogodba se razveže.
3. Način oddaje poslovnega prostora v najem
34. člen
a) Nastanek najemnega razmerja
Najemno razmerje nastane s sklenitvijo pisne najemne
pogodbe, ki mora poleg z zakonom opredeljenih sestavin
vsebovati naslednje sestavine:
– sedež poslovnega prostora oziroma stavbe, v katerem
se poslovni prostor nahaja,
– točno navedbo dejavnosti, za katero se poslovni prostor oddaja,
– čas, za katerega se poslovni prostor oddaja,
– možnost uporabe skupnih delov in naprav v stavbi,
– začetek veljavnosti pogodbe in začetek najemnega
razmerja,
– višino najemnine,
– način obračunavanja in plačevanja obratovalnih stroškov ter dajatev vezanih na poslovni prostor,
– razlogi za prenehanje najemnega razmerja in odpovedni rok,
– določilo, da mora najemnik po prenehanju najemnega
razmerja, ne glede na razlog, poslovni prostor vrniti v stanju,
kot ga je prevzel ob vselitvi.
35. člen
Najemna pogodba mora vsebovati tudi določilo, da najemnik brez pisnega soglasja najemodajalca ne sme spreminjati poslovnega prostora, oddati poslovnega prostora v
podnajem in da ne sme dovoliti drugim, da opravljajo dejavnost v njegovem poslovnem prostoru.
36. člen
b) Sklenitev najemne pogodbe
Najemna pogodba se praviloma sklene za nedoločen
čas. Najemna pogodba se lahko sklene za določen čas v
naslednjih primerih:
– kadar se pričakuje, da se bo moral poslovni prostor
porušiti zaradi realizacije prostorskih aktov,
– če se načrtuje prenova objekta, v katerem se nahaja
poslovni prostor, in
– v slučaju posebnih okoliščin, ki jih ugotovi in utemelji
komisija.
4. Prenehanje najemnega razmerja
37. člen
Najemna pogodba preneha s potekom pogodbenega
roka, za katerega je pogodba sklenjena, ali z odpovedjo.
38. člen
Najemodajalec ima pravico odpovedati najemno pogodbo v skladu z določbami zakona, splošnih pogojev poslovanja in najemne pogodbe.
39. člen
Najemodajalec lahko odstopi od najemne pogodbe in
zahteva izpraznitev poslovne stavbe oziroma poslovnega
prostora ob vsakem času, ne glede na pogodbene ali zakonske določbe o trajanju najema:
– če najemnik tudi po njegovem opominu uporablja
poslovno stavbo oziroma poslovni prostor v nasprotju s po-
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godbo ali jih uporablja brez potrebne skrbnosti, tako da se
dela občutnejša škoda;
– če je najemnik v zamudi s plačilom najemnine dva
meseca od dneva, ko ga je najemodajalec na to opomnil;
– če najemodajalec iz vzroka, za katerega ni odgovoren, trajno ne more uporabljati prostorov, v katerih je opravljal
svojo dejavnost, in zato poslovni prostor ali poslovno stavbo
sam potrebuje.
40. člen
Najemnik lahko kadarkoli, brez navedbe razloga, odpove najemno pogodbo s trimesečnim odpovednim rokom.
Odpovedni rok za izpraznitev poslovnega prostora začne teči
z dnem prejetja pisne odpovedi.
5. Osnove in merila za določitev najemnin
41. člen
Izhodiščna najemnina se določi v EUR/m2/mesec, razen če je s tem pravilnikom določeno drugače. Izhodiščna
najemnina znaša 4,63 EUR/m2 in se preračuna v tolarsko
protivrednost po srednjem tečaju Banke Slovenije.
42. člen
Glede na lokacijo poslovnega prostora se najemnina za
poslovni prostor izračuna tako, da se izhodiščna najemnina
pomnoži z lokacijskim faktorjem, ki lahko vpliva na višino
najemnine za največ 30%.
Lokacijski faktorji po posameznih območjih:
– SMJ Laško
lokacijski faktor 1
– mesto Laško ostalo
lokacijski faktor 0,9
– KS Rimske Toplice
lokacijski faktor 0,8
– KS Šentrupert, Jurklošter,
  Zidani Most
lokacijski faktor 0,7.
43. člen
Za poslovne prostore, ki so v prvem ali višjem nadstropju, se najemnina, izračunana v skladno s splošnimi pogoji,
zmanjša za 30% za prvo nadstropje, za vsako nadaljnje
nadstropje pa še za 10%, če pomeni višje ležeči prostor tudi
bistveno oviro pri možnostih za ustvarjanje dohodka ali predstavlja določeno oviro za opravljanje dejavnosti.
44. člen
Javna podjetja in javni zavodi ne plačujejo najemnine po
teh splošnih pogojih za uporabo prostorov, ki so jim dodeljeni
s posebnim sklepom občinskega sveta v uporabo oziroma v
upravljanje za izvajanje njihove dejavnosti. Način uporabe
in morebitne obveznosti se v takšnih primerih določijo s
pogodbo.
Za društva in zveze se izhodiščna najemnina zmanjša
za 30%.
45. člen
V primeru, ko je dejavnost v interesu ohranjanja SMJ
Laško, lahko član uprave po pooblastilu nadzornega sveta
zniža izhodiščno najemnino do največ 30%.
46. člen
Za določen čas se lahko zniža ali oprosti plačevanje
najemnine najemnika v naslednjih primerih:
– nezmožnost opravljanja dejavnosti zaradi bolezni najemnika, ki je daljša od 60 dni, če najemnik sam, kot edini
zaposleni, opravlja dejavnost v poslovnem prostoru;
– za čas adaptacije poslovnega prostora s predhodnim
pisnim soglasjem najemodajalca, v okviru terminskega plana
izvajanja del;
– za čas vzdrževalnih del pri odpravi posledic poškodovanega poslovnega prostora iz razlogov, katerih povzročitelj
ni najemnik.
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6. Oddajanje posebnih prostorov (dvorane, sejne sobe)
47. člen
Določeni prostori, kot so dvorane, sejne sobe in drugo,
se oddajajo v najem po dnevih oziroma urah. Prostori iz prvega odstavka se oddajo v najem na podlagi pisne vloge ali
naročilnice prosilca.
Cenik za oddajanje prostorov iz prvega odstavka sprejme nadzorni svet.
7. Vzdrževanje in vlaganja v poslovni prostor
48. člen
Najemnik je dolžan najeti poslovni prostor vzdrževati kot
dober gospodar, upoštevajoč normalno uporabo poslovnega
prostora. V primeru nujnega popravila je najemnik dolžan
takoj sporočiti napako najemodajalcu oziroma upravniku,
vendar najkasneje v treh dneh.
Najemnik je dolžan odpraviti škodo v poslovnem prostoru oziroma stavbi, ki bi jo povzročil sam.
49. člen
Stroške tekočega vzdrževanja plača najemnik.
50. člen
Po prenehanju najemnega razmerja je najemnik dolžan
poslovni prostor vrniti v stanju, primernem za nadaljnjo rabo.
Ob izpraznitvi poslovnega prostora se napiše zapisnik o
prevzemu.
51. člen
Najemodajalec bo poslovni prostor, skupne prostore,
dele in naprave vzdrževal tako, da bo opravil vsa investicijsko vzdrževalna dela in s tem preprečil poslabšanje stanja
poslovnega prostora.
52. člen
Najemniku se lahko odda v najem delno dokončan oziroma usposobljen poslovni prostor, ki ga je treba za določeno
dejavnost v celoti obnoviti.
Najemodajalec in najemnik se pogodbeno dogovorita o
obsegu in obliki potrebnih del ter načinu izbire izvajalca za
usposobitev poslovnega prostora. Na podlagi ocene potrebnih vlaganj v poslovni prostor (ki jo pridobi najemodajalec)
in zbranih ponudb, se ugotovi potrebna višina investicijskih
vlaganj za usposobitev poslovnega prostora.
53. člen
V primeru, da najemnikova vlaganja presežejo dogovorjeni obseg potrebnih vlaganj, se višek vloženih sredstev
praviloma šteje kot nepovratni vložek v breme najemnika.
54. člen
Glede sredstev vloženih v ureditev poslovnih prostorov
skleneta najemodajalec in najemnik posebno pogodbo oziroma aneks k pogodbi, v kateri opredelita priznana vlaganja
in način vračanja vlaganj.
8. Splošno
55. člen
Vse dosedanje najemne pogodbe o oddaji poslovnih
prostorov v najem ostanejo v veljavi in se uskladijo s temi splošnimi pogoji najkasneje v šestih mesecih po sprejemu, razen v
primeru, če so novi pogoji za najemnika manj ugodni.
IV. ODDAJANJE NEZAZIDANIH IN KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČ V NAJEM
56. člen
Nezazidana in kmetijska zemljišča se lahko uporabljajo
kot travniki, njive, vrtovi, javne površine namenjene za trgo-
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vinsko in gostinsko dejavnost, funkcionalno zemljišče in
parkirišča.
Izhodiščna najemnina za uporabo nezazidanega
stavbnega in kmetijskega zemljišča, ki se uporablja kot
travnik, njiva ali vrt, se obračuna glede na enoto rabe v
EUR (v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS)/leto,
na začetku leta.
Najemnine za uporabo zemljišč namenjenih za gostinsko in trgovinsko dejavnost, skladiščenje materiala ter
za deponije se obračuna mesečno, po dejansko časovni
rabi.
Minimalna višina najemnine za uporabo nezazidanega stavbnega in kmetijskega zemljišča, ne glede na dejansko rabo, znaša 5 EUR. Vsa ostala zemljišča, za katera
zaračunana najemnina presegam 5 EUR, se obračuna po
dejanski kvadraturi, t.j.:
– travnik
85 EUR/ha,
– njiva
100 EUR/ha,
– vrtovi
0,03 EUR/m2,
– zemljišče, namenjeno
  za gostinsko in trgovinsko
  dejavnost
0,50 EUR/m2/mesečno,
– skladiščenje materiala,
  deponije
0,50 EUR/m2/mesečno
in
– funkcionalno zemljišče
0,50 EUR/m2.

61. člen
Splošni pogoji poslovanja Javnega nepremičninskega
sklada Občine Laško veljajo od 9. marca 2006 dalje in se
objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.

V. PRODAJA PREMOŽENJA

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve
lokacijskega načrta za kolektor Laško-čistilna naprava-Rimske
Toplice (v nadaljevanju LN), ki jih je izdelal Razvojni center
Planiranje d.o.o. Celje pod št. 164/2005. LN je v skladu s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 za Občino Laško (Uradni list SRS, št. 46/87 in 44/88,
in Uradni list RS, št. 26/93, 86/01 in 98/02).

57. člen
Prodaja premoženja sklada in občine mora biti predvidena v letnem načrtu prodaje sklada in občine. Na predlog
nadzornega sveta občinski svet sprejme sklep o prodaji.
Postopek in merila se določijo skladno z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03).
VI. POSTOPEK ODLOČANJA O PRAVICAH IZ
SPLOŠNIH POGOJEV
58. člen
Kadar pristojni organi odločajo o pravicah upravičencev iz teh splošnih pogojev, pa teh pravic ne ureja področna zakonodaja, uporabljajo določbe Zakonu o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 22/05 in 119/05).
59. člen
O pravicah iz prejšnjega člena odloča na prvi stopnji
član uprave Javnega nepremičninskega sklada Občine
Laško, na drugi stopnji pa župan Občine Laško.
VII. KONČNE DOLOČBE
60. člen
Z dnem veljavnosti teh splošnih pogojev prenehajo
veljati naslednji pravilniki:
– Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov
št. 363-43/90, IS SO Laško, z dne 27. 12. 1990 in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju
poslovnih prostorov št. 363-34/92-11, IS SO Laško, z dne
18. 5. 1992,
– Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v Občini Laško (Uradni list RS, št. 31/92) in
– Pravilnik o pogojih in postopku za prodajo nepremičnin (Uradni list RS, št. 41/92).

Št. 352-04/2006-16-04
Laško, dne 9. marca 2006
Član uprave
JNS OL
Jurij Klepec l.r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
lokacijskem načrtu za kolektor Laško-čistilna
naprava-Rimske Toplice

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00 in 88/02) je Občinski svet
Občine Laško na 23. seji dne 15. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
lokacijskem načrtu za kolektor Laško-čistilna
naprava-Rimske Toplice

2. člen
Lokacijski načrt iz prejšnjega člena vsebuje naslednje
sestavine:
A) tekstualni del,
B) smernice,
C) grafične priloge.
Podrobnejši seznam prilog se nahaja v gradivu LN iz
prvega člena tega odloka.
3. člen
V 3. členu Odloka o lokacijskem načrtu za kolektor
Laško-čistilna naprava-Rimske Toplice (Uradni list RS, št.
116/02) – v nadaljevanju odlok – se v prvem odstavku za
besedo trase doda besedilo:
»povezovalnega kanala med desnoobrežnim in levoobrežnim zbirnim kanalom z električnim priključnim vodom,«
Za prvim odstavkom 3. člena se doda nov odstavek:
»Povezovalni kanal z električnim priključnim vodom:
k. o. Laško: 543, 540/1, 540/2, 525/1, 570/4, 570/1, 570/5,
522/1, 522/2, 515/1, 518/10, 518/11 in 518/1«.
4. člen
V 4. členu odloka se v prvem odstavku za besedo izgradnji doda še besedilo:
»povezovalnega kanala med desnoobrežnim in levoobrežnim zbirnim kanalom z električnim priključnim vodom,«
5. člen
V 5. členu se na koncu dodata še dve novi alinei:
»– povezovalni kanal med desnoobrežnim in levoobrež
nim zbirnim kanalom;
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– električni priključni vod za črpališče povezovalnega kanala.«
6. člen
V 6. členu se na koncu doda naslednje besedilo:
»Povezovalni kanal med desnoobrežnim in levoobrežnim
zbirnim kanalom
– dolžina tlačnega kanala 90.00 m,
– dimenzije PEHP PE 100 SDR 17,
– črpališče z dvema potopnima črpalkama.
Nizkonapetostni elektro priključek do črpališča
– dolžina 53.00 m.«.
7. člen
Na koncu 8. člena se doda besedilo:
»Pri načrtovanju in izgradnji povezovalnega kanala je treba upoštevati projekt Ureditev Savinje na marijagraškem ovinku
(Hidrosvet, proj. št. 47/02).
Teme zaščitnega kanala mora biti minimalno 2.00 m pod
dnom Savinje.
Zaradi občasno poplavljenega območja je treba ob izgradnji in obratovanju izvesti ukrepe, da v primeru poplav ne
bo prišlo do škodljivih vplivov na vode in vodni režim in drugih
škodljivih vplivov na okolje in same objekte.«.
8. člen
Za prvim odstavkom 11. člena se doda nov odstavek:
»Nad povezovalnim kanalom med desnoobrežnim in levoobrežnim kolektorjem bo potekal pod dnom Savinje povezovalni
vodovod DN 200 do DN 250.«.
9. člen
Poleg določil tega odloka je treba upoštevati vse pogoje in
smernice, ki so sestavni del projekta iz 1. člena tega odloka.
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ki 1. Centralna tržnica v tretji alineji »stebriščna lopa v Plečnikovih arkadah:« namesto dosedanjega besedila vpiše:
»v času od 1. aprila do 31. oktobra ob nedeljah od 7.00
do 18.00 ure«.

nije.

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove3. člen
Ta sklep začne veljati takoj.
Direktor
Aleksander Ravnikar l.r.

MIRNA PEČ
1462.

Pravilnik o dopolnitvi Tehničnega pravilnika o
javnem vodovodu v Občini Mirna Peč

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni
list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) ter 6. in 39. člena Odloka
o oskrbi s pitno vodo v Občini Mirna Peč (Uradni list RS,
št. 73/03) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 29. redni seji
dne 21. 3. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o dopolnitvi Tehničnega pravilnika o javnem
vodovodu v Občini Mirna Peč

11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.

1. člen
V Tehničnem pravilniku o javnem vodovodu v Občini
Mirna Peč (Uradni list RS, št. 73/03) se v 47. členu doda novi
tretji odstavek, ki se glasi:
»Izvajalec javne službe lahko z namenom, da racionalizira postopke, na predlog občine ali na osnovi ustaljene
prakse, pri konkretnih primerih zmanjša obseg potrebne dokumentacije iz drugega odstavka tega člena.«.

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

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

10. člen
LN iz 1. točke tega odloka je stalno na vpogled na Občini
Laško in pri Upravni enoti Laško.

Št. 35003-5/2005
Laško, dne 15. februarja 2006

Št. 354-20/2006-1
Mirna Peč, dne 22. marca 2006

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l.r.

LJUBLJANA
1461.

Sklep o dopolnitvi Tržnega reda na ljubljanskih
tržnicah

Direktor Javnega podjetja Ljubljanske tržnice d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, Ljubljana, je 20. marca 2006 sprejel, Mestna
občina Ljubljana pa s sklepom št. 301-3/06-2 potrdila

SKLEP
o dopolnitvi Tržnega reda na ljubljanskih
tržnicah
1. člen
2. člen Tržnega reda na ljubljanskih tržnicah (Uradni list
RS, št. 112/02, 113/03 in 73/04) se dopolni tako, da se v toč-

Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

1463.

Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni
list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) in 40. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode
na območju Občine Mirna Peč je Občinski svet Občine Mirna
Peč na 29. redni seji dne 21. 3. 2006 sprejel

TEHNIČNI PRAVILNIK
o javni kanalizaciji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji (v nadaljnjem besedilu: tehnični pravilnik) se podrobneje urejajo teh-

Stran

3706 /

Št.

35 / 4. 4. 2006

nični normativi in postopki pri odvajanju in čiščenju odpadne
vode na območju Občine Mirna Peč.
2. člen
Tehnični pravilnik so dolžni upoštevati vsi sodelujoči pri
projektiranju, gradnji, komunalnem opremljanju in upravnem
postopku, za izvajalca javne službe in uporabnike javne
kanalizacije.
3. člen
Javna kanalizacija je sistem kanalskih vodov, kanalov in
jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, ki se povezujejo v sekundarno, primarno ali magistralno kanalizacijsko
omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske
vode s streh in iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom
prekritih javnih površin. Objekti in naprave javne kanalizacije
so lokalna gospodarska javna infrastruktura. Priključki stavb
na javno kanalizacijo in pretočne ter nepretočne greznice in
male čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, niso
objekti javne kanalizacije.
Naprave in objekti javne kanalizacije so:
– kanalizacijsko omrežje z revizijskimi jaški,
– razbremenilniki visoke vode,
– zadrževalni bazeni padavinske vode,
– črpališča odpadnih vod,
– čistilne naprave za čiščenje odpadne vode,
– drugi objekti in naprave, ki so namenjeni za pravilno
in nemoteno odvajanje in čiščenje odpadne vode.
Javna kanalizacija so medsebojno funkcionalno povezane naprave in objekti, ki so namenjeni za odvajanje in
čiščenje odpadne vode uporabnikov.
4. člen
Notranja kanalizacija so naprave in objekti, ki so namenjeni za odvajanje in čiščenje odpadne vode samo enemu
uporabniku in ki je priključena na javno kanalizacijo.
Za notranjo kanalizacijo se štejejo:
– vertikalna in horizontalna kanalizacija v objektu,
– naprave za akumulacijo, prečrpavanje in nevtralizacijo
odpadne vode,
– spojni kanal,
– kontrolni jašek na spojnem kanalu,
– čistilna naprava za predčiščenje.
5. člen
Notranja kanalizacija je praviloma priključena na javno
kanalizacijo po spojnem kanalu v najbližji revizijski jašek. V
predelih, kjer je zgrajeno ločeno kanalizacijsko omrežje za
zbiranja odpadnih in padavinske vode, mora biti notranja
kanalizacija zgrajena tako, da se padavinske vode odvajajo
po ločenem spojnem kanalu.
6. člen
Glede na vrsto komunalne rabe se delijo kanalizacijski
sistemi na:
– javne kanalizacijske sisteme,
– interne kanalizacijske sisteme.
Glede na namen odvajanje odpadne vode je lahko javni
kanalizacijski sistem:
– mešan – če po kanalizacijskem sistemu odvajamo
odpadno in padavinsko vodo skupaj (načeloma se morajo
strešne vode ponikati oziroma, kjer je le mogoče, se odvajajo
direktno v vodotok),
– ločen – če v en kanalizacijski sistem odvajamo padavinsko vodo, v drugega pa odpadno vodo.
7. člen
Kanalizacijsko omrežje in naprave se po svojem namenu in funkciji delijo na sekundarne, primarne in magistralne.
a) Sekundarno omrežje in naprave so:
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– kanalizacija mešanega in ločenega omrežja za neposredno priključevanje porabnikov na posameznem območju (stanovanjskem, industrijskem, turističnem, manjših
naselij),
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode na sekundarnem omrežju,
– naprave za čiščenje odpadne vode na posameznem
območju (stanovanjskem, industrijskem, turističnem, manjših
naselij).
b) Primarno omrežje in naprave:
– kanalski cevovodi za odvajanje odpadne in padavinske vode iz dveh ali več stanovanjskih območij in drugih
območjih v ureditvenem območju naselja (industrijskih območjih, turističnih območjih, manjših naseljih),
– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih
voda iz dveh ali več stanovanjskih območij in drugih območij
v ureditvenem območju naselja (industrijskih območjih, turističnih območjih, manjših naselij),
– naprave za čiščenje odpadnih voda iz dveh ali več
stanovanjskih območij in drugih območij v ureditvenem območju naselja (industrijskih območjih, turističnih območjih,
manjših naseljih).
c) Magistralno omrežje in naprave zajemajo omrežje
in naprave, ki so regijskega ali medregijskega pomena, in
sicer:
– kanalski cevovodi za odvajanje odpadne in padavinske vode,
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode na magistralnem omrežju,
– čistilne naprave, s katerimi se zaključuje magistralno
omrežje.
8. člen
Drugi izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
– notranja kanalizacija je kanalizacija v objektu in zunaj
njega do zadnjega revizijskega jaška pred točko spoja na
javno kanalizacijo,
– kanal je cevovod za odvajanje odpadne vode, ki je
položen v zemljo in deluje po težnostnem načelu,
– priključek stavbe na javno kanalizacijo je kanalski vod
ter z njim povezane tehnološke naprave, kot so peskolov,
lovilec olj in črpališče za prečrpavanje odpadne vode in je
namenjen odvajanju odpadne vode v omrežje javne kanalizacije. Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije, ki
je v lasti uporabnika in poteka od mesta priključitve na javno
kanalizacijo do prvega revizijskega jaška ali do zunanje stene
stavbe, če revizijskega jaška ni možno postaviti,
– kontrolni jašek je jašek na spojnem kanalu za meritve
in odvzem vzorcev,
– revizijski jašek je jašek na notranji ali javni kanalizaciji
za opravljanje nadzora vzdrževalnih del,
– podslapje je vertikalni cevovod ob revizijskem jašku
za premostitev višinske razlike v kanalu ali na priključku,
– kaskada je prelivna stopnica v kanalu,
– zadrževalni bazen je bazen za akumulacijo padavinske vode,
– razbremenilnik visokih voda je jašek za regulacijo
vtoka padavinske vode v javno kanalizacijo,
– peskolov je jašek za izločanje peska iz odpadne
vode,
– črpališče je objekt za prečrpavanje odpadne vode,
– pretočna greznica je naprava za čiščenje komunalne
odpadne vode brez ozračevanja, v kateri se komunalna odpadna voda anaerobno obdela skladno s standardoma SIST
DIN 4261 – del 1 in SIST EN 752-1: 1995.,
– nepretočna greznica je nepropusten zbirnik komunalne odpadne vode, iz katerega se vsa komunalna odpadna
voda in izločeno blato odvaža v čiščenje oziroma obdelavo
na komunalno čistilno napravo,
– čistilna naprava je objekt za primarno, sekundarno in
terciarno čiščenje odpadne vode,
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– čistilna naprava za predčiščenje je naprava v lasti
uporabnika, ki je zgrajena z namenom, da se iz odpadnih
voda popolnoma ali delno izločijo tiste škodljive snovi, ki bi
poslabšale lastnosti odpadne vode v javni kanalizaciji in je
nameščena praviloma pred priključkom na javno kanalizacijo.
9. člen
Kanalizacijsko omrežje mora biti projektirano in zgrajeno tako, da zagotavlja optimalen odvod odpadne in padavinske vode ob minimalnih stroških izgradnje, vzdrževanja
in obratovanja.
Cilji projektiranja, gradnje in rekonstrukcije so:
– zaščita odvodnika in čistilne naprave pred hidravlično
preobremenitvijo in negativnimi okoljevarstvenimi efekti,
– zaščita podtalnice,
– skrb za lokalno napajanje vodonosnikov,
– zagotovitev primerne zmogljivosti kanala,
– skrb za varne delovne pogoje,
– skrb za trajnost sistema,
– zadovoljivo delovanje in vzdrževanje,
– dostopno in varno kontroliranje, čiščenje in vzdrževanje kanalov, objektov in naprav s strojno opremo brez
povzročitve škode,
– statična in dinamična nosilnost kanala,
– sprememba hidravličnih lastnosti (prevodnosti),
– obratovanje brez zamašitev,
– omejitev pogostosti preplavitve na predpisano vrednost,
– varovanje javnega zdravja in življenj,
– preobremenitev naj ne bi prekoračevala predpisanih
vrednosti,
– varovanja zdravja in življenj obratovalnega osebja,
– varovanje vodotokov pred onesnaževanjem v okviru
predpisanih omejitev,
– kanalizacija ne sme ogrožati obstoječih objektov, ki
mejijo na oskrbovalne naprave,
– doseganje zahtevane življenjske dobe in ohranitev
funkcionalnega stanje naprav,
– vodotesnost kanalizacije za odpadno vodo ustrezno
zahtevam preizkušanja,
– preprečitev nastajanja smradu in strupenih snovi.
Izbira vrste sistema za odvod odpadne in padavinske
vode je v pretežni meri odvisna od:
– vrste sistema, ki že obstaja,
– kapacitete in kvalitete odvodnika,
– vrste dotokov v sistem,
– potrebe po čiščenju,
– topografije,
– obstoječih čistilnih naprav,
– drugih lokalnih pogojev.
Vplivi sistemov za odvod vode v vodotoke morajo izpolnjevati zahteve predpisov iz varstva okolja.
Pozornost je treba posvetiti topografskim značilnostim
terena in geološki sestavi tal, kjer so geološke karte pomanjkljive je treba izvesti raziskave. Z geo-tehničnimi raziskavami
je treba pridobiti natančne podatke o:
– obtežbah kanalov in objektov na njih,
– nevarnosti drsin,
– posedanju,
– gibanju finih delcev (izpiranju),
– nabrekanju v glinenih slojih,
– toku in gladini podtalnice,
– možnostih napajanja vodonosnika,
– obremenitvah bližnjih objektov in cest,
– poprejšnji uporabi zemljišča (vključujoč rudarstvo),
– možnost gradnje z alternativnimi vrstami gradnje,
– možnostih uporabe vrste cevi,
– možnostih uporabe posteljice cevi,
– agresivni zemljini ali podtalnici.
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Pri presoji, ali so zahteve sistema za odvod vode izpolnjene, je treba upoštevati vse razpoložljive podatke o:
– poplavah,
– zamašitvah,
– porušitvah kanalov,
– boleznih, poškodbah, smrtnih primerih vzdrževalnega osebja,
– boleznih, poškodbah, smrtnih primerih drugih
oseb,
– poškodbah kanalov,
– upoštevanju pogojev na vtokih in izpustih v sistem
za odvod vode in iz njega,
– pregledih kanalov s TV kamero,
– pritožbah o širjenju smradu,
– hidravličnih preverbah,
– delovanju mehanskih in električnih naprav,
– rezultatih tlačnih preizkusov,
– delovanju in stanju regulacijskih naprav,
– preobremenitvah.
Če postavljene zahteve iz tega člena niso izpolnjene,
je potrebno izvesti ukrepe za izboljšanje stanja.
Načrti in karte katastra kanalizacijskega sistema so
osnova za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo kanalizacijskega sistema.
II. PROJEKTIRANJE IN GRADNJA JAVNE
KANALIZACIJE
10. člen
Pri načrtovanju javne kanalizacije se morajo upoštevati določila tega pravilnika in smernice, ki jih opredeljuje
izvajalec javne službe, državni standardi SIST in Evropski
standardi EN 1610. Pri projektiranju in izgradnji kanalizacije je potrebno zagotoviti takšno izvedbo, da je na vsakem
mestu možen dostop z ustrezno mehanizacijo za potrebe
obratovanja in vzdrževanja javne kanalizacije in naprav.
11. člen
Za gradnjo kanalov javne kanalizacije se lahko uporabljajo naslednje vrste cevi:
– za odvod odpadne vode in mešano kanalizacijo:
polivinil klorid, polietilen, armirani poliester, duktilna litina,
keramika, jeklo,
– za odvod padavinske vode: poleg navedenih je
možno uporabiti tudi betonske cevi.
Material mora zagotavljati vodotesnost in odpornost
proti mehanskim, kemijskim in drugim vplivom (npr. pri
čiščenju kanalov).
Materiali, iz katerih so izdelani elementi kanala,
vključno s tesnili, ki pridejo v stik z vodo, glede fizikalnih,
kemijskih ali mikrobioloških lastnosti ne smejo spreminjati
kakovosti vode.
Materiali, iz katerih so izdelane cevi, naj se izberejo
glede na namen, obtežbo, hidravlične zahteve in pričakovano življenjsko dobo kanala, ki naj znaša minimalno
50 let.
V primeru, da se kanal betonira na mestu ali montira
iz elementov, morajo biti stene kanala zglajene do čistega
sijaja.
12. člen
Najmanjši dovoljeni notranji profil kanala javne kanalizacije je ∅200 mm, najmanjši dovoljeni notranji profil
spojnega kanala je ∅150 mm.
13. člen
Najmanjši dovoljeni naklon kanala javne kanalizacije
se določi tako, da hitrost v kanalu pri srednjem dnevnem
pretoku ni manjša od 0,5 m/s.
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14. člen
Cevi za kanale javne kanalizacije se mora polagati na
peščeno posteljico debeline 10 cm, kadar pa je naklon kanala
do 1%, pa na betonsko podlago.
15. člen
Cevi za kanal javne kanalizacije ali spojni kanal se morajo zasipati z nevezanim materialom v taki debelini, da je kanal zaščiten pred mehanskimi poškodbami in zmrzovanjem.
V primeru, da cevi ne bi prenesle temenske obremenitve, jih
je potrebno zaščititi z betonsko oblogo v debelini, ki se določi
na podlagi statičnega izračuna.
16. člen
Revizijski jaški se gradijo na mestih, kjer se menjajo
smer, naklon ali prečni profil kanala in na mestih združitve
dveh ali več kanalov.
Maksimalne razdalje med revizijskimi jaški so načeloma:
za kanale DN 150 do DN 250

40,0 m

za kanale DN 250 do DN 500

60,0 m

za kanale DN 500 do DN 800
za kanale nad DN 800

80,0 m
100,0 m

17. člen
V primeru, ko je višinska razlika med koto dotočnega in
iztočnega kanala večja od 1 m, je treba predvideti podslapje.
Podslapje se zgradi na zunanji ali notranji strani revizijskega
jaška s T-kosom, vertikalno cevjo in iztočnim lokom 90°.
Jašek z vgrajenim podslapjem naj bo premera min
1000 mm. Izvede se iz enakega materiala ali iz materiala z
boljšimi lastnostmi, kot je osnovni kanal.
V primeru, ko so hitrosti odpadne vode v kanalu velike,
je na vertikalnih lomih treba izvesti umirjevalne elemente. Z
umirjevalnimi elementi se zmanjša energija toka odpadne
vode na stene revizijskega jaška.
18. člen
Revizijski jaški morajo biti dostopni za potrebe kontrole,
čiščenja in vzdrževanja s stroji.
Revizijski jaški naj bodo premera:
– do globine 3 m minimalno DN 800 mm
– pri globini večji od 3 m min DN 1000 mm.
Vstopne lestve iz nerjavečega jekla je treba vgraditi v
revizijske jaške globine večje od 5 m.
Pri združevanju kanalov s premerom nad DN 400 mm
morata kanala na vtočni strani oklepati kot, ki je enak ali
manjši od 45°, pri kanalih manjšega premera pa je izvedena
priključitev pod kotom v loku v koritnici.
19. člen
Jašek mora biti pokrit z litoželeznim pokrovom dimenzije 60 x 60 cm ali Ø60 cm. Nosilnost pokrova na jaških,
zgrajenih na voznih površinah, mora biti najmanj 15 t, na
ostalih površinah pa najmanj 5 t. Na pokrovu mora biti napis
KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5 cm.
Pokrov na jašku, ki je zgrajen na poplavnem terenu, ne
sme biti perforiran.
20. člen
Na spojnem kanalu za odvod padavinskih voda z utrjenih površin v javno kanalizacijo mora biti zgrajen peskolov.
Dimenzioniran mora biti tako, da je največja hitrost
pretoka skozi peskolov 0,2 m/s.
21. člen
Kjer obstaja možnost onesnaženja odpadnih voda z olji
ali maščobami (garaže, delavnice, pralne ploščadi, kuhinje

itd.), mora biti pred priključkom na javno kanalizacijo zgrajen
lovilec olj oziroma maščob.
22. člen
Kjer obstaja možnost, da bi zaradi okvar ali drugih
vzrokov lahko odtekla v javno kanalizacijo taka odpadna
voda, ki bi lahko povzročila okvaro javne kanalizacije ali
porušila režim na čistilni napravi, mora biti notranja kanalizacija zgrajena tako, da je možno odvod v javno kanalizacijo prekiniti oziroma zadržati.
23. člen
Izvajalec javne službe ni odgovoren za posledice
nepravilno izvedene notranje kanalizacije, kot je npr. neposredna priključitev objektov, ki so pod nivojem pokrovov
revizijskih jaškov na javni kanalizaciji itd.
24. člen
Vsak novozgrajeni kanal mora biti preizkušen na
vodotesnost z zrakom oziroma z vodo od jaška do jaška.
Jašek se preizkuša na vodotesnost posebej. Preizkus vodotesnosti opravljajo pooblaščene pravne in fizične osebe,
ki o preizkusu napravijo zapisnik v skladu z veljavnimi
normativi.
25. člen
Vertikalni odmiki med kanalizacijo s spremljajočimi
objekti in drugimi podzemnimi instalacijami (merjeno od
medsebojno najbližjih sten kanalizacije in drugih kanalov)
ne morejo biti manjši od odmikov pogojevanih v naslednjih
točkah.
V primerih križanja, ko je:
a) vodovod pod kanalizacijo, morajo biti izpolnjene še
naslednje zahteve:
– vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi,
– ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije, najmanj 3 m na vsako stran,
– v primeru možnosti kontrole drenirane vode sta
ustji zaščitne cevi lahko odmaknjeni od zunanje stene cevi
kanalizacije, 0,8 m na vsako stran,
– v izjemnih primerih je kanalizacija lahko zaščitena
tudi drugače (PVC folija, glinen naboj), po dogovoru z
upravljalcem,
– vertikalni odmik je najmanj 0,6 m;
b) vodovod nad kanalizacijo, na območju vodoprepustnega zemljišča, morajo biti izpolnjene še naslednje
zahteve:
– vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi,
– ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene kanalizacije, najmanj 3 m na vsako stran,
– vertikalni odmik je najmanj 0,6 m;
c) vodovod nad kanalizacijo, na območju vodoneprepustnega zemljišča,
– vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi (posteljici
in zasipa obeh vodov niso neprepustni, zato se v primeru
puščanja kanalizacije odpadna voda lahko dvigne v območje vodovoda),
– v tem primeru vodovoda ni treba obvezno vgraditi
v zaščitno cev,
– vertikalni odmik je najmanj 0,6 m.
26. člen
Horizontalni (svetli) min. odmik od spodnjega roba
podzemnih temeljev ali podzemnih objektov ne sme biti
manjši od 1,5 m, merjeno po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 30 cm pod dnom kanala
v osi kanala in oklepa z diagonalo, ki se konča na robu
temelja ali objekta, kot 35°.
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Minimalni odmik od dreves in okrasnega grmičevja
od dreves
od okrasnega grmičevja
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2,0 m,
1,0 m.

Komunalni vod

Globina kom. voda v odvisnosti od kanala

Odmik

Vodovod

Večja ali enaka (sanitarni in mešani kanal)

3,0 m

Vodovod

Večja ali enaka (padavinska kanalizacija),

1,5 m

Plinovodi, elektrokabli, kabli javne razsvetljave ali PTT nape- Večja ali enaka
ljave

1,0 m

Toplovod

Večja ali enaka

0,8 m

Vodovod

Manjša (sanitarni in mešani kanal)

1,5 m

Vodovod

Manjša (padavinska kanalizacija)

1,0 m

Plinovodi, elektrokabli, kabli javne razsvetljave ali PTT nape- Manjša
ljave

1,0 m

Toplovod

0,5 m

Horizontalni odmiki so, v posebnih primerih in v soglasju z
upravljalci posameznih komunalnih vodov, lahko tudi drugačni,
vendar ne manjši, kot jih določa standard SIST EN 805 v točki
9.3.1, in sicer:
– horizontalni odmiki od podzemnih temeljev in podobnih
naprav naj ne bodo manjši od 0,4 m,
– horizontalni odmiki od obstoječih (drugih) podzemnih
napeljav naj ne bodo manjši od 0,4 m,
– v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav
velika, odmiki ne smejo biti manjši od 0,2 m.
Posebno je treba paziti, da se med izkopom zagotovi
stabilnost prisotnih naprav in podzemnih napeljav.

27. člen
Nadzemno prečkanje se lahko izvede:
– s pomočjo samostojne mostne konstrukcije, ki poleg
urbanističnih pogojev in statike upošteva tudi pogoje, določene v drugih točkah tega pravilnika,
– s pomočjo cestne mostne konstrukcije ob upoštevanju
pogojev, določenih v drugih točkah tega pravilnika.
Kanal je lahko vidno obešen na mostno konstrukcijo,
lahko pa je vgrajen v kineti. V primeru, ko je kanal vgrajen v
kineti, mora imeti montažne pokrove po celi dolžini.
V obeh primerih je treba upoštevati dilatacije mostne
konstrukcije in kanala ter temu primerno izbrati način pritrditve kanala in kompenzacijo dilatacij.

Manjša

28. člen
Pri podzemnem prečkanju vodotoka se cevi polagajo v
primerno izkopane jarke v dnu vodotoka. Način izkopa, polaganje kanala in zasip so odvisni od vrste vodotoka (širina,
globina, pretok itd.) ter od oblike in vrste terena brežin (strm,
položen, raščen, plazovit teren itd.)
Vsako podzemno prečkanje vodotoka je treba načrtovati posebej. Pri tem je treba upoštevati navodila soglasodajalcev, proizvajalcev cevi in izkušnje podjetij, ki ta dela
opravljajo.
29. člen
Pri podzemnem prečkanju železnice je potrebno poleg
pogojev, določenih v prejšnjih točkah, je treba izpolniti še
naslednje zahteve:
– prečkanje železnice mora biti izvedeno v zaščitni
cevi,
– ustji zaščitne cevi morata biti izven gradbenega telesa
železniškega tira,
– na obeh koncih zaščitne cevi morata biti izdelana
revizijska jaška.
30. člen
Pri podzemnem prečkanju mestnih lokalnih cest se praviloma izvaja brez uporabe zaščitnih cevi, če je kanal vgrajen
v globini, ki jo predpisuje proizvajalec cevi.
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Podzemno prečkanje avtocest se izvaja enako kot podzemno prečkanje železnic.
31. člen
Razbremenilniki so objekti na kanalski mreži in služijo
za odvod deževne vode. Grajeni so z namenom, da v času
močnejših padavin del padavinske vode odvajajo neposredno v odvodnik in s tem znižajo maksimalne pretoke v dovodnih kanalih.
Pri dimenzioniranju razbremenilnikov, ki so znotraj sistema kanalizacije, je treba upoštevati:
– pretežni del onesnažene padavinske odpadne vode,
predvsem prvi močno onesnaženi val, je treba zadržati v
sistemu in ga odvajati na centralno čistilno napravo,
– predvideti je treba iztok padavinske vode v odvodnik
na razbremenilnih objektih gor vodno od centralne čistilne
naprave največ 10-krat letno,
– poleg izgradnje zadrževalnih bazenov je treba izkoristiti tudi zadrževalno kapaciteto obstoječe kanalske mreže
tako, da v primeru 10-letnega naliva ne bi prišlo do poplavljanja terena.
Pri dimenzioniranju razbremenilnikov na lokalnih kanalskih sistemih je treba navedena določila smiselno upoštevati.
Razbremenilnike je treba dimenzionirati na podlagi ustreznih
predpisov tako, da je zagotovljeno odvajanje onesnažene
padavinske vode, predvsem prvega močno onesnaženega
vala, do čistilne naprave.

enot:

32. člen
Razbremenilniki so praviloma sestavljeni iz naslednjih

– dotočni kanal,
– razbremenilna komora s prelivno steno,
– dušilna komora z vgrajeno dušilko (dušilna zapornica,
težnostna dušilka ipd.),
– iztočni kanal iz dušilne komore,
– iztočni kanal za odvod prelite vode iz razbremenilne
komore v odvodnik.
V razbremenilne objekte se po potrebi vgrajuje naslednja oprema:
– dušilke, zapornice, regulacijske prelivne stene ipd.,
– inštalacije,
– v primeru vgradnje določenih tipov navedene opreme
je treba objekt razbremenilnika oskrbeti z nizkonapetostnim
elektro-priključkom z možnostjo rezervnega napajanja iz mobilnega agregata,
– merno regulacijska oprema s prenosom podatkov v
nadzorni center.
33. člen
Črpališča gradimo povsod tam, kjer vode ni mogoče
odvajati gravitacijsko (težnostno) in je potrebno prečrpavanje
za dvig vode na višji nivo.
Treba je upoštevati naslednje pogoje:
– akumulacijski bazen mora biti primeren za sprejemanje odpadne vode tudi pri minimalnem in maksimalnem dotoku, čas akumuliranja med vklopoma črpalke je maksimalen
2 uri. Pri izračunu minimalne črpalne prostornine akumulacijskega bazena se mora upoštevati največje dovoljeno število
vklopov črpalk na uro glede na karakteristike črpalk,
– premer tlačnega voda mora biti minimalno DN 80, v
primeru uporabe sekalne črpalke lahko tudi manjši,
– minimalne potrebne hitrosti v tlačnih kanalih pri nominalni kapaciteti črpalke:
– vertikalni vodi: v = 1 m/s,
– horizontalni vodi: v = 0,7 m/s,
– maksimalna hitrost v tlačnem vodu pri delovanju
obeh črpalk paralelno: vmax = 2 m/s,
– grablje ali sito je treba nameščati pri črpališčih z dotokom, večjim od 30 l/s,
– zmogljivost črpalk se določa na podlagi maksimal-
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nega dotoka v akumulacijski bazen, črpališče z rezervnimi
črpalkami mora biti krmiljeno tako, da se rezervne črpalke
izmenjujejo z aktivnimi (alternujoče),
– rotor črpalke brez predhodnega čiščenja oziroma
sekanja večjih delcev naj mora omogočati prehod delcev
velikosti:
1. za črpališča velikosti oskrbovanega območja do
100 PE min. 80 mm,
2. za črpališča velikosti oskrbovanega območja večjega
od 100 PE min. 100 mm.
– oprema za krmiljenje, nadzor in prenos podatkov mora
vključevati števec obratovalnih ur (ali števec števila vklopov)
za vsako črpalko oziroma napravo pri črpališčih.
Črpališče naj bo praviloma klasične vodnjaške oblike
(okroglo), ustreznega premera in mora biti dostopno s specialnim vozilom za čiščenje kanalizacije. Gradnja nadzemnega
objekta je potrebna pri črpališčih z grabljami, sicer pa naj bo
le pokrito z nerjavečim pokrovom. Predvideno naj bo, da se
pokrov zaklepa. Objekt mora biti zaščiten z ograjo. Elektro
omarica z inštrumenti in opremo za kontrolo delovanja in
napajanja objekta je locirana v neposredni bližini črpalnega
bazena (max. oddaljenost 15 m), postavljena je na betonski
podstavek, izveden po predpisih oziroma zahtevah distributerja električne energije.
Ob objektu je treba predvideti postavitev antene za
prenos naslednjih podatkov v nadzorni center pri črpališčih
katerih je velikost oskrbovanega območja večja od 100 PE:
– signal vstopa v objekt,
– nivo,
– položajna signalizacija močnostnih in krmilnih elementov ter položaj loput in zapornic,
– signali napak na elektro in strojni opremi (prenapetostne in pretokovne zaščite, termične zaščite, signali vdora
vode v motorje, signali delovanja momentnih zaščit, izpad
faz),
– obratovalni tok in delovne ure elektromotorjev,
– signal delovanja nivojskih zaščitnih stikal (hrušk),
– meritev trenutnega pretoka in kumulativne vrednosti
pretoka.
Predvideti je treba možnost postavitve antene na drog
ali kak drug element za pritrditev oziroma kabelsko povezavo
na mesto daljinskega prenosa podatkov v center upravljanja.
Elektronapajanje, upravljanje in kontrola delovanja naprav so
izvedeni v prostostoječi ali stenski elektroomarici, locirani v
nadzemnem delu ali na betonskem podstavku ob črpališču
(zaščita IP 55). Zagotoviti je treba ukrepe, ki preprečujejo
kondenz in zmrzovanje.
Pri črpališčih, katerih oskrbovano območje je manjše od
100 PE, se vgradi samo avtomatsko daljinsko alarmiranje.
34. člen
Izvedbo tlačnega voda in izbiro materiala narekujejo
terenske razmere in dejanske možnosti izvedbe. V primeru
izvedbe tlačnega voda več kot L = 150 m je treba na dostopnem mestu na polovici trase predvideti jašek s čistilnim
kosom za nujne primere čiščenja.
Globina vkopa tlačne cevi naj bo minimalno 0,8 m.
Zaradi ustavljanja in zaganjanja črpalk morajo biti s
hidravličnim izračunom ugotovljena tlačna nihanja za vsak
vod, daljši od 50 m in predviden način varovanja tlačnega
voda pred vodnim udarom.
35. člen
Zadrževalni bazeni so objekti na kanalski mreži za
odvod deževne vode. Grajeni so z namenom, da del padavinskega odtoka začasno zadržijo. Z izgradnjo zadrževalnih
bazenov se praviloma doseže:
– zmanjšanje maksimalnega padavinskega odtoka in
zato potrebne manjše profile dolvodnih kanalov,
– zadržanje in delno čiščenje prvega vala močno onesnažene padavinske vode.
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– Pri dimenzioniranju zadrževalnih bazenov je treba:
– pretežni del onesnažene padavinske odpadne vode,
predvsem pa prvi močno onesnaženi val, zadržati v sistemu
in ga odvajati na centralno čistilno napravo,
– predvideti iztok padavinske vode v odvodnik na razbremenilnih objektih gor vodno od centralne čistilne naprave
največ, 10-krat letno,
– poleg izgradnje zadrževalnih bazenov izkoristiti tudi
zadrževalno kapaciteto obstoječe kanalske mreže tako, da
v primeru 10-letnega naliva ne bi prišlo do poplavljanja terena.
Pri projektiranju bazena je treba upoštevati parametre
(količina zadržane vode, višina zajezitve, maksimalni iztok iz
bazena), ki jih določi upravljavec javnega kanalizacijskega
sistema.
Pri dimenzioniranju zadrževalnih bazenov na lokalnih
kanalskih sistemih je treba navedena določila smiselno upoštevati, bazene pa dimenzionirati na podlagi ustreznih tujih
predpisov (predvsem ATV 128).
Zadrževalni bazeni so praviloma sestavljeni iz naslednjih enot:
– enote na dotoku v bazen (dotočni kanal, dotočna
komora),
– akumulacija (pokrita/nepokrita, peskolov, korito za sušni pretok, akumulacijski prostor, prelivna stena, potopljene
stene in drugo),
– enote na iztoku iz bazena (iztočni kanal, kanal za
prelito vodo z iztokom v odvodnik in drugo).
V bazene je po potrebi treba vgraditi naslednjo opremo:
– čistilni elementi (avtomatske grablje, naprava za kompaktiranje odpadkov s kontejnerjem, prekucniki za izpiranje
dna akumulacije, črpalke in mešala za usedline ter drugo),
– regulacijski elementi (senzorji za merjenje pretoka in
nivoja, dušilke, zapornice in drugo),
– kontrola delovanja naprav – brezžični ali kabelski
sistem zveze s prenosom podatkov v nadzorni center vzdrževalne službe (postavitev antene na lokaciji objektov, v
prostoru upravljanja pa potrebna oprema, vgrajena v elektro
omari).
Vgraditi je treba tudi nekatere inštalacije:
– tlačni sistem za izpiranje sten bazena, vodovodni priključek iz javnega vodovoda ali drug ustrezni sistem,
– nizkonapetostni elektro priključek iz omrežja z možnostjo rezervnega napajanja iz mobilnega agregata,
– pri pokritih akumulacijah sistem za prisilno prezračevanje s čiščenjem zraka akumulacijskega prostora.
36. člen
Če se kanalska mreža sama po sebi ne izpira dovolj (hitrosti pri srednjem dnevnem pretoku so manjše od 0,4 m/s),
je na neprehodnih kanalih treba izvesti dodatne ukrepe za
samoizpiranje – jašek s prekucnikom. Delovanje prekucnika
mora omogočiti, da v kanalu pride večkrat na dan do kratkotrajnih čistilnih pretokov s hitrostjo, višjo kot 0,7 m/s.
Objekt, v katerega je postavljen prekucnik, je praviloma
zgrajen iz armiranega betona oziroma iz drugega ustreznega
materiala. Prenesti mora vse predvidene obtežbe (zemeljski
pritisk, prometna obtežba, hidrostatični pritisk in drugo) in
mora biti vodotesen. Imeti mora vstopno odprtino pokrito s
primernim pokrovom. Tla v objektu morajo biti nagnjena proti
toku v kanal, ki se izpira.
V objekt se namesti posoda-prekucnik. Velikost in geometrijske karakteristike prekucnika, ki mora akumulirati ustrezno količino vode, pogojujejo dimenzije objekta.
Prekucnik je posoda iz nerjaveče debelejše pločevine,
ki se permanentno polni in prazni. Predvidoma se polni z
vodo iz vodovoda, kjer to ni mogoče, pa z odpadno vodo.
Princip delovanja je zasnovan na spremembi težišča polne
posode glede na težišče prazne. Pri polni posodi se skupno
težišče posode in akumulirane vode postavi v točko, v kateri
je omogočena prevrnitev posode. Močan vodni tok izplakne
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usedline v kanalu. Tečaji prekucnika morajo biti iz primernega
materiala, ki v odpadni vodi ne oksidira.
37. člen
Peskolovi se vgrajujejo v kanalizacijsko omrežje povsod
tam, kjer je treba preprečiti vnašanje peska in drugih hitro
usedljivih snovi v sistem. Vgrajeni morajo biti tudi na vtoku v
objekte (črpališča, razbremenilniki, deževni bazeni, čistilne
naprave) na mešanem ali padavinskem sistemu kanalizacije
kot samostojne enote ali v kombinaciji z izločevalniki lahkih
tekočin ali maščob. Dimenzionirajo se tako, da izločajo hitro
usedljive snovi pri največjem možnem pretoku. Biti morajo
dostopni za vzdrževanje in morajo imeti predviden način
odstranjevanja usedlin. Peskolovi, ki se vgrajujejo kot predfabricirani izdelki, morajo imeti ustrezen certifikat.
Lovilci lahkih tekočin se vgrajujejo v mešano in ločeno
kanalizacijsko omrežje povsod tam, koder je treba iz odpadne vode izločiti lahke tekočine s specifično težo, manjšo od
0,95 kg/l, ki jih po predpisih ni dovoljeno spuščati v kanalizacijo in v padavinsko kanalizacijsko omrežje pred izpustom
v vodonosnik, če se odvaja padavinska voda s površin, kjer
obstaja možnost razlitja lahkih tekočin. Izdelani in dimenzionirani morajo biti v skladu s standardom SIST EN 858. Biti
morajo dostopni za vzdrževanje in morajo imeti predviden
način odstranjevanja izločenih lahkih tekočin. Če so vgrajeni
v kanalizacijski priključek in jih vzdržuje ter skrbi za odstranjevanje izločenih snovi uporabnik, mora biti omogočen nadzor, ki ga izvaja upravljalec sistema. Lovilci lahkih tekočin, ki
se vgrajujejo kot predfabricirani izdelki, morajo imeti ustrezen
certifikat. Gradnja lovilcev olj je obvezna:
– na varstvenih pasovih vodnih virov in na območjih, ki
ležijo na vplivnih območjih vodarn, v primeru, ko se padavinska voda odvaja v ponikovalnico,
– v garažah in na pralnih ploščadih,
– na parkiriščih za tovorna vozila in avtobuse.
Lovilci maščob se vgrajujejo v mešano in ločeno kanalizacijsko omrežje povsod tam, kjer je treba iz odpadne vode
izločiti maščobe, ki jih po predpisih ni dovoljeno izpustiti v
kanalizacijo. Izdelani in dimenzionirani morajo biti po veljavnih standardih. Biti morajo dostopni za vzdrževanje in morajo imeti predviden način odstranjevanja izločenih maščob.
Vzdrževanje ter skrb za odstranjevanje izločenih maščob
ima uporabnik, mora biti omogočen nadzor, ki ga izvaja
upravljalec. Lovilci maščob, ki se vgrajujejo kot predfabricirani izdelki, morajo imeti spričevalo o ustreznosti. Vgradnja
lovilcev maščob v gostinskih lokalih je obvezna.
Izvedba merilnega mesta, parametri onesnaženosti ter
obseg in metode izvajanja meritev morajo biti v skladu z
veljavno zakonodajo.
38. člen
V kanalizacijskih sistemih in na čistilnih napravah uporabljamo naslednje osnovne načine merjenja pretoka odpadne vode:
– odprt sistem, kjer je pretok funkcija globine vode, nagiba ter omočenega preseka v merilnem kanalu: Q = f (h, s, A).
Odprt sistem merjenja uporabljamo v odprtem kanalu, kjer
voda odteka gravitacijsko;
– zaprt sitem, kjer je pretok funkcija hitrosti vodnega
toka in preseka cevi Q = f (v, A). Cev, v kateri teče vodni
tok, je popolnoma zaprta in napolnjena z vodo. Zaprt sistem
merjenja uporabljamo tam, kjer odpadno vodo črpamo po
ceveh.
Merjenje s sledili:
Pretok izračunamo iz znane množine dodanega sledila.
Za meritev s sledili mora uporabnik pripraviti poseben načrt
izvajanja meritve. Merjenje pretoka s sledili se izvaja le v
posebnih primerih (kalibracija merilnih korit, meritev dotoka
na čistilne naprave).
Merjenja pretoka odpadne vode se morajo izvajati v
skladu s standardi in tehničnimi predpisi.
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39. člen
Čistilna naprava (v nadaljnjem besedilu: ČN) za prečiščevanje odpadne vode mora zadostiti naslednjim zahtevam:
– upoštevani morajo biti veljavni predpisi in standardi
za to področje,
– čistilna naprava ne sme biti preobremenjena,
– ne sme predstavljati nevarnosti za zdravje in življenje
ljudi,
– naprava ne sme povzročati prekomernenega smradu,
hrupa in emisij,
– nevarnosti za osebje na objektih in napravah morajo
biti zmanjšane na najmanjšo možno mero,
– projektirana uporabna doba objektov in naprav: 30 let
za gradbene objekte, 10 let za elektrostrojno opremo,
– dosežena mora biti predpisana vodotesnost bazenov
in drugih podobnih objektov,
– načrtovani morajo biti pogoji za učinkovito vzdrževanje,
– možno mora biti povečanje oziroma spremembe procesov na objektih in napravah,
– dosežena mora biti s projektom predvidena zanesljivost procesa, možnost slabega delovanja mora biti zmanjšana na minimum,
– poraba energije mora biti zmanjšana na najmanjšo
možno mero.
V projektu mora biti predvideno varno in ekonomično odstranjevanje zgoščin, trdnih odpadkov in odvečnega
blata.
Pri zasnovi ČN se morajo upoštevati naslednji podatki:
– podatki o sestavi odpadne vode, iz katerih je razvidna
tudi prisotnost agresivnih in korozivnih snovi,
– podatki o klimatskih razmerah in značilnostih lokacije,
kot so temperatura, vlažnost, vetrovi ipd.,
– zahteve, ki se nanašajo na hrup, smrad, prah, pene,
vibracije, elektromagnetna sevanja ipd.,
– posebne zahteve, ki se nanašajo na zasnovo čistilne
naprave in so praviloma določene v razpisni dokumentaciji
oziroma v projektni nalogi za objekte in naprave na ČN,
– posebne zahteve, ki se nanašajo na vzdrževanje.
40. člen
Pri projektiranju ČN je treba upoštevati več osnovnih
zahtev:
Vse ČN se načrtujejo in gradijo tako, da omogočajo
predpisane učinke glede odstranjevanja ogljikovih, dušikovih
in fosforjevih spojin, varno in ekonomično odstranjevanje odvečnega blata in drugih odpadkov, v skladu s predpisi.
Za ČN s kapaciteto nad 5000 PE je treba pravilnost
dimenzioniranja dokazati z računalniško simulacijo.
Vse naprave, ki se lahko pokvarijo, morajo biti instalirane tako, da je dosežena zadostna varnost obratovanja in
čiščenja, tudi če ne delujejo vedno z največjim izkoristkom
oziroma če je del vgrajenih naprav pokvarjen.
Kjer je možno in smiselno, je treba predvideti obtoke v
primeru rekonstrukcije in vzdrževanja.
V primerih, ko je oskrba z energijo lahko pogosto motena, je treba predvideti ustrezno rezervno napajanje elementov in naprav. Proces na ČN mora biti zasnovan tako, da se
po končani motnji vzpostavi normalno operativno stanje v
najkrajšem možnem času.
ČN mora biti zasnovana tako, da je možno vzorčenje
odpadne vode na dotoku in na iztoku iz naprave oziroma iz
kateregakoli elementa ČN na mestih, ki so pomembna za
kontrolo procesa in emisij.
Vse informacije o kvaliteti in kvantiteti snovi in elementov na ČN, ki so pomembne za efektivno delovanje
ČN, morajo biti dostopne (pretoki, nivoji, tlaki, temperature,
koncentracija snovi, pH vrednost).
Omogočeno mora biti varno in preprosto čiščenje, vzdrževanje in popravila objektov in naprav na ČN.
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41. člen
Konstrukcijske zahteve za objekte so:
– konstrukcija objektov na ČN mora delovati skupaj z
vgrajenimi napravami kot funkcionalna celota,
– natančnost pri dimenzioniranju mora biti takšna, da
omogoči pravilno inštalacijo in operativnost vgrajenih naprav,
– dosežena mora biti zanesljivost za prenašanje obremenitev (npr. tlak, statične in dinamične obtežbe) v času
delovanja in servisiranja naprave,
– dosežena mora biti odpornost proti kemičnim in biološkim obremenitvam snovi iz vode, blata, atmosfere, plinov ter
proti temperaturi oziroma temperaturnim spremembam,
– dosežena mora biti varnost proti vzgonu, ko so objekti
prazni,
– dosežena mora biti vodotesnost.
Posebne pozornosti morajo biti deležni elementi:
– prehodi med objekti in napravami,
– zveze med strojnimi in elektro elementi in napravami,
– dostopi k objektom in napravam,
– ventilacija in temperatura v objektih,
– oskrba z vodo,
– možnost za hitro praznjenje objektov,
– naprave za dvigovanje,
– skladišča za delovna sredstva in za nevarne snovi,
– bazeni,
– korozijska odpornost betonskih objektov.
Pri zasnovi, delovanju, vzdrževanju in pri rekonstrukciji
je posebno pozornost treba posvetiti naslednjim elementom:
– podatki, ki so pomembni za statično in strojno dimenzioniranje elementov in naprav, kot so npr. obtežba,
nosilnost, torzija, uporabnost, staranje itd.,
– poti, stopnice in podesti,
– grablje in sito s kompaktorjem,
– pokrovi, montažne odprtine, odprtine za čiščenje,
– premikajoči se deli (kolesa ipd.),
– črpalke in kanali,
– vpihovala in kompresorji,
– merilna in kontrolna oprema,
– elektrooprema,
– zaščita materialov proti koroziji,
– kakovosti varjenja.
Pri zasnovi, gradnji in delovanju ČN je treba določiti in
zasledovati:
– vplive na okolje,
– varnost objektov in naprav oziroma posameznih elementov,
– delovanje in vzdrževanje,
– rezervne dele in posebna orodja.
42. člen
Zmogljivost sistemov za odvod vode je treba preizkušati in presojati med gradnjo, pri rekonstrukciji in obnovi, po
zaključku posamezne gradbene faze, pa tudi med celotnim
obdobjem uporabe.
Preskusi in presoje obsegajo:
– preizkus tesnosti z vodo; po standardu SIST EN
1610;
– preizkus tesnosti z zrakom; po standardu SIST EN
1610;
– preizkus infiltracije;
– preizkus s pregledom pohodnih kanalov;
– pregled s TV kamero;
– določitev sušnega odtoka;
– nadzor dotokov v sistem;
– nadzor nad kakovostjo, količino in pogostostjo emisij
na izpustnih mestih v odvodnik;
– nadzor nad strupenostjo in eksplozivnostjo plinov
(mešanic plinov z zrakom) v sistemu;
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– nadzor nad dotokom na čistilno napravo.
Izbira vrste preizkusov in presoj je odvisna od tega, ali
gre za nov ali že obstoječ sistem za odvod vode.
Preizkus tesnosti se opravi na vsakem novozgrajenem,
rekonstruiranem ali obnovljenem kanalu. Po opravljenem
preizkusu tesnosti se sestavi zapisnik, ki ga podpiše ta nadzorni organ in vodja gradbišča. Zapisnik o uspešno opravljenem preizkusu tesnosti je sestavni del investicijsko-tehnične
dokumentacije.
43. člen
Preizkus se mora izvajati po določilih poglavja 10 (Preizkušanje kanalov) standarda SIST EN 1610 ali po DIN 4033.
Pri tlačnem preizkusu po SIST EN 1610 z zrakom se
uporablja preizkusni postopek LC.
44. člen
Investitor gradnje kanalizacije, ki ima značaj javne kanalizacije, mora le-to predati v lastništvo občine. Občina
preda to kanalizacijo v upravljanje izvajalcu javne službe.
Ob primopredaji, o kateri se sestavi zapisnik, mora investitor izročiti občini oziroma izvajalcu javne službe naslednjo
dokumentacijo:
– projekt z gradbenim dovoljenjem,
– projekt izvedenih del, izdelan po določbah pravilnika
o podzemnem katastru (vsebovati mora podatke, ki so vsebovani v katastru izvajalca javne službe),
– zapisnik o preizkusu vodotesnosti,
– uporabno dovoljenje,
– evidence, knjigovodske in blagajniške podatke, listine
o lastništvu, podatke o terjatvah in dolgovih in druge poslovne zadeve.
Na podlagi zapisnika o prevzemu kanalizacije izvajalec
javne službe le-to vnese v kataster komunalnih naprav, občina pa v svoja osnovna sredstva.
45. člen
V primeru, da gre za prevzem v upravljanje javne kanalizacije, ki jo je do tedaj upravljala krajevna skupnost, vaški
odbor ali druge pravne ali fizične osebe, ki ni bil organiziran
po veljavnih predpisih v smislu ustrezne lokalne javne službe
za odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode, so
dovoljena odstopanja od zahtev. V tem primeru mora imeti
javna kanalizacija, ki se predaja, vsaj:
1. izdelan grafični prikaz javne kanalizacije v merilu
najmanj 1:5000,
2. izdelano hidravlično in sanitarno-tehnično analizo obstoječega stanja s predlogi morebitnih nujnih kratkoročnih,
3. sanacijskih ukrepov in oceno potrebnih vlaganj (sanacijski program),
4. izdelano strokovno mnenje o splošnem stanju javne
kanalizacije v smislu zadovoljevanja zahtev odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalne in padavinske vode ter
drugih veljavnih standardov in normativov za kanalizacijska
omrežja za odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in
padavinske vode,
5. izdelano strokovno mnenje o vključevanju javne kanalizacije v kratkoročni koncept odvajanja in čiščenja odpadne komunalne in padavinske vode,
6. knjigovodske podatke za posamezne vrste objektov,
če pa teh ni, pa je potrebno pridobiti ustrezne vrednostne
podatke s pomočjo pooblaščenega cenilca,
7. uporabno dovoljenje.
46. člen
Investitor objekta, predvidenega za priključitev na javno kanalizacijo, si mora k lokaciji in gradnji objekta pridobiti
soglasje izvajalca javne službe.
Kadar na podlagi lokacijske informacije ni mogoče opredeliti vseh pogojev priključitve objekta na javno kanalizacijo, se
izda posebno soglasje h gradnji objekta oziroma priključka.
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S soglasjem se opredelijo pogoji za izgradnjo notranje kanalizacije in priključitev na javno kanalizacijo (se sankcionira).
47. člen
Investitor predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz prejšnjega člena ali pred priključitvijo objekta naslednjo dokumentacijo:
a) Za soglasje k prostorskim izvedbenim aktom:
– situacijo z vrisanim objektom in kanalizacijskim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razmere v omrežju odvajanja in čiščenja,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s
predvideno potrošnjo vode in oceno kvalitete in tipa odpadne
vode,
– izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene
gradnje ne bodo vsebovale take snovi, ki se ne bodo mogle
– mehansko ali biološko razgraditi,
– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da
je predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali
predvidenih vodnih virov.
b) Za pridobitev projektnih pogojev je potrebno predložiti:
– lokacijsko informacijo za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljišču ali objektih pristojne občine,
– opis nameravanega posega,
– splošni opis,
– podatke o parcelah na katerih se bo izvajal poseg,
– podloge za izdelavo idejne zasnove,
– prostorska, planska in izvedbena dokumentacija,
– opis nameravanih posegov,
– faznost realizacije.
c) Za soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– splošni in urbanistični del projekta,
– tehnični del,
– načrti arhitekture,
– načrti gradbenih konstrukcij,
– načrti strojnih instalacij.
d) Za soglasje za priključitev, če ni bilo že izdano v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o
legalnosti gradnje (zemljiškoknjižni izpisek z navedbo, da je
bil objekt zgrajen pred letom 1967),
– katastrski načrt (mapna kopija),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razmere v omrežju za odvajanje in čiščenje,
– načrt strojne (vodovodne) napeljave,
– soglasje za prekop cestišča,
– soglasja lastnikov oziroma uporabnikov parcel, preko
katerih bo potekal priključek, oziroma sodno odločitev, ki
nadomesti soglasje,
– izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene
gradnje ne bodo vsebovale take snovi, ki se ne bodo mogle
mehansko ali biološko razgraditi,
– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da
je predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali
predvidenih vodnih virov.
e) Za soglasje za začasni priključek:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razmere v omrežju za odvajanje in čiščenje,
– odločbo upravnega organa o začasnem objektu,
– opis predvidene porabe vode,
– izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene
gradnje ne bodo vsebovale take snovi, ki se ne bodo mogle
mehansko ali biološko razgraditi,
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– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da
je predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali
predvidenih vodnih virov.
f) Za soglasje k vlogi za uporabno dovoljenje:
– situacijo izvedenega stanja kanalizacijskega priključka v merilu 1:1000 ali 1:500, potrjeno od izvajalca in nadzornega gradnje,
– izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene
gradnje ne bodo vsebovale take snovi, ki se ne bodo mogle
mehansko ali biološko razgraditi,
– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da
je predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali
predvidenih vodnih virov.
Za pridobitev soglasja za obstoječe objekte se uporablja
točka d) tega člena, pravnomočno gradbeno dovoljenje pa se
predloži, če je bilo izdano.
Izvajalec javne službe lahko z namenom, da racionalizira postopke, na predlog občine ali na osnovi ustaljene
prakse, pri konkretnih primerih zmanjša obseg potrebne dokumentacije iz prvega odstavka tega člena in dokumentacije
navedene v 50. členu.
Strokovno institucijo, pooblaščeno za izdajo izjav o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru,
da je predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali
predvidenih vodnih virov, določajo veljavni predpisi o varovanju posameznih vodnih virov.
48. člen
Izvajalec javne službe mora v soglasju opredeliti:
– možnosti in tehnične pogoje priključitve objekta na
javno kanalizacijo,
– koto priključitve in druge tehnične pogoje priključitve,
– zahteve o ureditvi prečiščenja in izgradnji kontrolnega
jaška,
– pogoje glede posegov na obstoječo javno kanalizacijo,
– pogoje, ki jih mora investitor izpolniti pred pridobitvijo
soglasja h gradnji, kadar je pridobitev takega soglasja potrebna,
– pogoje, katerim mora ustrezati odpadna voda za izpust v javno kanalizacijo,
– postopek za neposredno priključitev na javno kanalizacijo.
49. člen
Izvajalec javne službe je dolžan izdati ali odkloniti soglasje skladno s predpisi o upravnem postopku.
III. PRIKLJUČEVANJE NA JAVNO KANALIZACIJO
50. člen
K prijavi za priključek mora priložiti naslednje dokumente:
– gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o legalnosti gradnje (zemljiškoknjižni izpisek z navedbo, da je bil objekt
zgrajen pred letom 1967),
– načrt spojnega kanala oziroma izvršilni načrt,
– potrdilo o plačanem komunalnem prispevku in ostalih
prispevkih.
51. člen
Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo ali že
aktivirano notranjo kanalizacijo skleneta investitor in izvajalec javne službe pogodbo o priključitvi, s katero opredelita
medsebojne obveznosti.
52. člen
Na podlagi prijave za priključitev in predložene dokumentacije izvajalec javne službe odobri neposredno priklju-

Uradni list Republike Slovenije
čitev na javno kanalizacijo s tem, da izvede priključitev ali
dopusti izvedbo pod neposredno kontrolo izvajalca javne
službe.
Šteje se, da je priključek izveden, ko izvajalec javne službe pregleda spojni kanal in priključek ter ugotovi ustreznost
izvedbe. Svoje ugotovitve dokumentira v obrazcu prijave.
V primeru, da spojni kanal ni zgrajen v skladu z izdanim
soglasjem in določili tega pravilnika, se priključitev odloži,
dokler se pomanjkljivosti ne odpravijo.
53. člen
Priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo se
izvede v revizijskem jašku.
Uporabnik javne kanalizacije, ki je po odloku o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode
dolžan na spojnem kanalu zgraditi kontrolni jašek, si mora
pred projektiranjem notranje kanalizacije pridobiti od izvajalca javne službe smernice za izgradnjo kontrolnega jaška.
IV. VZDRŽEVANJE GREZNIC
54. člen
Na območjih, kjer še ni urejenega odvajanja in čiščenja
odpadne vode, je obvezna uporaba malih čistilnih naprav ali
greznic. Upravljavec je dolžan zagotoviti:
a) prevzem blata iz pretočnih greznic,
b) prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav,
c) prevzem in čiščenje odpadne vode nepretočnih greznic,
d) evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata
oziroma odplak.
Prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in
odplak iz nepretočnih greznic pa se izvaja skladno s pogoji
pogodbe, ki jo je uporabnik dolžan skleniti z upravljavcem ali
drugim pooblaščenim prevzemnikom odplak.
Stroške prevoza in predelave blata ter odplak krije uporabnik, oziroma povzročitelj onesnaženja (se sankcionira).
55. člen
Odpadno vodo in goščo iz greznic je prepovedano
izlivati v javno kanalizacijo, odvažati na javne ali kmetijske
površine, oziroma neposredno odvajati v površinsko ali podzemno vodo. Če uporabnik teh navodil ne upošteva, pristojni
inšpekcijski organ določi izvedbo sanacijskih ukrepov. Če zavezanec v roku, ki je določen v inšpekcijski odločbi teh ukrepov ne izvede, jih v njegovem imenu in na njegove stroške
izvede drug za to usposobljeni izvajalec (se sankcionira).
V. NORMATIVI O SESTAVI ODPADNIH VODA, KI SE
ODVAJAJO V JAVNO KANALIZACIJO
56. člen
V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati odpadno vodo
samo v primeru, da ta ne vpliva škodljivo na naprave za
odvajanje in čiščenje odpadne vode in na njihovo delovanje.
Poleg tega morajo ustrezati zahtevam, določenim v odloku
o odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske
vode in v tem pravilniku.
57. člen
Odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, sme
vsebovati škodljive snovi v mejnih koncentracijah, ki so navedene v 58. členu. Za snovi, katere niso navedene v 58. členu
veljajo predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja.
Za dosego mejnih koncentracij se odpadne vode ne
smejo redčiti s čisto, hladilno ali drugo vodo.
Odpadna voda ne sme imeti izrazito neprijetnega vonja
za okolico.
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58. člen
Mejne vrednosti za iztok v javno kanalizacijo na območju veljavnosti pravilnika so:
Naziv:

Enota:

Vrednost:

Aluminij

mg/l

30

Arzen

mg/l

0,075

Baker

mg/l

0,35

Barij

mg/l

3,5

Cink

mg/l

1,5

Kadmij

mg/l

0,075

Kositer

mg/l

1,5

Celotni krom

mg/l

0,375

Krom (VI)

mg/l

0,075

Nikelj

mg/l

0,35

Srebro

mg/l

0,075

Svinec

mg/l

0,35

Železo

mg/l

20

Živo srebro

mg/l

0,0075

Vsota tenzidov

mg/l

25

Težkohlapne lipofilne snovi

mg/l

75

Skupni dušik (kjeldahlovega, nitritnega, nitratnega)

mg/l

60

Adsorbirani organsko vezani halogeni (AOX)

mg/l

0,4

Fosfor (celotni)

mg/l

10

Kobalt

mg/l

0,35

Sulfat

mg/l

250

Za parametre, ki niso navedeni, se uporabijo vrednosti,
določene v veljavni uredbi o emisijo snovi in toplote iz virov
onesnaževanja, oziroma v predpisih, ki urejajo normative za
posamezno dejavnost.

59. člen
Odpadna voda iz infekcijskih oddelkov zdravstvenih
ustanov mora biti pred odvodom v javno kanalizacijo dezinficirana.
VI. UGOTAVLJANJE STOPNJE ONESNAŽENOSTI
ODPADNE VODE
60. člen
Lastnosti odpadne vode se ugotavljajo z rednimi analizami vzorcev odpadne vode.
Uporabniki javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo pri
opravljanju svoje dejavnosti v tehnološkem postopku ali uporabljajo večje količine čistilnih sredstev in pri tem povzročajo
obremenitev večjo od 30 PE ali imajo v sestavi odpadne
vode nevarne snovi, morajo v skladu s predpisi redno izvajati
preiskave fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti odpadnih
voda. Uporabnik javne kanalizacije mora en izvod vsake
analize dostaviti izvajalcu javne službe v roku osmih dni po
prejemu rezultatov analiz.
61. člen
Odvzem in analiziranje vzorcev lahko opravlja samo
pravna ali fizična oseba, ki ima pooblastilo pristojnega ministrstva.

35 / 4. 4. 2006 /

Stran

3715

Pooblaščena pravna ali fizična oseba mora vse rezultate analize odpadne vode, ki se izvajajo pri uporabnikih, ki
odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijo, s katero upravlja
izvajalec javne službe, dostaviti izvajalcu javne službe istočasno kot uporabniku.
62. člen
Pogostost ugotavljanja lastnosti odpadne vode se določa glede na letno porabo vode.
Pri porabi vode večji od 1000 m3 se ugotavljajo lastnosti
odpadne vode 2-krat letno. Pri porabi manjši od 1000 m3
enkrat letno. Upravljalec lahko na osnovi rezultatov analiz
zmanjša ali poveča število ugotavljanj lastnosti odpadne
vode pri posameznem onesnaževalcu.
63. člen
Zaradi nadzora lastnosti odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, se opravljajo kontrolne analize odpadne vode.
Vzorec odpadne vode za kontrolno analizo se praviloma
vzame v prisotnosti predstavnika uporabnika javne kanalizacije in predstavnika izvajalca javne službe. O odvzemu
vzorca se napravi zapisnik.
Kadar se s kontrolno analizo ugotovi, da odpadna voda
vsebuje škodljive snovi nad določenimi mejnimi koncentracijami, mora uporabnik javne kanalizacije takoj pristopiti k
sanaciji razmer in izvajalcu javne službe povrniti morebitno
nastalo škodo na objektih javne kanalizacije ter stroške kontrolne analize.
64. člen
Za ugotavljanje lastnosti odpadne vode je odločilna
analiza reprezentativnega vzorca, za ugotavljanje mejnih
koncentracij škodljivih snovi pa meje, določene v 58. členu,
oziroma normativi, določeni v predpisih o emisijah snovi in
toplote.
65. člen
V primeru večjih okvar na napravah posameznega
uporabnika javne kanalizacije, ki bi lahko povzročile izpust
odpadne vode v javno kanalizacijo, kateri ne ustreza predpisom, se opravijo izredne analize odpadne vode na stroške
uporabnika. V takih primerih se takoj obvesti inšpektorat za
varstvo okolja.
66. člen
Onesnaženost odpadne vode se ugotavlja po njenih
fizikalnih, kemijskih in biokemijskih lastnostih.
Onesnaženost odpadne vode, ki se odvajajo v javno
kanalizacijo, se ugotavlja po naslednji kriterijih:
– usedljivost (U) po Imhoffu v ml/l v 120 minutah,
– kemijska potreba po kisiku (KPK) s K-bikromatom
(K2Cr2O7),
– strupenost (S) za bakterije, kot faktor potrebne razredčenosti odpadne vode, da ta ne delujejo več zaviralno na
razvoj bakterij,
– vsebnost težkih kovin (K) in drugih snovi, ki presegajo
mejne vrednosti v 58. členu ali vrednosti, ustrezne za posamezno dejavnost.
67. člen
Pri uporabnikih javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo
pri opravljanju dejavnosti, se ugotavlja faktor onesnaženosti
odpadne vode. Faktor onesnaženosti (F) je razmerje med
onesnaženostjo odpadne vode (i) in med onesnaženostjo
komunalne odpadne vode (f).
Faktor onesnaženosti je eno od meril za določitev prispevka za čiščenje odpadne vode.
68. člen
Za izračun faktorja onesnaženosti se uporablja naslednja formula:

Stran

Ki/ Kf

3716 /

Št.

35 / 4. 4. 2006

F = 0,40xUi/ Uf + 0,60xKPKi/ KPKf+ 0,15x Si/Sf+ 0,15 x

V formuli uporabljeni izrazi pomenijo:
– F = faktor onesnaženosti,
– Ui = usedljivost industrijske odpadne vode po Imhoffu
v 120 minutah,
– Uf = usedljivost komunalne odpadne vode po Imhoffu
v 120 minutah, ki je določena kot konstanta 5 ml/l,
– KPKi = izmerjena kemijska potreba po kisiku izmerjene odpadne vode s K-bikarbonatom,
– KPKf = kemijska potreba po kisiku komunalne odpadne vode s K-bikromatom, ki je določena kot konstanta
250mg O2/l,
– Si = strupenost industrijske odpadne vode kot faktor
razredčenosti, da odpadna voda ne deluje več zaviralno za
razvoj bakterij (test po Offhausovi metodi),
– Sf = strupenost komunalne odpadne vode kot faktor
razredčenosti, da odpadna voda ne deluje več zaviralno za
razvoj bakterij (test po Offhausovi metodi),
– Ki = vsebnost težkih kovin in snovi, ki presegajo mejne vrednosti v 58. členu ali uredbah omejene vrednosti,
– Kf = mejne koncentracije težkih kovin in snovi, ki
presegajo mejne vrednosti v 58. členu ali uredbah omejene
vrednosti.
Kadar je onesnaženost odpadne vode (i) po posameznih kriterijih manjša, kot je določena za komunalno odpadno
vodo (f), se v števcu uporabi konstanta, določena za komunalno odpadno vodo. Kriterija S in K se prištevata samo,
kadar je količnik ulomka večji od ena.
69. člen
Za izračun faktorja onesnaženosti se uporabljajo podatki iz analiz reprezentativnih vzorcev. Za kontrolno analizo
se lahko uporabi tudi trenutni vzorec, vendar se faktor onesnaženosti uporabi samo za mesec, v katerem je bil vzorec
odvzet. Kadar se ta ugotovi z analizo reprezentativnega
vzorca, se tako izračunan faktor onesnaženosti uporablja do
naslednjega rednega odvzema takega vzorca.
Podatki iz kontrolne analize se uporabijo samo, če so
ugotovljene koncentracije višje kot pri analizi reprezentativnega vzorca.
70. člen
Faktor onesnaženosti se uporablja za izračun prispevka
za čiščenje.
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73. člen
Vsakdo, ki povzroči materialno škodo na kanalizacijskem
omrežju, objektih in napravah oziroma povzroči škodo zaradi
škodljivih odpadnih voda, je dolžan to škodo povrniti.
74. člen
Izvajalec javne službe je dolžan skrbeti za nemoteno
obratovanje, vzdrževanje ter nadzor delovanja in uporabe
javne kanalizacije. Nadzor uporabe javne kanalizacije obsega
tudi nadzor obratovanja in vzdrževanja notranje kanalizacije.
O obratovanju, vzdrževanju in nadzoru objektov javne kanalizacije se mora voditi posebna evidenca.
75. člen
Pri vzdrževanju javne kanalizacije mora izvajalec javne
službe zagotavljati predvsem:
– tekoči nadzor stanja na objektih javne in notranje kanalizacije, ki obsega sistematične preglede, kontrolo iztokov
in spojnih kanalov, zasledovanje in analiziranje podatkov iz
kontrolnih instrumentov ter zbiranje predlogov in pripomb uporabnikov javne kanalizacije,
– sistematično čiščenje in vzdrževanje objektov javne
kanalizacije,
– čiščenje in popravilo javne kanalizacije.
Za redno obratovanje in vzdrževanje črpališč in ČN mora
izvajalec javne službe sprejeti poslovnik o obratovanju za posamezen objekt, za druge objekte pa letni plan vzdrževanja.
76. člen
Odlaganje gošč iz čistilnih naprav, vzdrževanje in kontrola
odlagališča se opravlja po posebnem poslovniku odlagališča.
77. člen
Enkrat letno se mora na vseh kanalizacijskih objektih
opraviti deratizacijo v skladu s predpisi o deratizaciji.
78. člen
O obratovanju, vzdrževanju, intervencijah in drugi problematiki v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode
se najmanj enkrat letno sestavi pisno poročilo, ki je na voljo
organom nadzora in kontrole. Rok hranjenja tega poročila je
5 let od datuma sestave poročila.
79. člen
Izvajalec javne službe vodi kataster javne kanalizacije v
skladu s predpisi o podzemnem katastru.

71. člen
Pri določanju količin odpadne vode, mejnih koncentracij škodljivih snovi ali potrebnih učinkov prečiščenja lahko
izvajalec javne službe predlaga upravnemu organu za določenega uporabnika:
– namesto najvišjih dopustnih koncentracij škodljivih
snovi predlaga najvišjo dovoljeno dnevno količino onesnaženja,
– predpiše strožje pogoje, kot so predpisani,
– določi izjemne pogoje za izpuščanje odpadnih voda
v skladu s predpisi.

80. člen
Za vsak objekt javne kanalizacije mora biti izdelan projekt
izvedenih v skladu s predpisi o podzemnem katastru.
Vsebovati mora podatke, ki jih uporablja kataster izvajalca javne službe.

VII. ZAGOTAVLJANJE OBRATOVANJA, VZDRŽEVANJA
IN NADZORA JAVNE IN NOTRANJE KANALIZACIJE

82. člen
Izvajalec javne službe mora voditi posebno evidenco
priključkov na javno kanalizacijo.

72. člen
Izvajalec javne službe ima ob vsakem času pravico
dostopa do vseh javnih kanalizacijskih objektov in naprav
zaradi njihovega vzdrževanja, meritev ali snemanj, zaznamovanj in drugih dejavnosti, ne glede na to, kdo je lastnik
oziroma imetnik pravice uporabe teh objektov oziroma naprave ali zemljišča, na katerem so kanalizacijski objekti ali
naprave.

81. člen
Projekt izvedenih del mora investitor predati izvajalcu
javne službe skupaj z ostalo v Zakonu o graditvi objektov
predpisano dokumentacijo ob predaji objekta v upravljanje ali
pa izdelavo takega projekta naročiti pri izvajalcu javne službe
pred začetkom gradnje.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
83. člen
Uporabniki javne kanalizacije, ki morajo v skladu z
Odlokom o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in
padavinske vode zgraditi naprave za predčiščenje odpadne
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vode, lovilce olj in maščob ter kontrolne jaške, morajo to storiti najkasneje v roku dveh let po uveljavitvi tega pravilnika.
84. člen
Lastniki propustnih greznic morajo le-te preurediti v
skladu s pravilniki in standardi v nepropustne ali zgraditi malo
čistilno napravo v rokih navedenih v Pravilniku o odvajanju
in čiščenju komunalne in padavinske vode (Uradni list RS,
št. 105/02 in 50/04).
85. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Skupščinski Dolenjski list,
št. 7/87).
86. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-19/2006-2
Mirna Peč, dne 22. marca 2006
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

1464.

Pravilnik o obračunavanju stroškov za
uporabo javne kanalizacije

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni
list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) in 40. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode
na območju Občine Mirna Peč je Občinski svet Občine Mirna
Peč na 29. redni seji dne 21. 3. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o obračunavanju stroškov za uporabo javne
kanalizacije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se podrobneje urejajo osnove, normativi in postopki pri obračunavanju
stroškov za odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske
vode ter nekaterih stranskih komunalnih storitev uporabnikom na območjih, kjer je javna kanalizacija zgrajena, je v
gradnji ali pa je gradnja predvidena.
2. člen
Pravilnik velja za vse pravne in fizične osebe, ki so v
skladu z odlokom o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode na območju Občine Mirna Peč (v nadaljnjem besedilu: odlok) opredeljeni kot uporabniki javne
kanalizacije (v nadaljevanju: uporabniki), za lastnike greznic,
ki jih je dolžan v skladu z odlokom vzdrževati lastnik, in druge pravne in fizične osebe, ki na kakršenkoli način odvajajo
odpadne vode v naravo.
3. člen
Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške
čiščenja odpadne vode ne glede na vodni vir, iz katerega se
oskrbujejo.
Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške
čiščenja odpadne vode od dneva priključitve na javno kanalizacijo oziroma čistilno napravo.
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4. člen
Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postavke, so:
– količina odpadne vode z dopustno stopnjo onesnaženja,
– količina odpadne vode s prekomerno stopnjo onesnaženja,
– količina padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
– prispevek za priključitev na javno kanalizacijo.
II. MERITVE ODVODA PORABLJENE VODE IN
ČIŠČENJE ODPADNE VODE
5. člen
Količina porabljene pitne oziroma tehnološke vode se
meri z vodomerom, vgrajenim na javnem vodovodu.
Vsi uporabniki z lastnimi viri pitne vode oziroma tehnološke vode sklenejo z izvajalcem javne službe posebno
pogodbo o odvajanju odpadne vode in načinu meritev odvedenih količin vode.
V primeru, da količine porabljene pitne oziroma tehnološke vode ni možno ugotavljati z vodomerom, in v primeru
ugotavljanja porabe pitne vode v kmetijskih gospodinjstvih
se poraba ugotavlja na podlagi povprečno porabljene vode
na osebo v skladu z znanim podatkom o povprečni porabi v
Republiki Sloveniji.
6. člen
Izvajalec javne službe lahko v soglasju za kanalski priključek določi uporabniku obveznost, da opravlja periodične
meritve lastnosti odpadnih voda. Navedene obveznosti uporabnik izvaja na lastne stroške.
7. člen
Uporabniki, ki se oskrbujejo z vodo iz javnega ali lastnega vodovoda oziroma se poleg tega oskrbujejo tudi z vodo
iz naravnih ali drugih virov, morajo imeti vgrajeno merilno
napravo za merjenje količine načrpane vode iz lastnega vodovoda, naravnega ali drugega vira. Vsota porabljene vode iz
prej omenjenih merilnih mest je osnova za obračun stroškov
kanalščine in stroškov čiščenja odpadnih voda.
8. člen
Meritve, ki so določene v soglasju, izvaja pravna ali
fizična oseba, ki ima pooblastilo za izvajanje meritev s strani
pristojnega ministrstva. Izvajalec javne službe predpiše način
vzorčenja, pogostost meritev in analizne parametre. Rezultati meritev so tudi del osnove za izračun stroškov čiščenja
odpadnih voda.
9. člen
Izvajalec javne službe lahko zmanjša pogostost in obseg meritev, ki so določene v soglasju, če uporabnik dokaže,
da so lastnosti odpadne vode na priključku na javno kanalizacijo ustrezne, vendar ne na manj kot enkrat letno. O rezultatih
meritev, ki jih s soglasjem izvaja uporabnik, je uporabnik
dolžan obveščati izvajalca javne službe najmanj enkrat letno
oziroma do 28. 2. tekočega leta za preteklo leto.
10. člen
Kadar izvajalec javne službe presodi, da uporabnik iz
tehničnih razlogov ne more zgraditi merilnega mesta ali bi
bila gradnja merilnega mesta nesorazmerno draga, lahko
izvajalec javne službe predvidi druge načine za določitev
količin in kvalitete odpadnih voda.
11. člen
Uporabnik je dolžan obvestiti izvajalca javne službe o
vseh spremembah kvalitete in količin odpadne vode.

Stran

3718 /

Št.

35 / 4. 4. 2006

12. člen
Vsi stroški v zvezi z izvajanjem meritev količin gredo v
breme uporabnika.
III. OBRAČUNAVANJE STORITEV ODVAJANJA
ODPADNE VODE
13. člen
Uporabniki so dolžni plačevati stroške odvajanja odpadne vode (kanalščina) od dneva, ko se s spojnim kanalom
priključijo na javno kanalizacijo.
14. člen
Kanalščino so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odvajajo odpadno vodo v javno kanalizacijo, ne glede na oskrbovalni vir in ne glede na to, kam se odvaja odpadna voda, ki
se zbere v javni kanalizaciji.
15. člen
Osnova za obračun stroškov za odvajanja odpadne
vode je količina porabljene pitne oziroma tehnološke vode iz
javnega ali internega vodovoda in količina porabljene pitne
oziroma tehnološke vode iz naravnih virov.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda,
krijejo stroške za odvedeno odpadno vodo v m3, v enaki količini in po stopnji onesnaženja ter v enakih razdobjih kot za
porabljeno vodo skladno z določili odloka o oskrbi z vodo.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih virov ali vodovodov, plačujejo stroške odvedene vode v količini, kot jo
načrpajo. Individualnim uporabnikom, ki se ne oskrbujejo z
vodo iz javnega vodovoda, se odpadna voda zaračunava
pavšalno v skladu z znanim podatkom o povprečni porabi v
Republiki Sloveniji.
16. člen
Višina kanalščine se določi na osnovi ugotovljene količine
odpadne vode in cene za enoto in se obračunava v SIT/m3.
17. člen
Ceno kanalščine predlaga na osnovi kriterijev iz tega
pravilnika, kriterijev iz tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji in drugih predpisov izvajalec javne službe, sprejme pa jo
Občinski svet Občine Mirna Peč.
18. člen
Če izvajalec javne službe ali uporabnik ugotovita, da
je obračunski vodomer v okvari, ali če iz drugega razloga ni
mogoče odčitati obračunskega vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba vode, ugotovljena na osnovi
odčitkov vodomera v obdobju zadnjih treh mesecev, in to le
v primeru, da uporabnik ni investiral v nove objekte in druga
osnovna sredstva, zaradi katerih se je poraba povečala.
Če še ni bilo nobenega obračuna oziroma vgradnja
vodomera ni mogoča, izvajalec javne službe in uporabnik
določita s pogodbo pavšalno porabo na podlagi metodologije
iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.
IV. OBRAČUNAVANJE STORITEV ČIŠČENJA ODPADNE
VODE
19. člen
Uporabniki so dolžni plačevati stroške čiščenja odpadnih voda, kadar se te čistijo na čistilni napravi.
20. člen
Osnova za obračun stroškov za čiščenje odpadne vode
je količina porabljene pitne oziroma tehnološke vode iz javnega ali internega vodovoda in porabljene vode iz naravnih
virov.
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21. člen
Delež stroškov posameznega uporabnika se določi
na osnovi ugotovljenih količin porabljene pitne oziroma
tehnološke vode ter stopnje onesnaženosti odpadne vode.
Faktor onesnaženosti odpadnih voda se ugotavlja v skladu
s tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji.
22. člen
Višina stroškov za čiščenje odpadnih voda se določi
na osnovi ugotovljene količine odpadne vode, cene za
enoto in faktorja onesnaženosti, ki se določi na osnovi meril, navedenih v tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji, in
se obračunava v SIT/m3.
23. člen
Višino stroškov za čiščenje odpadnih voda predlaga
na osnovi kriterijev iz tega pravilnika, kriterijev iz tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji in drugih predpisov
izvajalec javne službe, sprejme pa jo Občinski svet Občine
Mirna Peč.
V. OBRAČUNAVANJE STORITEV ODVAJANJA
PADAVINSKE VODE
24. člen
Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja padavinske vode, če se le-te zbirajo v javno kanalizacijo, od dneva
priključitve spojnega kanala na javno kanalizacijo.
25. člen
Uporabniki javne kanalizacije krijejo stroške za odvajanje padavinske vode na osnovi velikosti prispevnih
površin, iz katerih padavinske vode odtekajo v javno kanalizacijo, in povprečne letne količine padavin preteklega
leta ter v enakih obračunskih razdobjih kot za porabljeno
vodo.
Obračun stroškov za odvajanje padavinske vode je
neodvisen od obračuna druge odpadne vode.
26. člen
Količina padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, je vrednost, izračunana na osnovi reducirane
površine, s katere se odvaja padavinska voda v javno
kanalizacijo (strešne površine, dvoriščne površine, parkirišča, ceste, pločniki, ulice itd.), ki je v lasti fizičnih in pravnih
oseb. To je dejanska tlorisna površina v m2, pomnožena
s faktorjem, ki je:
f = 0 površine brez odtoka v javno kanalizacijo
f = 0,2 redka pozidava
f = 0,4 gosta, izvenmestna pozidava
f = 0,6 mestna pozidava.
27. člen
Letna višina stroškov za odvajanja padavinske vode
se določi tako, da se tarifna postavka za obračun odvoda
padavinske vode v SIT/m2 pomnoži z evidentiranimi reduciranimi površinami v m2 na posesti, s katere se odvajajo
padavinske vode v javno kanalizacijo.
Letni znesek se praviloma obračunava z vsakim računom obračunskega obdobja tako, da se deli s številom
obračunskih obdobij.
28. člen
Višino stroškov za odvajanje padavinske vode predlaga na osnovi kriterijev iz tega pravilnika in kriterijev iz
tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji izvajalec javne
službe, sprejme pa jo Občinski svet Občine Mirna Peč,
oziroma je na enoto količine enaka odvajanju odpadne
vode (kanalščina).

Uradni list Republike Slovenije
VI. PRISPEVEK ZA PRIKLJUČITEV
29. člen
Prispevek za priključitev na javno kanalizacijo je dolžan
poravnati vsak uporabnik, ki se priključi na javno kanalizacijo.
Prispevek za priključitev na javno kanalizacijo so dolžni
poravnati tudi tisti uporabniki javne kanalizacije, ki to možnost imajo, a se v roku, ki ga določa odlok o odvajanju in
čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda, še niso
priključili.
30. člen
Uporabnik je ob priključitvi dolžan poravnati vse stroške,
ki nastanejo v zvezi z odkazom kanalizacijskega priključka in
vrisom kanalizacijskega priključka v kataster.
31. člen
Prispevek za priključitev na kanalizacijsko omrežje se
določi na osnovi povprečne možne porabe pitne in/ali tehnološke vode v l/s in na osnovi posameznih izlivov, ki jih izvajalec javne službe določi iz projektno tehnične dokumentacije.
Za izračun se uporabljajo naslednje formule:
Q max = 0,25 x √IE
Qp
= Q max x 0,347
P
= Qp x t x C
V formulah uporabljeni izrazi pomenijo:
P
– prispevek za priključitev (priključnina)
Qmax
– maksimalna poraba vode
IE
– iztočna enota
Qp
– povprečna poraba vode
t
– faktor istočasnosti določi izvajalec javne
službe na osnovi projektne dokumentacije in
predvidene porabe vode
C
– cena za l/s, določena posebej za odpadno
vodo, ki nastane pri porabi pitne vode in/ali
tehnološke vode, ter za odpadno vodo, ki nastane s porabo pitne vode v stanovanjskih
objektih, v stanovanjskih enotah v bloku, v
počitniških hišicah in zidanicah.
Prispevek za stanovanjske objekte, stanovanjske enote
v bloku, počitniške hišice in zidanice je fiksen in določen v
ceniku.
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VII. OBRAČUNAVANJE STRANSKIH KOMUNALNIH
STORITEV
36. člen
Uporabniki čistilne naprave, ki morajo v skladu s predpisi prazniti greznice in pripeljati odpadno vodo na čiščenje v čistilno napravo, so dolžni plačati enako nadomestilo
stroškov čiščenja kot uporabniki javne kanalizacije (storitve
čiščenja odpadnih voda).
VIII. ODPIS KOMUNALNIH STORITEV
37. člen
Izvajalec javne službe lahko uporabniku, pri katerem
se zaradi okvare na notranji vodovodni napeljavi pojavi izjemno velika poraba vode, katere količina je osnova za kritje
stroškov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, te stroške
delno odpiše. Izjemno velika poraba pomeni več kot 15%
odstopanje od povprečne porabe v šestih mesecih oziroma
treh obračunskih obdobjih pred okvaro.
38. člen
Osnova za delni odpis komunalnih storitev sta dokazilo
o dejanskem stanju okvare oziroma potrdilo, da je okvara
odpravljena.
39. člen
V primeru okvare je uporabnik dolžan kriti stroške komunalnih storitev v višini, ki se določi na osnovi največje
normalne dnevne porabe vode v šestih mesecih oziroma treh
obračunskih obdobjih pred okvaro.
Delni odpis stroškov je možen le enkrat v tekočem koledarskem letu in le za tisti del odpadne vode, ki nedvoumno
ni bil odveden v javno kanalizacijo.
IX. TAKSE
40. člen
Občinski svet Občine Mirna Peč lahko z odlokom določi
obveznost plačevanja taks, ki se uporabljajo namensko kot
vložek v izgradnjo komunalnih naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda.

32. člen
Prispevek za poslovne objekte, ki bodo vodo uporabljali
tudi v tehnološkem postopku, se ustrezno uskladi tako, da
se upošteva faktor onesnaženosti odpadnih vod, ki se določi
na osnovi meril, navedenih v tehničnem pravilniku o javni
kanalizaciji.

41. člen
Podlaga za oblikovanje cen po stroškovnem principu
posamezne komunalne storitve so predpisi Vlade Republike
Slovenije in posameznih ministrstev.

33. člen
Višino prispevka predlaga na osnovi kriterijev iz tega
pravilnika izvajalec javne službe, sprejme pa jo pristojni občinski organ.

42. člen
Uporabniki so dolžni sporočiti izvajalcu javne službe
podatke in njihove spremembe v roku 15 dni po njihovi
spremembi.

34. člen
Prispevek se povečuje na osnovi indeksov podražitve
po metodologiji GZS Združenje za gradbeništvo in IGM Slovenije za druge nizke gradnje. Obračun po tej predlagani
metodologiji zagotovi izvajalec javne službe. Cenik, ki ga
izvajalec javne službe oblikuje na ta način, sprejme Občinski
svet Občine Mirna Peč.

43. člen
Če uporabniki v roku, ki ga določi izvajalec javne službe,
ne sporočijo zahtevanih podatkov, si izvajalec javne službe
pridobi podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc.

35. člen
Prispevka so oproščeni uporabniki, ki svoja sredstva
vlagajo v gradnjo primarnega ali magistralnega omrežja in
naprave, in sicer v sorazmernem deležu vložka prej omenjene infrastrukturne objekte in naprave.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

44. člen
Sestavni del tega pravilnika je cenik komunalnih storitev, ki ga sprejme Občinski svet Občine Mirna Peč.
45. člen
Do izgradnje baze podatkov o površinah, katerih padavinska voda odteka v javno kanalizacijo, se obračun oziroma
izračun količine vrši na osnovi podatka o porabi pitne vode,
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in sicer tako, da se poraba pomnoži s faktorjem 0,2 ter ceno
kanalščine za odpadno vodo.
46. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 	354-19/2006-3
Mirna Peč, dne 22. marca 2006
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

NOVA GORICA
1465.

Program priprave za občinski lokacijski načrt
ob Gasilskem domu

Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave glasila Oko, št. 6/02 in 25/02 ter Uradni
list RS, št. 38/05) in 27. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) je župan Mestne občine
Nova Gorica dne 23. 3. 2006 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
za občinski lokacijski načrt ob Gasilskem domu
1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Območje predstavlja dragoceno površino v ožjem mestnem prostoru, saj bo z izgradnjo Solkanske obvoznice, priključitvijo Lavričeve ulice in podaljškom Kidričeve ulice proti
severu pomenilo velik potencial za širitev mesta. Strateški
pomen lokacije zahteva izbiro tistih programov, ki bodo mestu dodelili vlogo regionalnega središča in pozitivno vplivali
na družbeno in kulturno življenje mesta. Ob Lavričevi ulici
je smiselno locirati programe, ki se vežejo na obvoznico, da
bi bila obremenitev ožjega mestnega prostora s prometom
čim manjša.
Razlog za pripravo prve faze lokacijskega načrta je
potreba po nadomestnih lokacijah za objekte, ki se rušijo
zaradi vzpostavitve ortogonalne cestne mreže v območju
Magistrale, zaradi realizacije Solkanske obvoznice in podaljška Lavričeve ulice.
Pravno podlago lokacijskega načrta za območje ob Gasilskem domu predstavlja programska zasnova kot prostorska sestavina srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave – časopis Oko 18/2003).
2. člen
(Predmet in programska izhodišča)
Obravnavano področje je programsko razdeljeno na
tri linearne pasove, ki si sledijo v smeri od zahoda proti
vzhodu:
– območje ob Magistrali: je območje, kjer je predvidena zazidava z objekti regionalno – upravnega, regionalno
– poslovnega in meddržavnega pomena. Pozidava je intenzivnejša;
– območje v notranjosti: območje je namenjeno objektom s poslovnimi, upravnimi, servisnimi vsebinami, zazidava
je manj intenzivna, večji je delež zelenih površin ter površin
za parkiranje;
– območje ob Solkanski obvoznici: v tem pasu se oblikujejo urejene zelene površine, ki se različno globoko zajedajo v notranjost območja. Pozidava ni predvidena.
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Magistrala se podaljša proti severu do podaljška Lavričeve ulice. Pri zasnovi zelenega pasu, pešpoti in kolesarske
poti je potrebno upoštevati ureditev celotne ulice. Obstoječi
objekti ob Vojkovi so neustrezni in jih bo potrebno porušiti.
Ohranja se zasnova Magistrale kot glavne mestne osi, ob
kateri se nizajo stavbe najvišjega regionalnega in meddržavnega nivoja ter objekti z mestotvornimi, komunikacijsko
intenzivnimi programi. Višina objektov bo minimalno P+5
(19 m). Pozidava je intenzivnejša. Vozlišča v prostoru so
lahko označena z vertikalnimi poudarki in z umestitvijo
primernega javnega programa. Pozidava v območju bo
paviljonska, v duhu prvotne urbanistične zasnove mesta
Nove Gorice.
Ob Lavričevi cesti je možna lokacija programov, ki se
vežejo na obvoznico in center mesta. Ob novi cesti, ki se
priključuje na Lavričevo cesto, je možna lokacija nadomestnih servisnih objektov: bencinske črpalke, avto-pralnice
in Avtoservisa ter drugih servisnih objektov, ki se vežejo na
bližino obvoznice.
V arhitekturi objektov vzdolž Kidričeve ulice se mora
odražati značaj regijskega upravnega in poslovnega središča. Tip objektov mora biti sodoben, glavne fasade in vhodi
objektov ob Magistrali morajo biti orientirani na glavno ulico.
Nadomestna gradnja servisnih objektov ob novi cesti, ki se
priključuje na Lavričevo ulico, mora biti oblikovana ambiciozno, glede na vlogo Lavričeve ceste kot pomembne mestne
vpadnice. Urejena zelena površina vzdolž Kidričeve ulice
je pomemben element v oblikovanju mestne podobe. Pri
zasnovi je potrebno upoštevati koncept krajinske ureditve
celotne Magistrale.
3. člen
(Okvirno ureditveno območje)
Območje obsega stavbna zemljišča, ki se nahajajo med
tremi mestnimi ulicami oziroma njihovimi bodočimi podaljški
(podaljškom Lavričeve in Kidričeve ulice ter Sedejevo ulico)
in predvideno traso Solkanske obvoznice. Zahodna meja
poteka po vzhodnem robu bodočega podaljška Kidričeve
ulice proti severu, severnem robu obstoječe Sedejeve ulice,
zahodnem robu cestnega telesa predvidene trase Solkanske
obvoznice in severnem robu bodočega podaljška Lavričeve
ulice v smeri proti obvoznici.
4. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Pripravo in sprejem lokacijskega načrta vodi občinska
strokovna služba. Načrtovalec bo izbran na podlagi javnega
naročila.
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta
dajejo smernice in mnenja, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
enota Nova Gorica;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica;
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;
4. Uprava za notranje zadeve Nova Gorica;
5. Zavod za gozdove RS, področna enota Tolmin, izpostava Nova Gorica;
6. Zavod RS za varstvo narave, območna enota Nova
Gorica;
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Nova Gorica;
8. Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica;
9. Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica;
10. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.;
11. Kabelska televizija Nova Gorica;
12. Komunalna energetika Nova Gorica;
13. Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina
d.o.o.;
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14. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti še dodatne smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem
odstavku, bodo le-te pridobljene med postopkom.
5. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag)
Načrtovalec bo izdelal vse potrebne strokovne podlage
skladno s 7. členom ZUreP.
Načrtovalec bo uporabil že izdelane strokovne podlage:
– rezultate mednarodne urbanistične delavnice iz leta
2002–2003;
– idejno rešitev podaljška Lavričeve ulice iz leta 2003;
– rešitve prometne ureditve podane v Lokacijskem načrtu – podaljšek Lavričeve;
– rešitve postavitve objekta VDC;
– strokovne rešitve, ki jih je za potrebe prve faze lokacijskega načrta pridobila družba Petrol.
6. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve bodo pridobljene z variantnimi predlogi načrtovalca.
7. člen
(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Digitalni geodetski posnetek območja je izdelan.
8. člen
(Roki za pripravo)
– prostorska konferenca

april 2006

– pridobitev usmeritev in
pogojev

30 dni po sprejemu programa priprave

– variantne strokovne rešitve 45 dni po prejemu usmeritev in pogojev
– priprava predloga

45 dni po odločitvi o strokovni rešitvi

– druga prostorska konferenca

10 dni po prejemu predloga

– sklep o javni razgrnitvi

15 dni po drugi prostorski
konferenci

– javna razgrnitev in obravnava predloga

30 dni

– priprava strokovnega stališča do pripomb

15 dni

– priprava dopolnjenega
predloga

30 dni od prejema potrjenih
stališč

– pridobitev soglasij in mnenj 30 dni
– priprava usklajenega
predloga

30 dni po prejemu soglasij
in mnenj

– obravnava predloga in
sprejem odloka

prva naslednja seja Mestnega sveta
9. člen

(Obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za izdelavo lokacijskega načrta so
zagotovljena v proračunu Mestne občine Nova gorica.
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10. člen
(Končna določba)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi.
Št. 350-03-2/2004
Nova Gorica, dne 23. marca 2006
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

NOVO MESTO
1466.

Odlok o izvajanju izbirnih gospodarskih
javnih služb dejavnosti sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja in dobave
zemeljskega plina tarifnim odjemalcem

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 26/2005), Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 55/05), 2. člena Odloka o gospodarskih
javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS,
št. 40/01, 11/02, 31/05 in 6/06) in 16. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05)
je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 26. seji dne
9. 3. 2006 sprejel

ODLOK
o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih
služb dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega
plina tarifnim odjemalcem
I. PREDMET ODLOKA
1. člen
(1) Ta odlok določa način izvajanja izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dobave zemeljskega
plina tarifnim odjemalcem.
(2) Gospodarski javni službi dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dobave
zemeljskega plina tarifnim odjemalcem se izvajata kot koncesionirana gospodarska javna služba. Podeli se ena koncesija
in sklene koncesijska pogodba kot sprememba prejšnje koncesije. Koncesijski akt in sprememba koncesijske pogodbe
je potrebna zaradi uskladitve gospodarske javne službe z
Energetskim zakonom in direktivo 2003/55/ES Evropskega
parlamenta in Sveta glede skupnih pravil notranjega trga za
naravni plin (Uradni list EU z dne 15. 7. 2003, L 176, str. 57).
(3) Ta odlok predstavlja koncesijski akt za gospodarski
javni službi iz prvega odstavka tega člena in opredeljuje pogoje
za sklenitev koncesijske pogodbe ter za izvajanje koncesije.
II. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIONIRANE
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
2. člen
(1) Območje izvajanja koncesioniranih gospodarskih
javnih službe iz 1. člena tega odloka obsega celotno območje Mestne občine Novo mesto, glede na infrastrukturo
koncesionarja.
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(2) Koncesionar lahko opravlja svojo dejavnost tudi
izven območja Mestne občine Novo mesto.
III. KONCEDENT
3. člen
Koncedent za gospodarski javni službi iz 1. člena tega
odloka je Mestna občina Novo mesto, naloge v zvezi s to
koncesionirano gospodarsko javno službo pa izvršuje občinska uprava (v nadaljevanju: koncedent).
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parlamenta in Sveta glede skupnih pravil notranjega trga za
naravni plin (Uradni list EU z dne 15. 7. 2003, L 176, str. 57)
in njene morebitne spremembe.
VII. ZAČETEK IN TRAJANJE KONCESIJSKEGA
RAZMERJA
7. člen
(1) Koncesija je podeljena do 30. septembra 2032 in se
je začela izvajati z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(2) Koncesijo je mogoče podaljšati do roka, ki ga določa
zakon.

IV. KONCESIONAR
4. člen
Koncesionar je obstoječi koncesionar, Istrabenz plini,
Plini in plinske tehnologije d.o.o., Sermin 8a, 6000 Koper,
in sicer do izteka koncesijske dobe določene v koncesijski
pogodbi (v nadaljevanju: koncesionar).
V. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
5. člen
(1) Koncesijsko pogodbo, ki mora biti usklajena s tem
odlokom, sklene na strani koncedenta župan Mestne občine
Novo mesto.
(2) V tej pogodbi je zlasti potrebno urediti vsa vprašanja glede uporabe omrežja in infrastrukture za učinkovito
opravljanje nalog sistemskega operaterja po Energetskem
zakonu in podzakonskih aktih.

VIII. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI
KONCESIONAR
8. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– razpolagati mora z ustreznimi dovoljenji oziroma licenco, ki jo določa zakon in je izdana s strani pristojne
inštitucije;
– osebe, ki so pooblaščene za vodenje poslov dejavnosti koncesije ne smejo sodelovati pri vodenju poslov, upravljanju ali kot člani nadzornih svetov oziroma drugih organov
tistih pravnih oseb, ki opravljajo drugo energetsko dejavnost
na področju zemeljskega plina;
– mora zagotoviti, da lahko osebe, ki so pooblaščene
za vodenje poslov koncesije to izvršujejo neodvisno in neodvisno sprejemajo odločitve;
– mora imeti pravico neodvisno in učinkovito odločati o
sredstvih in premoženju, potrebnem za obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja, slednje pod pogoji opredeljenimi v
koncesijski pogodbi.

VI. ODGOVORNOST IN NALOGE KONCESIONARJA
6. člen
(1) Koncesionar je odgovoren za:
– pravne, organizacijske, finančne in druge aktivnosti za
zagotovitev navezave distribucijskega omrežja na prenosno
omrežje,
– distribucijo zemeljskega plina,
– obratovanje in vzdrževanje omrežja,
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, da
omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do
omrežja,
– zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom s tem, da
zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja,
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
– vodenje seznama odjemalcev,
– vodenje katastra plinovodnega omrežja,
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim
operaterjem, z omrežji katerih je omrežje, ki ga upravlja,
povezano,
– zagotavljanje potrebnih podatkov odjemalcem, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja,
– ekološko sprejemljivost pri pridobivanju, proizvodnji,
transportu in porabi zemeljskega plina,
– pregledno in nepristransko pravico odjemalcev zemeljskega plina iz omrežij do oskrbe pod pogoji, določenimi
z zakonom in sprejetimi predpisi ter s splošnimi akti, izdanimi
po javnem pooblastilu,
– napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode
celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov
pri porabnikih,
– vzpostavljanju programa ukrepov, za doseganje ciljev
koncesije in spremljati njegovo izvajanje.
O programu in njegovem izvajanju mora letno poročati
Agenciji za energijo in poročilo objaviti.
(2) Koncesionar mora opravljati vse naloge, ki jih določa
slovenska zakonodaja in direktiva 2003/55/ES Evropskega

IX. KATASTER OMREŽIJ IN NAPRAV
9. člen
(1) Koncesionar mora voditi kataster omrežij in naprav,
ki jih upravlja, vključno z zbirko podatkov o uporabnikih.
Obseg in način vodenja katastra in zbirk podatkov predpiše
pristojni državni organ s pravilnikom.
(2) Kataster se vodi atributivno in grafično v obliki računalniškega zapisa.
(3) V katastru in zbirkah podatkov so le tisti osebni podatki, ki so predmet pogodbe o priključitvi na omrežje. S temi podatki koncesionar ravna v skladu s predpisi o varstvu osebnih
podatkov in jih je dolžan dajati na vpogled samo pristojnemu
organu oziroma od njega pooblaščenim organom v okviru
nadzora in uporabniku na njegovo zahtevo v delu, v katerem
se nanašajo nanj, ter organom, za katere tako določa zakon.
(4) Kataster z vsemi zbirkami podatkov iz tega člena je
last koncesionarja. Kopijo ažuriranih podatkov koncesionar
periodično, v rokih, določenih s koncesijsko pogodbo, ter po
izgradnji posameznega segmenta distribucijskega omrežja
izroča koncedentu, ob prenehanju veljavnosti koncesijske
pogodbe pa mu jih izroči brezplačno v celoti.
X. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
10. člen
Javna pooblastila koncesionarja določa zakon.
XI. POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE IN ZA UPORABO JAVNIH DOBRIN, KI SE Z NJO
ZAGOTAVLJAJO
11. člen
Vrsto in obseg javnih dobrin, ki se zagotavljajo z javno
službo, pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
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pravice in obveznosti uporabnikov, ter vrsto in obseg monopola
in način njegovega preprečevanja ureja zakon.
12. člen
(1) Koncesionar – sistemski operater je dolžan zgraditi distribucijsko plinovodno omrežje na območju, kjer je zagotovljena
priključitev vsaj enega objekta na 20 metrov plinovoda.
(2) Uporaba dobrin, ki jih nudi gospodarska javna služba
dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, praviloma ni obvezna. Obvezna pa je priključitev na distribucijsko omrežje na območju, ki je opremljeno s tem
omrežjem, za tiste objekte, v katerih inštalirana moč toplotnih
energetskih naprav, namenjenih ogrevanju ali podobni energetski rabi, presega 40 kW. Upošteva se, da obstaja možnost
priključitve, če je distribucijsko plinovodno omrežje oddaljeno od
objekta največ 100 metrov.
(3) Za nove objekte in za obstoječe objekte, ki se jih dograjuje, nastane obveznost priključitve ob dograditvi, oziroma
ob začetku uporabe stavbe.
(4) Za obstoječe objekte, ki jih je v smislu določil prvega
odstavka tega člena obvezno priključiti na distribucijsko plinovodno omrežje, je rok priključitve 3 leta od nastanka možnosti.
(5) Za objekte, v katerih je potrebna vgraditev ali obratovanje toplotnih energetskih naprav skupne moči do 40 kW, nastane obveznost priključitve le, če je to predvideno s prostorskimi
izvedbenimi akti ali s programi sanacije ekološkega stanja okolja, ki jih sprejme Občinski svet Mestne občine Novo mesto.
(6) Koncesionar pisno obvesti lastnika objekta, ki ne ravna
v skladu s prvim odstavkom tega člena, o njegovi obvezi in mu
postavi rok za priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki ne sme biti krajši od dveh mesecev po vročitvi
obvestila.
(7) Če lastnik v postavljenem roku objekta ne priključi na
distribucijsko omrežje zemeljskega plina, mu Občinski inšpektorat to naloži z odločbo.
13. člen
(1) Na območjih, kjer zgrajeno distribucijsko plinovodno
omrežje omogoča priključitev objektov, pa le-ti za ogrevanje
uporabljajo drugačen vir energije, je njihov lastnik oziroma upravljavec, dolžan plačati takso za obremenjevanje okolja, ki je
določena glede na skupno moč ogrevalnih naprav in znaša za
posamezno vrsto goriva:
– premog 3.000,00 SIT/kW/leto,
– mazut 1.500,00 SIT/kW/leto,
– kurilno olje 1.000,00 SIT/kW/leto.
(2) Obveznost plačila takse nastane v treh letih od nastanka možnosti priklopa na distribucijsko plinovodno omrežje
in velja za objekte s skupno nazivno močjo ogrevalnih naprav
nad 40 kW.
(3) Plačevanja takse so oproščeni objekti za industrijsko
proizvodnjo in objekti, v katerih so ogrevalne naprave v času od
uveljavitve tega odloka mlajše od 10 let.
(4) Taksa je prihodek koncedenta. Plačilo takse lastniku
naloži Občinski inšpektorat z odločbo.
XII. FINANCIRANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
14. člen
(1) Vir financiranja gospodarske javne službe je omrežnina, do katere ima pravico koncesionar.
(2) Poleg tega ima koncesionar pravico določiti ceno oziroma tarifo za dobavo plina tarifnim odjemalcem, z zagotovljeno
stopnjo profita, slednje do 1. 7. 2007.
XIII. RIZIKO KONCESIONARJA
15. člen
Koncesionar prevzema riziko poslovanja in koncedent
ni odgovoren za poslovanje in uspeh poslovanja koncesionarja.
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XIV. KONCESIJSKA DAJATEV
16. člen
Koncesijska pogodba lahko določi pravico koncedenta
do koncesijske dajatve.
XV. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE
17. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije, oziroma koncesijske pogodbe izvajajo pristojne inšpekcijske službe in organ
občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe.
(2) Pristojnosti se uredijo s koncesijsko pogodbo.
XVI. PRENOS KONCESIJE
18. člen
(1) Prenos koncesije je mogoč samo s soglasjem koncedenta in na predlog koncesionarja. Prenos koncesije je
mogoč samo v primeru, da se položaj koncedenta ne poslabša in da novi koncesionar prevzame vse obveznosti dotedanjega koncesionarja in vstopi v njegov položaj z enakimi
pravicami in obveznostmi.
(2) Novi koncesionar mora izpolnjevati vse pogoje, ki so
bili podlaga za podelitve koncesije dotedanjemu koncesionarju. Breme dokazovanja je na strani novega potencialnega
koncesionarja.
(3) Koncesijska pogodba se ustrezno spremeni. S
sklenitvijo nove koncesijske pogodbe je prenos koncesije
končan.
(4) Določbe o prenosu koncesije se smiselno uporabljajo tudi v primeru statusnih sprememb koncesionarja, kot so
na primer prevzem, združitev itd.
(5) S koncesijsko pogodbo se lahko določijo podrobnosti glede prenosa koncesije.
XVII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
19. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem koncesijske pogodbe, prenehanjem koncesionarja, z odkupom
ali odvzemom koncesije.
(2) Koncesijska pogodba preneha po poteku časa, za
katerega je bila sklenjena, s sporazumom ali z razdrtjem
pogodbe.
(3) S koncesijsko pogodbo se določijo podrobnosti in
pogoji glede posamezne oblike prenehanja koncesijskega
razmerja. V nobenem primeru prenehanje koncesijskega
razmerja ne sme prizadeti pravic uporabnikov koncesijskih
storitev in tarifnih odjemalcev. Koncesionar mora, vse dokler
koncedent ne vzpostavi novega koncesijskega razmerja ali
na novo organizira javno službo, nuditi vso potrebno pomoč
pri oskrbi tarifnih odjemalcev zemeljskega plina.
XVIII. ODVZEM KONCESIJE
20. člen
(1) Koncedent koncesionarju odvzame koncesijo z
upravno odločbo v naslednjih primerih:
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana
gospodarska javna služba, kar se ugotovi z aktom, ki ga
sprejme občinski svet;
– v primerih hudih kršitev koncesijske pogodbe, opredeljenih v tem odloku;
– v primeru ponavljajočih se drugih kršitev koncesijske
pogodbe, opredeljenih v tem odloku, na katere je koncedent
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koncesionarja predhodno pisno opozoril, mu z opozorilom postavil rok za odpravo morebitnih posledic, ter mu
zagrozil z odvzemom koncesije, pa se na to opozorilo
koncesionar ne odzove na ustrezen način;
– če prenese koncesijo na drug subjekt v nasprotju
s tem odlokom.
(2) Koncesije ni mogoče odvzeti zaradi koncesionarjevih kršitev, če je do okoliščin, ki bi to utemeljevale, prišlo
zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih
okoliščin, opredeljenih v tem odloku.
XIX. HUDE IN DRUGE KRŠITVE KONCESIJSKE
POGODBE TER VIŠJA SILA
21. člen
(1) Hude kršitve koncesijske pogodbe so:
– uporaba tarif ali omrežnin, ki so drugačne od dogovorjenih s koncesijsko pogodbo oziroma določenih s
sklepom za tarife javne službe pristojnega organa;
– opustitev vodenja katastra omrežij in naprav ali
njegovo vodenje v nasprotju z veljavnimi standardi.
(2) Kot huda kršitev koncesijske pogodbe se štejejo
tudi razlogi, zaradi katerih se koncesionarju odvzame licenca za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja.
22. člen
Druge kršitve koncesijske pogodbe, na podlagi katerih je možen odvzem koncesije, so zlasti:
– odklanjanje priključitve zainteresiranega odjemalca, oziroma uporabnika na omrežje, če za odklonitev
niso izpolnjeni pogoji, ki jih določa zakon ali na njegovi
podlagi sprejet predpis ali veljavna sistemska obratovalna
navodila;
– prekinitve dobave zemeljskega plina posameznim
odjemalcem, ki niso utemeljene z zakonom oziroma z
zakonom neutemeljeno odlašanje s ponovno priključitvijo
odjemalca na omrežje.
23. člen
(1) Za višjo silo se obravnava vsak dogodek ali okoliščina, ki je izven nadzora koncesionarja in je ni bilo
mogoče pričakovati, se ji izogniti oziroma jo odvrniti, kot
so na primer: povodnje in poplave, zemeljski plazovi,
potresi, požari, eksplozije, strojelomi, trgovinske blokade,
ukrepi državnih organov, tehnične okvare in poškodbe na
povezanih prenosnih omrežjih, izpad električnega omrežja
na območju uporabnika ali odjemalca zemeljskega plina
in zmrzovanje ali nastajanje hidratov na plinskih napeljavah.
(2) V primeru višje sile mora koncesionar ravnati v
skladu z načeli dobrega strokovnjaka.
XX. KAZENSKE DOLOČBE
24. člen
(1) Z globo 350.000 SIT se kaznuje pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, če kljub vročenemu
pisnemu opozorilu koncesionarja v postavljenem roku ne
priklopi trošila, uporabljenega pri opravljanju svoje dejavnosti in ki ustreza pogojem iz 12. člena tega odloka, na
distribucijsko omrežje zemeljskega plina.
(2) Z globo 100.000 SIT se kaznuje posameznik,
če kljub vročenemu pisnemu opozorilu koncesionarja v
postavljenem roku ne priklopi trošila, ki ustreza pogojem
iz 12. člena tega odloka, na distribucijsko omrežje zemeljskega plina.
(3) Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z globo 100.000 SIT.
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XXI. PREHODNE DOLOČBE
25. člen
(1) Obstoječa koncesijska pogodba se mora uskladiti s
tem odlokom v treh mesecih po uveljavitvi odloka. Do uskladitve koncesijske pogodbe s tem odlokom se uporablja Odlok
o določitvi načina izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in o podelitvi koncesije v Mestni
občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 44/02 in 81/02).
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o izvajanju gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS,
št. 18/02 in 92/02).
(3) S 1. 7. 2007 se prenehajo uporabljati določbe tega
odloka, ki se nanašajo na gospodarsko javno službo dobave
zemeljskega plina tarifnim odjemalcem.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-25/2005
Novo mesto, dne 9. marca 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

1467.

Tarifni sistem za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na območju Mestne občine
Novo mesto

Na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS,
št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter Akta o določitvi
metodologije za pripravo tarifnih sistemov za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05), Istabenz plini, plini in plinske tehnologije d.o.o. izdajajo

TARIFNI SISTEM
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na
območju Mestne občine Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen in predmet urejanja
1. člen
Tarifni sistem za distribucijsko omrežje zemeljskega
plina na območju Mestne občine Novo mesto (v nadaljnjem
besedilu: Tarifni sistem) določa elemente za obračunavanje
zemeljskega plina, dobavljenega tarifnim odjemalcem (v
nadaljnjem besedilu: odjemalci) na območju Mestne občine Novo mesto, način oblikovanja in sestavljanja cene,
obračunske elemente in uvrščanje odjemalcev v tarifne
skupine.
2. Cilji in načela
2. člen
Namen tega Tarifnega sistema je zaščita končnih odjemalcev zemeljskega plina, ter zagotovitev visoke ravni varstva potrošnikov, zlasti glede preglednosti veljavnih tarifnih
sistemov za zemeljski plin za distribucijsko omrežje.
S tarifnim sistemom dobavitelj tarifnim odjemalcem
določi tarifne postavke za dobavljen zemeljski plin in način oblikovanja in uporabe obračunskih elementov tarifnim
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odjemalcem na enoten in pregleden način, ter upošteva
naslednje cilje:
– učinkovita raba zemeljskega plina,
– zanesljiva oskrba odjemalcev,
– oskrba odjemalcev z zemeljskim plinom ustrezne kakovosti,
– varstvo okolja,
– varstvo potrošnikov.
Vsebina tarifnega sistema mora biti pregledna in mora
nuditi odjemalcu izčrpne informacije predvsem o ceni oskrbe
z zemeljskim plinom, kot tudi vsebini pogodbenega razmerja
med njim in izvajalcem gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: javna služba) dejavnosti dobave tarifnim
odjemalcem (v nadaljnjem besedilu: DTO).
3. Pojmi in definicije
3. člen
V tem Tarifnem sistemu so uporabljeni pojmi, kot so
določeni v Energetskem zakonu (v nadaljnjem besedilu: EZ)
in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi, ter
Splošnih pogojih za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Novo
mesto (v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji) in imajo naslednji pomen:
– dobavitelj tarifnih odjemalcev: je pravna ali fizična
oseba, ki je s strani lokalne skupnosti pooblaščena za
izvajanje izbirne lokalne javne službe dobave zemeljskega
plina tarifnim odjemalcem na območju določene lokalne
skupnosti,
– distribucijsko omrežje zemeljskega plina: je omrežje
plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju, določenem s strani lokalne skupnosti
kot območje izvajanja javne službe dejavnosti sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, in po
katerem se izvaja tudi distribucija zemeljskega plina do končnih odjemalcev,
– odjemalec: je gospodinjski odjemalec, ki je oskrbovan z zemeljskim plinom za lastno domačo rabo in po določbah EZ ni upravičen odjemalec, ter skupne kotlovnice v
večstanovanjskih stavbah ali kot del druge stavbe, ki služijo
večstanovanjskim stavbam kot celoti ali več stanovanjskim
stavbam ali drugim nepremičninam in imajo v skladu z
zakonom, ki ureja stanovanjska razmerja, poseben pravni
status,
– tarifna postavka: je v denarni enoti izražena cena za
tarifni element, ki jo plačujejo odjemalci zemeljskega plina v
posamezni tarifni skupini,
– tarifna skupina: je skupina odjemalcev, za katere veljajo enake tarifne postavke.
4. Veljavnost tarifnega sistema
4. člen
Ta Tarifni sistem se uporablja za vse odjemalce, ki so,
preko odjemnih mest, z zemeljskim plinom oskrbovani iz
distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Novo
mesto.
II. VSEBINA TARIFNEGA SISTEMA
1. Tarifni elementi in tarifne postavke
5. člen
Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postavke, so:
– omrežnina za distribucijsko omrežje,
– cena za dobavljen zemeljski plin,
– trošarine in takse na zemeljski plin,
– davek na dodano vrednost.
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6. člen
Tarifne postavke se oblikujejo na podlagi upravičenih
stroškov za oskrbo z zemeljskim plinom.
Druge storitve se obračunavajo posebej, po ceniku Istrabenz plinov d.o.o., ki mora biti javno objavljen in mora
temeljiti na stroških teh storitev.
2. Omrežnina za distribucijsko omrežje
7. člen
Omrežnina za distribucijsko omrežje je določena v skladu z aktom, ki določa metodologijo za določitev omrežnine in
kriterije za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina, in aktom, ki določa metodologijo
za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina.
Omrežnina za distribucijsko omrežje je sestavljena iz
cene za distribucijo zemeljskega plina in cene za izvajanje
meritev.
Cena za distribucijo zemeljskega plina je izražena s:
– fiksnim delom v obliki pavšala (SIT/mesec), moči
(SIT/kW) ali zmogljivosti (SIT/(Sm3/dan)), in/ali
– variabilnim delom, ki se plačuje na enoto porabe
zemeljskega plina.
3. Cena za dobavljen zemeljski plin
8. člen
Cena za dobavljen zemeljski plin je izražena z variabilnim delom, ki se plačuje na enoto porabe zemeljskega
plina.
4. Izkazovanje končne prodajne cene
9. člen
Končna prodajna cena posameznemu odjemalcu se
izkazuje na naslednji način:
– omrežnina za distribucijsko omrežje,
– cena za dobavljen zemeljski plin,
– trošarine in takse na zemeljski plin,
– davek na dodano vrednost.
5. Razvrstitev odjemalcev v tarifne skupine
10. člen
Odjemalce se razvrsti v tarifne skupine glede na letno
količino porabljenega zemeljskega plina na odjemnem mestu, in sicer:
1. (prva) tarifna skupina do 200 Sm³ zemeljskega plina,
2. (druga) tarifna skupina od 201 Sm³ do 100.000 Sm³
zemeljskega plina,
3. (tretja) tarifna skupina od 100.001 Sm³ do 200.000
Sm³ zemeljskega plina,
4. (četrta) tarifna skupina od 200.001 Sm³ zemeljskega
plina in dalje.
11. člen
V 1. tarifno skupino so uvrščeni tudi posamezni odjemalci na skupnem odjemnem mestu, katerih poraba po enoti
ne presega 200 Sm3 zemeljskega plina na leto.
V 2. tarifno skupino so uvrščeni tudi posamezni odjemalci na skupnem odjemnem mestu, katerih poraba po
enoti znaša od 201 Sm3 do 100.000 Sm3 zemeljskega plina
na leto.
12. člen
Cene za posamezne tarifne skupine morajo biti javno
objavljene.
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13. člen
Vsak odjemalec mora ob podpisu pogodbe navesti tarifno skupino, v katero bo uvrščen, na podlagi porabe zemeljskega plina v preteklem obdobju ali na podlagi predvidene
porabe v prihodnjem obdobju.
Tarifna skupina se med obračunskim obdobjem ne more
spreminjati, razen v izjemnih primerih (na primer: povečanje
odjemne moči in podobno) na osnovi pisne zahteve odjemalca.
V kolikor odjemalec sam ne izbere, oziroma navede tarifne skupine, ga dobavitelj za prihodnje obračunsko obdobje
uvrsti v ustrezno tarifno skupino glede na njegovo porabo v
preteklem obračunskem obdobju, če tega ni, pa glede na
porabo primerljivih odjemalcev.
6. Obračun porabe zemeljskega plina
14. člen
Odjemalci 1. tarifne skupine plačujejo zemeljski plin
po povprečni mesečni porabi ali povprečni porabi za več
mesecev.
Če v posameznih mesecih odjemalec nima odjema
zemeljskega plina in je dolžan plačevati le ceno za izvajanje
meritev, se takemu odjemalcu cena za izvajanje meritev
lahko obračuna skupaj s porabljenim zemeljskim plinom za
več mesecev skupaj.
Dobavitelj vsaj enkrat v letu pri odjemalcih te skupine
izvrši popis porabljenih količin zemeljskega plina in izvede
poračun.
Poračun se izvede tako, da so upoštevani vsi računi po
povprečni porabi zemeljskega plina od zadnjega poračuna
dalje, razlika porabe zemeljskega plina med že zaračunano
in dejansko porabo zemeljskega plina pa se obračuna po
zadnji veljavni končni prodajni ceni.
Odjemalcem, ki jim sprememba cene ne sovpada z
zaključkom obračunskega obdobja, dobavitelj ne opravi popisa porabe zemeljskega plina, ampak obračuna dobavljen
zemeljski plin v sorazmerju s številom dni veljavnosti cen.
Novim odjemalcem določi višino povprečne porabe dobavitelj. Spremembo tako določene povprečne porabe lahko
odjemalec pisno sporoči dobavitelju. Spremenjena višina
povprečne porabe velja od naslednjega obračunskega obdobja po sporočeni spremembi.
15. člen
Odjemalcem 2. tarifne skupine, do vključno 10.000 Sm3
letne količine porabljenega zemeljskega plina na odjemnem
mestu, se zaračunava zemeljski plin pod pogoji kot so navedeni v 14. členu.
Vsem ostalim odjemalcem 2. tarifne skupine se porabljen zemeljski plin obračunava po dejanski porabi, razen če
pisno zahtevajo obračun kot je naveden v 14. členu.
V primeru obračuna po dejanski porabi lahko dobavitelj,
zaradi izrazito neenakomernega odjema zemeljskega plina v
poletnih mesecih, zaračunava zemeljski plin po dogovorjeni
povprečni porabi in tudi za več mesecev skupaj.
16. člen
Odjemalcem 1. tarifne skupine in odjemalcem 2. tarifne skupine do vključno 10.000 Sm3 letne količine porabljenega zemeljskega plina na odjemnem mestu, se lahko
poraba zemeljskega plina obračunava po dejanski porabi,
vendar izključno na pisno zahtevo odjemalca in na njegove
stroške.
Stroški odčitavanja v primeru obračuna po dejanski
porabi na zahtevo odjemalca, so določeni v ceniku drugih
storitev Istrabenz plinov d.o.o.
17. člen
Odjemalcem 3. in 4. tarifne skupine se opravi popis in
obračun zemeljskega plina po dejanski mesečni porabi.
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18. člen
Zaradi kontrole in pravilne razvrstitve v tarifno skupino
se opravi enkrat v letu, praviloma ob koncu obračunskega
obdobja, poračun in razporeditev odjemalca v ustrezno tarifno skupino.
Poračun pomeni obračun razlike med že zaračunano
količino zemeljskega plina in dejansko porabljeno količino,
po veljavni ceni na dan izvedbe poračuna.
Razporeditev odjemalca v ustrezno tarifno skupino se
opravi za naslednje obračunsko obdobje, na osnovi porabljenih
količin zemeljskega plina v preteklem obračunskem obdobju.
19. člen
Upravnik večstanovanjske stavbe, ali od odjemalcev
pooblaščena tretja oseba, predloži dobavitelju ključ delitve
stroškov porabe zemeljskega plina med odjemalci. Dobavitelj
na osnovi predloženega ključa izstavi račune odjemalcem.
Ključ delitve stroškov oziroma njegove spremembe morajo
biti posredovane najmanj 30 dni pred pričetkom dobave plina, oziroma zahtevano spremembo, in veljajo od naslednjega
obračunskega obdobja naprej.
V primeru, da upravnik večstanovanjske stavbe, ali od
odjemalcev pooblaščena tretja oseba, dobavitelju ne predloži
ključa delitve stroškov med odjemalce, se skupni stroški za
dobavljen zemeljski plin zaračunajo odjemalcem po ključu
velikosti stanovanja v kvadratnih metrih, številu oseb, ki ga
uporabljajo, oziroma po ključu, ki ga je imel dobavitelj na
razpolago pred uveljavitvijo tega Tarifnega sistema.
20. člen
Odjemalec je dolžan plačati dobavljeno količino zemeljskega plina, omrežnino in ostale obveznosti v plačilnem roku,
navedenem na izstavljenem računu, položnici ali drugem
veljavnem dokumentu, vse v skladu s Splošnimi pogoji.
21. člen
V primeru okvare merilnih naprav, se dobavljene količine zemeljskega plina ugotavljajo na način, kot je določen v
Splošnih pogojih.
III. SOGLASJE K TARIFNEMU SISTEMU IN OBJAVA
22. člen
Tarifni sistem, njegove spremembe in dopolnitve se
objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije po predhodni
pridobitvi soglasja lokalne skupnosti.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
Do uveljavitve tega Tarifnega sistema, se uporabljajo
določbe sedaj veljavnih Meril in kriterijev za oblikovanje cen
za prodajo plina iz javnega plinovodnega omrežja v Občini
Novo mesto, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 80/98.
24. člen
Ta Tarifni sistem začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Novo mesto, marec 2006
Istrabenz plini d.o.o.
predsednik uprave
Zorko A. Cerkvenik l.r.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na svoji
seji, dne 9. 3. 2006, s sklepom št. 015-05-25/2005-1801, dal
soglasje na Tarifni sistem za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na območju Mestne občine Novo mesto.
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Št.

OSILNICA
1468.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Osilnica za leto 2005

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 22. člena
Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95, 8/99
in 4/05) je Občinski svet Občine Osilnica na 17. redni seji dne
25. 3. 2006 na predlog župana sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica
za leto 2005

74

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov

I.

70

SKUPAJ PRIHODKI
(70 + 71 + 72 + 73 + 74)

30.146

DAVČNI PRIHODKI
(700 + 703 + 704 + 706)
700 Davki na dohodek in dobiček

71

72

73

0
66.828

40

TEKOČI ODHODKI
(400 + 401 + 402 + 403 + 409)

46.063

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

14.458

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
41

0

104
33
5.682
73

43

0

409 Rezerve

100

TEKOČI TRANSFERI
(410 + 411 + 412 + 413 + 414)

512

410 Subvencije

0

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

0

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

234

413 Drugi tekoči domači transferi

278

414 Tekoči transferi v tujino
42

2.307
29.198

0

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

20.253

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

20.253

0

2.130

III.

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0
240
0

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ
ODHODKI)

90.730

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750 + 751 + 752)

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

75

240

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

PREJETE DONACIJE (730 + 731)

127.172

431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

722 Prihodki od prodaje zemljišč in ne
opredmetenih dolgoročnih sredstev

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

0

8.022

KAPITALSKI PRIHODKI
(720 + 721 + 722)

127.172

430 Investicijski transferi

NEDAVČNI PRIHODKI
(710 + 711 + 712 + 713 + 714)

714 Drugi nedavčni prihodki

TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)

16.170
1.204

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

0

704 Domači davki na blago in storitve

712 Denarne kazni

731 Prejete donacije iz tujine

22.124
4.750

711 Takse in pristojbine

0

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430 +
431)

703 Davki na premoženje
706 Drugi davki

730 Prejete donacije iz domačih virov

SKUPAJ ODHODKI
(40 + 41 + 42 + 43)

157.558

TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)

3727

II.

V tisoč
SIT
Zaključni
račun
za leto
2005

Stran

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna Evropske
unije

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Osilnica za leto 2005, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke Občine Osilnica
za leto 2005.
2. člen
Realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi
izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za
leto 2005 so znašali:

35 / 4. 4. 2006 /

Stran

VI.

C.
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440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih pravnih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v
svoji lasti

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Podčetrtek za leto 2005

0

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

1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Podčetrtek za leto
2005 sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

0

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILA DOLGA

0

550 Odplačila domačega dolga

0

IX.

Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99, 6/01 in
68/03) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 23. redni seji
dne 23. 3. 2006 sprejel

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)

XI.

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

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

90.730

A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHOD- v 000 SIT
KOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

667.936

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

330.801

DAVČNI PRIHODKI

235.711

700 Davki na dohodek in dobiček

116.503

70

71

Št. 001-438/04
Osilnica, dne 25. marca 2006

95.090

710 Udeležba na dobički in dohodki od
premoženja

17.168

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

43.843

714 Drugi nedavčni prihodki
72

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje os. sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja

73

74

–
74.356
4.165
–
–
4.165

730 Prejete donacije iz domačih virov

–

731 Prejete donacije iz tujine

–
332.970

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

332.970

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

596.451

40

TEKOČI ODHODKI

163.922

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

27.361

401 Prispevki delodajalca za socialno
varnost

4.373

403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

PODČETRTEK

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 79/01, 30/02 in 56/02) in 17. člena Statuta

862

PREJETE DONACIJE

402 Izdatki za blago in storitve

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Podčetrtek za leto 2005

2.704

TRANSFERNI PRIHODKI

Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l.r.

1469.

–

NEDAVČNI PRIHODKI

712 Denarne kazni

44.644

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

81.116

711 Takse in pristojbine

-90.730

4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2005 ter njihova realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v
posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.

38.092

704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki

0

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu
proračuna Občine Osilnica za leto 2005 v višini 90.730 tisoč
tolarjev se prenese v prihodke proračuna Občine Osilnica za
leto 2006 in se nameni investicijski porabi.

703 Davki na premoženje

41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

122.843
440
8.905
232.878
–
113.299

Uradni list Republike Slovenije
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

42

43

III.

Št.

16.647
102.932

414 Tekoči transferi v tujino

–

INVESTICIJSKI ODHODKI

145.929

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

145.929

INVESTICIJSKI TRANSFERI

53.722

430 Investicijski transferi

53.722

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

71.485

B)RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA

295

ZADOLŽEVANJE (500)

295

1.
Občina Podčetrtek daje soglasje k ceni pomoči na domu
za neposredno oskrbo, ki znaša 1.894,00 SIT na uro opravljene storitve.
2.
Cena storitve pomoč družini na domu za neposrednega
uporabnika, ki jo izvaja Center za socialno delo, se zniža za
subvencijo iz sredstev občinskega proračuna in za uporabnika znaša 947,00 SIT.
3.
Storitev javne službe pomoč družini na domu po ceni iz
2. točke tega sklepa lahko izkoristijo le upravičenci na podlagi
odločbe pristojnega Centra za socialno delo, ki določi tudi
obseg storitev.

Št. 032-009/2006
Podčetrtek, dne 24. marca 2006
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

–

ODPLAČILO DOLGA (550)

480

550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA

480

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VIII.)

71.300

X.

PRENOS SREDSTEV IZ LETA 2003

33.721

2. člen
Sredstva na računu ob koncu leta 2005 se prenesejo v
sklad Občine Podčetrtek za druge namene in se vključijo v
proračun Občine Podčetrtek za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-011/2006
Podčetrtek, dne 24. marca 2006
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

1470.

3729

SKLEP
o soglasju k ceni storitve pomoč družini na
domu

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII.

Stran

4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.

35 / 4. 4. 2006 /

Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini
na domu

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00,
26/01, 6/02, 110/02, 5/03 in 2/04), Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 36/02 in 107/02) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99, 6/01 in 68/03) je
Občinski svet Občine Podčetrtek na 23. redni seji dne 23. 3.
2006 sprejel

1471.

Sklep o zamenjavi nepremičnine, parc. št.
1871/2, k. o. Imeno, za parc. št. 998/1 in
parc. št. 1019/2, vse k. o. Imeno, ter ustanovitvi
javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 998/1
in parc. št. 1019/2

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99, 6/01 in 68/03), je Občinski
svet Občine Podčetrtek na 23. redni seji dne 23. 3. 2006
sprejel

SKLEP
o zamenjavi nepremičnine, parc. št. 1871/2,
k. o. Imeno, za parc. št. 998/1 in parc. št. 1019/2,
vse k. o. Imeno, ter ustanovitvi javnega dobra na
nepremičnini, parc. št. 998/1 in parc. št. 1019/2
I.
Nepremičnina, parc. št. 1871/2, pot, površine 632 m2,
last Občine Podčetrtek, Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek, se
zamenja za parc. št. 998/1, neplodno, površine 406 m2 in
parc. št. 1019/2, neplodno, površine 517 m2, solast Štampfer
Mihelce in Štampfer Milana, Ljubljanska cesta 102, 2000
Maribor.
II.
Po zamenjavi predmetnih nepremičnin se na nepremičnini, parc. št. 998/1 in parc. št. 1019/2, k. o. Imeno, vzpostavi
javno dobro, ki se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem
sodišču v Šmarju pri Jelšah.
III.
Nepremičnine se zamenjajo zaradi prestavitve cestnega
telesa parc. št. 1871/2, na zemljišče, parc. št. 998/1 in parc.
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št. 1019/2, vse k. o. Imeno, ki je po novem v funkciji javnega
dobra.
IV.
Zamenjava nepremičnin bo izvedena po postopku in na
način, ki ga določajo predpisi.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-001/2006
Podčetrtek, dne 24. marca 2006
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

RAVNE NA KOROŠKEM
1472.

Program priprave Občinskega lokacijskega
načrta za centralno čistilno napravo in
kolektor na območju Občine Ravne na
Koroškem

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in št. 8/03 – v nadaljevanju: ZUreP) in
16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 39/99, 61/01, 65/03) je Občinski svet Občine Ravne
na Koroškem na 28. redni seji dne 1. 3. 2006 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
Občinskega lokacijskega načrta za centralno
čistilno napravo in kolektor na območju Občine
Ravne na Koroškem
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju: OLN)
Obravnavano območje je v prostorskih sestavinah
planskih aktov občine (Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na
Koroškem za obdobje 1986–2000, dopolnitev 2004, ki je
objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/2004) opredeljeno za
potrebe izgradnje CČN.
Cilj izdelave in sprejemanja predmetnega lokacijskega
načrta je omogočiti skladen prostorski razvoj poselitvenih
območij občine z usklajevanjem gospodarskih, družbenih in
okoljskih vidikov.
Pravna podlaga za izdelavo lokacijskega načrta je ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02 in popravek št. 8/03) ter
Pravilnik o vsebini in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (MUV,
št. 86/2004).
S tem programom priprave se opredelijo programska
izhodišča lokacijskega načrta, nosilci urejanja prostora, ki
dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta, seznam potrebnih
strokovnih podlag ter način pridobitve strokovnih rešitev,
potrebnost in način pridobitve ustreznih geodetskih podlag,
roki za pripravo lokacijskega načrta in obveznosti v zvezi s
financiranjem lokacijskega načrta. V programu priprave je
opisan tudi postopek za pripravo in sprejem lokacijskega
načrta.
II. Predmet in programska izhodišča občinskega lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje
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Območje predvidene centralne čistilne naprave (v nada
ljevanju: CČN) se nahaja ob reki Meži, ok. 150 m dolvodno
od naselja Dobrije. Območje oklepata reka in železniška
proga.
Velikost območja urejanja OLN je približno 1 ha.
Predmet izdelave občinskega lokacijskega načrta je
prostorska ureditev območja CČN, kjer je predvidena izgradnja sekvenčne sarže (SBR) biološke naprave z aerobno
stabilizacijo blata. Predvidena je nitrifikacija in denitrifikacija
in kasneje po potrebi tudi kemijsko čiščenje fosforja.
CČN je postavljena na plato z ustreznimi nagibi za
odvajanje meteorne oziroma kontaminirane vode. Rob obodnih sten sekvenčnih bazenov sega 1,00 m nad osnovni
plato naprave. Predvidena je tudi izgradnja pritlične upravne
stavbe in transformatorske postaje. Območje čistilne naprave
je ograjeno.
Za zagotovitev prometne dostopnosti je treba izgraditi
priključek na regionalno cesto R II-226, prečkati reko Mežo
z novim mostom ter do lokacije zgraditi novo dostopno pot v
skupni dolžini 150 m.
Območje bo priključeno tudi na vodovod, elektroenergetsko omrežje in omrežje zvez.
Predmet izdelave občinskega lokacijskega načrta je tudi
umestitev glavnega kolektorja v koridorju med regionalno
cesto R II-226 in železniško progo ob reki Meži na zahodu
proti občini Prevalje, v koridorju med železniško progo in reko
Mežo v osrednjem delu kolektorja ter na vzhodu v smeri proti
naselju Dobrije, ponovno v koridorju med regionalno cesto
R II-226 in železniško progo ob reki Meži, do Centralne čistilne naprave pri naselju Dobrije.
Predmet izdelave je tudi urejanje prometne, komunalne
in energetske lokalne gospodarske javne infrastrukture v območju lokacijskega načrta in sosednjih komunalnih območjih,
v kolikor bo to, na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora,
potrebno.
III. Nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo
sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave OLN skladno z 29. členom ZureP-1 podati smernice
za njegovo pripravo, k drugemu dopolnjenemu predlogu pa
mnenje, so:
1. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo ARSO-sektor
za okolje, Vojkova 1, Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje Ljubljana, sektor za vode, Območna pisarna
Maribor; Krekova ul. 17, Maribor
3. Zavod RS za varstvo narave, Pobreška 20, Območna
enota Maribor
4. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Izpostava Dravograd
5. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Slovenj Gradec
6. Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo,
Kardeljeva ploščad 25
7. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje
8. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Izpostava
Maribor
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
10. Petrol Energetika Ravne d.o.o., Koroška cesta 14
11. Javno komunalno podjetje LOG d.o.o., Dobja vas
187
12. ELES-Elektro Slovenije d.o.o. Hajdrihova 2, Ljubljana
13. Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova cesta 12
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14. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade
11, Ljubljana
15. Telekom Slovenije, PE Maribor, Titova 38, Maribor
16. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, Maribor
17. Koroška ribiška družina, Ribiška pot 11, Dravograd
18. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za lovstvo in ribištvo
19. Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec
20. Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
Ravne na Koroškem.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v
30 dneh ne bo podal smernic, se bo štelo, da nima smernic,
pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki
jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo
veljavni predpisi in drugi pravni akti.
V primeru, če kdo od navedenih organov ali organizacij
v 30 dneh po prejemu zahteve o izdaji mnenja ne bo podal
mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko dokumentacijo soglaša.
Pripravljavec OLN je Občina Ravne na Koroškem.
Financer in naročnik lokacijskega načrta je Občina
Ravne na Koroškem.
Naročnik strokovnih podlag za izdelavo lokacijskega
načrta je Občina Ravne na Koroškem.
IV. Potrebne strokovne in zakonske podlage za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Strokovne podlage za načrtovanje predvidenih postopkov ureditve za obravnavano območje morajo temeljiti
na predpisih, analizah in strokovnih dognanjih o naravnih
lastnostih in ustvarjenih razmerah in zmogljivostih prostora
in okolja na obravnavanem območju, na analizah razvojnih
možnosti, na analizah medsebojnih učinkov posameznih
dejavnosti v prostoru.
Potrebne strokovne podlage zagotovi financer izdelave
OLN. Zagotoviti je potrebno naslednje strokovne podlage:
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1. za CČN:
– Idejne zasnove objektov
– Idejne zasnove novih komunalnih vodov
– Idejno zasnovo prometne, komunalne in energetske
infrastrukture ter omrežja zvez
– Podatke zemljiškega katastra
– Podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih
drugih stvarnih pravic
– Posebne strokovne podlage, ki se nanašajo na vplive na okolje
– Geološke raziskave terena o naravnih lastnostih
prostora na ureditvenem območju z geotehničnimi pogoji
temeljenja objektov in izvedbe utrjenih površin
– Po potrebi hidrološko mnenje.
2. za kolektor:
– Idejne zasnove novih komunalnih vodov
– Idejno zasnovo prometne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez
– Podatke zemljiškega katastra
– Podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih
drugih stvarnih pravic
V postopku priprave OLN se lahko določijo tudi morebitne druge strokovne podlage.
V. Geodetske podlage in način pridobitve
Za izdelavo lokacijskega načrta je potrebno izdelati katastrsko-topografski načrt v digitalni obliki, z natančnostjo,
ki ustreza merilu 1: 1000.
Načrt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Geodetske podlage zagotovi Občina Ravne na Koroškem.
VI. Postopek in roki za pripravo ter sprejemanje lokacijskega načrta oziroma posameznih faz in smernic za
načrtovanje
Postopek priprave in sprejemanje lokacijskega načrta
vodi pripravljavec prostorskega akta, to je občinska uprava
Občine Ravne na Koroškem.

Postopek bo potekal v naslednjih fazah in rokih:
– prva prostorska konferenca, ki jo skliče pripravljavec LN

najmanj 8 dni pred sprejemom »Programa priprave«

– izdelava gradiva za pridobitev smernic, ki ga pripravi izbrani načrtovalec LN

najmanj 7 dni pred sprejemom odločitve župana o izdelavi »Programa priprave«

– pridobivanje smernic za načrtovanje, za katere, vse nosilce
urejanja prostora, zaprosi pripravljavec LN

30 dni od zaprosila

– izdelava strokovnih podlag

v času pridobivanja smernic

– izdelava predloga OLN, ki ga izdela izbrani načrtovalec

največ 60 dni od pridobitve smernic in strokovnih podlag

– druga prostorska konferenca, ki jo skliče pripravljavec
OLN

najmanj 15 dni pred javno razgrnitvijo predloga OLN

– javna razgrnitev predloga lokacijskega načrta, ki jo objavi
župan

začne se 7 dni po objavi javne razgrnitve in traja 30 dni

– javna obravnava OLN, na kateri lahko občani, organi in
organizacije podajo pripombe, predloge in vprašanja v zvezi
s predlogom OLN

v času javne razgrnitve

– predaja pripomb in predlogov za dopolnitve OLN, ki jih
lahko podajo občani, organi in organizacije v času javne
razgrnitve v pisni obliki

najkasneje 7 dni po zaključeni javni razgrnitvi

Stran

3732 /

Št.

35 / 4. 4. 2006

Uradni list Republike Slovenije

– opredelitev načrtovalca do pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve, ki jih izbranemu načrtovalcu posreduje pripravljavec OLN

7 dni od predaje pripomb in predlogov

– stališča do pripomb in predlogov, ki jih potrdi župan

7 dni od prejema opredelitve načrtovalca

– izdelava dopolnjenega predloga LN, ki ga izdela izbrani
načrtovalec

15 dni od potrditve stališč župana

– pridobitev mnenj na dopolnjeni predlog LN, ki jih pridobi
izbrani načrtovalec od nosilcev urejanja prostora

30 dni od obrazložitve zahtevka

– sprejem predloga dopolnjenega OLN, ki ga obravnava in
sprejme Občinski svet Občine Ravne na Koroškem po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora

v skladu s poslovnikom za delo Občinskega sveta

– izdelava končnega elaborata, ki ga izdela izbrani načrtovalec po sprejemu Odloka o OLN na seji Občinskega sveta in
objavi v uradnem glasilu Občine

15 dni po objavi v Uradnem listu

VII. Financiranje priprave in sprejemanje lokacijskega
načrta
Izdelavo lokacijskega načrta oziroma postopke priprave,
izdelave, razgrnitve, javne objave in sprejemanja financira Občina Ravne na Koroškem.
VIII. Obrazložitev postopkov za pripravo in sprejem OLN
Obvestilo o nameravani pripravi OLN
Pripravljavec OLN je dne 22. 11. 2005 obvestil Ministrstvo
za okolje in prostor o nameravani pripravi OLN, z namenom,
da pridobi mnenje o morebitni potrebni izdelavi celovite presoje
vplivov na okolje. Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo odločbo št.: 35409-135/2005-JL, z dne 6. 1. 2006, iz katere izhaja,
da je v postopku priprave Občinskega lokacijskega načrta za
centralno čistilno napravo in kolektor na območju Občine Ravne na Koroškem potrebno izvesti postopek celovite presoje
njegovih vplivov na okolje.
Prva prostorska konferenca
Pripravljavec OLN skliče prvi zbor prostorske konference
najmanj osem dni pred sprejetjem programa priprave lokacijskega
načrta. Na prostorski konferenci se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva
in interesnih združenj ter organizirane javnosti, glede priprave
lokacijskega načrta oziroma predvidene prostorske ureditve.
Priprava gradiva in pridobitev smernic za izdelavo predloga OLN
Izbrani načrtovalec na osnovi razpoložljive prostorske
dokumentacije izdela gradivo za pridobitev smernic za načrtovanje oziroma izdelavo predloga lokacijskega načrta, z opisom
predvidenih posegov.
Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, da mu podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
S pozivom dostavi gradivo za pridobitev smernic in program
priprave.
Izdelava predloga OLN
Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in pridobljenih
smernic za načrtovanje izbrani načrtovalec pripravi predlog
lokacijskega načrta.
Druga prostorska konferenca
Pripravljavec lokacijskega načrta skliče drugi zbor prostorske konference najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo
lokacijskega načrta. Na prostorski konferenci se preverijo in
uskladijo predhodna priporočila, usmeritve in legitimni interesi
lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave lokacijskega načrta oziroma
predvidene prostorske ureditve.
črta

Javna razgrnitev in obravnava predloga lokacijskega na-

Predlog lokacijskega načrta se javno razgrne za 30 dni.
K predlogu se priloži tudi povzetek za javnost, izvleček iz planskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev,
obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta ter strokovne
podlage in povzetek sektorskih aktov in predpisov, ki so bili
upoštevani pri izdelavi lokacijskega načrta.
O razgrnitvi ter kraju in času obravnave pripravljavec javnost obvesti z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno običajen način, najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
V času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno
obravnavo.
Pripravljavec v času javne razgrnitve vodi zapisnik o podanih pripombah in predlogih.
Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
Načrtovalec se opredeli do priporočil, usmeritev in legitimnih interesov, izraženih na prostorski konferenci, ter pripomb
in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave.
Pripravljavec ob pomoči opredelitev načrtovalca zavzame
stališča do podanih pripomb in predlogov.
Izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta in
pridobitev mnenj
Na podlagi stališč, ki jih do pripomb in predlogov zavzame
pripravljavec, izdela načrtovalec dopolnjen predlog lokacijskega načrta.
Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, da podajo
mnenja k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta. Hkrati
jim pošlje tudi tiste dele dopolnjenega lokacijskega načrta, ki
se nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti.
Sprejem in objava OLN
Po pridobitvi mnenj pripravljavec posreduje v sprejem
občinskemu svetu dopolnjen predlog lokacijskega načrta, h
kateremu priloži svoja stališča, skupaj s pripombami in predlogi. Lokacijski načrt sprejme občinski svet z odlokom. Odlok se
objavi v Uradnem listu RS.
IX. Veljavnost programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati naslednji dan po objavi.
V primeru, ko je zaradi razlogov iz 32. člena ZUreP-1
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) potrebna druga javna razgrnitev in obravnava lokacijskega načrta, je treba pripraviti nov
program priprave lokacijskega načrta in opraviti nov postopek
njegove priprave.

Št. 350-03-004/2005-401
Ravne na Koroškem, dne 1. marca 2006
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko l.r.
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ROGAŠOVCI
1473.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Rogašovci za leto 2005

Na osnovi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo)
(ZLS-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05) ter 31. člena Statuta
Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03 in
88/05) je Občinski svet Občine Rogašovci na 23. redni seji
dne 24. 3. 2006 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Rogašovci za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Rogašovci za leto 2005, ki zajema bilanco prihodkov
in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja.
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

377.383.655,83

II. Skupaj odhodki

347.066.526,96

III. Proračunski presežek (I.-II.)

30.317.128,87

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
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Saldo sredstev na računih krajevnih skupnosti za leto
2005 v višini 27.184,03 SIT se prav tako prenaša v leto 2006
in skupaj s sredstvi iz preteklih let znaša 5.591.235,87 SIT.
3. člen
Saldo sredstev rezervnega sklada na dan 31. december
2005 v višini 6.427.423,48 SIT se prenese v leto 2006.
4. člen
Podrobnejši pregled prilivov in odlivov proračuna Občine Rogašovci za leto 2005 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0007/2006-01/03-6
Rogašovci, dne 27. marca 2006
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb l.r.

v SIT

I. Skupaj prihodki

35 / 4. 4. 2006 /

ROGATEC
1474.

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za
novorojence v Občini Rogatec

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 36/04, UPB1 in 21/06 – odl. US) in 16. člena Statuta
Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06) je Občinski
svet Občine Rogatec na 23. redni seji dne 27. 3. 2006 sprejel

IV. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev

3.756.644,00

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

1.000.000,00

VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev
(IV.-V.)

PRAVILNIK
o enkratni denarni pomoči za novorojence v
Občini Rogatec

2.756.644,00

I. SPLOŠNE DOLOČBE

2.687.499,96

1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence družinam oziroma roditeljem z območja
Občine Rogatec, določa upravičence, višino, pogoje in postopek za uveljavljanje dodelitve enkratne denarne pomoči.

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje
VIII. Odplačila dolga
IX. Povečanje sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

30.386.272,91

X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)

–2.687.499,96

XI. Neto financiranje
(VI.+VII.-VIII.-IX.= -III.)

–30.317.128,87

Znotraj te bilance prihodkov in odhodkov so zajeta in izkazana tudi sredstva krajevnih skupnosti za leto 2005 v višini:

Izvirni prihodki krajevnih skupnosti

2.367.013,30 SIT

Odhodki krajevnih skupnosti

2.339.829,27 SIT

Razlika med prihodki in odhodki

27.184,03 SIT

2. člen
Saldo sredstev na računu Občine Rogašovci za leto
2005 v višini 30.359.088,88 SIT se prenaša v leto 2006.
Skupni saldo nerazporejenih sredstev iz računov proračuna
na dan 31. 12. 2005 tako znaša 36.321.576,76 SIT in se
uporablja za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Rogašovci v letu 2006.

2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca (v nadaljevanju
pomoč) je enkratna družbena pomoč novorojenemu otroku, s
katero se družini oziroma roditeljem zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Višina pomoči po tem pravilniku znaša 20.000,00 SIT.
Poleg denarne pomoči prejme vsak novorojenec še knjigo.
O spremembi višine pomoči odloča Občinski svet Občine
Rogatec s sklepom.
Sredstva za izplačilo pomoči se zagotovijo v proračunu
Občine Rogatec.
II. POGOJI ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE
4. člen
Upravičenec do denarne pomoči po tem pravilniku je
eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije ter imata
stalno prebivališče v Občini Rogatec.
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V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do
denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec živi
in ima stalno prebivališče v Občini Rogatec.

mi objekti Drožanjska cesta v Sevnici, izdelovalca REGION,
projektivni biro Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250
Brežice.

5. člen
Občinska uprava, v sodelovanju z Matičnim uradom Rogatec, pošlje staršem novorojenca čestitko župana ob rojstvu
otroka in jih obvesti o njihovi pravici do denarne pomoči.

2. člen
Javna razgrnitev bo potekala od ponedeljka 10. 4. 2006
do vključno srede 10. 5. 2006:
– v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnic, v času uradnih ur;
– v prostorih Krajevne skupnosti Sevnica, Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica, v času uradnih ur.

6. člen
Pravico do pomoči upravičenec uveljavlja s pisno vlogo
na predpisanem obrazcu pri Občinski upravi Občine Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec. Rok za vložitev pisne vloge
je šest mesecev po rojstvu otroka. Po preteku tega roka se
vloga zavrže kot prepozna.
7. člen
K vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti:
– fotokopijo osebnega dokumenta upravičenca,
– izpisek iz rojstne matične knjige,
– številko transakcijskega računa upravičenca.
8. člen
Denarno pomoč se nakaže na transakcijski račun upravičenca na podlagi odločbe, ki jo izda občinska uprava Občine Rogatec. Zoper odločbo je možna pritožba, ki se vloži pri
županu Občine Rogatec. Denarno pomoč se nakaže najkasneje v 30 dneh po vročitvi dokončne odločbe.
III. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa za vse novorojence, rojene od 1. 1. 2006 dalje. Za rojene od 1. 1. 2006 do
uveljavitve tega pravilnika začne teči rok iz 6. člena z dnem
uveljavitve tega pravilnika.
Št. 0070-2/2006-24
Rogatec, dne 27. marca 2006
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

SEVNICA
1475.

Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega
lokacijskega načrta za gradnjo individualnih
stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti
Drožanjska cesta

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. 58/03 – ZZK-1), v nadaljnjem
besedilu: ZUreP – 1, ter 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo)
je župan Občine Sevnica dne 27. 3. 2006 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga občinskega
lokacijskega načrta za gradnjo individualnih
stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti
Drožanjska cesta
1. člen
Javno se razgrne predlog občinskega lokacijskega načrta za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajoči-

3. člen
Javna obravnava predloga občinskega lokacijskega načrta bo v četrtek, 20. 4. 2006, ob 18. uri v kulturni dvorani gasilskega doma Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica.
4. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni predlog podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani
organi, organizacije in posamezniki.
Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali v ustni
obliki na javni obravnavi ali kot zapis v knjigo pripomb in
predlogov na mestih javne razgrnitve do konca javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in stopi v veljavo z dnevom objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-0001/2004
Sevnica, dne 27. marca 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

1476.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodov Občine Sevnica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96 in 36/00), 40. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. člena
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno
prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na
27. redni seji dne 20. 3. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodov Občine Sevnica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodov Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 22/97, 71/98,
90/01 in 112/02) se v prvem in drugem členu črta besedilo
osme alinee.
2. člen
Spremeni se 10. člen tako, da se glasi: »V šolske okoliše javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica
spadajo naslednja naselja:
OŠ Blanca (samostojna šola): Blanca, Čanje, Dolnje
Brezovo, Kladje nad Blanco, Krajna Brda, Poklek nad Blanco, Selce nad Blanco, Trnovec – del P. O. št. 204.

Uradni list Republike Slovenije
Naselja iz Občine Krško:
Stranje nad Blanco – razen zaselka Zalog, Gorenji
Leskovec, Kališovec h. št. 8, 9, 21, Rožno h. št. 8 a, 9, 10
in od 41 do 56, Dobrova – zaselek Sobenk.
OŠ Boštanj (samostojna šola): Apnenik pri Boštanju,
Boštanj, Češnjice, Dedna Gora, Dolenji Boštanj, Jablanica,
Jelovec, Kompolje, Konjsko, Laze pri Boštanju, Log, Lukovec, Mala Hubajnica, Mrtovec, Novi Grad, Preska, Primož,
Radna, Rogačice, Šmarčna, Vrh pri Boštanju, Znojile pri
Studencu.
OŠ Krmelj (samostojna šola): Gabrijele, Gabrje – del
P.O. št. 203, 121, 122, Goveji Dol, Hinjce, Kamenica, Kamenško, Krmelj, Polje pri Tržišču – del P. O. št. 169, Spodnje Mladetiče, Vrhek – del P. O. št. 202.
OŠ Sava Kladnika Sevnica (matična šola): Drožanje,
Gornje Brezovo, Ledina, Lončarjev Dol, Metni Vrh, Mrzla
Planina, Orehovo, Orešje nad Sevnico, Pečje, Podgorica,
Podgorje ob Sevnični, Podvrh, Prešna Loka, Sevnica, Stržišče, Trnovec – del P. O. št. 189, 190, Vranje, Zabukovje
nad Sevnico, Žigrski Vrh, Žurkov Dol.
Podružnična šola Loka pri Zidanem Mostu: Breg, Čelovnik, Loka pri Zidanem Mostu, Okroglice, Račica, Radež,
Razbor, Slap, Šentjur na Polju, Žirovnica.
Podružnična šola Studenec: Arto, Brezovo, Dolnje Impolje, Dolnje Orle, Gornje Impolje, Gornje Orle, Hudo Brezje, Osredek pri Hubajnici, Ponikve pri Studencu, Rovišče pri
Studencu, Studenec, Velika Hubajnica, Zavratec.
OŠ Tržišče (samostojna šola): Drušče, Gabrje – del
P.O. št. 120, Jeperjek, Kaplja vas, Križ, Krsinji Vrh, Malkovec, Otavnik, Pavla vas, Pijavice, Polje pri Tržišču – del P.
O. št. 201, Skrovnik, Slančji Vrh, Spodnje Vodale, Škovec,
Telče, Telčice, Trščina, Tržišče, Vrhek – del P. O. št. 132,
Zgornje Mladetiče, Zgornje Vodale.
OŠ Milana Majcna Šentjanž (samostojna šola): Birna
vas, Budna vas, Cerovec, Hinje, Kal pri Krmelju, Kladje
pri Krmelju, Koludrje, Leskovec v Podborštu, Osredek pri
Krmelju, Podboršt, Srednik, Svinjsko, Šentjanž, Štajngrob,
Veliki Cirnik.
OŠ Ane Gale Sevnica (samostojna šola): Šolski okoliš
zavoda so vsa naselja iz območja občine Sevnica.«
3. člen
V 11. členu se črta besedilo drugega odstavka.
4. člen
V 25. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki
se glasita:
»Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je
za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa ga pridobiti najkasneje v enem letu
po začetku mandata.«
»Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz
prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.«
5. člen
V 26. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda
takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.«
6. člen
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:
»Ravnatelj se razreši pod pogoji in po postopku, ki je
določen za direktorja javnega zavoda, če z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ni drugače
določeno«.
7. člen
V 35. členu se na koncu besedila črta pika in se doda
besedilo: »in drugimi predpisi.«.

Št.
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8. člen
Z začetkom veljave tega odloka preneha veljati sklep
o določitvi šolskih okolišev javnih vzgojno – izobraževalnih
zavodov Občine Sevnica, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 90/01.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-0002/2006
Sevnica, dne 20. marca 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

1477.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban
Sevnica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96 in 36/00), 40. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. člena
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno
prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na
27. redni seji dne, 20. 3. 2006, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban
Sevnica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban
Sevnica (Uradni list RS, št. 22/97, 32/97 in 71/98) se v prvem
odstavku 13. člena besedi »enajstega meseca« nadomestita
z besedami »prvega leta starosti«.
2. člen
V 25. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se
glasita:
»Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je
za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa ga pridobiti najkasneje v enem letu
po začetku mandata.
Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz
prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.«
V drugem odstavku istega člena se besedi »štiri leta«
nadomestita z besedama »pet let«.
3. člen
V 26. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda
takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.«
4. člen
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:
»26.a člen
Ravnatelj se razreši pod pogoji in po postopku, ki je
določen za direktorja javnega zavoda, če z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ni drugače
določeno.«.
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5. člen
V 32. členu se na koncu besedila črta pika in se doda
besedilo: »in drugimi predpisi.«.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-0026/2006
Sevnica, dne 20. marca 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

1478.

Uradni list Republike Slovenije
iz vlaknasto cementnih plošč in stekla, možna pa je tudi izvedba klasičnega ometa. Skladiščni in proizvodni objekti se
lahko obložijo s prefabriciranimi fasadnimi paneli iz jeklene
profilirane pločevine. Možna pa je tudi kombinacija navedenih fasadnih oblog.«
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2006
Sevnica, dne 20. marca 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter
16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05
– uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 20. 3. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list RS,
št. 70/94, 46/03).
2. člen
V 18. členu Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka
o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list
RS, št. 46/03) se črta zadnji stavek in nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi:
»Predvideni objekti v obstoječem stanovanjskem območju se gradijo maksimalne višine pritličje + nadstropje +
podstrešje. Predvideni objekti na ostalem območju urejanja
se gradijo maksimalne višine pritličje + 2 x nadstropje +
podstrešje.«
3. člen
V 19. členu Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka
o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list
RS, št. 46/03) se črta prvi odstavek in nadomesti z novim
odstavkom, ki se glasi:
»Strehe so v osnovi dvokapnice ali večkapnice z možnostjo kombinacij ostalih oblik streh, katerih skupna površina ne presega ½ površine osnovne strešine. Naklon osnovne
strešine bo 30º–40º, pri ostalih oblikah streh je dovoljena
izvedba strešine nizkega naklona. Pri proizvodnih, poslovnih
in skladiščnih objektih na celotnem območju sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta je dovoljena izvedba dvokapnih, enokapnih in ravnih streh s svetlobnimi trakovih in
kupolami nizkega naklona. Pri nizkih naklonih je lahko streha
skrita za masko.«
4. člen
V 20. členu Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka
o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list
RS, št. 46/03) se za prvim odstavkom doda novi odstavek,
ki se glasi:
»Na celotnem območju zazidalnega načrta se pri objektih lahko fasade obložijo s fasadnimi prefabriciranimi elementi

1479.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter
16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05
– uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 20. 3. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem
načrtu IC INES Sevnica ZN 31
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni v 3. členu navedeni elaborat Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica
ZN 31 (Uradni list SRS, št. 48/87).
2. člen
V elaboratu ZN 31, št. 1638/U-87, september 1987, v
točki 2.3. Funkcionalne in oblikovalske rešitve predvidenih
objektov in naprav, se nadomesti besedilo drugega odstavka
z novim, ki se glasi:
»Objekti od 1 do 6 in 8 do 10 so montažne ali klasične
izvedbe, podolgovate tlorisne zasnove, širine do 20 m, višine objekta do kapi maks. 10 m. Lahko so tlorisno razgibani
glede na konfiguracijo oziroma boljšo izkoriščenost terena.
Strehe so dvokapne s temno kritino z možnostjo podaljšane
strešine v prečni smeri. Fasada je svetle barve, klasična ali
izvedena s prefabriciranimi fasadnimi elementi. Smer slemena je sever – jug, z nagibom strehe do 20°. Hale so pritlične
ali dvoetažne, odvisno od zahteve investitorjev. Ureditev
gradbene parcele mora zagotoviti funkcionalne potrebe glede na tehnologijo proizvodnje in velikosti objekta vključno
s parkirnimi in ostalimi manipulativnimi površinami. Faktor
zazidanosti gradbene parcele (z), znotraj območja urejanja
je maks. 0,8, skladno z Uredbo o prostorskem redu Slovenije
(Uradni list RS, št. 122/04).«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0002/2006
Sevnica, dne 20. marca 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1480.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini
Sevnica

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Sevnica na 27. redni seji dne 20. 3. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini
Sevnica
1. člen
V 4. členu Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev
iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni list, RS, št. 44/04) se za
besedno zvezo »odpiranje novih delovnih mest« doda novo
besedilo: »ter usposabljanje …«.
2. člen
V 7. členu se doda novo besedilo, in sicer:
5. IZOBRAŽEVANJE USPOSABLJANJA
Namen:
– pridobitev posebnega in splošnega znanja,
– pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja, ki je
uporabljivo na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu.
Pogoji:
– na podlagi javnega razpisa,
– občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi zahtevanih dokazil.
Višina pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov pri splošnih
usposabljanjih,
– v višini do 50% upravičenih stroškov pri posebnih
usposabljanjih.
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije za posameznike, ki se usposabljajo,
– stroški inštruktorja,
– ostali tekoči stroški.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja se od 1. januarja 2006 dalje.
Št. 300-0001/2006
Sevnica, dne 20. marca 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

1481.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o finančnih intervencijah za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v
Občini Sevnica

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 20. 3. 2006
sprejel

Št.

35 / 4. 4. 2006 /

Stran

3737

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja v Občini Sevnica
1. člen
V 3. členu Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Sevnica
(Uradni list RS, št. 44/04) se črtajo druga, četrta in šesta
alinea in se sedaj glasijo:
»Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva v Občini Sevnica se finančna sredstva usmerjajo v:
– pridobitev in izboljšanje kmetijskih zemljišč ter njihove
dostopnosti,
– celovit razvoj kmetijstva z zagotovitvijo ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja (tečaji, predavanja, strokovne ekskurzije),
– sofinanciranje prevoza mleka,
– investicijska vlaganja in tehnološke posodobitve na
kmetijah ter razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč,
– podpora vzreji in ohranjanju kvalitetne in zdrave
osnovne črede plemenske živine v kmečki reji,
– projekte celostnega razvoja podeželja,
– druge ukrepe za razvoj in spodbujanje kmetijstva.«
2. člen
V 4. členu se spremeni prvi odstavek, ki se sedaj glasi:
»Upravičenci do interventnih sredstev so pravne in fizične osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini
Sevnica ali pravne in fizične osebe, ki izvajajo kmetijsko
dejavnost na območju Občine Sevnica ter društva, katerih
delovanje vključuje območje Občine Sevnica.«
3. člen
V 7. členu se točka 2.1. se spremeni in dopolni tako,
da se glasi:
»Namen:
Finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih strok iz Občine Sevnica, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči
prevzemniki kmetij.
Pogoji:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– potrdilo o rednem vpisu,
– izkaz učnega uspeha predhodnega šolskega leta,
– potrdilo Zavoda za zaposlovanje o neprejemanju oziroma neupravičenosti do republiške štipendije
– potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije za
predhodno leto,
– kopija subvencijskih obrazcev: A, B, C, D.
Višina pomoči:
– štipendija znaša mesečno do 40.000,00 SIT tako za
dijake kot študente.«
4. člen
V 7. členu se črta točka 2.2.
5. člen
V 7. členu se spremeni in dopolni točka 2.3, tako da se
sedaj glasi:
»Namen:
Sredstva so namenjena predvsem promociji sevniškega
kmetijstva (sejmi, razstave, prireditve, povezane s kmetijsko
dejavnostjo) na prireditvah doma in v tujini.
Pogoji:
Do sredstev so upravičena društva in organizacije ter
fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in izpolnjujejo naslednje pogoje:
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– društvo s področja kmetijstva in gozdarstva mora biti
registrirano pri Upravni enoti Sevnica,
– fizične osebe – kmetje, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in jim kmetijska dejavnost pomeni glavni ali dopolnilni vir dohodka,
– finančno ovrednoten promocijski projekt,
– račun o izvedenem delu in nalogah,
Višina pomoči:
– višina sredstev se določi na podlagi ocene pomembnosti promocije oz razstave, izdelanega stroškovnika in
razpoložljivih sredstev, vendar ne več kot 50% upravičenih
stroškov, ki so izkazani na podlagi računov,
– višina sredstev za izdelavo reklamnega biltena do
50%.
Upravičeni stroški:
– najem stojnice na predstavitvah, demonstracije, kotizacija in drugo,
– strošek izdelave reklamnih biltenov.«
6. člen
V 7. členu se dopolni točka 2.4. Predavanja in ostala
izobraževanja, in sicer se doda pri višini pomoči pod drugo
alinejo in se glasi:
»– društvom se krijejo do 100% stroški izobraževanja
(samo strošek predavatelja)«.
7. člen
Točka 3.1. se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Višina pomoči:
Sofinanciranje je v višini do 50% upravičenih stroškov,
in sicer:
I. 	 stopnja (najmanj zahteven sofinanciranje
poseg):
60.000,00 SIT/ha,
II. stopnja (zahtevnejši
sofinanciranje
poseg):
90.000,00 SIT/ha,
III. stopnja (najzahtevnejši
sofinanciranje
		poseg):
140.000,00 SIT/ha«.
8. člen
Točka 3.2. se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Višina pomoči:
Sofinanciranje je v višini do 50% upravičenih stroškov,
in sicer:
Pašniki za govedo: sofinanciranje 35.000,00 SIT/ ha,
Pašniki za drobnico: sofinanciranje 40.000,00 SIT/ ha«.
9. člen
Točka 3.3. se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Višina pomoči:
Sofinanciranje je v višini do 50% upravičenih stroškov,
in sicer:
Višina podpore: do 60.000,00 SIT/ha.«
10. člen
V 7. členu se črtajo točke 5 in 7.
11. člen
V 7. členu se pod zaporedno številko 11. doda namen:
Namen:
Sofinanciranje stroškov izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI projekti) ter sofinanciranje stroškov pridobivanja dovoljenj za gradnjo gospodarskih objektov za rejo
živali, skladiščenje ter za predelavo sadja in zelenjave in
sofinanciranje stroškov poslovnega načrta za kmetijo, sofinanciranje izgradnje proti točnih sistemov, sofinanciranje gradnje gospodarskih in pomožnih objektov, ki služijo kmetijski
dejavnosti; sofinanciranje nakupa hlevske in druge opreme
za potrebe v živinorejski pridelavi in predelavi, sofinanciranje kletarske opreme, hladilnih sistemov, nakup specialne
mehanizacije ter sofinanciranje ureditve gnojišč in greznic v
skladu s predpisi.

Uradni list Republike Slovenije
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 330-0002/2006
Sevnica, dne 20. marca 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

1482.

Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju
mladinskih programov in projektov v Občini
Sevnica

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in
16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05
– uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 20. 3. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o vrednotenju in sofinanciranju mladinskih
programov in projektov v Občini Sevnica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki
za vrednotenje in razdelitev sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Sevnica.
2. člen
Iz proračuna Občine Sevnica se sofinancirajo programi
in projekti, ki se izvajajo v Občini Sevnica in so namenjeni
krepitvi in širitvi vrednot demokracije med mladimi, spodbujanju osebne avtonomije mladih in njihovi socialni integraciji
ter druženju in uresničevanju njihovih interesov.
Občina Sevnica bo sofinancirala predvsem naslednje
programe oziroma projekte za mladino:
– programe oziroma projekte, ki spodbujajo kulturo izražanja mladih, kreativno ustvarjanje ter učinkovito izrabo
prostega časa;
– programe oziroma projekte, ki spodbujajo k strpnosti,
nenasilju med in nad mladimi;
– programe in projekte za preprečevanje zlorabe drog
in drugih nevarnih substanc;
– programe oziroma projekte mladinskega prostovoljnega dela;
– raziskovalno dejavnost mladih;
– informiranje in svetovanje mladim.
3. člen
V proračunu Občine Sevnica se za posamezno leto
določi višina sredstev, namenjena sofinanciranju mladinskih
programov in projektov.

so:

nica.

4. člen
Izvajalci, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika,
– društva, klubi in njihove zveze in
– druge nevladne organizacije.
Izvajalci morajo biti registrirani na območju Občine Sev-

Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso
namenjena sofinanciranju programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska ali pogodbena
obveznost).

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero
se prijavljajo;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih
aktivnosti;
– programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini
Sevnica (mladi do 26 let).
6. člen
Sofinanciranje mladinskih programov in projektov se
izvede na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa.
Javni razpis se objavi v javnih glasilih in na spletni strani
Občine Sevnica.
7. člen
Javni razpis mora biti objavljen v skladu z veljavno
zakonodajo.
8. člen
Vrednost sofinanciranja mladinskih programov in projektov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v
občinskem proračunu za področje mladinske dejavnosti.
9. člen
Postopek javnega razpisa vodi štiričlanska komisija, ki
jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo: dva predstavnika občinske uprave, predsednik in član odbora za otroško varstvo
in šolstvo. Komisija pripravi vrednotenje programov v skladu
z merili tega pravilnika.
Komisija seznani odbor za otroško varstvo in šolstvo z
razdelitvijo sredstev.
Sklep o sofinanciranju programov izda, na podlagi
predloga komisije, Oddelek za družbene dejavnosti Občine
Sevnica.
10. člen
Zoper sklep o dodelitvi sredstev je v roku 15 dni po
prejemu možno pri županu vložiti pritožbo.
11. člen
Župan z izbranimi izvajalci mladinskih programov in projektov sklene pogodbo, ki med drugim opredeljuje realizacijo
programov in projektov, višino in namen sofinanciranja ter
način nadzora nad porabo proračunskih sredstev.
12. člen
Komisija bo pri dodeljevanju sredstev upoštevala naslednja merila in kriterije:
1. PREGLEDNOST – cilji in namen projekta ali programa so jasno opredeljeni glede na prijavljeni program – do
10 točk;
2. DELEŽ SREDSTEV IZ DRUGIH VIROV za izvedbo
programa oziroma projekta:
30–50% – 5 točk,
51–70% – 10 točk,
nad 70% – 15 točk;
3. ŠTEVILO MLADIH, vključenih v program ali projekt
– do 15 točk;
4. CILJNA POPULACIJA – program ali projekt vključuje
mlade z manj priložnostmi – do 10 točk;
5. REFERENCE izvajalca pri izvajanju programov in
projektov za mlade – do 15 točk;
6. INOVATIVNOST programa ali projekta in inovativnost
pristopa k reševanju problemov (program oziroma projekt
neposredno ne posnema že izvedenih programov oziroma
projektov ter vsebuje drugačen pristop k reševanju problemov) – do 10 točk;
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7. PREVENTIVNOST – program oziroma projekt je preventivne narave – do 10 točk;
8. DOSTOPNOST – program ali projekt zajema oziroma
vključuje mladino iz dela ali iz celotne občine – do 10 točk;
9. EKONOMIČNOST – program ali projekt ima realno
finančno konstrukcijo (opredeljeni viri financiranja in stroški)
– do 10 točk;
10. KONTINUIRANOST – program ali projekt se izvaja
daljše časovno obdobje – do 15 točk;
11. TRADICIONALNOST PROGRAMA – vsakoletna
izvedba programa ali projekta – do 15 točk.
Programi lahko prejmejo 135 točk. Iz nadaljnje obravnave so izključeni programi, ki ne dosežejo vsaj 60 točk.
Programi izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo
iz kateregakoli drugega javnega razpisa Občine Sevnica,
ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih tega pravilnika.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 610-0001/2006
Sevnica, dne 20. marca 2003
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

1483.

Sklep o potrditvi mandata člana občinskega
sveta

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo),
24. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05
– uradno prečiščeno besedilo), pravnomočnega ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Sevnica o prenehanju mandata člana občinskega sveta Branka Kelemine, št.
00607-0004/05 z dne 2. 6. 2006 in ugotovitvenega sklepa
Občinske volilne komisije št. 00607-0004/2005 z dne 27. 2.
2006 je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne
20. 3. 2006 sprejel

SKLEP
o potrditvi mandata člana občinskega sveta
1. člen
Članu Občinskega sveta Občine Sevnica Branku Kelemini, roj. 20. 8. 1952, stanujočemu na naslovu Blanca 48,
p. Blanca, ki je bil na lokalnih volitvah leta 2002 izvoljen na
listi kandidatov Socialdemokratske stranke (SDS), je 6. 2.
2006 prenehal mandat.
2. člen
Za preostanek mandatne dobe v Občinskem svetu Občine Sevnica se mandat potrdi Zoranu Cvaru, roj. 3. 10.
1958, stanujočemu na naslovu Loka pri Zidanem Mostu 27,
p. Loka pri Zidanem Mostu, ki je naslednji kandidat z iste liste
(novo imenovane) Slovenske demokratske stranke (SDS) na
lokalnih volitvah 2002 in je 15. 2. 2006 podal pisno izjavo o
sprejemu mandata člana občinskega sveta.
3. člen
Član občinskega sveta iz 2. člena tega sklepa nastopi
mandat z dnem sprejema tega sklepa, to je 20. 3. 2006.
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4. člen
Sklep o potrditvi mandata člana občinskega sveta začne
veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-0001/2006
Sevnica, dne 20. marca 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

1484.

Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije
Občine Sevnica

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Razlogi za pripravo so določeni v 171. členu Zakona o
urejanju prostora, ki pravi, da: »Občine pričnejo s pripravo
strategije prostorskega razvoja občine po uveljavitvi strategije prostorskega razvoja Slovenije, s pripravo prostorskega
reda občine pa po uveljavitvi prostorskega reda Slovenije v
skladu z Zakonom o urejanju prostora in ju morajo sprejeti
najkasneje v 3 letih po sprejemu strategije prostorskega
razvoja Slovenije.«
Strategija prostorskega razvoja Slovenije je začela veljati 20. 7. 2004, prostorski red Slovenije pa 13. 11. 2004.
3. člen
S tem so podani vsi razlogi za začetek priprave strategije prostorskega razvoja Občine Sevnica in prostorskega
reda Občine Sevnica.

Na podlagi 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB) je Občinska volilna komisija Občine Sevnica na korespondenčni seji dne 27. februarja
2006 sprejela naslednji

4. člen
O pripravi strategije prostorskega razvoja Občine Sevnica
in prostorskega reda Občine Sevnica se obvestijo sosednje občine, kot je določeno v 68. členu Zakona o urejanju prostora.

UGOTOVITVENI SKLEP

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

1.
Občinska volilna komisija Občine Sevnica ugotavlja:
– da je Branku Kelemina dne 6. 2. 2006 prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Sevnica v skladu z
ugotovitvenim sklepom Občinskega sveta Občine Sevnica s
št. 00607-0004/2005, z dne 6. 2. 2006, ki je dne 21. 2. 2006
postal pravnomočen;
– da je mandat člana Občinskega sveta Občine Sevnica prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Slovenske demokratske stranke Zorana Cvara, rojenega 3. 10.
1958, stanujočega Loka pri Zidanem Mostu 27, p. Loka pri
Zidanem Mostu, ki je dne 15. 2. 2006 podal izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Sevnica.
2.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št 00607-0004/2005
Sevnica, dne 27. februarja 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Sevnica
Petra Pozderec l.r.

1485.

Sklep o začetku priprave strategije
prostorskega razvoja Občine Sevnica in
prostorskega reda Občine Sevnica

Na podlagi 67. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) ter 9. in
37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05
– uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 20. 3. 2006 sprejel

SKLEP
o začetku priprave strategije prostorskega
razvoja Občine Sevnica in prostorskega reda
Občine Sevnica
1. člen
S tem sklepom se začnejo priprave za pripravo in sprejem strategije prostorskega razvoja Občine Sevnica in prostorskega reda Občine Sevnica.

Št. 35005-0002/2005
Sevnica, dne 20. marca 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

1486.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS in 111/05 – odločba
US) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 20. 3. 2006 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo
št. 667/2, cesta v izmeri 315 m², parcelo št. 667/3, cesta v izmeri
112 m², in parcelo št. 667/4, cesta v izmeri 101 m², ki so pripisane v zemljiško knjižnem vložku št. 292, vse k.o. Blanca.
2. člen
Nepremičnine, ki so navedene v 1. členu tega sklepa,
prenehajo imeti značaj javnega dobra in se parcele št. 667/2,
667/3 in 667/4 odpišejo iz zemljiško knjižnega vložka št. 292,
k.o. Blanca, in se zanje v isti k.o. odpre nov vložek, nato pa
se pri novem vložku vknjiži lastninska pravica na ime OBČINA SEVNICA, Glavni trg 19/a, p. Sevnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0007/2006
Sevnica, dne 20. marca 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1487.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05
– popravek, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS in 111/05 – odločba US) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski
svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 20. 3. 2006
sprejel
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46502-0024/2005
Sevnica, dne 20. marca 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo št. 1145, pot v izmeri 2800 m², parcelo št. 1146, pot v
izmeri 1917 m², parcelo št. 1148, pot v izmeri 10750 m², parcelo št. 1160, pot v izmeri 9315 m², in parcelo št. 1163, pot v
izmeri 2664 m², ki so pripisane v zemljiško knjižnem vložku
št. 686, vse k.o. Cerovec.
2. člen
Nepremičnine, ki so navedene v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra in se parcele
št. 1145, 1146, 1148, 1160 in 1163 odpišejo iz zemljiško
knjižnega vložka št. 686, k.o. Cerovec, in se zanje v isti
k.o. odpre nov vložek, nato pa se pri novem vložku vknjiži
lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19/a,
p. Sevnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0011/2006
Sevnica, dne 20. marca 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

1488.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS in 111/05 – odločba
US) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 20. 3. 2006 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

ŠMARJE PRI JELŠAH
1489.

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih
sredstev za pospeševanje zaposlovanja v
Občini Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami),
16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št.
41/99, 91/01) določb Zakona o spremljanju državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 37/04) je Občinski svet Občine Šmarje pri
Jelšah na 23. redni seji dne 26. 1. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje zaposlovanja v Občini Šmarje pri
Jelšah
1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, instrumenti, pogoji in postopki dodeljevanja proračunskih sredstev za namen pospeševanje zaposlovanja v Občini Šmarje
pri Jelšah (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se zagotavljajo
iz sredstev občinskega proračuna za tekoče leto.
3. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja po tem pravilniku se lahko dodelijo, če predstavljajo spodbudo za izvedbo namena iz 1. člena pravilnika oziroma so zanj nujno
potrebna.
4. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so gospodarski subjekti, ki imajo svoj sedež v občini. Za gospodarske
subjekte se po tem pravilniku štejejo majhne družbe in samostojni podjetniki posamezniki. Prejemnik sredstev je lahko
tudi fizična oseba, kadar se samozaposluje in ima stalno
prebivališče v občini.

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo št. 1276, pot v izmeri 153 m², ki je pripisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 836, k.o. Goveji dol.

5. člen
Do sredstev po tem pravilniku niso upravičene družbe, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v finančnih težavah in prejemajo državno pomoč
za premostitev teh težav.

2. člen
Nepremičnina, ki je navedena v 1. členu tega sklepa,
preneha imeti značaj javnega dobra in se parcela št. 1276
odpiše iz zemljiško knjižnega vložka št. 836, k.o. Goveji dol,
in se zanjo v isti k.o. odpre nov vložek, nato pa se pri novem
vložku vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica,
Glavni trg 19/a, p. Sevnica.

6. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot
nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:
– samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje RS – Urad za delo Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju
RZZ) prijavljena kot brezposelna oseba,
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– zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je bila na RZZ
prijavljena kot brezposelna oseba, če ima taka zaposlitev za
posledico neto povečanje delovnih mest.
7. člen
Višino subvencije določi odbor za gospodarstvo v skladu s sprejetim proračunom za tekoče leto in se navede v
razpisu.
8. člen
Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati za pridobitev
sredstev, so:
– novo zaposlena oseba mora biti državljan Republike
Slovenije in imeti stalno bivališče v občini,
– novo zaposlena oseba mora biti prijavljena na RZZ
najmanj tri mesece pred dnem zaposlitve,
– da je zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v tekočem koledarskem letu,
– da ima prejemnik sredstev sedež dejavnosti na območju občine,
– da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje
delovnih mest,
– zaposlitev je potrebno ohraniti za nedoločen čas.
Prednost pri pridobivanju sredstev imajo dolgotrajno
brezposelne osebe, težje zaposljive osebe (starejši nad
50 let, mladi do 26 let, invalidi), osebe, ki niso pridobile sredstev iz drugih javnih virov, in osebe, ki se bodo zaposlile v
deficitarnih poklicih regije.
9. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se dodeljujejo
na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan občine na
krajevno običajen način.
10. člen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje
zaposlovanja mora vsebovati:
– skupen znesek sredstev, namenjenih za pospeševanje zaposlovanja,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– višino subvencije, ki jo po tem razpisu lahko pridobijo
upravičenci,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo podan sklep o odobritvi sredstev.
11. člen
Vlagatelj mora k vlogi predložiti naslednja dokazila:
– potrdilo RZZ, da je oseba, za katero se uveljavlja
subvencija, registrirana najmanj 3 mesece kot brezposelna
oseba,
– potrdilo organa za notranje zadeve Upravne enote
Šmarje pri Jelšah o stalnem prebivališču,
– dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1),
– priglasitveni list (za s.p.) ali izpisek iz sodnega registra oziroma odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
registrirane dejavnosti po področnem zakonu,
– potrdilo, da vlagatelj ni v postopku stečaja ali likvidacije.
12. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema komisija, ki jo imenuje župan občine. Vloge praviloma pregleda v roku, določenem v razpisu.
13. člen
Sklep o dodelitvi sredstev za pospeševanje zaposlovanja sprejme župan na podlagi predloga komisije.
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14. člen
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo. Kontrolo nad izvajanjem pogodb
opravlja organ občinske uprave, pristojen za gospodarstvo.
15. člen
Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, in izpolnitev obveznosti iz pogodb mora preveriti organ
občinske uprave, pristojen za gospodarstvo.
16. člen
Če se delovno razmerje, sofinancirano na podlagi tega
pravilnika, prekine prej kot v treh letih od dneva sklenitve
pogodbe, mora prejemnik subvencije zaposliti drugo brezposelno osebo pod enakimi pogoji ali vrniti sredstva občine
v roku 30 dni po prekinitvi delovnega razmerja. Morebitni
krivdni razlog na strani zaposlenega, za katerega so bila
pridobljena finančna sredstva po tem pravilniku, pri prekinitvi
delovnega razmerja ne vpliva na obveznost delodajalca, da
zaposli drugo brezposelno osebo oziroma da vrne sredstva
občine. Znesek, ki ga mora prejemnik subvencije vrniti, se
poveča za obrestno mero, določeno v pogodbi. V primeru
zamude pri vračilu je prejemnik subvencije dolžan plačati
zakonite zamudne obresti. V primeru, da gre gospodarski
subjekt v stečaj, se terjatev prijavi v stečajno maso.
17. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil
druga določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega
občinskega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih
sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za
obdobje od dneva nakazila dalje.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Šmarje pri Jelšah
(Uradni list, št. 54/05).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-7/2006
Šmarje pri Jelšah, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

1490.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Šmarje pri Jelšah za leto 2005

Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94 in 45/97 – odl. US 56/97), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 114. člena Statuta
Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01),
je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 24. seji dne
23. 3. 2006 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Šmarje
pri Jelšah za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2005, ki zajema vse prihodke in odhodke.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. člen
Prihodki in odhodki proračuna, račun finančnih terjatev
in naložb ter račun financiranja so bili realizirani v naslednji
višini:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov
I.

70

71

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

577.371

700 Davki na dohodek in dobiček

403.823

703 Davki na premoženje

90.766

704 Domači davki na blago in storitve

82.782

712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev

74

62.133
4.835
598
42
36.424

KAPITALSKI PRIHODKI

67.143

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

66.802
341

TRANSFERNI PRIHODKI

670.132

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

670.132

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

347.306

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

105.374

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

41

42

114.167

430 Investicijski transferi

114.167

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I-II)

105.998

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 75
(750+751+752)

1.733

752 Kupnine iz naslova privatizacije

1.733

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV 44 (440+441+442)

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV
(IV – V)

1.733

104.032

714 Drugi nedavčni prihodki

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja

3743

INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.418.678

DAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

72

Proračun
leta

681.403

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
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1.312.680

18.109
212.964

403 Plačila domačih obresti

3.359

409 Rezerve

7.500

TEKOČI TRANSFERI

625.355

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

340.764

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

57.477

413 Drugi tekoči domači transferi

227.114

INVESTICIJSKI ODHODKI

225.852

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

225.852

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (50)

27.848

500 Domače zadolževanje

27.848

ODPLAČILA DOLGA (55)

11.067

550 Odplačila domačega dolga

11.067

VIII.
IX.

POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX)

124.512
16.781
–105.998

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
31. 12. PRETEKLEGA LETA

46.525

3. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2005
je prikazan v splošnem in posebnem delu proračuna, ki sta
sestavni del tega odloka.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0009/2006
Šmarje pri Jelšah, dne 27. marca 2006
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

1491.

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve pomoč na domu, ki jo je sprejel Svet
Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je na podlagi 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu
(uradno prečiščeno besedilo ZSV-UPR1, Uradni list RS,
36/04), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02) in
16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS,
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št. 41/99, 91/01) na 24. redni seji dne 23. 3. 2006 sprejel
naslednji

SKLEP
I.
Občina Šmarje pri Jelšah daje soglasje k ceni socialno
varstvene storitve pomoč na domu, ki jo je sprejel Svet Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah.
II.
Cena storitve pomoč na domu na podlagi 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev znaša 3.038,00 SIT na efektivno uro. Cena se zniža
za subvencijo iz sredstev proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za vodenje storitve za 553,00 SIT na uro in za subvencijo
iz sredstev proračuna Republike Slovenije ter Občine Šmarje
pri Jelšah v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja
za 813,00 SIT na uro. Po odbitih subvencijah znaša cena
1.672,00 SIT na efektivno uro.
III.
Občina Šmarje pri Jelšah bo ceno storitve pomoč družini na domu na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu
še dodatno subvencionirala iz sredstev proračuna občine v
višini 836,00 SIT, tako da končna cena za uporabnike storitve
znaša 836,00 SIT na efektivno uro.
IV.
Zaradi specifičnosti terena zagotavlja občina še dodatna sredstva za kritje stroškov kilometrine izvajalk največ do
višine 100.000,00 SIT mesečno.

Uradni list Republike Slovenije
postopki izvrševanja proračuna, upravljanje z občinskim premoženjem in dolgovi, obseg zadolževanje občine in druga
vprašanja.
Z občinskim proračunom se zagotavljajo sredstva za
financiranje javne porabe v Občini Tišina za leto 2006.
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

70

71

72

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.
73

TIŠINA
1492.

Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02)
in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99,
77/02) je Občinski svet Občine Tišina na 26. seji dne 29. 3.
2006 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Tišina za leto 2006
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Tišina za leto
2006 (v nadaljevanju: proračun) določa višina proračuna,

708.693

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

275.746

DAVČNI PRIHODKI

216.613

700 Davek na dohodek in dobiček

168.885

703 Davki na premoženje

21.411

704 Domači davki na blago in storitve

26.316

NEDAVČNI PRIHODKI

59.133
7.497

711 Takse in pristojbine

1.738
78

713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev

32.619

714 Drugi nedavčni prihodki

17.201

KAPITALSKI PRIHODKI

4.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja

4.000

PREJETE DONACIJE

2.700

730 Prejete donacije iz domačih virov

2.700

731 Prejete donacije iz tujih virov
74

0

710 Udeležba na dobičku in odhodki
od premoženja
712 Denarne kazni

VI.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
Št. 03212-0014/2006
Šmarje pri Jelšah, dne 28. marca 2006

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

706 Drugi davki

V.
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep
št. 06202-0011/05 z dne 31. 3. 2005, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 41/05 dne 22. 4. 2005.

listu.

v tisoč SIT

0

TRANSFERNI PRIHODKI

426.247

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

419.199

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

7.048

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

818.490

40

TEKOČI ODHODKI

171.964

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

48.416
8.727
103.708

403 Plačila domačih obresti

2.812

409 Rezerve

8.300
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41

Št.

TEKOČI TRANSFERI

188.708

410 Subvencije

8.375

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

42

43

113.762

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

22.699

413 Drugi tekoči domači transferi

43.871

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

432.638

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

432.638

INVESTICIJSKI TRANSFERI

25.180

431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

4.111

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.

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

21.069
– 109.797

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV

2.700

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

2.700

750 Prejeta vračila danih posojil

2.700

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

411 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

75

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV

2.700

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE

150.000

50

Zadolževanje

150.000

500 Domače zadolževanje

150.000

VIII.

ODPLAČILA DOLGA

7.827

55

ODPLAČILA DOLGA

7.827

550 Odplačila domačega dolga

7.827

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

35.076

IX.

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

142.173

XI.

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

109.797

X.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
31. 12. PRETEKLEGA LETA

– 35.076

9009 Splošni sklad za drugo

– 35.076
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podskupin kontov in načrt razvojnih programov za obdobje
2006–2009 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni
strani Občine Tišina.

III. POSTOPEK IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse, ki se uporabljajo za namene
določene v zakonu o varstvu pred požarom.
2. Okoljska dajatev za obremenjevanje voda, ki se uporabi za namene po uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje
okolja zaradi odpadnih voda v skladu z odločbo ministrstva
za okolje in prostor.
3. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporablja za namene po uredbi o
okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v skladu z odločbo ministrstva za okolje in prostor.
4. Drugi namenski prihodki proračuna.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v
proračunu.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu se prenesejo v proračun tekočega leta.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan, na predlog neposrednega
uporabnika z upoštevanjem določil Zakona o javnih financah.
O prerazporeditvi pravic porabe med področji proračunske
porabe lahko, odloča župan pri čemer skupno povečanje ali
zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati
10% obsega področja proračunske porabe, z upoštevanjem
določil Zakona o javnih financah.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo
polletje najpozneje v septembru in po preteku proračunskega
leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
5. člen
Občina lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in
investicijske transfere prične postopek prevzemanja obveznosti (razpiše javno naročilo), za celotno vrednost projekta, ki je
vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane
pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke (42) in investicijske transfere (43) ne sme
presegati 80% sprejetih pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
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Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka se
morajo vključiti v proračun leta na katerega se nanašajo.
6. člen
Proračunska rezerva se v letu 2006 na novo oblikuje
v višini 1.800.000 SIT. Sredstva proračunske rezerve pa
vključujejo tudi neporabljena sredstva rezerv iz preteklih let.
Sredstva proračunske rezerve se porabijo za financiranje
izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in sicer za
namene določene v 49. členu zakona o javnih financah.
O uporabi sredstev rezerv odloča župan in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov
v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska
rezervacija., ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu,
ker jih pri pripravi proračuna ni bilo možno načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan in o tem pisno obvešča občinski svet ob obravnavi zaključnega računa proračuna. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt
neposrednega uporabnika.
8. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih
obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska
sredstva.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.

Uradni list Republike Slovenije
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Občina Tišina se v letu 2005 lahko dolgoročno zadolži
do višine 150,000.000 SIT za financiranje investicij v komunalno infrastrukturo.
13. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju
odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Tišina, pod pogoji, ki jih določa zakon.
14. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega
sprejetega proračuna.
Če posebni zakon ne določa drugače so prihodki od
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi prihodek proračuna in stroški v zvezi z zagotavljanjem likvidnostnih sredstev
proračuna izdatek proračuna.
15. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računu upravlja župan.
O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisi ministrstva,
pristojnega za finance.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Tišina v letu
2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/06
Tišina, dne 29. marca 2006
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

9. člen
Župan odloča o vlogah za sponzoriranje prireditev do
višine 200.000 SIT po vlogi, znotraj možnosti, ki jih dovoljuje
proračunski namen oziroma tekoča proračunska rezerva.
10. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma
pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega
uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča
župan.
Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se
neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
11. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 7. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do 50.000 SIT odpiše ali delno odpiše
višino dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

ZREČE
1493.

Cenik daljinskega ogrevanja

SPITT d.o.o., Cesta na Roglo 11/j, Zreče, skladno s
97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05)
objavlja

CENIK
daljinskega ogrevanja
1.
Zaradi spremembe cene zemeljskega plina pri distributerju Geoplin d.o.o., Ljubljana se v mestu Zreče s 1. 4. 2006
spremeni cena toplotne energije.
Povprečna cena za MWh toplotne energije se zviša za
2,90%, tako da znaša nova povprečna cena toplotne energije
14.744,59 SIT/MWh.
Pri fiksnem delu cene ni sprememb.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2.
Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana
skladno z uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za
tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 41/05).
Na navedeno ceno se skladno z zakonom o davku
na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano
vrednost.
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711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

KAPITALSKI PRIHODKI

3747
687
280
2.000
22.246
4.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Št. 70/2006-02
Zreče, dne 27. marca 2006

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

Direktor
SPITT d.o.o.
Djura Sabo l.r.

73

4.000

PREJETE DONACIJE

500

730 Prejete donacije domačih virov

500

731 Prejete donacije iz tujine
74

ŽETALE
1494.

Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B)) in 16. člena Statuta
Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04)
je Občinski svet Občine Žetale na 24. redni seji dne 27. 3.
2006 sprejel

TRANSFERNI PRIHODKI

354.319

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

352.286

741 Prejeta sredstva iz drž. prorač. iz
sred.prorač.evrop. un.
II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

71.770

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

11.795

401 Prispevki delodajalcev za socialne
zadeve

ODLOK
o proračunu Občine Žetale za leto 2006

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

1. SPLOŠNA DOLOČBA

41

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.
70

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

434.081

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

75.262

DAVČNI PRIHODKI

46.986

700 Davki na dohodek in dobiček

33.690

703 Davki na premoženje

5.093

704 Domači davki na blago in storitve

8.203

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

28.276
3.072

1.975
51.050
6.500
450
66.810
3.800
39.760

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

4.950
18.300

414 Tekoči transferi v tujino
42
43

Proračun
leta
2006
V tisoč
SIT

429.581

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

413 Drugi tekoči domači transferi

2. VIŠINA PRORAČUNA

A.

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Žetale za leto
2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

2.033

INVESTICIJSKI ODHODKI

245.101

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

245.101

INVESTICIJSKI TRANSFERI

45.900

431 Investicijski transferi prav. in fiz.
oseb. ki niso prorač. upor.

15.000

432 Investicijski transferi prorač. uporabnikom

30.900

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

B.

R AČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

PREJETA VARAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnina iz naslova privatizacije

4.500
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V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Uradni list Republike Slovenije
dinamiko. Sredstva proračunske rezerva pa morajo biti vrnjena do konca leta.
6. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene,
ki so določeni s proračunom.
Župan lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti
za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih
programov.
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v prihodnjih
letih za investicijske odhodke, bo potekal v skladu z dinamiko
po načrtu razvojnih programov za namene, za katere je načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v tekočem letu.
Skupen obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namens. premož. v jav.
skl. in drug. osebah jav. prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE(500)

50.000

50

ZADOLŽEVANJE

50.000

500 Domače zadolževanje

50.000

VIII. ODPLAČILO DOLGA(550)

54.500

55

ODPLAČILO DOLGA

54.500

550 Odplačilo domačega dolga

54.500

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-4.500

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

-4.500

Splošni del občinskega dela proračuna na ravni štirimestnih kontov skupaj z odhodki po programski klasifikaciji in
posebni del občinskega proračuna na ravni šestmestnih podkontov in načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov
43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in
87/01), okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi
odpadkov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi
odvajanje odpadnih voda in prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Žetale, ki je tudi odredbodajalec.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča
Občinskemu svetu Občine Žetale polletno in konec leta z
zaključnim računom o veljavnem proračunu za leto 2006 in
njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom v
skladu z dinamiko prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti
obveznosti.
Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov
občinskega proračuna iz sredstev proračunske rezerve v
primeru, če zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto

7. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF. Proračunska rezerva za leto 2006 je oblikovana
v višini 2.300.000 tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s
poročili obvešča občinski svet.
8. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga,
če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino
terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži
do zakonske v višine. Občina se lahko zadolži za financiranje
gradnje oskrbe z vodo in cestne infrastrukture.
O zadolžitvi odloča Občinski svet Občine Žetale. Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance.
O dajanju poroštev, ki so opredeljene v Zakonu o financiranju občin odloča občinski svet.
10. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavod, katere ustanoviteljica je občina) se smejo zadolževati le
s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žetale v letu
2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2006 dalje.
Št. 032-01-0024/2006
Žetale, dne 27. marca 2006
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.
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MINISTRSTVA
1495.

Pravilnik o določitvi upravnih opravil, ki jih
lahko opravljajo strokovno-tehnični javni
uslužbenci

Na podlagi petega odstavka 23. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in
113/05) izdaja minister za javno upravo

PRAVILNIK
o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko
opravljajo strokovno-tehnični javni uslužbenci
1. člen
Ta pravilnik določa enostavna upravna opravila, ki jih lahko opravljajo javni uslužbenci na strokovno-tehničnem delovnem
mestu.
2. člen
Kot enostavna upravna opravila, ki jih lahko opravljajo javni
uslužbenci na strokovno-tehničnem delovnem mestu, se štejejo:
– upravne overitve podpisa in kopije
– izdaja zemljiškoknjižnih izpiskov
– izdaja delovne knjižice
– vpis sprememb v delovno knjižico
– izdaja potrdila o vložitvi vloge po 63. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPB1, Uradni list RS, št. 22/05)
– izdaja potrdil iz kazenske evidence
– sprejem vlog za izdajo digitalnih spletnih potrdil SIGENCA
– obvestila o poteku veljave osebnih dokumentov
– obveščanje državljanov, da ne posedujejo nobenega veljavnega identifikacijskega dokumenta
– potrjevanje podpore volivcev.

Št.

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

1496.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o rokih in načinu obveščanja iz
pristojnosti Inštituta za varovanje zdravja
Republike Slovenije v zvezi z meritvami
vsebnosti in sestavinami tobačnih izdelkov

Na podlagi drugega odstavka 18.c člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 17/06 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o rokih
in načinu obveščanja iz pristojnosti Inštituta za
varovanje zdravja Republike Slovenije v zvezi
z meritvami vsebnosti in sestavinami tobačnih
izdelkov
1. člen
V Pravilniku o rokih in načinu obveščanja iz pristojnosti Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije v zvezi z meritvami
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vsebnosti in sestavin tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 62/03)
se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
"O rezultatih opravljenih meritev za katran, nikotin in ogljikov
monoksid v cigaretah mora Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije enkrat letno, najpozneje do 30. junija za preteklo leto,
pisno obvestiti Evropsko komisijo in Ministrstvo za zdravje ter poročilo objaviti na svojih spletnih straneh.".
2. člen
V 4. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
"Enkrat letno, najpozneje do 31. junija, mora Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije poslati Evropski komisiji naslednje podatke, zbrane na podlagi poročil proizvajalcev in uvoznikov
tobačnih izdelkov:''.
V tretji alinei prvega odstavka se besedilo "in učinke odvisnosti" nadomesti z besedilom: "ter podatke o vseh učinkih sestavin, ki
povzročajo zasvojenost.".
Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
''Podatke iz prejšnjega odstavka morajo proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov poslati Inštitutu za varovanje zdravja Republike
Slovenije najpozneje do 31. marca za preteklo leto.
Podatki iz prvega odstavka tega člena morajo biti pridobljeni
ali verificirani s strani enega od pooblaščenih laboratorijev.
Poročilo o pridobljenih podatkih mora biti najpozneje do
30. junija poslano Ministrstvu za zdravje in objavljeno na spletni
strani Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije."
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 022-6/2003
Ljubljana, dne 22. marca 2006
EVA 2005-2711-0136
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-56/2006/14
Ljubljana, dne 9. marca 2006
EVA 2006-3111-0022
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1497.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati
laboratorij za izvajanje meritev

Na podlagi 18.a člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 17/06 – prečiščeno besedilo) izdaja
minister, pristojen za zdravje,

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
pogojih, ki jih mora izpolnjevati laboratorij za
izvajanje meritev
1. člen
V Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za
izvajanje meritev (Uradni list RS, št. 62/03), se v 2. členu v 2. točki
za besedo ''monoksid'' postavi vejica in doda besedilo ''ter za preverjanje točnosti navedb na embalaži tobačnih izdelkov o vsebnosti
katrana in nikotina po standardu ISO 8243.".
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
"4. člen
Minister, pristojen za zdravje, med laboratoriji, ki zaprosijo
za pooblastilo za izvajanje meritev, pooblasti tiste laboratorije, ki
izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika.".
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3. člen
V 5. členu se besedi "pristojnega laboratorija" nadomestita z
besedama "pooblaščenih laboratorijev".
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
"6. člen
Ministrstvo, pristojno za zdravje, obvešča Evropsko komisijo
o seznamu pooblaščenih laboratorijev, vsaki spremembi glede pooblaščenih laboratorijev s podrobno navedbo pogojev za izvajanje
meritev in o načinu izvajanja nadzora.".
5. člen
Laboratoriji, ki so že pooblaščeni za izvajanje meritev, morajo
predložiti dokazila o izpolnjevanju dodatnih pogojev iz pravilnika v
30 dneh od uveljavitve tega pravilnika.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0220-5/2006
Ljubljana, dne 22. marca 2006
EVA 2005-2711-0137
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

1498.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o
subvencioniranju bivanja študentov

Na podlagi 73.b člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list
RS, št. 100/04 – uradno prečiščeno besedilo) minister za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o subvencioniranju
bivanja študentov
1. člen
V Pravilniku o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni
list RS, št. 22/01) se v drugem odstavku 12. člena druga alinea
črta.
2. člen
V 16. členu se drugi odstavek črta.
3. člen
V drugem odstavku 23. člena se v prvi alinei črtajo besede
»drugega odstavka 16. člena oziroma«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za subvencioniranje bivanja v študijskem letu 2006/2007.
Št. 0072-6/2005/3
Ljubljana, dne 24. marca 2006
EVA 2005-3211-0028
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
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USTAVNO SODIŠČE
1499.

Odločba o delni odpravi 21. člena Odloka
o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske
vode v Občini Laško ter o delni odpravi Odloka
o pogojih za priključitev in višini priključne
takse za priključitev na kanalizacijsko omrežje
v Občini Laško

Številka: U-I-13/04-19
Datum: 23. 3. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobude Angele Krampušek in drugih iz Laškega,
ki jih zastopa Jože Zvonar iz Laškega, Miroslave Papež iz Rimskih
Toplic, ter Draga Gradiča in drugih iz Laškega, ki jih zastopa Andrej
Krašek, odvetnik v Ljubljani, na seji dne 23. marca 2006

o d l o č i l o:
1. Člen 21 Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode v Občini Laško (Uradni list RS, št. 84/99) se v delu, v
katerem ureja obveznost plačila priključne takse, odpravi.
2. Odlok o pogojih za priključitev in višini priključne takse za
priključitev na kanalizacijsko omrežje v Občini Laško (Uradni list
RS, št. 59/03 in 44/04) se, kolikor ureja obveznost plačila priključne
takse za priključitev na novo in rekonstruirano javno kanalizacijsko
omrežje v Občini Laško, odpravi.

Obrazložitev
A.
1. Pobudniki, ki jih zastopa Jože Zvonar, s pobudo, vloženo
dne 20. 1. 2004, izpodbijajo Odlok o pogojih za priključitev in višini
priključne takse za priključitev na kanalizacijsko omrežje v Občini
Laško (Uradni list RS, št. 59/03 in 44/04 – v nadaljevanju Odlok/03).
Odlok/03 izpodbijajo v celoti in zatrjujejo njegovo neskladnost z
določbo 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93
in nasl. – v nadaljevanju ZVO). Navajajo, da je Občina Laško na
podlagi Odloka izdala odločbe, ki zavezancem nalagajo plačilo
večjega denarnega zneska kot taksno obveznost za priključitev
njihovih nepremičnin na kanalizacijsko omrežje v Občini Laško.
Pobudniki zatrjujejo, da so že priključeni na javno kanalizacijsko
omrežje ter da je bil priključek v preteklosti že plačan. Poleg tega
mesečno plačujejo tudi kanalščino. Navajajo, da se glavni kolektor
do nove čistilne naprave še ne gradi, v gradnji naj bi bila le čistilna
naprava. Sama gradnja naj bi bila predvsem v korist Pivovarne
Laško. Menijo, da niso dolžni plačati odmerjene takse, ki jo sicer
Občina utemeljuje z gradnjo nove kanalizacije in čistilne naprave.
Pobudi je priložena odločba Občine Laško, s katero je bila Jožetu
Zvonarju odmerjena priključna taksa v višini 539,39 evrov v tolarski
protivrednosti.
2. Odlok/03 izpodbija tudi pobudnica Miroslava Papež, ki
nasprotuje predvsem načinu in postopku zbiranja sredstev za gradnjo čistilne naprave, kot izhaja iz tega Odloka. Prilaga odločbo o
odmeri priključne takse za Pavla Papeža.
3. Skupina pobudnikov, ki jih zastopa pooblaščenec odvetnik Krajšek, izpodbija Odlok/03 in 21. člen Odloka o odvajanju in
čiščenju odpadne in padavinske vode v Občini Laško (Uradni list
RS, št. 84/99 – v nadaljevanju Odlok/99). Pobudniki navajajo, da
občina za dajatev, kot izhaja iz obeh odlokov, ni imela ustavne in
zakonske podlage. Akta naj bi bila v izpodbijanih delih zato v neskladju z 2., s 147. in s 153. členom Ustave. Samo obračunavanje
priključne takse, kot je določeno v Odloku/03, naj bi bilo v neskladju
z načelom enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave) in s tretjim odstavkom 15. člena Ustave. Zatrjevano neskladje
s tema dvema ustavnima določbama utemeljujejo z navedbo, da
je podlaga za izračun priključne takse količina porabljene vode, za
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katero trdijo, da nima nobene povezave z višino stroškov priključka
na javno kanalizacijo in za njeno gradnjo. Sporno naj bi bilo tudi to,
da je Občina določenim zavezancem priključno takso izračunala z
upoštevanjem pavšalnega zneska porabe vode, kar je take zavezance postavilo v ugodnejši položaj v primerjavi s tistimi zavezanci,
ki morajo plačati to takso na podlagi porabljene vode. Arbitrarna naj
bi bila tudi določba v Odloku/03 (drugi odstavek 1. člena), po kateri
se ta Odlok ne nanaša na odpadne vode, ki nastajajo v kmetijstvu.
Pobudniki menijo, da 26. in 77. člen ZVO ter 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl. – v nadaljevanju
ZLS), ki so v glavi izpodbijanih aktov navedeni kot zakonska podlaga za njihov sprejem, Občini Laško ne omogočajo predpisovanja
priključne takse. Navajajo tudi, da bi Občina na podlagi Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in nasl. – v
nadaljevanju ZGJS) lahko tako dajatev predpisala le, če bi se z
njo financiralo delovanje gospodarske javne službe. Menijo, da je
Občina dajatev predpisala zaradi zagotavljanja sredstev za gradnjo
infrastrukture, česar naj ZGJS ne bi omogočal. Pri tem se sklicujejo
zlasti na 59. člen tega zakona. Pobudniki navajajo, da bi Občina,
če bi hotela zagotavljati sredstva za gradnjo infrastrukture, ta lahko
zagotovila le na podlagi razpisanega samoprispevka. V zvezi s
samo gradnjo javnega kanalizacijskega sistema navajajo, da v
Občini Laško ne gre za gradnjo novega sistema, pač pa za obnovo
obstoječega, na katerega so že priključeni. Pobudniki so pobudi
priložili odločbe, s katerimi jim je Občina Laško odmerila priključno
takso. Navajajo tudi, da bodo morali poleg priključne takse plačati
še izvedbo hišnih priključkov. Ustavnemu sodišču predlagajo, naj
Odlok/03 in 21. člen Odloka/99 odpravi.
4. Občina Laško je odgovorila na pobude. Meni, da pobudniki
niso izkazali pravnega interesa, zaradi česar je treba pobudo zavreči. Pri pobudnici Miroslavi Papež naj sploh ne bi šlo za zavezanko za plačilo priključne takse, ker se odločba za odmero ne glasi
na njeno ime. Drugi pobudniki pa naj ne bi izkazovali pravnega
interesa, ker niso izkoristili vseh pravnih sredstev, ki so jih imeli na
razpolago zoper odločbo o odmeri te takse. Občina sicer meni, da
so očitki o neskladju izpodbijane ureditve z Ustavo neutemeljeni.
Navaja, da je za sprejem obeh odlokov imela zakonsko podlago
v ZVO. Pri utemeljevanju zakonske podlage se poleg zakonskih
določb (26. člen ZVO in 21. člen ZLS), ki občinam nalagajo skrb
za lokalne javne službe (v tem okviru tudi za čiščenje komunalnih
odpadnih in padavinskih voda), posebej sklicuje na 77. člen ZVO.
Ta zakonska določba je v delu, ki povzročitelju obremenitve okolja
nalaga kritje stroškov sanacije oziroma vzpostavitve novega ali
prejšnjega stanja okolja pri izkoriščanju naravnih dobrin, za Občino
podlaga za to, da je z izpodbijanima odlokoma določila obveznost
plačila priključne takse. V odgovoru, ki ga je Občina Laško poslala
glede pobude Angele Krampušek in drugih, je navedla, da podlaga
za priključno takso izhaja tudi iz petega odstavka 80. člena ZVO,
ki je predvideval, da lahko lokalne skupnosti za onesnaževanje
naravnih dobrin lokalnega pomena predpišejo plačilo takse za
obremenjevanje voda. V kasnejših odgovorih, ki se nanašajo na
druge pobude, pa je Občina Laško navedla, da določba 80. člena
ZVO ni pravna podlaga za izpodbijano ureditev, razen kolikor je iz
tretjega odstavka tega člena povzela kriterije za določitev višine
priključne takse. Glede trditev pobudnikov, ki opozarjajo, da se na
podlagi 59. člena ZGJS lahko takse predpišejo le za uporabo javnih dobrin, Občina Laško odgovarja, da je v zvezi s tem zakonom
treba upoštevati (tudi) njegov 8. člen. Ta določa, da se gospodarske
javne službe (kamor po 26. členu ZVO sodijo javne lokalne službe
za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda)
financirajo s ceno javnih dobrin, iz proračunskih sredstev in iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom. Občina še navaja, da
je izpodbijani Odlok/03 v skladu tudi z novim Zakonom o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 41/04 in nasl. – v nadaljevanju ZVO-1),
ki v 10. členu določa, da povzročitelj obremenitve krije vse stroške
predpisanih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja. Občina je v svojem odgovoru dne 1. 2. 2006 tudi navedla, da
od pobudnikov, ki jih zastopa odvetnik Krašek, iz naslova priključne
takse še nihče ni plačal nič.
5. Glede izpodbijanih aktov je svoje stališče poslalo tudi Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju – MOP). MOP meni,
da 26. in 77. člen ZVO ne moreta biti podlaga za predpisovanje
priključne takse, kot jo je v izpodbijanih odlokih določila Občina
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Laško. Taksa, ki jo zaračunava Občina, naj bi bila po vsebini enaka
komunalnemu prispevku, ki ga ureja Zakon o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in nasl. – ZUreP-1), zaradi česar naj bi
šlo za dvojno zaračunavanje iste obveznosti. Ker naj za določitev
priključne takse Občina ne bi imela podlage, naj bi bile nezakonite
tudi odločbe, ki jih je izdala o odmeri te takse. MOP tudi navaja, da
Občina ne more zaračunavati stroškov priklopa na javno kanalizacijsko omrežje, ker je to stvar investitorja.
B.
6. Pooblaščenec Jože Zvonar, ki je tudi sam pobudnik, ter
pobudniki, ki jih zastopa odvetnik Krašek, so z odločbami o odmeri
priključne takse izkazali, da so zavezani k plačilu priključne takse,
zato je Ustavno sodišče štelo, da je izpolnjen procesni pogoj iz
drugega odstavka 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS). Glede na to se Ustavno
sodišče ni spuščalo v vprašanje, ali tudi drugi pobudniki izkazujejo
pravni interes za izpodbijanje navedenih odlokov. Občina Laško
je v svojem odgovoru navedla, da pobudnikom, ki niso izkoristili
vseh pravnih sredstev zoper odločbe o odmeri priključne takse, ne
bi smeli priznati pravnega interesa. V zvezi s to pripombo je treba
pojasniti, da lahko Ustavno sodišče protiustavne ali nezakonite
podzakonske predpise ali splošne akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil, odpravi ali razveljavi (prvi odstavek 45. člena ZUstS).
Ker lahko Ustavno sodišče ob morebitni ugotovitvi protiustavnosti
ali nezakonitosti izpodbijanih odlokov te tudi odpravi, odprava pa
pomeni učinkovanje za nazaj, pobudniki pravni interes izkazujejo.
7. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in, ker so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS, nadaljevalo z
odločanjem o stvari sami. Pobudniki izpodbijajo 21. člen Odloka/99
in Odlok/03 v celoti, vendar iz njihovih navedb izhaja, da so zanje
sporne določbe, ki se nanašajo na priključno takso. Ustavno sodišče je zato izpodbijana odloka presojalo v tem okviru.
8. Obveznost plačila priključne takse zaradi priključitve objekta na javno kanalizacijo je uvedel Odlok/99 v prvem odstavku
21. člena. Priključno takso za priključitev na javno kanalizacijsko
omrežje lahko označimo kot javno dajatev. Lokalne skupnosti predpisujejo davke in druge dajatve ob pogojih, ki jih določata Ustava
in zakon (147. člen Ustave). To pomeni, da mora imeti občina za
predpisovanje posameznih dajatev podlago v zakonu ter da pri
določanju teh dajatev ne sme presegati zakonskih okvirov. Odlok/99 v drugem odstavku 21. člena opredeljuje priključno takso
kot namenski finančni vir občine za graditev in rekonstrukcijo javne
kanalizacije. Za ustavno presojo je treba ugotoviti, ali ima ta taksa
zakonsko podlago.
9. V 26. členu ZVO je bilo med obveznimi lokalnimi javnimi
službami navedeno tudi odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih
in padavinskih voda, ki jih mora občina neposredno zagotavljati.
Ta zakonska določba razen pooblastila ministru, da zaradi poenotenja izvajanja teh služb v občinah določi standarde in normative,
ne opredeljuje, kaj naj bi zajemalo zagotavljanje te javne službe
in kako naj se sredstva v te namene zbirajo. Sama po sebi zato
ne more biti podlaga za priključno takso. Odlok/99 je kot podlago
navedel tudi 7. člen ZGJS. Ta med drugim določa (v povezavi s
tretjim odstavkom 3. člena), da lokalne skupnosti z odlokom določijo vire financiranja gospodarskih javnih služb. Občina Laško, ki v
odgovoru kot podlago za oba odloka izpostavlja predvsem 77. člen
ZVO, navaja, da Odlok/99 sicer nima neposredne povezave z
ZGJS, da pa tudi ta zakon (pri tem se sklicuje na 8. člen) omogoča
občinam, da z odlokom določijo vire za financiranje gospodarskih
javnih služb, kamor sodi tudi javna služba za odvajanje in čiščenje
odpadnih in padavinskih voda. Tudi ta določba sama po sebi ne
more biti podlaga za predpisovanje priključne takse, ker tudi za
vire, ki bi jih (z odlokom) določila lokalna skupnost, velja ustavna
zahteva iz 147. člena Ustave, da se javne dajatve lahko predpisuje
le ob pogojih, ki jih določata Ustava in zakon, kar pomeni, da mora
imeti lokalna skupnost za predpisovanje posameznih virov podlago
v zakonu.
10. Ne glede na to, ali je priključno takso glede na 21. člen
Odloka/99 možno šteti kot vir za financiranje gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Občini Laško, mora občina, (vedno) kadar s pomočjo javnih dajatev
zagotavlja določene namene, za to imeti podlago v zakonu. Občina
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Laško se v svojem odgovoru sklicuje še posebej na 77. člen ZVO,
zlasti na del te določbe (drugi odstavek), ki povzročitelju obremenitve okolja nalaga kritje stroškov sanacije oziroma vzpostavitve
novega ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja pri izkoriščanju
naravnih dobrin, vključno s stroški spremljanja in nadzora njihovih
učinkov. Ta člen določa stroške, ki jih je povzročitelj obremenitve
okolja dolžan kriti, pri čemer ne predvideva nikakršne takse, ki bi
jih za kritje teh stroškov lahko predpisale lokalne skupnosti. Glede
določbe drugega odstavka 77. člena ZVO, ki jo Občina Laško
navaja kot glavno podlago za predpisovanje priključne takse, je
treba povedati še, da iz te določbe izhaja obveznost povzročitelja,
da krije okoljevarstvene stroške pri izkoriščanju naravnih dobrin.
Gre v bistvu za določbo, ki se nanaša na povzročitelje obremenitve okolja, katerih dejavnost je izkoriščanje naravnih dobrin, kar
pobudniki – zavezanci za plačilo takse – niso.
11. V odgovoru je Občina Laško glede Odloka/99 navedla
tudi, da iz obveznosti lokalne skupnosti, da skrbi za lokalne javne
službe (kar naj bi izhajalo iz 21. člena ZLS, pa tudi iz 26. člena
ZVO), izhaja tudi upravičenost zaračunavanja priključne takse.
Glede na določbo 147. člena Ustave zgolj s sklicevanjem na zakonske določbe, ki občinam nalagajo določene obveznosti oziroma
oblikovanje gospodarskih javnih služb, ni mogoče utemeljiti predpisovanja dajatev, torej tudi taks, če te nimajo konkretne podlage
v zakonu.
12. Priključna taksa je glede na določbo prvega odstavka
21. člena Odloka/99 vezana na priključitev objektov na javno kanalizacijo. Odlok/03 jo v drugem odstavku 2. člena opredeljuje kot
takso za priključitev. Občina Laško v svojih kasnejših odgovorih ni
vztrajala pri prvotnih pojasnilih, da je podlaga za takso tudi v petem
odstavku 80. člena ZVO. Taksa, ki so jo občine lahko uvedle na
podlagi petega odstavka 80. člena ZVO, je namenjena spodbujanju
zmanjševanja obremenjevanja okolja z onesnaževanjem, kar ni
enako namenu, za katerega je Občina Laško predpisala priključno
takso.
13. Glede na povedano se pokaže, da priključne takse, kot
jo je uvedla Občina Laško, ni mogoče šteti za okoljsko dajatev v
smislu ZVO. Občina Laško za tako takso ni imela podlage niti v
predpisih, ki so v času uvedbe te takse urejali predpisovanje taks
za dejanja in storitve (Zakon o upravnih taksah, Uradni list SRS,
št. 7/72 in nasl. – ZT, Zakon o komunalnih taksa, Uradni list SRS,
št. 29/65 in nasl. – ZKT).
14. Ob sprejetju Odloka/99 in Odloka/03 je veljal ZVO. Kot je
bilo ugotovljeno, v tem zakonu Občina Laško ni imela podlage za
uvedbo priključne takse. Občina Laško v svojem odgovoru navaja
tudi, da je izpodbijana ureditev v skladu z novo okoljsko zakonodajo, torej z ZVO-1. Pri tem se sklicuje na 10. člen tega zakona,
ki (podobno kot 10. in 77. člen ZVO) nalaga obremenitelju okolja
določene obveznosti. Ta določba predvideva tudi okoljsko dajatev,
ki jo je zakonodajalec v prvem odstavku 112. člena opredelil kot obdavčevanje onesnaževanja okolja. Take dajatve ni mogoče enačiti
s priključno takso, saj je razlika med obema tako v namenu javne
dajatve kot tudi v predmetu obremenitve s tako javno dajatvijo.
15. Zaradi vsega navedenega se je pokazalo, da Občina
Laško za predpisovanje priključne takse v Odloku/99 ni imela
zakonske podlage. Pobudniki predlagajo odpravo 21. člena tega
Odloka. Ustavno sodišče nezakonit podzakonski predpis odpravi,
kadar ugotovi, da je treba odpraviti škodljive posledice, ki so nastale zaradi protiustavnosti ali nezakonitosti (drugi odstavek 45. člena
ZUstS). Pobudniki utemeljujejo škodljive posledice z obveznostjo
plačevanja priključne takse, ki so jo bili glede na priložene odmerne
odločbe dolžni plačati v 36 obrokih. Iz pobud ter odgovorov nanje

izhaja, da so odločbe posameznih pobudnikov že postale izvršljive,
kar pomeni, da lahko davčna uprava neplačane obroke izterja v
izvršbi. V primeru enega od pobudnikov je pristojna davčna uprava
zavezancu že napovedala izvršbo. Ustavno sodišče je ocenilo,
da taka situacija že pomeni nastanek škodljivih posledic. Zato
je 21. člen tega odloka v delu, v katerem ureja obveznost plačila
priključne takse, odpravilo (1. točka izreka). Iz navedenih razlogov
je Ustavno sodišče odpravilo tudi vse tiste določbe Odloka/03, ki
se nanašajo na obveznost plačevanja priključne takse (2. točka
izreka).
16. Pobudniki navajajo, da jim je občina z odločbami naložila
plačilo priključne takse. Te odločbe so bile izdane na podlagi izpodbijanih odlokov. V prvem odstavku 46. člena ZUstS je določeno,
da lahko upravičena oseba, če so škodljive posledice nastale s
posamičnim aktom, sprejetim na podlagi odpravljenega predpisa,
zahteva spremembo ali odpravo takega akta pri organu, ki je odločil
na prvi stopnji. Spremembo ali odpravo posamičnega akta lahko
upravičena oseba zahteva v treh mesecih od dneva objave odločbe
Ustavnega sodišča, če od vročitve posamičnega akta do vložitve
pobude ni preteklo več kot eno leto (drugi odstavek 46. člena ZUstS). V konkretnem primeru to pomeni, da bodo lahko spremembo
ali odpravo odločb o odmeri priključne takse v roku treh mesecev
od dneva objave te odločbe zahtevali tisti zavezanci, ki bodo izkazali, da od dneva, ko so prejeli odločbo o odmeri priključne takse,
pa do vložitve pobude (20. 1. 2004) ni preteklo več kot eno leto.

 Člen 77 ZVO se glasi: "(1) Za zmanjšanje in ohranjanje obremenitev okolja pod dopustno ravnijo krije povzročitelj obremenitve
stroške:
1. lastnih ukrepov (investicijski in obratovalni stroški, stroški monitoringa iz 70. člena tega zakona, obveščanje javnosti idr.).
2. storitev javnih služb in drugih dejavnosti varstva okolja.
(2) Povzročitelj obremenitve krije tudi stroške sanacije oziroma
vzpostavitve novega ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja pri izkoriščanju naravnih dobrin, vključno s stroški spremljanja in nadzora
njihovih učinkov."
 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-150/92 z dne 16. 12.
1993 (Uradni list RS, št. 4/94 in OdlUS II, 121).

A.
1. Pobudnik izpodbija Zakon o pravicah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (v nadaljevanju ZPIZVZ), ker naj bi se na njegovi podlagi vojaški zavarovanci,
kot je sam, neutemeljeno obravnavali različno. Navaja, da je Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju
Zavod) le nekaterim vojaškim zavarovancem, ki imajo odločbo
o priznanju pravice do pokojnine, izdano po vojaških predpisih,
pokojnino priznal v skladu s 6. členom ZPIZVZ, drugim pa je odmeril pokojnino na podlagi 7. člena tega zakona, ki ureja odmero
pokojnine upravičencem, ki nimajo odločb, izdanih po vojaških

C.
17. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi drugega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez
Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka
Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

1500.

Sklep o zavrnitvi pobude za začetek postopka
za oceno ustavnosti Zakona o pravicah iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
bivših vojaških zavarovancev

Številka: U-I-224/03-16
Datum: 23. 3. 2006

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Milana
Taborina iz Maribora na seji dne 23. marca 2006

s k l e n i l o:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 49/98) se zavrne.
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predpisih. Upravičenci, ki jim je pokojnina odmerjena na podlagi
6. člena, naj bi bili v boljšem položaju kot upravičenci, katerim je
pokojnina odmerjena na podlagi 7. člena ZPIZVZ, saj prejemajo
višje pokojnine. Meni, da je izpodbijani predpis zato v neskladju s
členi 14, 22, 23 in 50 Ustave ter z 18. členom Ustavnega zakona
za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I – UZITUL).
Pobudnik navaja, da je zahtevo za predčasno upokojitev vložil dne
25. 7. 1991 in na ta dan izpolnjeval tudi vse pogoje za predčasno
vojaško pokojnino. Z odločbo Zavoda za socialno zavarovanje
vojaških zavarovancev v Beogradu z dne 1. 9. 1992 mu je bila
priznana pravica do predčasne starostne pokojnine od 1. 9. 1992
dalje. Ker je bil v obdobju od 18. 7. 1991 do upokojitve v bolniškem
staležu in ker je do 18. 10. 1991 izpolnil pogoje za upokojitev ter jo
zahteval, mu je priznan statusa upravičenca po četrti alineji prvega
odstavka 2. člena ZPIZVZ. Zavod mu je z odločbo št. 9875432 z
dne 4. 11. 1998 odmeril pokojnino na podlagi 7. člena ZPIZVZ.
Meni, da bi moral Zavod tudi zanj uporabiti 6. člen ZPIZVZ, vendar Zavod odločbe z dne 1. 9. 1992 ni upošteval. Navaja, da niti
Odlok o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Uradni list RS,
št. 4/92 – v nadaljevanju Odlok), na podlagi katerega je prejemal
akontacijo pokojnine, niti ZPIZVZ ne določata, do katerega datuma mora biti izdana odločba o priznanju pravice do pokojnine po
vojaških predpisih, oziroma odločbe niti ne zahtevata. Meni, da bi
moral Zavod upoštevati vse odločbe, ne glede na to, kdaj so bile
izdane. Pove še, da se po razlagi Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve (v nadaljevanju MDDSZ) upoštevajo le odločbe,
na podlagi katerih je mogoče ugotoviti znesek vojaške pokojnine
za september 1991, tj. za zadnji mesec, v katerem se je v Republiki
Sloveniji še uporabljal nekdanji jugoslovanski dinar. Meni, da ni
pravična ureditev, po kateri imajo osebe z enakim činom, delovno
dobo, plačo, plačilnim razredom, plačanimi prispevki, položajem in
izobrazbo različno visoke pokojnine. Sprašuje, na katere vojaške
upokojence se nanaša 18. člen UZITUL. Ustavnemu sodišču predlaga, naj poda razlago in razreši nejasnosti 4. člena ZPIZVZ ter
tretjega odstavka 10. člena ZPIZVZ (odmera predčasne pokojnine).
Pri tem pobudnik omenja odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-195/95
z dne 24. 6. 1998 (Uradni list RS, št. 51/98 in OdlUS VII, 141). V
vlogi z dne 19. 10. 2004 pobudnik predlaga še presojo skladnosti
izpodbijanega predpisa z 8. členom Ustave ter s 1. in z 2. členom
Priloge E (pokojnine) Zakona o ratifikaciji sporazuma o vprašanjih
nasledstva (Uradni list RS, št. 71/02, MP, št. 20/02 – MSVN). Meni
tudi, da je ZPIZVZ arbitraren in diskriminacijski.
2. Državni zbor na navedbe v pobudi ni odgovoril. Svoje
stališče o navedbah sta poslala Vlada in MDDSZ. Navajata, da je
bila pobudniku z odločbo o upokojitvi pokojnina priznana šele od
1. 9. 1992 dalje, zato znesek pokojnine za september 1991 ni bil
znan in ga tudi ni mogoče izračunati. Z Zakonom o denarni enoti
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/91) je bilo določeno, da
je denarna enota Republike Slovenije tolar. Z Zakonom o uporabi
denarne enote Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/91) pa
je bilo določeno menjalno razmerje, in sicer 5. člen navedenega
zakona določa, da se dinarski bankovci in kovanci zamenjajo za
vrednostne bone v menjalnem razmerju, ki ob uveljavitvi tega
zakona znaša 1: 1. Isti zakon je v 8. členu določil, da se za zneske, navedene v predpisih in splošnih aktih, sodnih in upravnih
aktih, na obveznicah, v obračunih in evidencah, izdanih oziroma
nastalih do uveljavitve tega zakona, šteje, da so navedeni v
denarni enoti Republike Slovenije. Iz navedenega zaključujeta,
da zneska v odločbi Zavoda za socialno zavarovanje vojaških
zavarovancev v Beogradu, ki je bil pobudniku odmerjen leto dni
po uveljavitvi navedenega menjalnega razmerja, ni bilo več mogoče preračunati, saj menjalno razmerje ni bilo znano. Ker bi se
zaradi navedenega lahko zgodilo, da bi upravičenci pri preračunu
zneskov trajno izgubili velik del svoje pokojnine, za katero so
plačevali prispevke, ZPIZVZ v 7. členu določa, da se upravičencu
iz 2. člena ZPIZVZ, ki mu nosilec pokojninskega in invalidskega
zavarovanja po vojaških predpisih ni odmeril pokojnine, pokojnina
določi tako, da se odmeri od zneska pokojninske osnove, ki se
določi glede na njegov čin ali razred, ki ga je imel neposredno
pred uveljavitvijo pravice do pokojnine oziroma na dan izpolnitve
pogojev za pridobitev pravice do pokojnine po vojaških predpisih.
Pavšalne osnove so bile določene tako, da navedene pokojnine
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praviloma ne bi odstopale od pokojnin, ki so jih upravičenci z
enakimi čini ali razredi pridobili po vojaških predpisih. Zato so
bile pavšalne osnove določene glede na višino plač, ki so bile po
vojaških predpisih podlaga za uskladitev vojaških pokojnin za leto
1991 (Službeni vojni list, št. 9/91).
B.
3. Z ZPIZVZ se urejajo pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki so jih državljani Republike Slovenije in drugi
upravičenci po tem zakonu pridobili oziroma izpolnili pogoje za
njihovo pridobitev na podlagi zavarovanja po predpisih bivše SFRJ
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev
(v nadaljevanju vojaški predpisi), in usklajevanje oziroma prevedba
teh pravic. Člen 4 določa, da imajo upravičenci iz 2. člena tega
zakona pravico do starostne, predčasne, družinske ali invalidske
pokojnine pod pogoji in v obsegu, kot so bili določeni v vojaških
predpisih, če ni s tem zakonom določeno drugače.
4. Člena 6 in 7 urejata, kot izhaja že iz njunih naslovov, vprašanje zagotavljanja pravic, ki so jih upravičenci po ZPIZVZ pridobili
na podlagi odločb, izdanih po vojaških predpisih, oziroma odmero
pokojnin tistim upravičencem, ki nimajo odločb, izdanih po vojaških
predpisih. Da je navedeno tudi vsebina teh določb (ne le njunih
naslovov), nesporno izhaja iz besedila določb.
5. Člen 6 tako v prvem odstavku določa, da se upravičencem
iz prve in druge alineje 2. člena ZPIZVZ ter upravičencem iz četrte
alineje 2. člena tega zakona, ki so jim bile pravice priznane z odločbo nosilca zavarovanja po vojaških predpisih, prizna pravica do
pokojnine, do odpravnine in oskrbnine v znesku, kot jim je šel po
vojaških predpisih za september 1991. Prvi odstavek 7. člena pa
določa, da se upravičencu, ki mu nosilec pokojninskega in invalidskega zavarovanja po vojaških predpisih ni odmeril pokojnine,
pokojnina določi tako, da se odmeri od zneska pokojninske osnove,
ki se določi glede na njegov čin ali razred, ki ga je imel neposredno
pred uveljavitvijo pravice do pokojnine oziroma na dan izpolnitve
pogojev za pridobitev pravice do pokojnine po vojaških predpisih.
6. Iz navedene vsebine 6. in 7. člena ZPIZVZ torej povsem
jasno izhaja, da je izbira načina priznanja oziroma odmere pravic
po tem zakonu odvisna le od odgovora na vprašanje, ali ima
upravičenec, ki uveljavlja pravice po tem zakonu, odločbo, izdano
po vojaških predpisih (6. člen), ali takšne odločbe nima (7. člen).
Niti iz navedenih določb niti iz drugih določb Zakona ne izhaja, da
bi ta priznaval le nekatere odločbe, izdane po vojaških predpisih.
Drugačne razlage besedila 6. člena ZPIZVZ, ki ureja način zagotavljanja pravic, priznanih upravičencem z odločbo nosilca vojaškega zavarovanja, z uporabo uveljavljenih metod razlage pravnih
predpisov ni mogoče utemeljiti. Da bi zakonodajalec sploh imel
namen dati določbi prvega odstavka 6. člena Zakona vsebino, ki ji
ga pripisujejo tako upravni organi in sodišča kot zgoraj navedeno
ministrstvo in Vlada, iz zakonodajnega gradiva tudi ne izhaja.
7. Upravičencem, ki imajo odločbo, izdano po vojaških predpisih, se torej pravice po ZPIZVZ zagotavljajo na način iz 6. člena
tega zakona. Zato so očitki pobudnika, da ga izpodbijani zakon
obravnava neenako, ker mu pravice niso bile priznane na podlagi
6. člena ZPIZVZ, temveč na podlagi 7. člena, neutemeljeni. Pobudnik naslavlja na Zakon še druge očitke ter daje predloge in vprašanja, vendar z njimi dejansko nasprotuje le uporabi (razlagi) njegovih
določb v konkretnem primeru. Ker Ustavno sodišče v postopku za
oceno ustavnosti in zakonitosti uporabe predpisov ni pristojno za
oceno zakonitosti uporabe predpisov v konkretnih postopkih, se v
tem postopku do teh navedb ni opredeljevalo. Glede na navedeno
je Ustavno sodišče pobudo kot očitno neutemeljeno zavrnilo. Pri
tem se ni spuščalo v vprašanje obstoja procesnih predpostavk.
C.
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega
odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan,
dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam
Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.
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Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega
sodišča, Višjega delovnega in socialnega
sodišča v Ljubljani in Delovnega in socialnega
sodišča v Ljubljani

Številka: Up-49/05-13
Datum: 23. 3. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A.
A. iz Ž., ki ga zastopa Odvetniška družba B., o. p., d. n. o., Z., na
seji dne 23. marca 2006

o d l o č i l o:
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 102/2004 z dne 23. 11.
2004 in sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
št. Psp 113/2003 z dne 23. 1. 2004 ter sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 267/99 z dne 22. 1. 2003 se razveljavijo in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo odločanje.

Obrazložitev
A.
1. Vrhovno sodišče je zavrnilo pritožnikovo revizijo zoper
sodbo Višjega sodišča. To je zavrnilo njegovo pritožbo zoper sodbo
sodišča prve stopnje, s katero je bil zavrnjen njegov zahtevek za
razveljavitev odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) ter za priznanje pravice
do pokojnine v zneskih, kot bi mu šli po vojaških predpisih za september 1991. Prvostopenjsko sodišče je ugotovilo, da je dokončna
odločba Zavoda pravilna in zakonita. Pritrdilo je razlagi 6. člena
Zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 49/98 – v nadaljevanju ZPIZVZ), po kateri se pravica do pokojnine v znesku, kot
jim je šel po vojaških predpisih za september 1991, prizna le tistim
upravičencem iz prve, druge in četrte alineje 2. člena ZPIZVZ, ki
jim je bila pravica septembra 1991 že priznana, oziroma pokojnina
za september 1991 že izplačana. Vsem drugim upravičencem (tudi
pritožniku) pa se pokojnina odmeri po 7. členu ZPIZVZ.
2. Zoper sodbo Vrhovnega sodišča v zvezi s sodbama obeh
nižjih sodišč vlaga pritožnik ustavno pritožbo. V ustavni pritožbi
navaja, da so sodišča štela, da mu je Zavod pravilno odmeril
pokojnino na podlagi 7. člena ZPIZVZ, ki ureja odmero pokojnin
upravičencem, ki nimajo odločb, izdanih po vojaških predpisih, in
ne na podlagi 6. člena Zakona, ker mu je bila z odločbo nosilca
zavarovanja po vojaških predpisih pravica do pokojnine priznana
šele s 1. 1. 1992, zaradi česar mu septembra 1991 pravica še ni
mogla biti priznana niti pokojnina izplačana. Po mnenju pritožnika
bi morala sodišča upoštevati tudi dejstvo, da se pravica do pokojnine pridobi s trenutkom izpolnitve pogojev in ne s trenutkom
izdaje odločbe o priznanju in odmeri te pravice. S takšno razlago
6. člena ZPIZVZ so sodišča, po mnenju pritožnika, kršila 22. člen
in 14. člen Ustave.
3. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-49/05 z
dne 28. 2. 2006 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. Ustavna
pritožba je bila v skladu z določbo 56. člena Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) poslana
Vrhovnemu sodišču, ki je sporočilo, da nanjo ne bo odgovorilo.
Na podlagi 22. člena Ustave je bila ustavna pritožba poslana
nasprotni stranki v socialnem sporu (Zavodu), ki je sporočila, da
vztraja pri stališčih, ki jih je zavzela pri dosedanjem obravnavanju
pritožnikovih zahtev.
B.
4. Ustavno sodišče v postopku ustavne pritožbe v skladu s
prvim odstavkom 50. člena ZUstS izpodbijano odločbo preizkusi
le glede vprašanja, ali so bile z njo kršene človekove pravice ali
temeljne svoboščine. Pravilnost uporabe prava lahko Ustavno so-
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dišče presoja z vidika očitne napačnosti. Odločba, ki bi bila tako
očitno napačna ter brez razumne pravne obrazložitve, da bi jo lahko označili kot samovoljno oziroma arbitrarno, bi namreč pomenila
kršitev pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave.
5. Izpodbijane sodbe temeljijo na stališču, da se prizna pravica do pokojnine na način oziroma v višini, kot jo določa 6. člen
ZPIZVZ (torej v zneskih, kot jim je šel po vojaških predpisih za
september 1991), le tistim upravičencem iz prve, druge in četrte
alineje 2. člena ZPIZVZ, ki jim je bila pravica v septembru 1991 že
priznana oziroma pokojnina za september 1991 že izplačana; torej
le tistim upravičencem, ki so na podlagi odločbe nosilca vojaškega
zavarovanja septembra 1991 pokojnino že "uživali". Vsem drugim
upravičencem pa naj bi se pokojnine odmerile na način, kot ga
ureja 7. člen ZPIZVZ.
6. Z ZPIZVZ se urejajo pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki so jih državljani Republike Slovenije in drugi
upravičenci po tem zakonu pridobili oziroma izpolnili pogoje za
njihovo pridobitev na podlagi zavarovanja po predpisih bivše SFRJ
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev
(v nadaljevanju vojaški predpisi), in usklajevanje oziroma prevedba
teh pravic. Člen 4 določa, da imajo upravičenci iz 2. člena tega
zakona pravico do starostne, predčasne, družinske ali invalidske
pokojnine pod pogoji in v obsegu, kot je bilo določeno v vojaških
predpisih, če ni s tem zakonom določeno drugače.
7. Člena 6 in 7 ZPIZVZ urejata, kot izhaja že iz njunih naslovov, vprašanje zagotavljanja pravic, ki so jih upravičenci po tem
zakonu pridobili na podlagi odločb, izdanih po vojaških predpisih,
oziroma odmero pokojnin tistim upravičencem, ki nimajo odločb,
izdanih po vojaških predpisih. Da je navedeno tudi vsebina teh določb (ne le njunih naslovov), nesporno izhaja iz besedila določb.
8. Člen 6 ZPIZVZ tako v prvem odstavku določa, da se
upravičencem iz prve in druge alineje 2. člena ter upravičencem iz
četrte alineje 2. člena tega zakona, ki so jim bile pravice priznane z
odločbo nosilca zavarovanja po vojaških predpisih, prizna pravica
do pokojnine, do odpravnine in oskrbnine v znesku, kot jim je šel
po vojaških predpisih za september 1991. Navedena določba torej
povsem jasno določa, da velja za vse tiste upravičence, "ki so jim
bile pravice priznane z odločbo nosilca vojaškega zavarovanja".
Analogno določba 7. člena ZPIZVZ jasno in nedvoumno določa,
da se pokojnina odmeri na način, določen v tej določbi, le upravičencem, ki jim nosilec pokojninskega in invalidskega zavarovanja
po vojaških predpisih ni odmeril pokojnine, torej tistim, ki odločbe,
ki jo zahteva 6. člen ZPIZVZ, nimajo.1Razlaga 6. člena ZPIZVZ,
ki so jo sprejela sodišča, je tako v očitnem nasprotju z besedilom
zakonske določbe.2
9. Po navedenem je zato pravno stališče, na katerem temeljijo izpodbijane sodbe, očitno napačno in v neskladju s pravico iz
22. člena Ustave. Glede na navedeno je Ustavno sodišče izpodbijane sodbe razveljavilo in zadevo vrnilo v novo odločanje sodišču
prve stopnje. Ker je ustavni pritožbi ugodilo že iz tega razloga,
Ustavno sodišče ni presojalo drugih navedb pritožnika, s katerimi
zatrjuje kršitev človekovih pravic.
C.
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS in tretje alineje tretjega odstavka
46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03
in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice
in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril
Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić.
Odločbo je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

1 Po 7. členu ZPIZVZ se pokojnina določi tako, da se odmeri od
zneska pokojninske osnove, ki se določi glede na čin ali razred, ki ga
je imel upravičenec neposredno pred uveljavitvijo pravice do pokojnine
oziroma na dan izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do pokojnine
po vojaških predpisih.
2 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-224/03 z dne 23. 3. 2006.
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POPRAVKI
1502.

Popravek Odloka o proračunu Mestne občine
Ljubljana za leto 2006
Popravek

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 34-1423/06 z dne 31. 3. 2006,
se na str. 3624 glava tabele pravilno glasi

»
Skupina,
Podskupina,
Konto

1

Naziv konta

Realizacija
2004

Ocena
realizacije
2005

Proračun
2006

Indeks

2

3

4

5

6=5/4*100

«
Uredništvo
Uradnega lista RS

VSEBINA
1435.

1436.
1437.

1438.
1439.

1440.

1441.

1442.

1443.
1495.
1496.

1497.
1498.

DRŽAVNI ZBOR

Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora Republike
Slovenije (OdUNDTDZ-A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

1499.
3637

3638
3638

MINISTRSTVA

Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni
dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni šoli z
italijanskim učnim jezikom
Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in
drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja s področja GRADBENIŠTVA
Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in
drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe
GRADBENI TEHNIK
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v izobraževalnih programih
EKONOMSKI TEHNIK
Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in
drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe
PROMETNI TEHNIK
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo
Pravilnik o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko
opravljajo strokovno-tehnični javni uslužbenci
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o rokih in načinu obveščanja iz pristojnosti Inštituta
za varovanje zdravja Republike Slovenije v zvezi z
meritvami vsebnosti in sestavinami tobačnih izdelkov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati laboratorij za
izvajanje meritev
Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov

1500.

1501.
3638

3641

3642

3643

1444.

1445.
1446.
1447.

3644
3646
3749

1448.

3749

3750

3750

3752
3754

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Sklepi Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o potrditvi učnih gradiv z dne 2. marca
2006

3655

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Spremembe dodatka k Pravilom kviz loterije »Olimpijska srečka« za 4. serijo srečk
Pravila o poslovanju s kontom
Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Radlje ob Dravi za
leto 2006

3682
3683
3685

OBČINE

1449.

3749

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o delni odpravi 21. člena Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode v
Občini Laško ter o delni odpravi Odloka o pogojih
za priključitev in višini priključne takse za priključitev na kanalizacijsko omrežje v Občini Laško
Sklep o zavrnitvi pobude za začetek postopka za
oceno ustavnosti Zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških
zavarovancev
Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča,
Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani in Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani

1450.
1451.

AJDOVŠČINA

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno
obrtno cono Gojače

3686

BREŽICE

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice

CELJE

Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Levi breg Voglajne-Aljažev hrib, Misijonska hiša-Lazaristi

3690
3691
3691

Stran
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1454.
1455.
1456.

1457.

1458.

1459.
1460.

1461.

1462.
1463.
1464.

1465.

1466.

1467.

1468.

1469.
1470.
1471.
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ČRNOMELJ

Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za ureditveno območje
Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica
in Blatnik

1472.
3692

GORENJA VAS - POLJANE

Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane
za leto 2006
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo
za območje Vršajn v Občini Gorenja vas - Poljane
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije občine Gorenja vas - Poljane

1473.
3692
3696
3696

1474.

3697

1475.

KOPER

Sklep o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev oseb javnega prava na območju Mestne
občine Koper

1476.
3697

KUNGOTA

Sklep o določitvi meril za obratovanje gostinskih
obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem
času na območju Občine Kungota

1477.
3698

LAŠKO

Splošni pogoji poslovanja Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za kolektor Laško-čistilna naprava-Rimske Toplice

3699
3704

LJUBLJANA

Sklep o dopolnitvi Tržnega reda na ljubljanskih
tržnicah

3705

MIRNA PEČ

Pravilnik o dopolnitvi Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu v Občini Mirna Peč
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji
Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo
javne kanalizacije

3705
3705
3717

NOVA GORICA

Program priprave za občinski lokacijski načrt ob
Gasilskem domu

3720

NOVO MESTO

Odlok o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb
dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
Tarifni sistem za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na območju Mestne občine Novo mesto

1478.
1479.
1480.
1481.
1482.
1483.
1484.
1485.
1486.
1487.
1488.
1489.

3721
3724

1490.
1491.

OSILNICA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2005

3727

1492.

PODČETRTEK

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2005
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na
domu
Sklep o zamenjavi nepremičnine, parc. št. 1871/2,
k. o. Imeno, za parc. št. 998/1 in parc. št. 1019/2,
vse k. o. Imeno, ter ustanovitvi javnega dobra na
nepremičnini, parc. št. 998/1 in parc. št. 1019/2

3728
3729

3729

1493.
1494.

1502.

RAVNE NA KOROŠKEM

Program priprave Občinskega lokacijskega načrta
za centralno čistilno napravo in kolektor na območju Občine Ravne na Koroškem

3730

ROGAŠOVCI

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za leto 2005

3733

ROGATEC

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Občini Rogatec

3733

SEVNICA

Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
Občine Sevnica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja v Občini Sevnica
Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju mladinskih
programov in projektov v Občini Sevnica
Sklep o potrditvi mandata člana občinskega sveta
Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Sevnica
Sklep o začetku priprave strategije prostorskega
razvoja Občine Sevnica in prostorskega reda Občine Sevnica
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

3734
3734
3735
3736
3736
3737
3737
3738
3739
3740
3740
3740
3741
3741

ŠMARJE PRI JELŠAH

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje zaposlovanja v Občini Šmarje pri
Jelšah
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Šmarje pri Jelšah za leto 2005
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč na domu, ki jo je sprejel Svet Centra za
socialno delo Šmarje pri Jelšah

TIŠINA

Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2006

ZREČE

Cenik daljinskega ogrevanja

ŽETALE

Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2006

3741
3742
3743
3744
3746
3747

POPRAVKI

Popravek Odloka o proračunu Mestne občine Ljub
ljana za leto 2006
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