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VLADA

2837.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena, 45.č člena in
45.f člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in prvega odstavka
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku

Blagovica–Šentjakob

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republi-
ke Slovenije in prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-
njeročnega družbenega plana občin Domžale, Lukovica in
Moravče, sprejme lokacijski načrt za avtocesto na odseku
Blagovica–Šentjakob (v nadaljevanju: lokacijski načrt).

Lokacijski načrt sta izdelala Ljubljanski urbanistični
zavod, d.d. in Razvojni zavod Domžale, d.d., v aprilu 1996
pod številko projekta 79/94.

2. člen

Lokacijski načrt vsebuje tekstualne opise in grafične
prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek,
zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ure-
ditev.

Tekstualni del obsega:
– uvodna obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– funkcija območja,
– ureditev komunalno energetskih infrastruktur,
– odkup in rušenje objektov,
– prostorske ureditve po posameznih področjih,
– ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
– etape izvajanja lokacijskega načrta,
– soglasja in mnenja,
– gradbene parcele in elemente zakoličbe,
– poročilo o vplivih na okolje.

Grafični del obsega:
– pregledno situacijo širšega območja M 1:25000,
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije

M 1:250000,
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-

njeročnega družbenega plana občin Domžale, Lukovica in
Moravče s programsko zasnovo M 1:25000 in 1:5000,

– pregledni situacijski načrt M 1:5000,
– ureditveno situacijo M 1:2000,
– zbirni prikaz komunalnih vodov M 1:1000,
– normalne prečne profile M 1:100,

– vzdolžne profile M 1:2000/200,
– obodno parcelacijo in načrt gradbenih parcel M 1:2880.

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen

Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega parce-
le oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:

k.o. BLAGOVICA
Območje odkupa zemljišč
1289/1, 1290, 1291, 1292, 1300/1, 1300/2, 1302/2,

1303, 1304/1, 1304/2, 1304/3, 1304/4, 1304/6, 1305, 1306/1,
1306/2, 1307/1, 1307/2, 1338/1, 1338/3, 1357/3, 1376,
1377/2, 1377/3, 1378, 1383, 1385, 1386, 1387, 1388, 1390,
1391, 1393, 1394, 1395/1, 1395/2, 1395/3, 1396, 1397/1,
1397/2, 1398, 1399/1, 1399/2, 1400/1, 1400/2, 1400/3,
1401/1, 1401/2, 1402, 1407, 1409, 1410, 1411/2, 1413/1,
1413/2, 1420, 1421, 1422, 1461, 1462/1, 1462/2, 1464, 1466,
1472, 1473/1, 1473/2, 1474/1, 1474/2, 1475, 1476/1, 1476/2,
1501/1, 1501/2, 1501/3, 1502, 1503, 1504/1, 1504/3, 1504/4,
1504/5, 1504/6, 1504/7, 1504/8, 1511, 1512/1, 1512/2,
1518/2, 1518/3, 1518/4, 1518/5, 1519, 1522/1, 1522/2,
1523/1, 1523/2, 1524, 1532/1, 1611/1, 1611/3, 1611/4,
1611/6, 1612/1, 1612/2, 1612/3, 1612/7, 1612/9, 1670/1,
1670/2, 1671/1, 1672/2, 1672/3, 1673, 1674, 1675/1, 1676/1,
1676/2, 1676/3, 1684/1, 1684/2, 1684/3, 1685, 1686/1,
1686/2, 1723/1, 1723/2, 1724, 37/3, 38/4, 38/5, 43/3, 43/4,
43/5, 43/6, 58, 61

Območje začasnega odvzema zemljišč
1287, 1289/1, 1407, 1409, 1504/3, 1505, 1506, 1509,

1510, 1511, 1685, 1723/1, 36, 37/3, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5,
38/8, 38/9, 43/2, 43/7

Vodovod
1292, 1300/1, 1300/2, 1303, 1307/1, 1338/1, 1338/3,

1356, 1357/3, 1378, 1386, 1387, 1388, 1466, 1472, 1475,
1476/1, 1498, 1501/1, 1502, 1516, 1523/1, 1523/2, 1524,
1611/1, 1611/6, 1612/1, 1612/2, 1612/3, 1612/7, 1612/9,
1670/1, 1671/1, 1672/2, 1672/3, 1684/1, 1687, 1723/1, 51,
52/1, 53, 58

Plinovod
1288, 1289/1, 1290, 1291, 1292, 1300/1, 1300/2, 1502,

1503, 1504/1, 1504/4, 1512/1, 1685, 1723/1
PTT kabel
1288, 1289/1, 1502, 1504/1, 1511, 1512/1, 1513, 1517,

1518/1, 1518/6, 1685, 1723/1, 61, 63, 64, 66
PTT blok
1292, 1299/1, 1300/1, 1300/2, 1307/1, 1338/1, 1357/3,

1378, 1388, 1460, 1464, 1466, 1474/1, 1498, 1501/1, 1501/2,
1502, 1504/1, 1504/6, 1511, 1518/3, 1518/4, 1519, 1522/2,
1611/1, 1612/1, 1612/2, 1612/7, 1670/1, 1671/1, 1684/2,
1684/3, 1686/1, 1686/2, 1723/1, 43/4, 61

Električno omrežje nizke napetosti
1195, 1288, 1289/1, 1292, 1300/1, 1300/2, 1302/2,

1306/1, 1307/1, 1307/2, 1310/1, 1311/1, 1312, 1315, 1316/2,
1337, 1338/1, 1344/2, 1355/1, 1355/9, 1378, 1407, 1409,
1464, 1474/1, 1476/1, 1476/2, 1476/3, 1476/4, 1478, 1496,
1501/1, 1502, 1504/6, 1518/3, 1518/4, 1531, 1532/1, 1611/1,
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1612/1, 1612/2, 1612/7, 1668/1, 1668/2, 1670/1, 1671/1,
1684/2, 1686/1, 1686/2, 1723/1, 43/4, 43/5

Električno omrežje visoke napetosti
1287, 1288, 1289/1, 1290, 1292, 1293, 1299/1, 1300/1,

1300/2, 1307/1, 1337, 1338/1, 1355/7, 1355/9, 1356, 1359,
1362, 1364, 1375, 1376, 1476/2, 1496, 1498, 1502, 1504/1,
1504/6, 1505, 1506, 1510, 1612/1, 1668/1, 1669, 1670/1,
1671/1, 1684/2, 1684/3, 34, 36, 37/3, 38/4, 38/5

Električno omrežje v cevi
1289/1, 1502, 1723/1
Električno omrežje–javna razsvetljava
1378, 1476/2, 1496, 1498, 1522/1, 1522/2, 1523/1,

1523/2, 1611/1, 1612/1, 1612/7, 1612/9, 1684/1, 1684/2,
1686/1, 1686/2, 1723/1, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 61

k.o. BREZOVICA
Območje odkupa zemljišč
1000, 1004, 1006, 1007, 1008/1, 1008/2, 1009, 1010/1,

1010/2, 1016, 1017/1, 1017/2, 1018/1, 1019/1, 1019/2,
1020/2, 1022, 1024/1, 1038/9, 1039/4, 1042/3, 1042/5,
1046/2, 1046/3, 1046/4, 1046/6, 1047, 1050, 1051, 1055,
1056/3, 1057/2, 1058, 1059, 1060/2, 1061, 1062, 1063,
1064/1, 1064/2, 1064/3, 1065/1, 1065/2, 1066, 1067/1,
1067/2, 1068/1, 1068/2, 1068/3, 1069, 1070/1, 1070/2,
1070/3, 1070/4, 1071/1, 1071/2, 1071/3, 1073/1, 1073/2,
1073/4, 1082/8, 1085/1, 1086/16, 1087/12, 1087/3, 1087/4,
1088/3, 1089/9, 1122/10, 1122/8, 1123/1, 1124/1, 1125,
1126, 1127/1, 1127/2, 1193, 1196, 1198, 1199, 1201, 1202,
1203, 1205/1, 1205/2, 1206, 1208, 1230, 1231/2, 1231/3,
1231/4, 1231/5, 1232/1, 1232/2, 1239/1, 1239/2, 1239/3,
1240/1, 1241, 1242, 1253, 1275, 1277, 1280, 1281, 1282,
1283/1, 1295, 1321, 1322, 1324, 1326, 1335, 1336, 1337,
1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343/2, 1346, 1347/2, 1349,
1361, 1362, 1363, 1402/1, 1404/3, 1406, 1407/16, 1407/18,
1407/25, 1416, 2567/3, 719, 722/1, 722/2, 723/2, 724, 726,
727/1, 727/2, 727/3, 733/10, 733/11, 733/13, 733/41, 733/43,
733/44, 733/45, 733/5, 733/6, 733/7, 733/8, 733/9, 766,
767/2, 767/29, 767/3, 768, 770, 852, 853, 890, 891, 892,
894, 895, 896, 897, 898, 899, 903, 904, 906, 907, 909, 910,
913, 914, 915, 916, 917, 919, 920, 921, 922, 924, 927, 928,
930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 940, 941/1, 941/2,
942, 946, 949/1, 949/2, 950, 951, 952, 954, 955, 956, 957,
978, 979, 980, 981/1, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988,
989, 990, 991/1, 991/2, 992/1, 992/2, 993/1, 993/2, 994/1,
994/2, 995/1, 995/2, 995/3, 996, 997, 998, 999

Območje začasnega odvzema zemljišč
1198, 1199, 1201, 1202, 1203, 1205/1, 1205/2, 1206,

1208, 1406, 719
Območje rekonstrukcije melioracijskega sistema
696/1, 696/2, 696/3
Kanalizacija–fekalna
719
Vodovod
1070/2, 1071/2, 1073/1, 1122/10, 1122/8, 1123/1, 1125,

723/2, 724
PTT kabel
1022, 1023, 1056/2, 1057/1, 1057/3, 1058, 1060/1,

1062, 1064/2, 1065/2, 1067/1, 1071/2, 1071/3, 1073/1,
1123/1, 1125, 1127/2, 1128/1, 1296, 1321, 1322, 1324, 1326,
1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1342, 1361, 1402/1, 702/1,
722/1, 723/2, 724, 726

PTT blok
1067/1, 1068/1, 1068/2, 1070/2, 1071/2, 1071/3,

1073/1, 1125, 723/2
Električno omrežje nizke napetosti
1061, 1064/1, 1070/2, 1071/2, 1073/1, 1082/7, 1085/1,

1086/16, 1087/4, 1125

Električno omrežje visoke napetosti
1002, 1004, 1046/2, 1047, 1050, 1051, 1055, 1057/1,

1057/2, 1058, 1059, 1060/2, 1062, 1063, 1064/2, 1065/2,
1066, 1067/1, 1069, 1070/4, 1071/1, 1073/1, 1073/2, 1085/1,
1124/1, 1125, 1252, 1253, 922, 924, 925, 926, 927, 928,
930, 931, 932

Električno omrežje–javna razsvetljava
1057/2, 1060/2, 1061, 1064/1, 1065/1, 1066, 1069,

1070/1, 1070/4, 1071/1, 1072/1, 1073/1, 1073/2, 1085/1,
1086/16, 1087/12, 1087/4, 1127/1, 1230, 1231/2, 1232/1,
1232/2, 1239/1, 1239/2, 1240/1, 1282, 1283/1, 1295, 1321,
1322, 1324, 1326, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1342,
1343/2, 1346, 1347/2, 1349, 1402/1, 1407/16, 1407/18,
1407/25, 1416, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 940, 946,
949/1, 949/2, 980, 981/1, 982, 987, 988, 989, 990, 991/2,
992/2, 993/2, 994/1, 994/2, 995/1, 995/2, 996, 997, 998, 999

Električno omrežje–zaščitna cev
1000, 1008/2, 1009, 1051, 1055, 999

k.o. DOB
Območje odkupa zemljišč
1377, 1378, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386/1,

1387/1, 1392, 1393, 1395, 266, 699, 757, 776/3, 776/6,
776/7, 776/8, 777, 779/1, 779/2, 779/3, 780, 781, 782, 783/1,
783/2, 783/3, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792,
793, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 811, 812, 813, 860, 861,
863/2, 864, 865, 869, 976, 977, 978, 983/1, 986/1, 987, 992

Območje rekonstrukcije melioracijskega sistema
757, 757/3, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 777,

778/1, 778/2, 778/3, 779/1, 779/2, 779/3, 780, 781, 785,
786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 803, 804, 805,
806, 807, 808, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 860, 861,
863/1, 863/2, 977, 978, 983/1, 987

Kanalizacija–fekalna
782, 783/1, 783/2, 783/3, 784, 785, 786, 787, 788, 789,

790
PTT kabel
1377, 983/1
PTT blok
1377, 1378, 783/1, 783/2, 783/3, 784, 785, 786, 787
Električno omrežje visoke napetosti
776/3, 779/1, 783/1, 783/2, 783/3, 784, 785, 786, 787,

788, 803, 807, 861, 977, 986/1
Električno omrežje–javna razsvetljava
1378, 1381, 1382, 1386/1, 1392, 1395

k.o. DOMŽALE
Območje odkupa zemljišč
2407, 2411, 2413, 2414/1, 2414/2, 2414/3, 2414/4,

2415/1, 2415/2, 2416, 2417/1, 2418, 2420/1, 2424/1, 2424/3,
2425/1, 2426/1, 2428/1, 2429/1, 2430/1, 2430/2, 2432/1,
2432/4, 2433/1, 2437, 2438/1, 2439, 2440/1, 2441/1, 2443/1,
2443/2, 2535, 2567/3, 4318, 4322/2, 4339, 4340/1, 4341,
4344/1, 4344/2, 4345, 4346, 4347/1, 4347/2, 4372/1, 4373,
4375, 4380/1, 4380/2, 4403/1, 4405/1, 4405/2, 4407/1,
4407/2, 4407/3, 4407/5, 4407/6, 4408/1, 4408/4, 4408/8,
5387/1, 5404/1, 5407/1, 5418/1, 5439, 5444, 5458/1, 5500/1,
5500/2, 5500/3, 5661

Območje začasnega odvzema zemljišč
4344/1, 4375, 4378/1, 4378/2, 4380/1, 4380/2, 4408/8,

5500/1, 5500/2, 5500/3, 5661
Vodovod
2425/1, 2426/1, 2428/1, 4340/1, 4341, 4344/1, 4345,

4346, 4347/1, 4347/2
PTT kabel
2418, 2420/1, 4340/2, 4380/2, 4407/1, 4408/8, 5500/1,

5500/2, 5661
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PTT blok
2414/1, 2414/3, 2415/1, 2416, 2418, 4344/1, 4380/1,

5500/2, 5500/3, 5661
Električno omrežje nizke napetosti
4380/1, 4380/2, 5661
Električno omrežje–javna razsvetljava
2407, 2414/1, 2414/2, 2415/1, 2415/2, 2416, 2417/1,

2424/3, 2425/1, 2430/2, 2438/1, 2439, 2441/1, 2443/1, 5444,
5458/1

k.o. DRAGOMELJ
Območje odkupa zemljišč
100, 101/1, 101/2, 103/1, 103/2, 104/1, 104/2, 104/3,

104/4, 105/1, 105/2, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2,
108/3, 108/4, 109/1, 109/2, 110/2, 110/3, 111/2, 111/3, 111/4,
112/1, 112/2, 134/1, 134/2, 138/1, 139/1, 158, 159, 160,
161/1, 161/2, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195/1,
196/1, 203/1, 204, 443/2, 449, 451, 461/10, 462/1, 464, 465,
59/4, 73, 74, 76, 77, 79, 80/1, 80/2, 81, 82, 83, 84, 92, 93,
94, 99

Kanalizacija–fekalna
106/1, 107/1, 108/1, 108/2, 109/1, 110/2, 111/2, 111/3,

112/1, 113/1, 114/1, 115/1, 116/2, 134/1, 134/2, 135, 136/2,
136/3, 138/1, 138/2, 139/1, 443/2, 451, 88, 89

Vodovod
104/1, 104/2, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 108/2, 109/1,

110/2, 111/2, 111/3, 112/1, 112/2
PTT blok
100, 103/1, 103/2, 109/1, 109/2, 443/2, 449, 59/4, 92
Električno omrežje nizke napetosti
104/2, 105/1, 106/1, 107/1, 134/1, 138/1
Električno omrežje visoke napetosti
194, 195/1, 196/1, 197, 75, 76, 77
Električno omrežje–javna razsvetljava
104/1, 104/2, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 108/2, 109/1,

110/3, 111/4, 112/2, 139/1, 140/1, 141/1, 142/1, 142/2, 142/3,
443/2

Električno omrežje–zaščitna cev
134/1

k.o. IHAN
Območje odkupa zemljišč
1/3, 1/4, 1/5, 1/8, 1/9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6,

12/1, 13/1, 13/2, 13/3, 15/3, 15/4, 15/6, 15/7, 15/8, 18/1,
18/2, 18/3, 18/4, 25/1, 25/2, 25/3, 26/1, 26/3, 27/2, 28/2,
28/3, 524, 559/1, 569/5, 585, 6/1, 6/2, 7/1, 9/1, 9/2, 9/3

PTT kabel
13/1, 13/3, 15/6, 17/3, 18/3
PTT blok
13/1, 15/3, 15/6, 17/3, 18/1, 18/3
Električno omrežje visoke napetosti
1/1, 6/2, 7/1
Električno omrežje–javna razsvetljava
10/1, 10/5, 10/6, 13/3, 15/4, 15/6, 15/8, 559/1, 6/1, 6/2,

9/1, 9/3

k.o. KRAŠNJA
Območje odkupa zemljišč
100/1, 101/1, 101/2, 104, 105/1, 105/3, 106, 107, 108,

110/1, 110/3, 117/1, 118, 121, 122/1, 124/1, 125/1, 125/3,
126, 127/3, 127/5, 129, 130/1, 131, 136/1, 137, 138/2, 144,
146, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 151, 152, 155, 156, 158,
19/1, 19/2, 21/1, 345/1, 345/2, 346/1, 347/1, 347/2, 350,
351, 352/1, 355/1, 355/2, 355/3, 372/1, 376, 381, 389/1,
415, 417, 421/1, 437/1, 437/2, 437/3, 438, 439, 440, 441,
442, 443, 445/1, 446, 447, 452, 453, 454/1, 454/2, 455, 458,
459/1, 459/2, 459/3, 459/4, 461, 463/2, 464/1, 464/2, 465,
466/1, 466/3, 467/1, 467/2, 467/3, 469, 470/2, 470/3, 471/1,

471/2, 472, 474, 476/1, 480/1, 480/3, 481, 482, 483, 484,
489, 494/1, 494/10, 494/4, 494/5, 494/6, 495/2, 495/4, 495/7,
506, 60/1, 60/4, 614/1, 614/13, 614/16, 614/2, 614/20, 614/3,
614/4, 614/8, 614/9, 618, 619, 620, 622, 63/3, 633, 634, 637,
638, 640, 646, 650, 652, 653/2, 653/3, 653/5, 76, 77/2, 77/3,
79/1, 80, 81, 82, 83, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 85/1, 85/3,
86, 88, 89, 90, 92/2

Območje začasnega odvzema zemljišč
100/1, 105/1, 105/3, 106, 107, 109/1, 110/1, 110/4,

117/1, 118, 119, 120, 121, 122/1, 124/1, 125/1, 125/3, 126,
127/1, 127/2, 127/3, 155, 156, 345/1, 347/2, 348, 349, 350,
352/1, 353, 354, 355/1, 355/2, 355/3, 372/1, 374, 375, 376,
377, 380, 381, 389/1, 390/2, 412, 413, 414, 415, 417, 418,
419, 420, 421/1, 421/2, 439, 440, 441, 60/1, 60/4, 614/2,
622, 633, 634, 650, 84/1, 84/2, 85/3, 90

Vodovod
116/3, 116/4, 126, 132/1, 133, 134, 135, 154/1, 154/2,

155, 156, 157, 158, 17, 18/1, 18/3, 19/2, 20/1, 21/1, 345/1,
345/2, 346/1, 346/2, 350, 351, 352/1, 355/1, 355/2, 355/3,
372/1, 376, 381, 388, 389/2, 416, 417, 421/1, 435, 437/1,
437/2, 439, 463/2, 466/1, 467/1, 467/2, 467/3, 469, 470/2,
471/1, 471/2, 472, 474, 476/1, 480/1, 480/3, 489, 493/1,
494/3, 494/8, 494/9, 506, 526/2, 526/3, 60/1, 614/1, 614/16,
614/20, 619, 63/1, 63/3, 63/4, 633, 634, 638, 64/2, 640, 641,
642, 646, 650, 653/1, 653/2, 653/3, 653/5, 66, 74/1, 74/2,
76, 77/1, 79/1, 79/3, 91/1, 92/11, 92/15, 99/1, 99/4, 99/5

Plinovod
416, 417, 421/1, 435, 437/1, 437/2, 437/3, 466/1, 467/1,

467/2, 467/3, 469, 471/1, 471/2, 472, 474, 476/1, 480/1,
638, 653/2, 653/5

PTT kabel
494/6, 495/2, 495/8, 506, 614/2, 614/9, 646
PTT blok
156, 372/1, 381, 427, 437/1, 437/2, 439, 461, 466/1,

466/3, 467/1, 469, 614/10, 614/13, 614/2, 622, 63/1, 63/3,
63/4, 638, 650, 79/1

Električno omrežje nizke napetosti
372/1, 381, 439, 465, 469, 471/1, 472, 614/8, 633,

653/5
Električno omrežje visoke napetosti
126, 155, 156, 334/1, 334/2, 334/3, 345/1, 345/2, 346/1,

350, 351, 352/1, 355/1, 355/2, 355/3, 372/1, 376, 381, 389/2,
417, 421/1, 435, 437/1, 437/2, 439, 480/1, 480/3, 481, 489,
494/1, 494/10, 495/2, 495/7, 614/2, 614/5, 618, 622, 63/3,
633, 634, 64/1, 646, 76, 77/1, 77/2, 77/4, 79/1, 80, 82, 84/4,
90

Električno omrežje–javna razsvetljava
438, 439, 442, 443

k.o. KRTINA
Območje odkupa zemljišč
100, 134, 135, 136, 137, 141, 142, 173/1, 173/2, 173/3,

175, 217, 218/1, 218/2, 219/2, 220, 221, 222, 223, 224/4,
224/5, 227/2, 228/1, 229/1, 230/1, 230/2, 231, 293, 294,
301, 302, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 336, 337, 338/1,
338/2, 338/3, 339/2, 346/1, 346/2, 662/1, 663, 666/4, 673/4,
673/5, 674/2, 675/1, 675/2, 676, 69/1, 69/2, 70/2, 71/1, 71/2,
71/4, 711/1, 73/1, 74/1, 74/2, 74/3, 75/1, 92, 93, 95, 96/1,
96/2, 97, 98/1, 98/2, 99

Območje začasnega odvzema zemljišč
101, 663, 666/4, 73/1, 74/1, 74/2, 74/3, 75/1, 91, 92,

93, 95, 97, 98/1, 99
Območje rekonstrukcije melioracijskega sistema
220, 222, 223, 224/5, 227/1, 227/2, 228/1, 228/2, 228/4,

228/5, 229/1, 229/2, 230/1, 230/2, 285/2, 286/2, 286/3, 287/1,
287/2, 287/3, 287/4, 287/5, 287/6, 289, 290/1, 293, 294,
297/1, 297/4, 297/7, 298/1, 298/2, 300/1, 300/2, 300/3, 301,
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302, 303/1, 303/2, 323, 324, 325, 326, 334/2, 335/2, 336,
337, 338/1, 338/3, 339/1, 673/5, 676, 711/1

Kanalizacija–fekalna
231
Vodovod
100, 322, 674/2, 96/1, 96/2, 98/1, 99
PTT kabel
173/2, 173/3, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 338/2,

346/1, 675/1
PTT blok
338/2, 339/2, 711/1
Električno omrežje visoke napetosti
70/2, 71/4
Električno omrežje v cevi
311, 313
Električno omrežje–javna razsvetljava
136, 142, 173/1, 175, 218/1, 218/2, 219/2, 223, 300/1,

300/2, 300/3, 303/2, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314,
317, 318, 319, 320, 325, 338/3, 346/2, 351, 673/5, 711/1

k.o. LUKOVICA
Območje odkupa zemljišč
344/2, 351/1, 351/2, 351/3, 351/4, 351/5, 351/6, 351/7,

351/8, 352/1, 352/3, 353, 354/1, 354/2, 355/1, 355/2, 356/1,
357/1, 357/10, 357/11, 357/5, 357/6, 357/7, 363/1, 363/6,
368/2, 368/5, 369, 370, 371/1, 371/2, 371/3, 371/4, 371/5,
372, 373, 374, 375, 376/1, 376/2, 377, 379, 380, 381/3, 39/1,
392, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 40/1, 40/2, 400/1, 41,
432, 433, 434, 435, 436, 437, 438/1, 438/2, 439/1, 439/2,
439/3, 440/1, 440/2, 440/3, 441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 442,
443/1, 443/2, 444, 445/1, 445/3, 445/4, 445/6, 445/7, 446/1,
446/4, 446/5, 447/1, 447/5, 449, 450/1, 450/2, 450/3, 450/4,
453/1, 454/1, 454/2, 455/1, 455/11, 455/2, 455/3, 455/4,
455/5, 455/8, 455/9, 456, 457, 461, 467/1, 468, 469/1, 469/2,
470, 471/1, 471/2, 471/3, 472/1, 472/2, 475/1, 475/2, 475/3,
477, 547, 549/4, 551, 552, 553, 655/6, 657/1, 677/1, 677/3,
678/1, 678/2, 681/1, 681/2, 682/1, 682/4, 698, 699/1, 699/4

Območje začasnega odvzema zemljišč
357/6, 373, 374, 375, 377, 379, 381/3, 392, 394, 699/1
Območje rekonstrukcije melioracijskega sistema
357/1, 357/3, 357/4, 357/5, 357/6, 359/2, 359/3, 360/1,

360/3, 362, 363/1, 363/2, 363/3, 363/5, 363/6, 364/1, 364/2,
364/3, 365/1, 367, 368/1, 368/3, 368/4, 440/2, 440/3, 441/3,
442, 444, 445/1, 445/3, 445/5, 445/6, 445/7, 448/2, 450/1,
450/2, 450/3, 450/4, 451, 452/1, 454/1, 454/3, 455/2, 455/3,
455/4, 455/5, 456, 472/1, 475/2, 475/4, 477, 478, 479, 657/1,
657/4, 677/1, 682/4, 698

Vodovod
344/2, 351/1, 351/2, 351/4, 351/6, 352/1, 352/3, 353,

356/1, 357/1, 357/6, 357/7, 359/2, 359/3, 360/3, 362, 363/6,
365/1, 365/2, 366, 367, 368/3, 370, 373, 375, 39/1, 392,
40/1, 441/2, 442, 445/1, 445/6, 445/7, 446/1, 447/1, 450/1,
450/2, 450/3, 450/4, 451, 452/1, 453/1, 454/1, 454/3, 677/1,
677/3, 681/1, 699/1, 699/4

Plinovod
40/1, 40/2, 41, 442, 454/1, 454/2, 455/1, 655/6, 699/4

PTT kabel
344/2, 351/1, 351/2, 351/4, 351/6, 352/1, 352/3, 353,

356/1, 357/1, 357/2, 357/3, 357/4, 436, 437, 438/2, 439/1,
439/2, 439/3, 456, 457, 547, 551, 553, 657/1, 677/1, 677/3,
682/1, 682/4, 699/1

PTT blok
351/1, 352/1, 354/2, 355/2, 356/1, 357/6, 357/7, 373,

380, 381/1, 381/4, 392, 394, 397, 399, 434, 439/1, 439/2,
439/3, 440/2, 440/3, 441/2, 444, 445/1, 446/1, 447/1, 450/2,
657/1, 657/5, 677/3, 678/1, 678/2, 681/1, 682/4, 699/1, 699/4

Električno omrežje nizke napetosti
375, 432, 434, 436, 441/3, 442, 443/2, 444, 445/1, 449,

681/1, 699/1, 699/4
Električno omrežje visoke napetosti
336/2, 344/2, 351/1, 351/2, 351/4, 351/6, 352/1, 352/3,

353, 354/2, 355/2, 356/1, 356/2, 357/1, 357/2, 357/3, 357/4,
359/2, 359/3, 360/3, 363/2, 363/6, 364/2, 367, 368/3, 39/1,
397, 398, 40/1, 400/1, 442, 443/2, 445/1, 445/7, 449, 450/1,
451, 453/1, 454/1, 454/2, 471/1, 472/1, 472/2, 473/1, 475/1,
475/3, 475/5, 476/1, 655/6, 657/1, 657/5, 677/1, 677/3, 681/1,
698, 699/4

Električno omrežje–javna razsvetljava
363/6, 370, 371/1, 372, 373, 374, 375, 376/2, 40/2, 41,

432, 434, 435, 436, 437, 438/2, 439/1, 439/2, 439/3, 440/1,
440/2, 440/3, 441/3, 441/4, 442, 443/1, 443/2, 444, 445/1,
445/3, 445/7, 446/1, 447/1, 449, 450/1, 450/2, 450/3, 454/1,
455/1, 455/11, 455/2, 455/8, 455/9, 456, 469/2, 471/2, 551,
553, 655/6, 657/1, 681/1, 682/1, 682/4, 699/1, 699/4

k.o. NEGASTRN
Območje odkupa zemljišč na območju zadrževalnika

Drtijščica
1000, 1001, 1002, 1003, 1029, 1031, 1032, 1036, 1037,

1038, 1040, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046/1, 1046/2, 1047,
1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053/1, 1053/2, 1054, 1055/1,
1055/2, 1055/3, 1056/1, 1056/2, 1057, 1058, 1059, 1060,
1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1093/1, 1093/3, 1094, 1095,
1105, 1108, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1338, 1341,
1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1351/1, 1351/2, 1351/3,
1352, 1353/1, 1353/2, 1354/1, 1354/2, 1357, 1358, 1359,
1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368,
1369, 1378, 1379, 1380, 1439, 1440, 1441, 1444, 1445,
1446/1, 1465/1, 1465/2, 815, 816, 885, 886, 887/1, 887/2,
887/3, 889/2, 890, 893, 895/1, 896/1, 896/2, 897, 900, 927,
928, 931, 932, 933, 935, 937, 946, 950, 951, 952, 953, 954,
955/1, 955/2, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 965/1,
965/2, 966, 968, 969, 970, 971, 976, 977/1, 977/2, 979, 980,
981, 982, 997, 998, 999

Območje začasnega odvzema zemljišč na območju za-
drževalnika Drtijščica

1000, 1002, 1003, 1029, 1035, 1036, 1037, 1047, 1059,
1068, 1081, 1086, 1093/1, 1093/2, 1093/3, 1094, 1095, 1096,
1103, 1105, 1108, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115,
1336, 1338, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347,
1351/1, 1351/2, 1353/1, 1353/2, 1358, 1361, 1364, 1366,
1367, 1368, 1369, 1370, 1378, 1379, 1426, 1435, 1437,
1439, 1444, 1445, 1446/1, 1465/1, 418, 419, 420, 421, 425,
428, 813, 814, 815, 816, 817/1, 817/2, 837, 838, 884, 885,
886, 887/2, 889/1, 889/2, 890, 891, 892, 893, 894, 895/1,
895/2, 896/1, 896/2, 897, 899, 900, 901, 903, 927, 928, 931,
932, 933, 935, 937, 938, 940, 950, 951, 966, 967, 968, 969,
970, 971, 977/1, 980, 981, 982, 997, 999

k.o. PREVOJE
Območje odkupa zemljišč
565/6, 565/7, 566, 567/8, 567/9, 652/2, 653/1, 653/2,

653/4, 669/1, 669/3, 669/4, 670, 671, 672, 673, 674/1, 674/2,
675, 681, 682, 683/1, 683/2, 683/3, 683/4, 684, 685/2, 687,
688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 704/1, 704/2, 704/3,
704/4, 704/5, 704/6, 705/1, 706, 707, 708, 716, 717, 718,
719, 721, 809/1, 815/2, 815/4, 820/3, 840, 847, 848, 850,
851, 854/3, 855, 893/2, 894, 895, 896, 897, 899, 900, 901,
902, 903/2, 905/2, 906/1, 906/3, 907/2, 907/3, 909, 910,
913, 914, 918, 919, 920, 923, 924, 925, 927, 939/1, 939/2,
940, 942/1, 948, 953, 954, 955/1, 955/2, 990/5, 991/2, 992/2,
994/1, 994/2, 994/3, 995
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Območje začasnega odvzema zemljišč
672, 673, 674/2, 683/3, 692, 693, 704/6, 848, 910, 954,

994/1
Območje rekonstrukcije melioracijskega sistema
565/7, 566, 567/8, 567/9, 576, 577, 578, 613/4, 614,

615/2, 669/1, 669/3, 669/4, 673, 674/1, 674/2, 675, 677,
683/1, 683/2, 683/3, 683/4, 684, 685/2, 686/1, 686/2, 689,
690, 704/5, 704/6, 705/1, 705/3, 705/4, 706, 720, 721, 722,
723, 724, 725, 726, 727, 728/1, 728/2, 848, 849, 850, 851,
852, 853, 857, 860, 878, 879, 881, 882, 883, 885/1, 885/2,
885/3, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893/1, 893/2, 894,
895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 907/3, 909, 910,
911/1, 911/2, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920,
921, 922/1, 922/2, 923, 924, 925, 926, 940, 942/1, 953,
990/5, 991/2, 994/1, 994/3, 995

Vodovod
681, 682, 694, 704/1, 704/2, 704/6, 809/1, 815/2, 954,

994/1
PTT blok
652/2, 653/1, 653/2, 653/4, 670, 672, 673, 674/1, 849,

854/3, 855, 942/1, 955/1, 955/2, 994/1, 994/3, 995
Električno omrežje nizke napetosti
669/1, 903/2, 955/2
Električno omrežje visoke napetosti
669/1, 669/3, 670, 672, 673, 674/1, 714/1, 845/1, 848,

849, 850, 851, 893/1, 893/2, 894, 895, 896, 897, 898, 899,
900, 901, 902, 903/2, 918, 919, 920, 925, 940, 955/2, 994/1,
994/2, 994/3

k.o. PŠATA
Območje odkupa zemljišč
381, 382, 383, 384, 393, 394, 408
PTT kabel
381, 383, 393, 394
Električno omrežje visoke napetosti
407

k.o. SPODNJE KOSEZE
Območje odkupa zemljišč
1128, 950, 955, 956
Območje odkupa zemljišč na območju zadrževalnika

Drtijščica
1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014/1, 1014/2,

1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020/1, 1020/2, 1021, 1022/1,
1022/2, 1022/3, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029,
1030/1, 1030/2, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037/1,
1037/2, 1037/3, 1037/4, 1037/5, 1038, 1039, 1040, 1041,
1042, 1043, 1044, 1045, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051/1,
1051/2, 1052/3, 1052/4, 1052/5, 1052/6, 1052/7, 1052/8,
1056/1, 1056/2, 1057/1, 1057/2, 1058, 1059, 1060, 1063,
1109, 1113, 1121/1, 1121/2, 1122, 1129, 1130, 1131, 570/1,
599, 600, 601, 602, 604, 605, 606, 607, 609, 610, 649/1,
649/2, 650, 651, 652, 654, 656, 686, 687, 691, 694, 695,
696, 789, 790, 791, 792, 793, 796, 801, 802, 803

Območje začasnega odvzema zemljišč na območju za-
drževalnika Drtijščica

1000, 1001, 1002, 1006/1, 1006/2, 1007, 1008, 1009,
1010, 1012, 1013, 1026, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049,
1052/6, 1052/8, 1056/1, 1059, 1060, 1062, 1063, 1109,
1125/1, 1129, 570/1, 576, 577, 578, 599, 600, 601, 602, 603,
604, 607, 608, 609, 610, 648, 649/1, 649/2, 650, 651, 652,
654, 655, 656, 682, 683, 686, 687, 697, 698, 700, 704/1,
708, 789, 790, 882, 985, 987, 996/1, 997, 998, 999

k.o. ŠTUDA
Območje odkupa zemljišč
100/1, 101/1, 102/1, 103, 104, 106, 107, 115, 116, 117,

132/1, 133/1, 134/1, 135, 136, 137, 138, 139/1, 139/2, 140/1,

140/2, 141, 142, 143, 144, 153/1, 153/2, 154/1, 154/2, 154/3,
155, 156, 157, 158, 183/25, 183/26, 183/27, 183/28, 183/29,
183/30, 183/31, 183/32, 183/33, 183/34, 183/35, 183/36,
183/37, 183/38, 183/39, 183/41, 183/59, 183/61, 183/62,
183/63, 183/64, 183/65, 183/66, 183/67, 183/68, 184/1,
184/4, 185/1, 187/10, 187/11, 187/12, 187/13, 187/17,
187/18, 187/19, 187/20, 187/21, 187/22, 187/23, 187/24,
187/25, 187/26, 187/27, 187/28, 187/29, 187/30, 187/31,
187/32, 187/33, 187/34, 187/35, 187/36, 187/37, 187/38,
187/42, 187/43, 187/44, 187/45, 187/46, 187/47, 187/48,
187/49, 187/50, 187/79, 187/80, 187/81, 190, 191, 192, 193,
194, 195, 196/1, 196/10, 196/12, 196/2, 196/4, 196/5, 196/6,
196/7, 196/8, 196/9, 197, 198, 200/1, 203/2, 204, 205, 221/1,
221/3, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 302/1,
303/1, 303/5, 304, 309, 310, 311, 312/1, 312/2, 334, 335,
336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 413, 414/1, 414/2, 417/2,
419/2, 420/1, 420/2, 421/1, 421/2, 422/1, 422/2, 423/3, 423/4,
426/1, 427/1, 427/2, 484, 488/1, 497/1, 497/2, 497/4, 497/5,
498, 499, 500, 501, 506, 516, 518/3, 519, 521/2, 522, 523,
526, 528, 78/10, 79/15, 88, 89, 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 93/4,
94/1, 94/2, 95, 96, 99/4

Območje začasnega odvzema zemljišč
342, 343, 414/1, 414/2, 417/1, 417/2, 418/1, 418/2,

419/1, 419/2, 420/1, 420/2, 422/1, 422/2, 423/1, 423/2, 423/3,
423/4, 484

Kanalizacija–meteorna
129/1, 131/1, 136, 137, 138, 139/2, 140/2, 183/25,

187/12, 187/13, 187/14, 187/15, 187/16, 187/17, 187/50,
516, 518/3, 519, 522, 523

Kanalizacija–fekalna
100/1, 101/1, 102/1, 138, 139/2, 140/1, 140/2, 141,

142, 144, 187/11, 187/12, 90, 94/1, 95, 99/4
Vodovod
183/39, 183/41, 340, 341, 342, 343, 498, 528
PTT blok
104, 183/36, 183/38, 183/41, 183/59, 183/67, 184/1,

184/4, 185/1, 198, 200/1, 497/5, 528, 87, 88, 89, 97/1, 97/3,
98

Električno omrežje nizke napetosti
196/7, 198, 200/1
Električno omrežje visoke napetosti
183/39, 183/41, 183/67, 184/1, 187/18, 187/19, 187/20,

187/21, 187/22, 187/36, 187/43, 198, 200/1, 204, 205, 292,
296, 497/5, 506, 519, 528

Električno omrežje–javna razsvetljava
187/29, 187/30, 187/31, 187/32, 187/33, 187/34,

187/35, 187/36, 187/43, 187/44, 187/45, 187/46, 187/47,
187/48, 187/49, 187/50, 290, 291, 292, 293, 296, 297, 298,
299, 303/5, 304, 309, 310, 311, 312/1, 335, 336, 338, 340,
341, 342, 343, 420/2, 421/2, 484, 498, 499, 500, 516, 519

k.o. ŽIROVŠE
Območje odkupa zemljišč
114/1, 114/2, 115, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125,

126, 128/3, 130, 134, 138, 139, 140/1, 143, 145, 146, 147/2,
148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 149/1, 151/2, 152/3, 156, 158,
159/1, 159/2, 159/3, 160, 192, 193, 194/1, 196/2, 196/4,
197/1, 197/2, 198, 199, 200, 204/1, 204/10, 204/8, 208/1,
208/2, 209/1, 209/2, 209/3, 209/4, 21/1, 210/1, 210/5, 210/6,
210/8, 211, 212/1, 212/2, 22/1, 22/2, 23, 63/3, 69, 72, 73,
75/1, 75/2, 75/3

Vodovod
115, 118, 123, 124, 125, 128/3, 139, 140/1, 143, 149/1,

15/2, 152/3, 158, 159/2, 161, 197/1, 197/2, 204/1, 204/3,
207/2, 208/1, 209/2, 210/1, 210/6, 210/8, 211, 212/1, 212/2,
22/1, 22/2, 23, 67/1, 67/2, 68, 69, 71, 72, 73, 74/4, 75/1,
75/2, 75/4
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PTT kabel
198, 199, 211
PTT blok
114/2, 115, 118, 128/3, 139, 140/1, 143, 146, 147/2,

148/2, 148/4, 148/5, 150, 152/3, 154/2, 158, 204/10, 209/3,
210/1, 210/5, 211, 23, 75/3

Električno omrežje nizke napetosti
105/1, 108, 114/1, 114/2, 118, 125, 128/3, 139, 140/1,

141, 143,
145, 147/2, 204/1, 204/10, 209/4, 210/1, 211
Električno omrežje visoke napetosti
105/1, 105/2, 107, 108, 114/1, 124, 143, 197/1, 197/2,

198, 204/1, 94
Električno omrežje v cevi
125, 128/3, 143, 145, 147/2, 210/1, 211
Električno omrežje–javna razsvetljava
114/1, 115, 118, 123, 124, 138, 143, 204/1, 204/10,

211,

III. FUNKCIJA OBMOČJA S PROMETNO TEHNIČNIMI
POGOJI UREJANJA OBMOČJA

4. člen

Ureditveno območje iz 3. člena te uredbe obsega:
– območje izključne rabe avtoceste z vsemi spremljajo-

čimi objekti in ureditvami (cestno telo avtoceste, deviacije
cest in poti, nadvozi, podvozi, mostovi, propusti, priključki,
zidovi, cestninska postaja, oskrbna postaja),

– območje vodnogospodarskih ureditev (regulacije vo-
dotokov, nasipi ipd.),

– območje rekonstrukcije melioracijskih sistemov,
– območje ureditev obcestnega prostora, vključno z re-

kultivacijo zemljišč,
– območje mokrega zadrževalnika Drtijščica in dovod-

nega rova (območje pregrade, stalne ojezeritve, poplavno
območje stoletne visoke vode, območje vtoka in iztoka do-
vodnega rova),

– območje prestavitev infrastrukturnih objektov in na-
prav,

– območje ureditve nadomestnih biotopov,
– območja ukrepov in ureditev za preprečitev preko-

mernih vplivov na okolje.

5. člen

Odsek avtoceste Blagovica–Šentjakob dolžine 20,260
km, je sestavljen iz pododseka Blagovica–Lukovica od km
0,311 do km 8,851 in pododseka Lukovica–Šentjakob od km
0,000 do km 11,720.

Trasa avtoceste poteka od Blagovice proti zahodu po
dolini Črnega grabna. V manjšem delu poteka po severnem,
v večjem delu pa po južnem robu doline, kjer se prepleta s
strugo Radomlje. Po izstopu iz doline zavije južno od Luko-
vice, med Vrbo in Imovico, prečka v vkopu Krtinski hrib
severno od Krtine, poteka dalje med Dobom in Gorjušo in se
nato vkoplje v gričevnat svet vzhodno od Domžal. Kamniš-
ko Bistrico prečka južno od Zaboršta ter zavije dalje proti
jugu mimo naselij Mačkovci, Študa, Šentpavel, ki jih obide
po vzhodni strani. Poteka med naselji Dragomelj in Pšata in
se južno od Dragomlja, na meji občin Domžale in Ljubljana,
naveže na traso vzhodne avtoceste v Ljubljani.

Polni priključki na avtocesto so pri Blagovici,Lukovici,
Kritini, Domžalah in Študi.

6. člen

V kombinaciji s priključkom Lukovica se ob avtocesti,
med km 8.6 pododseka Blagovica–Lukovica in km 0.8 pod-

odseka Lukovica–Šentjakob, izvede obojestranska oskrbna
postaja. Severni plato oskrbne postaje leži jugozahodno od
Lukovice, južni plato pa na ostanku ravninskega sveta med
avtocesto in gričevnatim svetom naselij Zgornje in Spodnje
Prapreče.Oskrbna postaja obsega parkirne in rekreacijske
površine ter oskrbno–gostinski program.

7. člen

Med Trnjavo in Kompoljem se v km 6,460 pododseka
Blagovica–Lukovica izvede čelna cestninska postaja za od-
prt cestninski sistem. Postaja je organizirana tako, da ima v
vsaki smeri po štiri vstopne steze, na katerih je glede na smer
prometnih obremenitev možno usmerjati vozila v eno ali
drugo smer. Največja širina platoja cestninske postaje, na
mestu glavnega objekta, je 60 m. Za uslužbence je urejen
dovoz z ceste M 10 zahodno od objekta.

V območju priključka Blagovica se izvedeta cestninski
postaji na izvozni rampi iz smeri Celja ter na uvozni rampi v
smeri Celja.

8. člen

Za zmanjšanje pretočnih količin vodotoka Radomlja se
na največjem pritoku Drtijščici uredi zadrževalnik visokih
voda. Pregrada je locirana ca. 1,150 km gorvodno od izliva
Drtijščice v Radomljo, dimenzionirana je za zadrževanje
stoletnih visokih voda v dolini Drtijščice. Z dovodnim ro-
vom med Krašnjo in Vinjami se omogoči pretok visokih
voda iz zgornjega toka Radomlje v dolino Drtijščice.

9. člen

Trasa avtoceste je zasnovana kot štiripasovnica s po
dvema voznima in enim odstavnim pasom v vsaki smeri in
vmesnim ločilnim pasom ter izvennivojskimi prehodi regio-
nalnih in lokalnih cest, poljskih in gozdnih poti. Avtocesta je
omejena z varovalno ograjo.

Projektirani normalni prečni profil je 26.00 m in sicer:
– vozni pasovi po 3.75 m,
– dva odstavna pasova po 2.5 m,
– dva robna pasova ob prehitevalnem pasu po 0.5 m,
– dve bankini po 1.0 m in
– srednji ločilni pas širine 3.0 m.
V območju priključkov je projektiran pospeševalni ozi-

roma zaviralni pas širine 3.0 m, z robnim pasom 0.3 m.
Vertikalni in horizontalni elementi odseka Blagovica–

Šentjakob so projektirani z upoštevanjem računske hitrosti
120 km/h.

10. člen

PRIKLJUČKI
(Pododsek Blagovica–Lukovica )
Priključek “Blagovica” se izvede v obliki polovične ,

nesimetrične deteljice, tvorita jo dva razmaknjena para iz-
voznih ramp. En par ramp, izvoz iz smeri Ljubljana in uvoz
za smer Celje je na km 0,420. Drug par ramp, izvoz iz smeri
Celja in uvoz za smer Ljubljana je na km 2,040.

(Pododsek Lukovica–Šentjakob)
Priključek “Lukovica” v km 0.288 se izvede v obliki

polovične nesimetrične deteljice, kombinirane z izvozno ram-
po za oskrbno postajo. Navezan je na glavno križišče v
Lukovici na magistralno cesto M 10 in na deviacijo lokalne
ceste Lukovica–Sp. Prapreče.

Priključek “Krtina” v km 3.920 se izvede v obliki polo-
vične nesimetrične deteljice. Navezan je na regionalno cesto
R 336 Želodnik–Moravče.

Priključek “Domžale” v km 7.430 se izvede v obliki
polovične deteljice. Z novo cesto priključek Domžale–Vir je
navezan na magistralno cesto M 10, z novo cesto priključek
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Domžale–most čez Kamniško Bistrico v Zaborštu pa na lo-
kalno cesto Domžale–Ihan.

Priključek “Študa” v km 9,245 se izvede v kombinaciji
polovične deteljice in trobente. S priključno cesto je navezan
na regionalno cesto R 371 Domžale–Šentjakob, križišče obeh
cest se izvede v obliki rondoja.

Začasni priključek avtoceste na magistralno cesto M 10
se izvede v km 0.520 pododseka Blagovica–Lukovica. Ob-
močje začasnega priključka se po izgradnji odseka avtoceste
Vransko–Blagovica rekultivira.

11. člen

DEVIACIJE
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev, določenih s

to uredbo, se izvedejo naslednje deviacije obstoječih cest in
poti ter nove ceste in poti kot navezave na obstoječe cestno
omrežje oziroma dostopne poti do zemljišč:

(Pododsek Blagovica–Lukovica)
Deviacija magistralne ceste M–10 Celje–Ljubljana v

Zgornjih Lokah križa avtocesto v km 1.051. Od obstoječe
magistralne ceste zavije v levo z radijem R = 800 ter se v
desni krivini z R = 150 približuje križanju z avtocesto.
Zadnji del deviacije poteka v levi krivini z R = 300. Dolžina
ceste je 700 m, širina 7,7+1,55+1,0 m, utrditev je asfaltna.

Deviacija povezovalne ceste med km 0,300 in 1,260
služi za povezavo naselij Zgornje Loke in Blagovica (šolska
pot) ter dostopu do zemljišč. Poteka po desni strani avtoceste
ter vzporedno z njo. Dolžina ceste je 1140 m, širina je
4+2x0,5 m, utrditev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste med km
1,070 in km 2,215. Dolžina ceste je 1170 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste med km
2,110 in km 2,895. Dolžina ceste je 815 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

Deviacija dostopne ceste služi za navezavo kmetije v
km 2,330 na Žirovše ter dostopu do nekaterih gozdnih in
kmetijskih parcel. Dolžina ceste je 180 m, širina 4 m, utrdi-
tev je makadamska.

Deviacija krajevne ceste v Žirovše služi navezavi nase-
lja Žirovše na magistralno cesto. Preko avtoceste je speljana
z nadvozom v km 2.405. Dolžina ceste je 320 m, širina
5,0+2x1,0 m, utrditev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste med km
2,450 in km 2,935. Dolžina ceste je 500 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste v km
2,970. Dolžina ceste je 70 m, širina 3 m, utrditev je maka-
damska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste med km
3,120 in km 3,805. Dolžina ceste je 720 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste med km
3,050 in km 3,275. Dolžina ceste je 230 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste med km
3,460 in km 3,630. Dolžina ceste je 160 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

Deviacija krajevne ceste Spodnje Loke–Negastrn pove-
zuje naselje Negastrn z dolino Črnega grabna ter omogoča
dostop do parcel na levi strani avtoceste. Preko avtoceste je
speljana z nadvozom v km 3,770. Dolžina ceste je 330 m,
širina 5.0+2x1.0 m, utrditev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km
3,710 do km 4,080. Dolžina ceste je 380 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 3,730
do km 4,220. Dolžina ceste je 500 m, širina 3 m, utrditev je
makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km
4,180 do km 4,420. Dolžina ceste je 240 m, širina 3 m,
utrditev makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km
4,520 do km 4,570. Dolžina 250 m, širina 3 m, utrditev je
makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 4,560
do km 5,030. Dolžina ceste je 500 m, širina 3 m, utrditev je
makadamska.

Deviacija poljske poti pri Krašnji z nadvozom v km
5,215 omogoča povezavo parcel na levi strani AC ter nada-
ljevanje prekinjene gozdne ceste do magistralne ceste M–10.
Dolžina ceste je 385 m, širina 5+2x0,5 m, utrditev je asfalt-
na.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km
5,305 do km 5,900. Dolžina ceste je 580 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 5,650
do km 5,885. Dolžina ceste je 230 m, širina 3m, utrditev je
makadamska.

Deviacija dostopne ceste pri Kompolju povezuje kmeti-
jo Kompolje 1 ter kmetijske in gozdne površine na levi strani
avtoceste z naseljem Kompolje. Deviacija prečka avtocesto s
podaljšanim nadvozom na desni strani v km 5.850. Dolžina
ceste je 440 m, širina 4.0+2x1.0 m, utrditev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km
6,080 do km 6,330. Dolžina ceste je 250 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

Dostopna cesta služi dostopu do cestninske postaje
“Kompolje” z magistralne ceste M–10, v km avtoceste 6,365.
Dolžina ceste je 125 m, širina 4.0+2x0.5 m, utrditev je
asfaltna.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 6,225
do km 6,400. Dolžina ceste je 175 m, širina 3 m, utrditev je
makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km
6,500 do km 6,810. Dolžina ceste je 310 m, širina 3m,
utrditev je makadamska.

Deviacija krajevne ceste v Trnjavi omogoča povezavo
med severnim in južnim delom naselja Trnjava ter navezavi
doline Drtijščice na dolino Črnega grabna. Deviacija prečka
avtocesto z nadvozom v km 7.203. Dolžina ceste je 440m,
širina 5.0+2x1.0 m, utrditev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 6,730
do km 7,250, z navezavo na deviacijo lokalne ceste v Trnja-
vi. Dolžina ceste je 630 m, širina 3 m, utrditev je makadam-
ska.

Deviacija dovozne ceste desno od avtoceste od km
7,190 do km 7,240 ceste omogoča dostop do individualne
hiše z deviacije lokalne ceste v Trnjavi. Dolžina ceste je 50
m, širina 3+2x0.5 m, utrditev je asfaltna.

Deviacija krajevne ceste desno od avtoceste od km
7,310 do km 7,380 pomeni prestavitev dela ceste, ki povezu-
je Trnjavo z zaselki severno od nje. Dolžina ceste je 80 m,
širina ceste je 4.0+2x0.5 m, utrditev je v asfaltna.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km
7,565 do km 7,975. Dolžina ceste je 400 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km
8,240 do km 8,415. Dolžina ceste je 210 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 8,450
do km 8,750. Dolžina ceste je 360 m, širina 3 m, utrditev je
makadamska.
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Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 8,510
do km 8,645. Dolžina ceste je 150 m, širina 3 m, utrditev je
makadamska.

Deviacija krajevne ceste Lukovica–Zg. Prapreče preč-
ka avtocesto z nadvozom v km 8.470 in omogoča navezavo
Zg.Prapreč na M 10. Dolžina ceste je 400 m, širina
5.0+1.55+0.5 m, utrditev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km
8,490 do km 8,851. Dolžina ceste je 370 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

Pot okrog stalne ojezeritve zadrževalnika Drtijščica.
Dolžina poti je 3700 m, širina 4 m, utrditev je makadamska.

(Pododsek Lukovica–Šentjakob)
Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km

0,000 do km 0,210. Dolžina ceste je 250 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

Deviacija krajevne ceste Lukovica–Prapreče poteka
vzhodno od obstoječe ceste in z nadvozom prečka avtocesto
na km 0.260 ter z mostom potok Radomljo. Dolžina deviaci-
je je 570 m, širina 6.6+2x1.0 m. Nanjo se navezujejo rampe
priključka Lukovica. Utrditev je v asfaltna.

Dostopne ceste do parcel levo od avtoceste od km 0,350
do km 0,480. Dolžina cest je 260 m, širina 3 m, utrditev je
makadamska. Ceste se navežejo na deviacijo Lukovica–Sp.
Prapreče.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km
0,550 do km 1,000. Dolžina ceste je 520 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 0,540
do km 0,840. Dolžina ceste je 300 m, širina 3 m, utrditev je
makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 0,950
do km 1,900. Dolžina ceste je 960 m, širina 3m, utrditev je
makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km
1,100 do km 1,700. Dolžina ceste je 750 m, širina 3m,
utrditev je makadamska.

Deviacija krajevne ceste Šentvid–Imovica poteka po
trasi obstoječe ceste in z nadvozom prečka avtocesto na km
1.731. Dolžina deviacije je 420 m, širina 5.0+1.55+1.0 m,
utrditev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km
1,960 do km 2,220. Dolžina ceste je 320 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

Deviacija krajevne ceste Vrba–Imovica, z nadvozom
prečka avtocesto v km 2,208. Dolžina ceste je 423 m, širina
5,0+1,55+1,0 m, utrditev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 2,,280
do km 2,890. Dolžina ceste je 630 m, širina 3m, utrditev
makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste v km
2,700 . Dolžina 100 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km
2,870 do km 3,160. Dolžina ceste je 290 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 2,960
do km 3,160. Dolžina ceste je 200 m, širina 3 m, utrditev je
makadamska.

Deviacija poljske poti, ki poteka skozi podvoz avtoce-
sto v km 3.159. Dolžina ceste je 200 m, širina 5 m, utrditev je
makadamska.

Deviacija poljske poti, ki poteka skozi podvoz avtoce-
sto v km 3.557. Dolžina ceste je 240 m, širina 3 m, utrditev je
makadamska.

Deviacija regionalne ceste Želodnik–Moravče poteka
po trasi obstoječe ceste in s podvozom prečka avtocesto v

km 3.920. Dolžina deviacije je 438 m, širina 6.6+2x1.0 m.
Nanjo se navezujejo rampe priključka Krtina. Utrditev je
asfaltna.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km
4,050 do km 4,320. Dolžina ceste je 270 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km
4,640 do km 5,040. Dolžina ceste je 400 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 4,670
do km 5,080. Dolžina ceste je 470 m, širina 3 m, utrditev je
makadamska.

Deviacija krajevne ceste Krtina–Dob poteka ob trasi
obstoječe ceste in z nadvozom prečka AC na km 4.903.
Dolžina deviacije je 630 m, širina 5.0+1,55+1.0 m, utrditev
je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 5,365
do km 5,615. Dolžina ceste je 250 m, širina 3 m, utrditev je
makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km
5,365 do km 5,650. Dolžina ceste je 285 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 5,650
do km 5,774. Dolžina ceste je 220 m, širina 3 m, utrditev je
makadamska.

Deviacija krajevne ceste Gorjuša–Dob poteka po trasi
obstoječe ceste in z nadvozom prečka avtocesto na km 5.774.
Dolžina deviacije je 456 m, širina 5.0+1,55+1.0 m, utrditev
je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 5,774
do km 6,130. Dolžina ceste je 480 m, širina 3 m, utrditev je
makadamska.

Deviacija gozdne poti pri Boštanju poteka skozi pod-
voz avtoceste na km 6.384. Dolžina deviacije je 375 m,
širina 5.0 m, utrditev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 6,384
do km 6,550. Dolžina ceste je 166 m, širina 3 m, utrditev je
makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km
6,520 do km 6,570. Dolžina ceste je 50 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 6,790
do km 7,380. Dolžina ceste je 700 m, širina 3 m, utrditev
makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km
6,830 do km 7,410. Dolžina 610 m, širina 3 m, utrditev je
makadamska.

Deviacija krajevne ceste Vir–Krumperk povezuje ob-
stoječo cesto Zaboršt–Krumperk in novo cesto Vir–Zaboršt.
Deviacija prečka avtocesto z nadvozom na km 7.430. Dolži-
na deviacije je 634 m, širina 6.6+1,55+1.0 m. Nanjo se
navezujejo rampe priključka Domžale. Utrditev je asfaltna.

Povezovalna cesta center Domžal–priključek Domžale
povezuje priključek Domžale z lokalno cesto L 2615 Dom-
žale–Ihan pri mostu čez Kamniško Bistrico. Dolžina ceste je
815 m, širina 6.6+1.55+1.0+0.5 m, utrditev je asfaltna.

Povezovalna cesta priključek Domžale–Vir povezuje
priključek Domžale z magistralno cesto M 10 na Viru. Cesta
ima dolžino 1897 m, širine 6.6+2x1.0 m, utrditev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 7,515
do km 7,590. Dolžina ceste je 75 m, širina 3 m, utrditev je
makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km
7,810 do km 7,960. Dolžina ceste je 330 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

Deviacija lokalne ceste Domžale–Ihan se naveže na
lokalno cesto L 2615 in z nadvozom prečka avtocesto v km
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7.950. Dolžina deviacije je 554 m, širina 6.60 + 1.55 + 3.0 +
2x0.5 m, utrditev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km
8,550 do km 9,060. Dolžina ceste je 560 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 8,560
do km 8,710. Dolžina ceste je 120 m, širina 3 m, utrditev je
makadamska.

Deviacija krajevne ceste Študa–Ihan z nadvozom preč-
ka avtocesto v km 9,026. Dolžina ceste je 415 m, širina
5.0+1,55+1.0 m, utrditev je asfaltna.

Deviacija krajevne ceste Študa–čistilna naprava, pote-
ka levo od avtoceste od km 8,940 do km 9,150, navezuje se
na deviacijo ceste Študa–Ihan. Dolžina ceste je 220 m, širina
5,0+2x1,0 m , utrditev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 9,100
do km 9,190. Dolžina ceste je 90 m, širina 3 m, utrditev je
makadamska.

Deviacija krajevne ceste Študa–Mala Loka poteka ob
priključku Študa, z nadvozom prečka avtocesto v km 9,233.
V nivojskem križišču prečka deviacijo ceste Študa–Ihan in
deviacijo priključek Študa–Študa. Dolžina ceste je 612 m,
širina 5,0+1,55+1,0 m, utrditev je asfaltna.

Povezovalna cesta priključka Študa z regionalno cesto
R 371 Domžale–Šentjakob, kjer se priključi v rondojsko
križišče. Dolžina ceste je 977 m, širina 6,60+2x1.0 m, utrdi-
tev je asfaltna.

Deviacija povezovalne ceste od priključka Študa proti
Študi desno od avtoceste od km 9,100 do km 9,220. Dolžina
ceste je 135 m, širina 5,0+2x1,0 m, utrditev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km
9,280 do km 9,830. Dolžina ceste je 600 m, širina 3m,
utrditev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 9,465
do km 9,900. Dolžina ceste je 450 m, širina 3 m, utrditev je
makadamska.

Deviacija krajevne ceste pri Šentpavlu se navezuje na
krajevno cesto Šentpavel–Dragomelj. Deviacija prečka avto-
cesto z nadvozom v km 10.114. Dolžina ceste je 355 m,
širina 5.0+2x1.0 m, utrditev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km
10,050 do km 10,100. Priključi se na deviacijo krajevne
ceste pri Šentpavlu. Dolžina ceste je 100 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste v km 10,420.
Dolžina ceste je 30 m, širina 3 m, utrditev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km
10,620 do km 10,956. Dolžina ceste je 336 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km
10,660 do km 10,960. Dolžina ceste je 320 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

Deviacija krajevne ceste Dragomelj–Mala Loka levo
od avtoceste od km 10,956 do km 11,100. Naveže se na
deviacijo lokalne ceste Dragomelj–Pšata. Dolžina ceste je
210 m, širina 4,0+2x0.5 m, utrditev je asfaltna.

Deviacija lokalne ceste Dragomelj–Pšata prečka avto-
cesto s podvozom na km 11.045. Dolžina deviacije je 290 m,
širine 5.0+1.55+1.0+0.5 m, utrditev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km
10,980 do km 11,020. Dolžina ceste je 50 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km
11,100 do km 11,330. Dolžina ceste je 360 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km
11,380 do km 11,690. Dolžina ceste je 310 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km
11,380 do km 11,730. Dolžina ceste je 350 m, širina 3 m,
utrditev je makadamska.

12. člen

OBJEKTI
Nadvozi
(Pododsek Blagovica–Lukovica)
Nadvoz magistralne ceste M 10 v km 1.050, dolžine

212 m in širine 2×3.85 +1.55+0.75 m, razširitev v krivini
levo 0.60 m,

nadvoz Žirovše v km 2.405, dolžine 101 m in širine
5.90+1.55+0.75 m,

nadvoz Spodnje Loke–Negastrn v km 3.770, dolžine 97
m in širine 5.90+1.55 +0.75 m,

nadvoz Krašnja v km 5.212, dolžine 85 m in širine
3.50+2×0.5 m,

nadvoz Kompolje v km 5.850, dolžine 103 m in širine
3.50+2×0.5 m,

nadvoz Trnjava v km 7.203, dolžine 151 m in širine
5.90+1.55+0.75 m,

nadvoz Lukovica–Zgornje Prapreče v km 8.470, dolži-
ne 116 m in širine 5.90+1.55 +0.75 m.

(Pododsek Lukovica–Šentjakob)
Nadvoz Lukovica–Spodnje Prapreče v km 0.260, dolži-

ne 110 m in širine 9.60+1.55+ 0.75 m,
nadvoz Šentvid–Imovica v km 1.731, dolžine 103 m in

širine 5.50+1.55+0.75 m,
nadvoz Vrba–Imovica v km 2.208, dolžine 151 m in

širine 5.90+1.55+0.75 m,
nadvoz Dob–Krtina v km 4,903, dolžine 135 m in širine

5.90+1.55+0.75 m,
nadvoz Dob–Gorjuša v km 5.774, dolžine 93 m in

širine 5.90+1.55+0.75 m,
nadvoz Vir–Krumperk v km 7.430, dolžine 73 m in

širine 7.70+1.55+0.75 m,
nadvoz Domžale–Ihan v km 7.950, dolžine 73 m in

širine 6.60+1.55+3.0 m,
nadvoz Študa–Ihan v km 9.026, dolžine 74 m in širine

5.90+1.55+0.75 m,
nadvoz Študa–Mala Loka v km 9.233, dolžine 65 m in

širine 5.90+1.55+0.75 m,
nadvoz priključka Študa v km 9.247,dolžine 73 m in

širine 6.60+2x0.75 m,
nadvoz ceste v Šentpavel v km 10.114, dolžine 73 m in

širine 5.90+1.55+0.75 m.

Podvozi, podhodi
(Pododsek Blagovica–Lukovica)
Podhod za divjad v km 1,950 dolžine 27 m, širine 13 m,

višine 3 m,
podhod za divjad v km 4,504, dolžine 27 m, širine 16

m, višine 3 m,
podhod za divjad v km 6.823, dolžine 27 m, širine 12

m, višine 3 m.
(Pododsek Lukovica–Šentjakob)
Podvoz za poljsko pot in podhod za divjad v km 3.159,

dolžine 27 m, širine 12 m, višine 3,5 m,
podvoz za poljsko pot in podhod za divjad v km 3.556,

dolžine 27 m, širine 12 m, višine 3,5 m,
podvoz za cesto Želodnik–Moravče v km 3.920, dolži-

ne 34 m, širine 6.60 2×1.0m, višine 4,5 m,
podvoz za gozdno pot in podhod za divjad v km 6.384,

dolžine 27 m, širine 12 m, višine 4,5 m,
podvoz za deviacijo ceste Dragomelj–Pšata v km

11.045, dolžine 30 m in širine 9.90 m, višine 4,5 m.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3958 Št. 46 – 23. VIII. 1996

Mostovi
(Pododsek Blagovica–Lukovica)
V km 0,420, most čez Radomljo na priključni rampi

priključka Blagovica, svetle širine 16 m, kota visoke vode
401,60 m,

v km 0,870, most čez Radomljo, svetle širine 15 m,
kota visoke vode 397,69 m,

v km 2,042, most čez Radomljo, svetle širine 12 m,
kota visoke vode 386.20 m,

v km 2,698, most čez Radomljo, svetle širine 15 m,
kota visoke vode 379,05 m,

v km 3,095, most čez Radomljo, svetle širine 15 m,
kota visoke vode 375,45 m,

v km 3,936, most čez Radomljo, svetle širine 15 m,
kota visoke vode 369,88 m,

v km 5,071, most čez Radomljo, svetle širine 12 m,
kota visoke vode 357,90 m,

v km 5,484, most čez Radomljo, svetle širine 15 m,
kota visoke vode 354,08 m,

v km 7,442, most čez Zlatopoljščico, svetle širine 6 m,
kota visoke vode 340,00 m.

(Pododsek Lukovica–Šentjakob)
V km 0,220 most čez Mlinščico na deviaciji ceste Sp.

Prapreče–Lukovica, svetle širine 6 m, kota visoke vode
328,90 m,

v km 0,320, mostova čez Mlinščico na dovoznih ram-
pah priključka Lukovica, svetle širine 6 m, kota visoke vode
328,90 m,

v km 0,430 most čez Radomljo na deviaciji ceste Sp.
Prapreče–Lukovica, svetle širine 15 m,

v km 1,969, most čez Vrševnik, svetle širine 7 m, kota
visoke vode 320,20 m,

v km 2,509, most čez Radomljo, svetle širine 21 m,
kota visoke vode 317,50 m,

v km 2.883, most čez Radomljo, svetle širine 18 m,
kota visoke vode 316,60 m,

v km 5.352, most čez Radomljo, svetle širine 21 m,
kota visoke vode 307.20 m,

v km 5.642, most čez Račo, svetle širine 16 m, kota
visoke vode 305,90 m; v sklopu mostu se izvedejo zapornice
za zadrževanje visokih voda,

v km 4.903 most čez potok Krumperk na deviaci-
ji Dob–Gorjuša, svetle širine 10 m, kota visoke vode
305,90 m,

v km 5.904, most čez potok Krumperk, svetle širine
13 m, kota visoke vode 305,90; v sklopu mostu se izvedejo
zapornice za zadrževanje visokih voda,

v km 1.150 ceste Zaboršt–Vir, most čez Račo svetle
širine 18 m, kota visoke vode 302,90,

v km 8.114, inundacijski propust, svetle širine 8 m,
kota visoke vode 293,50 m.

v km 8.248, most čez Kamniško Bistrico, svetle širine
76 m, kota visoke vode 292,70 m, dopustni spodnji rob
konstrukcije je na koti 293,70 m,

v km 8.412, inundacijski propust, svetle širine 11 m,
kota visoke vode 292,60 m,

v km 8.552, inundacijski propust, svetle širine 18 m,
kota visoke vode 292,50 m,

ob km 9,080, most čez Mlinščico na deviaciji Študa–
Ihan, svetle širine 6 m,

v km 9.145, most čez Mlinščico, svetle širine 6 m, sp.
rob konstrukcije je na koti 289,40 m,

v km 10.445, most čez Gobovšek IV, svetle širine 9 m,
kota visoke vode 283,60 m,

v km 11.361, most čez Pšato, svetle širine 30 m, kota
visoke vode 284,10 m.

Propusti
(Pododsek Blagovica–Lukovica)
V km 0.437 ploščati propust 2x2 m,
ob km 0,970 ploščati propust na dovozni cesti, 2x2 m,
v km 1,062 ploščati propust 2x2 m,
ob km 1.250 ploščati propust na deviaciji magistralne

ceste M 10 in na dostopni poti ob M 10, 2x2 m,
ob km 1,260 ploščati propust na obstoječi poti, f 120 cm,
v km 1,301 ploščati propust 2x2 m,
v km 1,404 cevni propust f 100 cm,
ob km 1,445 ploščati propust na deviaciji magistralne

ceste M 10, 2x2 m,
v km 1,553 ploščati propust 2x2 m,
v km 1,697 ploščati propust 2x2 m,
ob km 2,050 ploščati propust na deviaciji magistralne

ceste M 10, 2x2 m,
v km 2,120 ploščati propust 2x2 m,
v km 2.420 ploščati propust 2x2 m,
v km 2.971 ploščati propust 2x2 m,
v km 3.492 ploščati propust 2x2 m,
v km 5.226 ploščati propust 2x2 m,
v km 5.567 ploščati propust 2x2 m,
v km 5.966 ploščati propust 2x2 m,
v km 6.382 ploščati propust 2x2 m,
v km 7.571 ploščati propust 2x2 m,
v km 7.951 ploščati propust 2x2 m,
v km 8.300 ploščati propust 2x2 m,
v km 8.496 ploščati propust 2x2 m.
(Pododsek Lukovica–Šentjakob)
V km 1,700 cevni propust f 100 cm,
v km 3.024 cevni propust, f 100 cm,.
v km 4.645 cevni propust, f 100 cm,
v km 5.037 cevni propust, f 140 cm,
v km 6.008 cevni propust f 100 cm,
v km 7.050 ploščati propust Mlake I, 7x3 m,
ob km 7.320 ploščati propust Mlake I na južnem kraku

priključka Domžale, 4x2 m,
ob km 7.380 ploščati propust Mlake II na severnem

kraku priključka Domžale, 4x2 m,
v km 7.410 ploščati propust Mlake II, širine 4x2 m,
v km 0.455 na deviaciji ceste Vir–Krumperk, ploščati

propust Mlake II, 4x2 m,
v km 9.856 cevni propust Gobovšek I, f 100 cm,
v km 10.070 ploščati propust Gobovšek II, 3x2,3 m,
v km 10.224 ploščati propust Gobovšek III, 3x1,8 m,
v km 10.657 ploščati propust Gobovšek V, 4x2 m,
v km 11.205 inundacijski propust širine 4x2 m.

Zidovi
(Pododsek Blagovica–Lukovica)
oporni zid med km 1,097 in km 1,200, dolžine 103 m,

višine 8 m,
oporni zid med km 1,200 in km 1,300, dolžine 100 m,

višine 10 m,
dodatni zgornji oporni zid med km 1,255 in km 1,295,

dolžine 40 m, višine 10 m,
oporni zid med km 1,300 in km 1,385, dolžine 85 m,

višine 9 m,
dodatni zgornji oporni zid med km 1,315 in km 1,345

dolžine 30 m, višine 4 m,
oporni zid med km 1,420 in km 1,560, dolžine 140 m,

višine 7 m,
oporni zid med km 1,750 in km 1,806, dolžine 56 m,

višine 2,5 m,
oporni zid med km 2,040 in km 2,140, dolžine 100 m,

višine 4,7 m,
podporni zid avtoceste zaradi odmika od plinovoda

med km 8,035 in km 8,240, dolžine 205 m, višine 4 m.
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(Pododsek Lukovica–Šentjakob)
Podporni zid deviacije ceste Študa–Ihan med km 8,930

in km 8,990, dolžine 80 m, višine 1–4 m.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

13. člen

Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev avtoceste
mora vsebovati tudi krajinsko ureditveni načrt in mora upo-
števati naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in kra-
jinsko oblikovanje:

Trasa avtoceste
Vse odbojne ograje na avtocesti so v kovinski izvedbi

in ne presegajo višine 0.75 m; izjemoma je na območju
podtalnice dopustna izvedba betonskih odbojnih ograj v kom-
binaciji s protihrupnimi ograjami. Srednja varnostna ograja
na avtocesti med km 8,640 in km 8,851 pododseka Blagovi-
ca–Lukovica in km 0,000 in km 1,850 pododseka Lukovica–
Šentjakob se izvede v demontažni izvedbi.

Ločilni pas je zatravljen ali zasajen z grmovnicami,
razen na delu avtoceste med km 8,640 in km 8,851 pododse-
ka Blagovica–Lukovica in km 0,000 in km 1,850 pododseka
Lukovica–Šentjakob, kjer je vmesni ločilni pas asfaltiran.

Objekti na avtocesti (nadvozi, podvozi, mostovi)
Vsi objekti na avtocesti morajo biti arhitekturno obli-

kovani in usklajeni z urbano in krajinsko podobo prostora.
Z namenom, da se v največji možni meri ohrani odpr-

tost prostora in pogledi na prostorske dominante, se z daljšo
konstrukcijo izvedejo nadvozi na deviacijah cest :

– magistralna cesta M 10, desno od avtoceste,
– Kompolje, levo in desno od avtoceste,
– Trnjava, levo in desno od avtoceste,
– Lukovica–Zg. Prapreče , desno od avtoceste,
– Šentvid–Imovica, levo in desno od avtoceste,
– Vrba–Imovica, levo od avtoceste,
– Dob–Krtina, desno od avtoceste,
– Dob–Gorjuša, levo od avtoceste.
Oporni zidovi morajo biti oblikovani tako, da se čim-

bolj vključujejo v urbano in krajinsko podobo prostora. Ni-
veleta mostov na poljskih poteh se izvede v konkavnih zao-
krožitvah, tako da se niveleta poljske poti čimprej spusti na
okoliški teren in nasip poti ne zapira pretočnega profila
poplavnih vod.

Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev mostu čez
Kamniško Bistrico mora vsebovati tudi arhitekturni projekt.

Priključki
Območja priključkov morajo biti arhitekturno in krajin-

sko oblikovana; ureditev celotnega območja posameznega pri-
ključka mora biti izdelana v krajinsko ureditvenem načrtu.

Protihrupne zaščite
Možni načini izvedbe protihrupnih zaščit so: protihrup-

ne ograje iz različnih materialov (les, beton ipd.), transpa-
rentne protihrupne ograje, obsajene protihrupne ograje, oze-
lenjene protihrupne ograje in ozelenjen protihrupni nasip
(načini so smiselno opredeljeni v grafičnem delu lokacijske-
ga načrta).

Tip protihrupne zaščite je treba prilagajati urbani in
krajinski podobi prostora in ga zaradi percepcije voznika na
avtocesti spreminjati na ustrezni razdalji. Na mestih, kjer je
zaradi drugih ureditev (nadvozi) predviden nasip, se le-ta
izvede tako, da prevzame funkcijo protihrupne zaščite in
ozeleni z ustrezno vegetacijo.

Na mestih, kjer se odpirajo zanimivi pogledi z avtoce-
ste na okoliški prostor in prostorske dominante (kulturna
krajina v okolici Pšate, Kamniške Alpe, Krumperk, Limbar-
ska gora, južna pobočja Črnega grabna) se izvede transpa-
rentna protihrupna ograja.

Posegi v obcestni prostor
Vsi posegi v relief, nasipi in vkopi, se morajo v največji

možni meri prilagajati obstoječemu reliefu. Brežine vkopov
in nasipov morajo biti mehko izpeljane v obstoječi teren in
ustrezno biotehnično utrjene, zavarovane in zasajene z us-
trezno vegetacijo.

Med gradnjo se vegetacijo odstrani samo tam, kjer je to
nujno potrebno; nove zasaditve morajo temeljiti na obstoječi
vrstni sestavi in v prostoru značilnih oblikah vegetacije (ži-
vice, posamezne skupine dreves, razgiban gozdni rob, ob-
vodna vegetacija).

Gozdni robovi morajo biti sanirani, s primerno višinsko
in vrstno strukturo avtohtone vegetacije. Detajlna reliefna in
vegetacijska obdelava obcestnega prostora, kakor tudi raz-
poreditev transparentnih protihrupnih zaščit, mora biti prila-
gojena ohranjanju zanimivih pogledov v prostoru in krajin-
ski značilnosti prostora.

Na stikih avtoceste s kmetijskimi zemljišči mora biti
med zunanjim robom voznega pasu in kmetijskimi zemljišči
območje široko najmanj 10 m. Kjer niso izvedeni protihrup-
ni ukrepi se med avtocesto in kmetijskimi zemljišči izvede
gosta ozelenitev z ustrezno avtohtono grmovno vegetacijo.

Regulacije vodotokov se izvedejo sonaravno, s povze-
manjem oblik naravnih vodotokov in zasaditvijo avtohtone,
drevesne in grmovne, obvodne vegetacije. Dele vodotokov,
ki po izvedbi regulacijskih del izgubijo pretočno funkcijo, je
treba rekultivirati v skladu na rabo sosednjih zemljišč ali
urediti nadomestni biotop z vsemi potrebnimi objekti, da bo
kljub regulacijskim delom pretok vode stalen.

Vse odseke obstoječih cest, ki po izgradnji avtoceste in
drugih ureditev ostanejo brez funkcije, je treba rekultivirati v
skladu z rabo sosednjih zemljišč (v kmetijska zemljišča,
vegetacijske sestoje); kjer ostanejo v funkciji ceste, pa mora-
jo biti njihovi profili ustrezno prilagojeni novim obremeni-
tvam, ostanki pa prav tako rekultivirani.

Cestninska postaja
Območje in objekti cestninske postaje morajo biti arhi-

tekturno in krajinsko oblikovani in prilagojeni urbanistični
in krajinski podobi prostora.

Mokri zadrževalnik Drtijščica
Pregrada zadrževalnika Drtijščica se mora prilagoditi

obstoječemu reliefu. Vegetacija na njej se mora prilagoditi
avtohtoni vegetaciji; na dolvodni strani se brežina nasipa
zasadi z grmovnicami, na gorvodni se zatravi.

14. člen

OSKRBNA POSTAJA LUKOVICA
Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev oskrbne

postaje Lukovica mora vsebovati urbanistični, arhitekturni
in krajinsko ureditveni projekt, ki mora upoštevati določila
te uredbe.

Program in obseg
Program na severnem in južnem platoju oskrbne posta-

je je enak in v največjem možnem obsegu vsebuje:
– bencinski servis s sanitarijami, trgovino, bife s 40

sedeži znotraj in 40 sedeži zunaj ter  informacijskim  cen-
trom, gabarita P, max. površine 480 m2,
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– restavracijo z 200 sedeži znotraj in 100 sedeži zunaj;
gabarita K+P, max. površine pritlične etaže  800m2, gabarit
kletne etaže ne sme presegati gabarita pritlične etaže,

– parkirne površine za 72 osebnih vozil, 27 tovornja-
kov in 7 avtobusov,

– proste površine za oddih in rekreacijo.
Oskrbna postaja mora biti ustrezno ozelenjena, zlasti v

delu ob avtocesti in zaščiteno pred vplivi avtoceste.

Prometna ureditev
Izvozna rampa z avtoceste se razcepi v dovoz k oskrbni

postaji in na izvozno rampo priključka Lukovica. Uvozna
rampa priključka na avtocesto je podaljšana okrog območja
oskrbne postaje, nanjo je navezan izvoz z oskrbne postaje.
Interni prometni sistem na oskrbni postaji se določi v sklopu
izdelave projekta za pridobitev dovoljenja za graditev oskrb-
ne postaje.

Pogoji za komunalno urejanje
Vsi objekti na oskrbni postaji se navežejo na kanaliza-

cijski kolektor, ki se zgradi vzdolž magistralne ceste M 10 in
je navezan na novo čistilno napravo v Vrbi. Kanalizacijski
kolektor in centralna čistilna naprava v Vrbi nista vključena
v ureditveno območje tega lokacijskega načrta. Zanju se
mora izdelati ustrezna prostorska dokumentacija in pridobiti
dovoljenje za poseg v prostor.

Vsa tehnološka kanalizacija za odvodnjo potencialno
onesnaženih meteornih voda z manipulacijskih površin ben-
cinskega servisa in parkirišč za tovornjake in avtobuse mora
biti vodoneprepustna, oljetesna in speljana preko ustrezno
dimenzioniranega oljnega lovilca, vodotesne in oljetesne iz-
vedbe.

Vsi objekti na oskrbni postaji so oskrbovani z vodo z
magistralnega vodovoda, ki se zgradi vzdolž magistralne
ceste M 10. Količina vode mora zagotavljati ustrezno požar-
no varnost.

Območje oskrbne postaje se oskrbi z električno energi-
jo, javno razsvetljavo in TT zvezami.

Ostali pogoji glede urejanja počivališča
V območju oskrbne postaje mora biti izvedeno infor-

macijsko mesto s podatki o objektih in območjih kulturne
dediščine v bližini avtoceste.

V območju oskrbne postaje mora biti zagotovljenih
60 m2 površin za deponijo sredstev za oviranje.

Objekti na oskrbni postaji, nad višino nivelete avtoce-
ste, morajo biti oddaljeni od roba vozišča najmanj 20 m.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE

15. člen

ELEKTRIKA
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev, določenih s

to uredbo, se izvedejo naslednji posegi na elektro omrežju :
Na pododseku Blagovica–Lukovica se prestavijo dalj-

novodi:
– DV 20 kV Domžale-Tuhinj od km 0.39 do km 2.44,
– DV 20 kV odcep Zgornje Loke v km 1.50,
– DV 20 kV odcep Žirovše v km 2.44 (pokablitev),
– DV 20 kV Domžale-Tuhinj od km 3.19 do km 3.34,
– DV 20 kV Domžale-Tuhinj od km 3.62 do km 3.86,
– DV 20 kV Domžale-Tuhinj od km 5.28 do km 6.57,
– DV 20 kV odcep Kompolje v km 5.96,
– DV 20 kV odcep Stara pošta v km 8.36,
– DV 20 kV odcep Mojca v km 8.52,
– DV 20 kV odcep Gradišče v km 8.52,
– DV 20 kV Domžale-Tuhinj od km 7.63 do km 0.86

(na pododseku Lukovica-Šentjakob).

Na pododseku Lukovica–Šentjakob se prestavijo dalj-
novodi:

– DV 20 kV odcep Prapreče v km 0.86 (pokablitev),
– DV 20 kV odcep Moravče od km 2.11 do km 2.22

(pokablitev križanja v km 2.22),
– DV 20 kV Domžale-Tuhinj od km 2.16 do km 2.23

(pokablitev),
– DV 20 kV Domžale-Tuhinj od km 2.23 do km 2.86,
– DV 20 kV Domžale-Tuhinj od km 4.66 do km 4.98,
– DV 110 kV Kleče-Domžale od km 7.75 do km 8.10,
– DV 20 kV odcep Perutnina v km 9.09 (pokablitev),
– DV 20 kV Domžale-Črnuče od km 10.30 do km

10.53,
– DV 20 kV odcep Dragomelj-Vas v km 10.44,
– DV 20 kV odcep Pšata v km 11.47 (pokablitev v

prečenju avtoceste).
Na pododseku Blagovica–Lukovica se višinsko korigi-

rajo daljnovodi:
– DV 20 kV odcep Negastrn v km 4.38,
– DV 20 kV Domžale-Tuhinj v km 5.21,
– DV 20 kV odcep Koreno v km 5.21,
– DV 20 kV Domžale-Tuhinj v km 7.30.
Na pododseku Lukovica–Šentjakob se višinsko korigi-

rajo daljnovodi:
– DV 20 kV nad nadvozom Šentvid–Imovica v km

1.70,
– DV 2x20 kV Črnuče-Moravče v km 2.20,
– DV 20 kV odcep Prevoje v km 3.10,
– DV 20 kV odcep Krumperk v km 5.38,
– DV 2x20 kV Moravče-Senožeti-Domžale v km 7.27,
– DV 2x20 kV Reaktor-Belinka-Domžale v km 7.29,
– DV 110 kV Beričevo-Kleče v km 7.68,
– DV 2x20 kV Domžale–Črnuče v km 7.73,
– DV 20 kV odcep Perutnina v km 9.22,
– DV 20 kV odcep RTV v km 9.79.
Na pododseku Lukovica–Šentjakob je traba preveriti

višine naslednjih daljnovodov:
– DV 20 kV Domžale–Tuhinj v km 4.40,
– DV 110 kV Beričevo–Domžale v km 7.23,
– DV 110 kV Kleče–Domžale v km 7.25,
– DV 20 kV Domžale–Črnuče v km 7.41,
– DV 20 kV Domžale–Črnuče v km 7.90,
– DV 110 kV Beričevo–Kleče v km 7.40 in km 7.90,
– DV 110 kV Kleče–Mlake v km 7.40, km 7.54 in km

7.86.
Na istem pododseku je treba preveriti tudi višine na-

slednjih daljnovodov, ki prečkajo priključno cesto priklju-
ček Domžale–M 10:

– DV 2x20 kV Domžale–Črnuče v km 0.65 stacionaže
priključne ceste,

– DV 20 kV Domžale–Moravče v km 0.70 stacionaže
priključne ceste,

– DV 110 kV Kleče–Domžale v km 0.73 stacionaže
priključne ceste,

– DV 110 kV Beričevo–Domžale v km 0.76 stacionaže
priključne ceste.

Vsa križanja nizkonapetostnih električnih vodov z av-
tocesto se izvedejo z ustreznim električnim kablom, polože-
nim pravokotno pod telesom avtoceste, v zato pripravljenih
ceveh. Izven cestnega prostora se namestijo leseni drogovi, s
katerih se izpelje kabel v zemljo.

Na pododseku Blagovica–Lukovica se zgradi nova
transformatorska postaja v Podsmrečju v km 0.86 z 20 kV
priključkom in nizkonapetostnim razvodom. Prečenje 20 kV
priključka z avtocesto v km 0.92 se izvede s pokablitvijo.

Cestninski postaji na priključku Blagovica se priklju-
čita na obstoječe oziroma predvideno nizkonapetostno
omrežje.
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V Zgornjih Lokah, Žirovšah in Kompoljah se ukinejo
obstoječe transformatorske postaje in izvedejo nove trans-
formatorske postaje v km 1.52, v km 2.43 in v km 5.96.

Elektroenergetsko napajanje za potrebe cestninske po-
staje Kompolje se zagotovi iz nove transformatorske postaje
v km 6.42.

Na pododseku Lukovica–Šentjakob se zgradi novo
transformatorsko postajo za napajanje oskrbne postaje Luko-
vica v km 0.24.

Zaradi razsvetlitve priključka Študa se v km 9.17 zgradi
nova transformatorska postaja.

Za potrebe napajanja zaporničnega objekta na pregradi
zadrževalnika Drtijščica se izvede nizkonapetostno poveza-
vo iz obstoječega omrežja v Gradišču.

Visokonapetostna daljnovodne povezava za potrebe na-
pajanja predorov na odseku avtoceste Vransko–Blagovica
bo potekala po obstoječi trasi 20 kV daljnovoda po dolini
Črnega grabna.

16. člen

VODOVOD
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev, določenih s

to uredbo, se izvedejo naslednji posegi na vodovodnem
omrežju :

(Pododsek Blagovica–Lukovica)
Ob magistralni cesti se namesto obstoječega izvede nov

magistralni cevovod, ki se navezuje na vodohran v Blagovi-
ci. Nov cevovod poteka od km 1.1 naprej po severni strani
avtoceste.

Na magistralni cevovod DN 150 mm se priključujejo:
– dvojni priključek do zajetja Kamrca v km 0.88,
– obstoječi vodovod za Zg. Loke v km 1.65,
– priključek Ø 110 v km 2.28,
– dvojni priključek do zajetja Žirovše v km 2.41.
Magistralni cevovod se v km 2.41 poveča na DN

250 mm, nanj pa se priključujejo:
– obstoječi vodovod skozi Krašnjo v km 4.51 in km

5.22,
– nov priključek DN 250 mm za vodohran Negastrn v

km 4.46,
– priključek Ø 110 v km 5.76,
– priključek DN 63-10 za potrebe cestninske postaje v

km 6.44,
– priključek Ø 150 v km 7.25,
– vodovod DN 100 za napajanje naselja Trnjava v

km 7.42,
– priključek DN 150 mm za Gradišče in Zg. Prapreče v

km 8.59, kjer se po prečenju avtoceste izvede  tudi priklju-
ček DN 100 mm za počivališče Lukovica.

V Žirovšah se izvede prevezava hišnih priključkov.
Med km 5.23 in km 8.85 se izvede preureditev obstoječega
vodovoda na severni strani avtoceste ter prevezava sekun-
darnih vodovodov in hišnih priključkov.

Avtocesta prečka naslednje vodovode:
– vodovod DN 150 mm v zaščitni betonski cevi Ø 40 v

km 1.08,
– priključek Ø 110 v zaščitni betonski cevi Ø 30 v km

2.28,
– odvodna cev DN 250 mm in dovodna cev DN 150

mm v pohodni kineti Ø 180 v km 2.43,
– priključek DN 250 mm v zaščitni betonski cevi Ø 50

v km 4.56,
– priključek Ø 110 v zaščitni betonski cevi Ø 30 v km

5.76,
– priključek Ø 150 v zaščitni betonski cevi Ø 30 v km

7.25,

– priključek DN 150 mm za Gradišče in Zg. Prapreče v
zaščitni betonski cevi Ø 30 v km 8.59.

(Pododsek Lukovica–Šentjakob)
Na magistralni cevovod DN 250 mm se v km 0.29

priključi obstoječi vodovod iz vodohrana Brdo pri Lukovici.
Magistralni cevovod se v km 0.29 zmanjša na DN 200

in izvede do novega jaška v km 0.70. Nadaljevanje vodovo-
da do Prevoj, kjer se priključi na obstoječi vodovod, je treba
izvesti na podlagi ločenega projekta in dovoljenja za poseg v
prostor.

Na magistralni cevovod DN 200 mm se v km 0.43
izvede priključek DN 100 mm za oskrbno postajo Lukovica.

V km 1.70 se obstoječi vodovod, ki prečka avtocesto,
nadomesti z novim cevovodom DN 150 mm na vzhodni
strani deviacije Šentvid–Imovica.

V km 3.55 se uredita cevovoda DN 200 mm in DN 150
mm, ki se na obeh koncih navezujeta na obstoječa vodovoda
proti Krtini.

Obstoječo vodovodno cev v km 5.75 se zamenja s
cevmi DN 110 mm.

Obstoječo cev v km 7.62 (deviacija povezovalne ceste
Center–priključek Domžale) se zamenja s cevmi DN 110
mm.

Obstoječo cev v km 7.83 (deviacija ceste Domžale–
Ihan v naselju Zaboršt) se zamenja s cevmi f 200 mm. Na
območju naselja Zaboršt se izvede prevezava prekinjenih
hišnih priključkov.

Obstoječo vodovodno cev v km 7.87 se zamenja s
cevmi DN 110 mm.

Obstoječo vodovodno cev, ki pri tovarni Tosama preč-
ka priključno cesto priključek Domžale–M 10, se zamenja s
cevmi DN 150 mm.

Obstoječo vodovodno cev v km 9.09 se zamenja s
cevmi DN 150 mm.

Obstoječo vodovodno cev v rondojskem križišču pove-
zovalne ceste Študa–priključek Študa se zamenja s cevmi
DN 150 mm in na mestih križanja s cesto zaščiti v zaščitnih
ceveh f 30.

Vodovod f 100 ob cesti Dragomelj–Pšata se prestavi in
zamenja s cevmi DN 150 mm, na obeh koncih pa se navezuje
na obstoječi vodovod.

Za potrebe prevezav obstoječih priključkov je treba
izvesti naslednje (rezervne) zaščitne cevi:

– zaščitno cev f 30 v km 2.23,
– zaščitno cev f 30 v km 2.90,
– zaščitno cev f 20 v km 7.64,
– zaščitno cev f 20 v km 10.30.
Avtocesta prečka naslednje vodovode:
– vodovod DN 150 mm v zaščitni betonski cevi f 30 v

km 1.70,
– vodovoda DN 200 mm in DN 150 mm v prehodu za

divjad v km 3.55,
– vodovod DN 110 mm v zaščitni betonski cevi f 30 v

km 5.75,
– vodovod DN 110 mm v zaščitni betonski cevi f 30 v

km 7.87,
– vodovod DN 150 mm v betonski zaščitni cevi f 30 v

km 9.09,
– vodovod DN 150 mm v zaščitni betonski cevi f 30 v

km 11.03.
Prečkanja vodovodov z avtocesto se izvedejo z zaščit-

nimi cevmi, ki so dvojne za vsako križanje z avtocesto (ne
velja za pohodne kinete)–prva cev je “polna” z vodovodno
cevjo, druga pa služi za rezervo.
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17. člen

KANALIZACIJA
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev, določenih s

to uredbo, se izvedejo naslednji posegi na kanalizacijskem
omrežju:

Na pododseku Lukovica–Šentjakob se izvede in ustrez-
no zaščiti naslednja prečkanja avtoceste:

– predvideni kanal f 40 Dob–Lukovica v km 4.83,
– razbremenilni kanal f 70 v km 8.50, ki se ga v prime-

ru, da je nepoškodovan, obbetonira, sicer se ga  na mestu
križanja nadomesti z novim cevovodom,

– zbiralnik f 110 v km 8.66, ki se ga na mestu križanja
odstrani in nadomesti z novim kanalom f 160  na km 8.63,

Kanal f 60 iz Štude v km 9.01 se od križanja z avtocesto
do priključitve na kolektor f 110 ukine in prestavi na novo
traso severno od nadvoza ceste Študa–Ihan v km 9.00. Kanal
se pri prečkanju avtoceste ustrezno zaščiti.

Od km 6.11 do km 6.32 se uredi sistem zajemanja
izcednih vod iz deponije. Zgradi se novo cev f 20, ki poteka
ob desnem robu avtoceste.

Zaradi gradnje novega kanalizacijskega kolektorja
vzdolž magistralne ceste M10 je treba izvesti cevne prepuste
f 100 pod telesom avtoceste v pododseku Blagovica–Luko-
vica v km 0.95, km 2.50, km 6.01, km 7.22 in km 8.50 ter na
pododseku Lukovica–Šentjakob v km 2.22 in km 10.96.

Kanalizacijske cevi se pod avtocesto polno obbetonira-
jo, na obeh straneh pa se izvede revizijski jašek.

Obstoječo kanalizacijo je treba pred izvajanjem del pre-
kontrolirati. Če cevi niso brezhibne, jih je treba najmanj na
mestu križanja z avtocesto zamenjati.

18. člen

OMREŽJE ZVEZ
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev, določenih s

to uredbo, se izvedejo naslednji posegi na omrežju zvez:
(Pododsek Blagovica–Lukovica)
Po trasi obstoječega koaksialnega kabla se izvede pola-

ganje večparnega kabla ter vpihovanje
optičnega kabla, ki bo del magistralnega kabla Ljublja-

na–Celje–Maribor.
Na področju Blagovice, Podsmrečja in Zgornjih Lok je

treba zgraditi novo kabelsko kanalizacijo in položiti ter us-
trezno zaščititi nove kable.

Prestavitve, ureditve in zaščita TT vodov oziroma kab-
lov se izvedejo:

– na povezavi pod magistralno cesto Ljubljana–Celje v
km 1.59,

– na priključku na avtocesto v Zgornjih Lokah v km
2.05,

– na področju Žirovš v km 2.40,
– na področju Spodnjih Lok v km 3.64 pri deviaciji

lokalne ceste,
– na področju Krašnje v km 5.18 pri deviaciji poljske

poti,
– od km 5.82 do km 5.95, s predvideno povezavo pod

avtocesto v km 5.99,
– preko dovozne poti v km 6.38,
– pri deviaciji lokalne ceste v Trnjavi v km 7.22,
– na območju kamnoloma Lukovica v km 8.1,
– v območju priključka Lukovica v km 8.59,
– polaganje kabelske kanalizacije ob cesto Lukovica–

Moravče v km 8.47,
– nov samonosilni vod od km 8.46 do km 8.65.
Izvede se povezava TT vodov pod:
– avtocesto, magistralno cesto in reguliranim potokom

Radomljo v km 1.01,
– avtocesto pri Žirovšah na km 2.48,

– avtocesto na km 5.99,
– avtocesto in potokom Radomljo na km 7.23.
Izvede se telefonski priključek za cestninske postaje

Blagovica, Zg. Loke in Kompolje.
Na področju med Lukovico in Zg. Praprečami v km

8.50 je treba položiti TT traso.
Vse naštete TT napeljave morajo upoštevati križanje

predvidenega magistralnega optičnega kabla Ljubljana–Ma-
ribor.

(Pododsek Lukovica–Šentjakob)
Prestavitve, ureditve in zaščita TT vodov oziroma kab-

lov se izvedejo:
– v križišču Lukovica 2, ob cesti Lukovica- Moravče s

prečenjem avtoceste v km 0.31,
– ob cesti Vrba–Imovica v km 2.23,
– v priključku Krtina v km 3.94,
– v km 4.87 iz KR Kidričeva 9,
– ob cesti Dob–Gorjuša v km 5.75 pri deviaciji ceste,
– v križišču Krumperske ulice in ceste Vir-Prelog,
– na območju križišča Ul. 3. septembra in Ihanske ce-

ste,
– v km 7.87,
– na južnem in severnem delu deviacije ceste Domžale-

Dolsko v km 7.87 in km 8.00,
– pri prečkanju servisnih cest s TT omrežjem na ob-

močju priključka Domžale–Mlake,
– v km 9.09 pri tovarni Jata z opustitvijo samonosilne-

ga voda,
– v km 10.28,
– v km 11.07, kjer se uredi tudi odcep za KO Osnovna

šola.
TT vodi tangirajo priključno cesto priključek Domža-

le–M10, zato je treba:
– prestaviti vod od km 0.365 do km 0.666,
– prestaviti vod od km 1.45 do km 1.50,
– izvesti prečkanje priključne ceste v km 1.793 in km

1.885.
Zgradi se telefonski priključek za počivališče Lukovica.
Vse TT vode je treba na območju dovozov na gradbišča

in izgradnje viaduktov ustrezno zaščititi.

19. člen

PLIN
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev, določenih s

to uredbo, se izvedejo naslednji posegi na omrežju plinovoda:

(Pododsek Blagovica–Lukovica)
Prestavi se obstoječi magistralni plinovod na območju

Podsmrečja od km 0.67 do km 1.17 in v Kompoljah od km
6.09 do km 7.60.

Izvede in ustrezno zaščiti se prečkanja obstoječega pli-
novoda na naslednjih mestih:

– priključek Blagovica v Podsmrečju v km 0.42,
– regulacija pritoka Radomlje v km 2.04,
– rekonstrukcija magistralne ceste v km 2.10,
– deviacija lokalne ceste v Žirovše v km 2.40,
– dostopna cesta v km 2.96,
– regulacija pritoka Radomlje v km 3.40,
– deviacija ceste Sp. Loke–Negastrn v km 3.65,
– trasa avtoceste v km 4.28 (odcep plinovoda za Kre-

snice),
– dostopna cesta v km 4.53,
– deviacija poljske poti pri Krašnji v km 5.19,
– deviacija dostopne ceste pri Kompolju v km 5.85,
– inundacijski nasip v km 5.96,
– odvodni jarek in odvodni nasip v km 7.94,
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– inundacijski nasip v km 8.30,
– deviacija ceste Lukovica–Zg. Prapreče v km8.45.
Izvede in ustrezno zaščiti se prečkanja prestavljenega

plinovoda na naslednjih mestih:
– trasa avtoceste v km 0.90,
– regulacija Radomlje v km 0.92,
– deviacija dostopne ceste do cestninske postaje Kom-

polje v km 6.36,
– odvodni jarek in odvodni nasip v km 6.81,

(Pododsek Lukovica–Šentjakob)
Prestavi se obstoječi magistralni plinovod na območju

počivališča Lukovica od km 0.39 do km 0.69.
Izvede in ustrezno zaščiti se prečkanje obstoječega pli-

novoda na priključku Lukovica v km 0.21.
Izvede in ustrezno zaščiti se prečkanje prestavljenega

plinovoda preko odvodnega jarka v km 0.54.
Vsa križanja z avtocesto in vsemi ostalimi objekti in

vodi je treba zaščititi v skladu s predpisi.
Na mestu odcepa plinovoda za Kresnice v km 4.26 je

treba razširiti plato odcepnega mesta na 8 m x 11 m in vgra-
diti blokirni ventil.

Na pododseku Blagovica–Lukovica od km 8.04 do km
8.24, kjer je razdalja med plinovodom in avtocesto manjša
od 20 m, se namesto cestnega nasipa izdela oporni zid.

Na celotnem poteku trase avtoceste je treba v času
gradbenih del dodatno zaščititi tangirani plinovod na vseh
dostopnih cestah, gradbiščih in začasnih platojih.

20. člen

JAVNA RAZSVETLJAVA
Vsi priključki na avtocesti: Blagovica, Lukovica, Krti-

na, Domžale in Študa se razsvetlijo. Razsvetlita se tudi pri-
ključka na magistralno cesto v Lukovici in na Viru, rondoj-
sko križišče priključka Študa s Savsko cesto, cestninska
postaja Kompolje, oskrbna postaja Lukovica, deviacija nad-
voza Domžale–Ihan in podvoz ceste Dragomelj Pšata.

21. člen

KLIC V SILI
Ob celotni trasi avtoceste se na ustreznih razdaljah na-

mestijo javljalniki klica v sili. Javljalniki se povežejo s so-
sednjimi odseki avtoceste.

22. člen

SEMAFORIZACIJA
Izvede se semaforizacija križišča povezovalne ceste pri-

ključek Domžale–M10 z magistralno cesto na Viru in križiš-
ča povezovalnih cest iz centra Domžal in Vira na priključku
Domžale.

VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI
ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

23. člen

VODNOGOSPODARSKE UREDITVE IN VAROVA-
NJE VODNIH VIROV

Regulacije in vzdrževalna dela

(Pododsek Blagovica in Lukovica)
Trasa avtoceste poteka po poplavnem območju potoka

Radomlja. Na celotnem odseku se izvede ureditev struge v
širini dna 4 do 6 m.

Izvedejo se regulacije Radomlje s prestavitvijo trase in
nivelete struge na naslednjih odsekih (stacionaže avtoceste):

od km 0,311 do km 7,300,

od km 7,430 do km 7,520,
od km 7,900 do km 8,000,
od km 8,250 do km 8,851.
Vzdrževalna dela se izvedejo:
od km 7,300 do km 7,430,
– od km 7,520 do km 7,900,
– od km 8,000 do km 8,250.
Izvedejo se regulacije pritokov Radomlje:
– v km 0,435, dolžina 115 m, širina dna 0,8 m,
– od km 0,522 do km 0,880, dolžina 375 m, širina dna

1,0 m,
– v km 1,062, dolžina 180 m, širina dna 0,8 m,
– v km 1,115, dolžina 120 m, širina dna 0,8 m,
– v km 1,301, dolžina 64 m, širina dna 0,8 m,
– v km 1,440, dolžina 50 m, širina dna 1,0 m,
– v km 1,553, dolžina 76 m, širina dna 0,8 m
– v km 1,697, dolžina 169 m, širina dna 0,8 m,
– v km 1,700, dolžina 44 m, širina dna 0,8 m,
– v km 1,928, dolžina 52 m, širina dna 0,8 m
– v km 1,954, dolžina 73 m, širina dna 0,8 m,
– v km 2,050, dolžina 105 m, širina dna 1,0 m,
– v km 2,120, dolžina 80 m, širina dna 0,8 m,
– v km 2,420, dolžina 103 m, širina dna 0,8 m,
– v km 2,971, dolžina 130 m, širina dna 0,8 m,
– od km 3,400 do km 3,435, dolžina 44 m, širina dna

2,0 m,
– v km 3,490, dolžina 93 m, širina dna 0,8 m,
– v km 4,502, dolžina 210m, širina dna 0,8 m,
– od km 4,615 do km 5,093, dolžina 480 m, širina dna

1,0 m,
– v km 5,199, dolžina 144 m, širina dna 0,8 m,
– v km 5,569, dolžina 100 m, širina dna 0,8 m,
– v km 5,966, dolžina 150 m, širina dna 1,0 m,
– v km 6,382, dolžina 250 m, širina dna 0,8 m,
– v km 6,820, dolžina 120 m, širina dna 1,0 m,
– v od km 7,270 do km 7,406, dolžina 135 m, širina dna

0,8 m,
– v km 7,442, dolžina 123 m, širina dna 3,0 m,
– v km 7,571, dolžina 60 m, širina dna 0,8 m,
– v km 7,951, dolžina 100 m, širina dna 0,8 m,
– v km 8,300, dolžina 118 m, širina dna 1,0 m,
– v km 8,500, dolžina 161 m, širina dna 1,0 m.

(Pododsek Lukovica–Šentjakob)
Izvedejo se regulacije:
– od km 0,210 do km 0,710, regulacija Mlinščice, dol-

žina 520 m, širina dna 1,5 m,
– v km 0,490, poglobitev Radomlje, dolžina 97 m, širi-

na dna 6,0 m,
– od km 1,500 do km 1,750, ureditev struge Radomlje z

nadvišanjem poljske poti za 0,6 m, dolžina  250 m,
– od km 1,607 do km 1,950, regulacija Mlinščice, dol-

žina 350 m, širina dna 1,5 m,
– v km 1,969, regulacija Vrševnika, dolžina 90 m, širi-

na dna 2,0 m,
– od km 1,700 do km 2,912, ureditev struge Radomlje,

dolžina 1460 m, širina dna 6,0 m,
– od km 4,110 do km 4,658, melioracijski jarek, dolži-

na 540 m, širina dna 0,5 m,
– od km 4,987 do km 5,039, melioracijski jarek, dolži-

na 52 m, širina dna 0,5 m,
– v km 5,352, regulacija Radomlje, dolžina 135 m,

širina dna 5,0 m,
– od km 5,503 do km 5,625 , melioracijski jarek, dolži-

na 122 m, širina dna 0,5 m,
– v km 5,642, regulacija Rače, dolžina 87 m, širina dna

4,0 m,
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– v km 5,904, regulacija Mlinščice, dolžina 88 m, širina
dna 3,0 m,

– v km 1,150 povezovalne ceste Vir–Domžale, regula-
cija Rače, dolžina 100 m,

– v km 7,029, regulacija Mlake I, dolžina 90 m, širina
dna 1,0 m,

– v km 7,330, regulacija Mlake I, dolžina 85 m, širina
dna 1,0 m,

– v km 7,410, regulacija Mlake II, dolžina 410 m, širina
dna 1,0 m,

– v km 8,248, Kamniška Bistrica, poglobitev stranskih
berm v dolžini 200 m,

– v km 8,413, regulacija Mlinščice I, dolžina 145 m,
širina dna 4,0 m,

– v km 9,145, regulacija Mlinščice II, dolžina 410 m,
širina dna 3,0 m,

– v km 10,445, regulacija Gobovška IV, dolžina 174 m,
širina dna 3,0 m,

– v km 10,656, regulacija Gobovška V, dolžina 84 m,
širina dna 1,5 m,

– v km 11,361, regulacija Pšate, dolžina 100 m, širina
dna 8,0 m.

Investitor gradnje avtoceste je dolžan v času gradnje
avtoceste in do izdaje uporabnega dovoljenja izvajati vzdr-
ževalna dela tudi na delih Radomlje izven ureditvenega ob-
močja tega lokacijskega načrta, v takšnem obsegu, da se
pretočne razmere zaradi spremenjenega vodnega režima, za-
radi gradnje avtoceste, ne bodo poslabšale.

Prečkanja vodotokov z avtocesto
Zaradi prečkanja vodotokov z avtocesto in deviacijami

cest in poti se izvedejo mostovi, ploščati oziroma cevni
propusti in inundacijski propusti. Objekti in naprave so do-
ločeni v 12. členu te uredbe. V okviru deviacij cest in poti se
poleg premostitvenih objektov izvedejo tudi vodnogospo-
darske ureditve, potrebne zaradi zmanjšanja vpliva gradnje
na vodni režim (zadostni pretočni profil na mostovih in
propustih, regulacijska dela v območju posega ceste v vodno
zemljišče).

Črpališče za ribogojnico
Zaradi prečkanja avtoceste s strugo Gobovška V in

črpališčem, ki napaja ribogojnico, je treba zagotoviti dotok
vode v ribogojnico v nespremenjeni količini in kvaliteti.

Mokri zadrževalnik Drtijščica
Na potoku Drtijščica se 1,150 km gorvodno od izliva v

Radomljo izvede pregrada za zadrževanje visokih voda. Stal-
na ojezeritev je na koti 344,80 m, poplavna površina 18 ha,
volumen vode 0,83 mio m3. Pri 100–letni visoki vodi je gladi-
na na koti 354,60 m, poplavna površina 115 ha, volumen pa
5,83 mio m3. Vrh pregrade je na koti 357,50 m, višina pregra-
de je 18 m. Talni izpust z vtočnim objektom s koto prelivnega
roba 344,80 omogoča odtok nizkih pretokov.

Za dovod visoke vode iz doline Radomlje v dolino
Drtijščice se izvede med Krašnjo in Vinjami dovodni rov.
Dolžina rova je 913 m, podkvast profil 3,2 m omogoča
maksimalni pretok 30 m3/s, kota vtoka je na koti 359,21 m,
iztoka na koti 353,73 m.

Struga Drtijščice se med iztokom dovodnega rova in
mejo odkupa zemljišč, v dolžini cca 400m, uredi tako, da bo
omogočen povečan pretok. Razširitev korita se izvede eno-
stransko, en breg se ohrani nespremenjen. Ureditev korita se
izvede sonaravno. Ohranijo se vsi obstoječi meandri, ki pre-
vajajo nizke pretoke.

Dolvodno od pregrade se mora na območju ob Drtijšči-
ci v obsegu cca 5 ha, ohraniti nespremenjene naravne razme-
re. Območje ima funkcijo nadomestnega biotopa.

Namembnost in gospodarjenje z zemljišči v območju
zadrževalnika, ki ne bodo zasedena z gradnjo objektov, stal-
no ojezeritvijo oziroma razširitvijo Drtijščice, se ne spremi-
nja.

Rekonstrukcija melioracijskih sistemov
Med Dobom in Lukovico posega avtocesta v štiri izgra-

jene melioracijske komplekse. Zato se izvede prilagoditev
jarkov in polaganje cevne drenažne mreže v rastru 20 m. Pri
rekonstrukciji melioracijskega sistema na območju Krtine se
spremenjen odvodni sistem, melioracijske jarke in cevno
drenažo izvede v takem obsegu, da ta sistem odvaja tudi
talne vode z območja Krtine.

Odvodnjavanje cestnega telesa
Na celotnem odseku avtoceste se v struge naravnih

odvodnikov ali podtalje spušča le čista meteorna voda oziro-
ma voda, ki po kvaliteti ustreza določilom strokovnega na-
vodila o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive
snovi in o dopustni temperaturi vode (Uradni list SRS, št.
18/85). Na sistem odvodnje ne smejo biti priključeni nobeni
iztoki sanitarno–fekalnih ali drugih onesnaženih (tehnološ-
kih) vod. Padavinska voda z avtoceste se zbira v odtočnih
jarkih, pred izlivom v odvodnike se izvedejo tipski zadrže-
valniki vode z zbiralci olj in usedalniki nesnage. Pri dimen-
zioniranju zadrževalnikov se upošteva 15 minutni kritični
naliv 170 l s/ha. Koristni prostornini objekta se doda dodat-
nih 10 m3 za zadrževanje iztekajočih olj v primeru razlitij.

Varovanje podtalnice
Na pododseku Lukovica–Šentjakob, od km 8.2 do km

11.7+20, poteka avtocesta preko območja podtalnice, ki ni
zavarovana kot sedanji ali potencialni vir pitne vode. Zaradi
zaščite podtalnice, se poleg ukrepov, navedenih v poglavju
“Odvodnjavanje cestnega telesa” tega člena, izvedejo še na-
slednji zaščitni ukrepi:

– cestišče, brežine nasipov in odvodni jarki se izvedejo
z nepropustno plastjo (glinen naboj, PVC folije  ipd.), tako
da je onemogočeno kakršnokoli pronicanje naftnih derivatov
in drugih nevarnih snovi v  podtalnico,

– padavinska voda s ceste se v območju potoka Go-
bovška ne vodi vanj, temveč dalje v Pšato,

– zunanje odbojne ograje se izvedejo tako, da je one-
mogočena prevrnitev vozil izven cestišča; odbojne  ograje so
praviloma ojačane kovinske odbojne ograje, le izjemoma, v
kombinaciji s protihrupno  ograjo, se lahko izvede betonska
odbojna ograja tipa new jersey.

Ostali pogoji glede vodnogospodarskih ureditev in va-
rovanja podtalnice

Med gradnjo ni dovoljeno zasipavanje strug odvodni-
kov s kakršnim koli materialom ali preusmerjanje vode iz
ustaljenih strug brez soglasja upravljalca vodotokov.

Vse vodnogospodarske ureditve se načrtujejo in izvaja-
jo tako, da se ne poslabšajo življenjski pogoji živih bitij v in
ob vodotokih.

Vse regulacije in ureditve vodotokov se izvedejo sona-
ravno, z obsaditvijo vodotokov.

24. člen

GOZDNOGOSPODARSKE UREDITVE IN VARO-
VANJE GOZDOV

Gradnja v gozdnih območjih mora čim manj posegati v
prostor izven samega cestnega telesa (minimalna sečnja za-
radi gradbenih dovozov, gradnje objektov). Sekanje mora
omogočiti predvsem učinkovito sanacijsko obsaditev in no-
vo oblikovanje gozdnega roba.
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Novo urejeni godni rob se izvede z avtohtono vegetacijo.
Preprečeno mora biti vsako nepotrebno zasipavanje in

odstranjevanje podrasti.
Poseki gozda morajo biti izvedeni strokovno, na podla-

gi detajlnega načrta.
Z gradnjo prizadeti gozdni prostor mora biti ustrezno

saniran, v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti (po-
gozditev z ustreznimi vrstami, utrjevanje brežin vkopov in
nasipov).

Gospodarjenje z gozdovi ob trasi avtoceste mora biti
sonaravno v skladu z gozdnogojitvenimi načrti.

25. člen

UREDITVE V OBMOČJIH KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
IN VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Investitor gradnje avtoceste je po končani gradnji dol-
žan plačati stroške, ki nastanejo v zvezi s prostorsko uredi-
tvenimi operacijami, ki so posledica posega avtoceste na
večje zaokrožene komplekse kmetijskih zemljišč.

Na mestih, kjer avtocesta prizadene trajne nasade in
njihovo infrastrukturo, se le-ti rekonstruirajo.

Na območju, kjer avtocesta preseka izgrajene meliora-
cijske komplekse Rače, Radomlje in Čudne se izvedejo del-
ne rekonstrukcije oziroma prilagoditve melioracijskih siste-
mov, tako da je zagotovljeno nadaljnje funkcioniranje teh
sistemov.

V sklopu izdelave projektne dokumentacije je treba izde-
lati projekt o uporabi rodovitnega dela prsti. Projekt mora
vsebovati količinske podatke o odstranjeni prsti, način odstra-
njevanja po globinah, mesto začasnega zavarovanega skladiš-
čenja in predvideno nadaljno uporabo. Prst se odstrani in
deponira tako, da se ohrani njena plodnost in količina; pri
tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice. Vodi se
evidenca o mestih in količinah odstranjene prsti in lokacijah
za deponiranje ter nadaljni uporabi za sanacijo.

Plodna zemlja, ki se ne porabi za ureditve obcestnega
prostora na odseku avtoceste Blagovica–Šentjakob se preda
v uporabo občini za izboljšanje kmetijskih zemljišč in uredi-
tve zelenih površin, če ni s predpisom občine določeno dru-
gače.

26. člen

VAROVANJE OBJEKTOV IN OBMOČIJ KULTUR-
NE IN NARAVNE DEDIŠČINE

Kulturna dediščina
Za varovanje objektov in območij kulturne dediščine,

se morajo izvesti naslednji ukrepi:
– pred pridobitvijo dovoljenja za graditev je potrebno

izvesti predhodne arheološke raziskave,
– med gradnjo se zagotovi stalen arheološki nadzor nad

zemeljskimi deli in izvedba zaščitnih  izkopavanj potencial-
no odkritih najdišč,

– arheološka območja Dragomelj, Šentpavel, Krtina in
Žirovše, ugotovljena z ekstenzivnimi  arheološkimi raziska-
vami, morajo biti pregledane in zemljišča sproščena pred
pričetkom gradnje  avtoceste,

– pred pridobitvijo dovoljenja za graditev je potrebno
tehnično dokumentirati stanje prostora s  kulturno dediščino
(meritve, foto in video posnetki), za potrebe arhivskega vars-
tva in morebitne  rekonstrukcije, na območju trase in dosto-
pov do trase avtoceste,

– v primeru odstranitve znamenj in kozolcev je potreb-
no v sodelovanju s pristojno službo za varstvo  kulturne
dediščine določiti nove lokacije in izvesti prestavitev,

– krajinska ureditev obcestnega prostora mora zagotav-
ljati čimboljšo vpetost posega v prostor v smislu  ohranjanje
integritete kulturne krajine; v največji možni meri je potreb-

no zagotavljati poglede s ceste  na kulturne spomenike in
prostorske dominante ter ohranjati kontinuiteto prostora,

– nadvozi cest Gorjuša–Dob, Dob–Krtina, Vrba–Imo-
vica, Šentvid–Imovica, Lukovica–Zg.  Prapreče, Trnjava,
Kompolje ter magistralne ceste Ljubljana–Celje se izvedejo
v podaljšani mostni  konstrukciji,

– v območju Krumperka, se protihrupna zaščita na juž-
ni strani avtoceste ozeleni,

– na območju oskrbne postaje Lukovica se izvede in-
formacijsko mesto s podatki o objektih in  območjih kulturne
dediščine v bližini avtoceste.

Naravna dediščina
Za varovanje objektov in območij naravne dediščine, se

morajo izvesti naslednji ukrepi:
– pred izdajo dovoljenja za graditev je treba izdelati

botanično ekspertizo, glede načina zavarovanja  habitata
ogroženih rastlinskih vrst močvirske krpače in močvirske
kukavice pri Mlakah pri  Zaborštu,

– traso avtoceste je treba pred pričetkom gradnje foto-
dokumentirati, s poudarkom na območjih  naravne in kultur-
ne dediščine in značilne krajinske strukture, ki bodo zaradi
posega spremenjeni,

– pred izdajo dovoljenja za graditev je treba izdelati
popis flore in favne na območju stalne ojezeritve  zadrževal-
nika Drtijščica.

27. člen

UKREPI ZA VAROVANJE FAVNE
Vsem živalskim vrstam, ki jim bo z izgradnjo avtoceste

prekinjena migracijska pot, je treba zagotoviti varno preha-
janje preko avtoceste; zato se na določenih mestih urede
prehodi za visoko divjad in prepusti za dvoživke.

Uničena življenjska okolja posameznih vrst se nadome-
sti na ustreznih drugih lokacijah z nadomestnimi habitati.

Na določenih mestih se izvede gostejši poplet varoval-
ne ograje oziroma ograja za preprečevanje prehajanja dvo-
živk tik ob varovalni ograji, da je onemogočeno prehajanje
živali v območje avtoceste.

Prehodi za visoko divjad
(Pododsek Blagovica in Lukovica)
– podhod med Žirovšami in Zgornjimi Lokami v km

1.950, dolžine 27 m, širine 13 m, višine 3 m,
– podhod pri Krašnji v km 4.504, dolžine 32 m, širine

16 m, višina 3 m,
– podhod med Trnjavo in Kompoljami v km 6.823,

dolžine 27 m, širine 9 m, višine 3 m.
(Pododsek Lukovica–Šentjakob)
– podvoz poljske poti vzhodno od Krtinskega hriba v

km 3.159, dolžine 27 m, širine 12 m, višine 3.5 m,
– podvoz poljske poti zahodno od Krtinskega hriba v

km 3.556, dolžine 27 m, širine 12 m, višine 3.5 m,
– podvoz gozdne poti pri Sp. Boštanju v km 6.384,

dolžine 27 m, širine 12 m, višine 4,5 m.
Vsi podhodi se izvedejo z vmesnim svetlobnim oknom.
Mostovi preko vodotokov (Pšata, Mlinščica, Gobov-

šek, Radomlja) so namenjeni tudi prehodom manjših živali.
Pod mostovi mora biti ob strugi tudi 2–4 m širok pas kopne
površine. Predeli pod mostovi se morajo urediti v prostor, ki
bo živalim prijeten (pogozditev, varovalni vegetacijski paso-
vi do vstopa pod most, preprečevanje druge oblike rabe
prostora, ipd.).

Ureditve za zavarovanja dvoživk
(Pododsek Blagovica–Lukovica)
Izvedejo se prehodi in nadomestni habitati:
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– med km 0,150 in 0,200 se v delu opuščene struge
Radomlje uredi mrestišče,

– propusti v km 1,301, 1,404, in 1,553 se uredijo za
prehajanje dvoživk,

– propust v km 1,700 se uredi za prehajanje dvoživk,
– v km 1,550 se ob južni strani avtoceste uredi mrestišče.
Izvede se gostejši poplet varovalne ograje oziroma lo-

čena ograja za preprečevanje prehajanja dvoživk:
– med km 0.200 in km 0.450 na severni strani avtocest,
– med km 1.280 in 1.700 na južni strani avtoceste.

(Pododsek Lukovica–Šentjakob)
Izvedejo se prehodi in nadomestni habitati:
– na območju med južnim delom počivališča Lukovica

in potokom Radomljo, na južni strani  Radomlje, ob km
1.700, se uredi nadomestno mrestišče velikosti 10x10m,

– podvoza poljskih poti v km 3.150 in 3.550 služita
tudi prehajanju dvoživk,

– južno od avtoceste, ob km 6.050 je opredeljena loka-
cija za nadomestno mrestišče, dejansko potrebo  po nado-
mestnem mrestišču se opredeli na podlagi spomladanskega
monitoringa,

– propust v km 5.900 se uredi za prehajanje dvoživk,
– podvoz gozdne poti v km 6.400 služi tudi prehajanju

dvoživk,
– propusti pod rampami priključka se uredijo tudi za

prehajanje dvoživk,
– med km 7.050 in 7.250 se izvedejo propusti pod

avtocesto za prehajanje dvoživk na razdalji 30 m.
Izvede se gostejši poplet varovalne ograje oziroma lo-

čena ograja za preprečevanje prehajanja dvoživk :
– med km 3.150 in 3.550 ob obeh straneh avtoceste,
– med km 5.80 in 6.150 ob obeh straneh avtoceste,
– med km 6.280 in 6.500 ob obeh straneh avtoceste,
– med km 6.750 in km 7.450 na južni strani in 7.580 na

severni strani avtoceste (območje Mlak).
Prepusti za dvoživke morajo imeti premer najmanj 1 m

s “poličko na strani” in vmesnim svetlobnim oknom. Pred
vhodom v prepust se izvede usmerjevalna ograja.

Pred pričetkom gradnje avtoceste je treba v pomladan-
skem času izvesti opazovanje prehajanja dvoživk preko trase
avtoceste:

– na območju sotočja Radomlje in Drtijščice (med km
7.100 in 7.500 pododseka Blagovica– Lukovica),

– med Lukovico in Imovico (med km 0.000 in 1.300
pododseka Lukovica–Šentjakob),

– med priključkom Krtina in nadvozom ceste Gorjuša–
Dob.

in na podlagi rezultatov opredeliti ustrezne omilitvene
ukrepe (gostejši poplet varovalne ograje, dodatni propusti,
nadomestna mrestišča).

28. člen

VARSTVO PRED HRUPOM
Glede na izračunano emisijo hrupa se izvedejo nasled-

nji ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomer-
nim hrupom ob trasi avtoceste:

(Pododsek Blagovica–Lukovica)

stacionaža stran ceste dolžina višina vrsta ograje

(začetek) (v smeri (m) (m)

stacionaže)

0,437 L 100 3,3 nasip

0,535 L 295 2,0 OAPO / obsajena

0,830 L 150 3,3 OAPO / obsajena

0,980 L 115 4,0–4,5 APO / navadna

stacionaža stran ceste dolžina višina vrsta ograje

(začetek) (v smeri (m) (m)

stacionaže)

0,770 D 380 2,8 APO / zelena

1,150 D 420 3,3 OAPO / obsajena

1,570 D 100 3,3 nasip

1,670 D 220 2,0 APO / obsajena

2,170 L 90 2,5 APO / obsajena

2,260 L 300 4,0 APO / navadna

2,560 L 130 3,0 APO / navadna

2,415 D 293 2,2 APO / zelena

2,708 D 207 3,3 nasip

2,915 D 58 2,0 APO / navadna

2,973 D 107 3,3 nasip

3,080 D 590 2,0 APO / obsajena

4,195 D 200 3,3 nasip

4,395 D 357 2,8 APO / navadna

4,752 D 195 3,3 nasip

4,947 D 673 2,5 APO / navadna

5,850 D 150 2,0 APO / zelena

6,000 D 198 3,3 nasip

6,970 D 110 2,5 APO / zelena

7,080 D 200 4,0 APO / zelena

7,280 D 400 2,5 APO / zelena

7,000 L 110 2,5 APO / zelena

7,110 L 180 4,0 APO / navadna

7,290 L 60 2,5 APO / navadna

8,198 D 300 2,2 APO / zelena

8,498 D 619 3,3 nasip

8,48 L 390 2,5–3,6 APO / transparentna

(Pododsek Lukovica–Šentjakob)

stacionaža stran ceste dolžina višina vrsta ograje

(začetek) (v smeri (m) (m)

stacionaže)

0,285 D 270 2,0 APO / obsajena

0,310 L 430 2,4 nasip

0,865 D 870 2,0 APO / zelena

1,550 L 200 2,5 APO / zelena

1,750 L 160 3,5 APO / zelena

1,910 L 90 2,5 APO / zelena

1,980 D 222 3,3 nasip

2,202 D 100 2,0 APO / navadna

2,302 D 156 3,3 nasip

3,760 L 330 2,0 APO / transparentna

4,090 L 509 3,3 nasip

4,599 L 140 2,2 APO / navadna

5,630 L 530 2,0 APO / zelena

5,630 D 130 2,0 APO / navadna

5,785 D 85 3,3 nasip

5,870 D 35 2,0 APO / navadna

5,905 D 150 3,3 nasip

6,770 L 170 2,5 APO / obsajena

7,437 D 143 3,3 nasip

7,580 D 130 4,0 APO / navadna

7,710 D 600 2,2 nasip + APO

8,310 D 350 2,6 APO / obsajena

8,660 D 580 2,0 nasip + APO

7,670 L 80 2,5 APO / navadna

7,750 L 210 4,0 nasip + APO

7,960 L 230 2,0 nasip + APO

9,900 D 950 2,5 nasip + APO

10,850 D 250 3,0 APO / zelena

10,170 L 90 2,0 APO / navadna

10,260 L 100 2,8 APO / navadna

10,360 L 60 2,0 APO / navadna

11,560 D 240 2,0 APO / zelena
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OAPO: obojestranska absorbcijska protihrupna ograja
APO: absorbcijska protihrupna ograja
nasip + APO: kombinacija protihrupnega nasipa in ab-

sorbcijske protihrupne ograje
Osamljeni stanovanjski objekti ob magistralni cesti M

10 ob km 2,200, ob km 3,800, ob 6,400 in ob km 7,300
pododseka Blagovica–Lukovica ter ob km 1,900 pododseka
Lukovica–Šentjakob se protihrupno zaščitijo s pasivno pro-
tihrupno zaščito.

Glede na izračunano emisijo hrupa se izvedejo nasled-
nji ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomer-
nim hrupom ob cesti priključek Domžale–Vir:

– od km 0,144 do km 0,350, na levi strani ceste, proti-
hrupna ograja dolžine 206 m in višine 1,6-2,0m  (območje
kinološkega društva),

– od km 0,575 do km 0,612, na desni strani ceste,
absorbcijska protihrupna ograja v kombinaciji z  usekom
dolžine 40 m in višine 2,00-2,5,

Stanovanjski objekt desno od ceste priključeke Domža-
le–Vir v km 1,770 se zaščiti s pasivno protihrupno zaščito,
ker aktivna ni možna iz prometno varnostnih razlogov

29. člen

VARSTVO ZRAKA
Vsi protihrupni ukrepi imajo hkrati tudi funkcijo varo-

vanja pred emisijami plinov. Ustrezna zasaditev vegetacije
dodatno izboljšuje stanje, saj kot ovira v turbulentnem toku
zraka zvišuje plast mešanja in s tem redčenje škodljivih
snovi.

30. člen

VARSTVO PRED POŽAROM
Požarna varnost objektov ob cesti se ne bo spremenila.

Povsod so zagotovljeni dovozi za intervencijska vozila, tan-
girani vodovodi se prestavijo, preskrba s požarno vodo ne bo
okrnjena. Posebno protipožarno ureditev je treba predvideti
na območju oskrbne postaje Lukovica v fazi, projektiranja
detaljne ureditve le-tega.

31. člen

RUŠENJE OBJEKTOV
Zaradi gradnje avtoceste je treba odstraniti naslednje

stanovanjske in gospodarske objekte, ki se nahajajo v ob-
močju izkjučne rabe avtoceste:

– stanovanjski objekti s pripadajočimi gospodarskimi
objekti:

parc. št. 1474/1, 147/2, k.o. Blagovica,
parc. št. 1501/1, 1501/2, 1501/3, 1502, k.o. Blagovica,
parc. št. 1399/2, 1401/2, k.o. Blagovica,
parc. št. 1399/1, 1400/2, k.o. Blagovica,
parc. št. 1399/1, k.o. Blagovica,
parc. št. 1305, k.o. Blagovica,
parc. št. 1303, k.o. Blagovica,
parc. št. 1395, 1396, 1397, k.o. Blagovica,
parc. št. 1412/1, 1412/2, 1411/1, 1411/2, k.o. Blagovica,
parc. št. 1338/3, 1338/2, k.o. Blagovica,
parc. št. 87, 88, k.o. Krašnja,
parc. št. 84/1, 84/2, k.o. Krašnja,
parc. št. 438/1, 438/2, k.o. Lukovica,
parc. št. 905/2, 906/1, k.o. Prevoje,
parc. št. 905/1, 904, 903/2, k.o. Prevoje,
parc št. 1351/3, k.o. Negastrn,
parc. št. 1046/4, k.o. Brezovica,
parc. št. 1005/2, 1006, k.o. Brezovica,
parc. št. 1067/1, 1068/3, k.o. Brezovica,
parc. št. 1070/3, 1071/1, k.o. Brezovica,
parc. št. 4341, k.o. Domžale,

parc. št. 2416, k.o. Domžale,
– Samostojni gospodarski objekti :
parc. št. 37/1, k.o. Blagovica,
parc. št. 1504/6, k.o. Blagovica,
parc. št. 159/1, k.o. Žirovše,
parc. št. 472 , k.o. Krašnja,
parc. št. 1037/4, k.o. Sp. Koseze,
parc. št. 1038/3, k.o. Brezovica,
parc. št. 1042/2, 1042/3, k.o. Brezovica,
parc. št. 196/2, k.o. Študa,
parc. št. 134/2, k.o. Dragomelj.
Zaradi gradnje avtoceste se za dosedanji namen ne mo-

rejo uporabljati objekti navedeni v nadaljevanju, ki se naha-
jajo neposredno ob območju izključne rabe avtoceste tako,
da cestno telo posega v funkcionalno zemljišče objektov,
oziroma je onemogočena raba objektov glede na sedanjo
namembnost in jih je investitor dolžan odkupiti:

– stanovanjski objekti s pripadajočimi gospodarskimi
objekti:

parc. št. 1356, 1358, k.o. Blagovica,
parc. št. 151/1, k.o. Žirovše,
parc. št. 373/1, 373/2, 372/2, k.o. Krašnja,
parc. št. 476, 475/1, k.o. Krašnja.
– Osnovna šola Dragomelj, parc. št. 111/2,111/3, k.o.

Dragomelj.
Za nadomestitev navedenih nepremičnin se, ob upošte-

vanju zahtev njihovih lastnikov, poiščejo ustrezne nado-
mestne nepremičnine v skladu s predpisi ter v skladu s pogo-
ji, določenimi v občinskih prostorskih aktih.

Investitor mora zagotoviti izgradnjo nadomestnega ob-
jekta podružnične osnovne šole Dragomelj v skladu z navo-
dili in standardi Ministrstva za šolstvo in šport. Namembnost
opuščene podružnične osnovne šole Dragomelj se določi v
dogovoru z lokalno skupnostjo v skladu s predpisi.

32. člen

DEPONIJE VIŠKOV MATERIALA
Idejni projekt avtoceste predvideva do 300.000 m3 viš-

kov nenosilnega materiala. Ta se delno porabi za gradnjo
protihrupnih nasipov, inundacijskih pregrad v ureditvenem
območju tega lokacijskega načrta. Ostanek se porabi za sa-
nacijo peskokopa Tomc pri Moravčah.

Pogoji glede urejanja deponij:
– začasne in stalne deponije materiala ne smejo ovirati

odtoka voda, biti morajo ustrezno zavarovane  pred erozijo
ter imeti urejen odtok padavinskih voda,

– z nenosilnim materialom se ne sme zasipavati vodo-
tokov ter močvirnih zemljišč.

Deponiranje nenosilnega materiala, izven ureditvenega
območja tega lokacijskega načrta, se mora izvajati na podla-
gi ustrezne prostorske dokumentacije in dovoljenj za poseg v
prostor. Investitor gradnje avtoceste mora zahtevku za posa-
mezno enotno dovoljenje predložiti bilanco mas in dokazilo
o zagotovljenih deponijah.

33. člen

PRIDOBIVANJE KAMNITEGA MATERIALA
Kamniti material, potreben za gradnjo avtoceste in dru-

gih ureditev določenih s to uredbo, se pridobi v okviru razpo-
ložljivih kapacitete obstoječih kamnolomov, predvsem v kam-
nolomu Lukovica. Transport materiala mora potekati brez
obremenjevanja obstoječega magistralnega cestnega omrežja.

34. člen

OSTALE UREDITVE
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev, določenih s

to uredbo, je treba izvesti naslednje ureditve:
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– zgraditi dvopasovno obvozno cesto naselja Vir od
magistralne ceste M-10 do Koliške ceste v dolžini  600 m,

– urediti sotočje Rače in Radomlje vključno z visoko-
vodnimi nasipi,

– zgraditi dovozno cesta od Sp. Prapreč do pregrade
zadrževalnika Drtijščica,

– zgraditi primarni vodovod od Lukovice do Prevoj,
– zgraditi kanalizacijski kolektor odpadne vode od Bla-

govice do Vrbe, s centralno čistilno napravo v  Vrbi,
– zgraditi cesto od deviacije Šentvid–Imovica do Šen-

tvida,
–  nadomestiti lokalno cesto Pšata -Šentjakob do Za-

savske ceste do vzhodni strani avtoceste.
Cesta iz prve alinee prejšnjega odstavka mora biti zgra-

jena do dokončanja izgradnje avtoceste.
Te ureditve niso vključene v ureditveno območje tega

lokacijskega načrta. Zanje mora investitor pridobiti ustrezno
prostorsko dokumentacijo in dovoljenje za poseg v prostor.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE

35. člen

Etape izvajanja lokacijskega načrta so:
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoje-

čih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav  ter  vodno-
gospodarske ureditve, ki so potrebne za realizacijo predvide-
nih posegov,

– deli trase avtoceste,
– povezovalne ceste do obstoječega cestnega omrežja,
– objekti na trasi avtoceste,
– priprava zemljišča na območju počivališča,
– obkekti in zunanja ureditev na območju počivališča,
– objekti na območju cestninske postaje.
Priključek Študa se izvede potem, ko je zgrajena avto-

cesta na odseku Blagovica–Šentajokb z vsemi ostalimi pri-
ključki in prometnimi ureditvami, rekonstruirana magistral-
na cesta M 10 na delu med Ljubljano in Depalo vasjo ter na
podlagi novega stanja izdelana analiza prometnih tokov, ki
utemeljuje potrebo po izgradnji priključka ter pridobljeno
soglasje občine Domžale. Raba in gospodarjenje z zemljišči,
namenjenimi izgradnji priključka Študa se do pričetka nje-
gove realizacije ne spreminja.

Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo posa-
mezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaklju-
čene funkcionalne celote.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

36. člen

MONITORING
Investitor gradnje avtoceste mora zagotoviti podrobnej-

ši načrt izvajanja monitoringa in izvajanje monitoringa z
namenom nadzorovanja vplivov, ki bi v času gradnje ali
obratovanja v posebnih pogojih lahko presegli pragove spre-
jemljivosti, najmanj v naslednjem obsegu:

Površinske vode
V času gradnje, v odvisnosti od organizacije gradbišča,

na mestih odvzema vode in vnosa odpadnih snovi v vodoto-
ke, spremljati pretok in kakovost vode ter zagotoviti ekološ-
ko sprejemljiv pretok.

Dve leti po izgradnji avtoceste izvesti kvartalne meritve
temperature vode in vsebnost škodljivih snovi skladno s
Strokovnim navodilom o tem, katere snovi se štejejo za
nevarne in škodljive in o dopustni temperaturi vode, (Uradni

list SRS, št. 18/85) na dveh lokacijah betonskih in dveh
lokacijah zemeljskih zadrževalnikov. Meritve se morajo iz-
vajati tritočkovno–na izpustu, gorvodno in dolvodno. V na-
daljevanju obratovanja se skladno z rezultati meritev, v so-
glasju s pristojnim organom za varstvo okolja, pripravi načrt
nadaljnjega monitoringa. V primeru prekoračitve dopustnih
vrednosti je treba izvesti dodatne zaščitne ukrepe.

V času gradnje in poskusnega obratovanja, oziroma
najkasneje do izdaje uporabnega dovoljenja, spremljati sta-
bilizacijo vodnega režima in v primeru poškodb vodno-
gospodarskih ureditev in objektov izvesti sanacijo v skladu z
navodili upravljalca vodotoka.

Živali
Pred pričetkom gradnje, v pomladanskem času, izvesti

monitoring prehajanja dvoživk preko trase avtoceste med
km 7.1 in 7.5 pododseka Blagovica–Lukovica (sotočje Ra-
domlje in Drtijščice), med km 0.0 in 1.3 pododseka Lukovi-
ca–Šentjakob (med Lukovico in Imovico) in med priključ-
kom Krtina in nadvozom ceste Gorjuša–Dob ter opredeliti
končne omilitvene ukrepe.

V času gradnje opazovati selitvene poti dvoživk na
lokacijah le-teh med km 7.1 in 7.5 (sotočje Radomlje in
Drtijščice) in km 0.0 in 1.3 (med Lukovico in Imovico) in po
potrebi izvesti ustrezne ukrepe, ki so: postavitev začasnih
zadrževalnih ograj, prenašanje dvoživk.

Eno leto po pričetku obratovanja avtoceste, z obhodi
vseh vodotokov na območju regulacij (Radomlje med Bla-
govico in Lukovico) in ureditev (prečkanja Pšate, Mlinščice
in Gobovška) ter nadomestnih habitatov za dvoživke preve-
riti ustreznost izvedenih rešitev z vidika bivalnih pogojev za
vodne živali. V primeru ugotovitve odstopanj od načrtova-
nih sonaravnih rešitev je treba izvesti dodatne ukrepe za
zaščito vodnih živali.

Štiri leta po pričetku obratovanja spremjati novo nasta-
le razmere na lokalitetah Blagovica, Zg. Loke, sotočje Dr-
tijščica in Radomlje, Lukovica–Imovica, Krtinski hrib, Krti-
na–Gorjuša in Mlake ter izvesti ustrezne dodatne ukrepe, ki
so: izvedba gostejšega popleta varovalne ograje, vzdrževa-
nje prepustov, vzdrževanje in urejanje nadomestnih habita-
tov,

Dve leti po pričetku obratovanja spremljati prehode
živali preko premostitvenih objektov in v primeru ugotovi-
tve odstopanj od pričakovanj izvesti ustrezne dodatne ukre-
pe.

Tla
V času gradnje, v odvisnosti od organizacije gradbišča,

odvzemati vzorce tal ter izvajati meritve koncentracije alifat-
skih oglikovodikov, PAH, maščob in olj, v zadnjem odvze-
tem vzorcu tudi koncentracije težkih kovin. V primeru pre-
koračitve dopustnih vrednosti je treba izvesti dodatne
zaščitne ukrepe.

V prvem letu obratovanja izvesti kvartalne analize tež-
kih kovin v tleh ter enkratne meritve PAH, alifatskih ogliko-
vodikov, olj in maščob. Odvzemna mesta so na lokacijah
kmetijskih zemljišč, oddaljenih od roba vozišča avtoceste do
40 m, na katerih je bilo izmerjeno ničelno stanje. Skladno z
rezultati meritev se v soglasju s pristojnim organom za vars-
tvo okolja pripravi načrt nadajnega monitoringa. V primeru
prekoračitve dopustnih vrednosti je treba izvesti dodatne
zaščitne ukrepe.

Ozračje
V prvem letu obratovanja se v štirimesečnih intervalih

izvedejo meritve koncentracij CO, NO
x

 in dima na lokacijah,
kjer je bilo izmerjeno ničelno stanje. Skladno z rezultati
meritev se v soglasju s pristojnim organom za varstvo okolja
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pripravi načrt nadajnega monitoringa. V primeru prekorači-
tve dopustnih vrednosti je treba izvesti dodatne zaščitne
ukrepe.

Hrup
V času gradnje spremljati imisijske ravni hrupa in v

primeru prekoračenih dopustnih vrednosti izvesti ustrezne
ukrepe, ki so: ustrezna organizacija gradbišča, uporaba kom-
presorjev in drugih hrupnih strojev z ustreznimi protihrupni-
mi okrovi, montaža začasnih protihrupnih zaslonov.

Takoj po začetku obratovanja avtoceste začeti z izvaja-
njem monitoringa hrupa in preverjanja ustreznosti izvedenih
protihrupnih ukrepov. V primeru prekoračitve dopustnih
vrednosti je treba izvesti dodatne zaščitne ukrepe.

V primerih prekoračitve dopustnih meja obremenitve
okolja je investitor dolžan izvesti dodatne sanacijske ali
omilitene ukrepe, ki so:

– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve
– sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav,
– sprememba rabe prostora,
– sprememba rabe objekta,
–  omejevanje v prometu in
– drugi ustrezni ukrepi.
(Vse navedbe lokacij, kjer je bilo izmerjeno ničelno

stanje, se nanašajo na Poročilo o vplivih na okolje za avto-
cestni odsek Šentjakob–Blagovica, Univerza v Ljubljani,
Inštitut Jožef Štefan, št. IJS-DP-7261, oktober 1995.)

37. člen

Poleg vseh obveznosti navedenih v predhodnih členih
te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalcev v času
gradnje in po izgradnji tudi:

– zagotovitev ukrepov na magistralni cesti M 10, regio-
nalni cesti R 336 na relaciji Želodnik– Moravče in na regio-
nalni cesti R 371 na relaciji Domžale–Šentjakob v takšnem
obsegu, da se  prometna varnost in pretočnost zaradi gradnje
avtoceste ne bosta bistveno poslabšali,

– zagotovitev ukrepov tudi na ostalem obstoječem cest-
nem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna  varnost
zaradi graditve avtoceste ne bo poslabšala,

– vsi ukrepi iz prve in druge alinee tega člena se morajo
izvajati na podlagi ustreznih dovoljenj za  poseg  v prostor
ter v soglasju z lokalno skupnostjo in upravljalcem ceste,
pred pričetkom gradnje  avtoceste,

– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času morebitne negativne posledice,  ki bi nastale
zaradi graditve in obratovanja avtoceste,

– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo priha-
jalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem  omrežju,

– urediti in protiprašno zaščititi pred pričetkom del vse
lokalne ceste in javne poti v naseljih, ki bodo  služile kot poti
na gradbišče,

– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred pri-
četkom gradnje,

– omogočiti dostope do kmetijskih in gozdnih zemljišč
in objektov v času gradnje in po izgradnji ter  zagotoviti
nemoteno komunalno oskrbo objektov preko vseh obstoje-
čih infrastrukturnih objektov in  naprav,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta zago-
tovljeni varnost in nemotena raba sosednjih  objektov in
zemljišč,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukre-
pe in organizacijo na gradbišču, da bo  preprečeno onesnaže-
nje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladišče-
nja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi
oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje
za to usposobljenih delavcev,

– v skladu s predpisi vzdrževati vse vodnogospodarske
ureditve, ki so bile zgrajene za potrebe  avtoceste  do prenosa
v upravljanje upravljalcu vodotokov,

– vzdrževati protihrupne ograje in vegatacijo na ali ob
njih,

–  reševati odkup zemljišč na komasacijskem območju
v sodelovanju z vsemi prizadetimi.

IX. TOLERANCE

38. člen

Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopa-
nja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim načrtom,
če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hi-
droloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične
rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometnotehnič-
nega, ekonomskega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi
pa se ne smejo poslabšati prostorski ali okoljski pogoji.

Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju javnimi interesi
in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta
odstopanja zadevajo.

Investitor mora z odstopanji predhodno seznaniti pri-
stojno občino.

X. NADZOR

39. člen

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za okolje in prostor.

XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

40. člen

Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za okolje
in prostor–Uradu Republike Slovenije za prostorsko planira-
nje in na občinah Domžale, Lukovica in Moravče.

41. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 350-04/96-12/1-8
Ljubljana, dne 1. avgusta 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Slavko Gaber l. r.
Podpredsednik

2838.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena, 45.č člena in
45.f člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, in 71/93) ter 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
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U R E D B O
o lokacijskem načrtu za Primorski krak avtoceste

na odseku hitre ceste Vipava–Selo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republi-
ke Slovenije in prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-
njeročnega družbenega plana občine Ajdovščina sprejme lo-
kacijski načrt za Primorski krak avtoceste na odseku hitre
ceste Vipava–Selo (v nadaljevanju: lokacijski načrt). Loka-
cijski načrt je izdelal Projektivni atelje–Prostor, d.o.o. Ljub-
ljana, pod številko projekta 350-04-05/90 v aprilu 1996.

2. člen

Lokacijski načrt iz 1. člena te uredbe vsebuje tekstualne
opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na območje hitre
ceste ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje
objektov, naprav in ureditev.

Teksti obsegajo:
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– podatke o infrastrukturnih objektih in napravah,
– seznam objektov predvidenih za odkup in odstrani-

tev,
– opis prostorskih rešitev,
– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
– etape izvajanja,
– seznam parcel v ureditvenem območju lokacijskega

načrta s podatki o lastništvu,
– tehnične elemente za zakoličenje,
– soglasja organov in organizacij,
– poročilo o vplivih na okolje.
Grafični del obsega:
– pregledna karta; M-1:25000,
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-

njeročnega družbenega plana Republike Slovenije; M-
1:250000,

– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-
njeročnega plana občine Ajdovščina;

M-1:5000,
– pregledni situacijski načrt; M-1:5000,
– ureditvena situacija; M-1:1000,
zbirni prikaz komunalnih in energetskih ureditev; M-

1:1000,
– načrt gradbenih parcel; M-1:2880 ter 1:1000,
– tehnični elementi za zakoličbo; M-1:1000,
– pregledni vzdolžni prerez; M-1:5000/500,
– karakteristične prečne profile; M-1:50,

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen

Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega parce-
le oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:

K.o. Budanje
*239, 1167, 1170, 1174, 1175, 1176/2, 1176/3, 1177,

1182, 1185, 1193, 1194, 1197, 1201, 1203, 1205, 1206,
1284/1, 1284/2, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1332, 1333,
1334, 1335, 1336, 1339, 1340, 1341, 1352, 1353, 1355,
1356/2, 1363/1, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370/1,
1370/2, 1373/1, 1375, 1378/1, 1380, 1381, 1382, 1387, 1388,
1389, 1393, 1394/1, 1395/1, 1395/3, 1395/4, 1395/12,

1397/1, 1398/1, 1399, 1400, 1401, 1403, 1404, 1405, 1408,
1409, 1410, 1411, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1438,
1444/1, 1479, 1543/2, 1659, 1660, 1671, 1672, 1675, 1683,
1686, 1689, 1690, 1697, 1706, 1708, 1711, 2460, 2464/1,
2464/3, 2465, 2477/1, 2489, 2492, 2494, 2498;

K.o. Šturje
881/1, 884, 885, 889, 943, 946, 949/1, 949/2, 949/3,

949/4, 950, 1387/5, 1405/1, 1405/3, 1406/1, 1647/1, 1647/3,
1663/2;

1918/1, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926,
1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935,
1936, 1937, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945,
1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954,
1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962/1, 1962/2,
1962/3, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970,
1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979,
1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988,
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 2072, 2073

K.o. Ajdovščina
1284/1, 1284/2, 1285/1, 1285/2, 1286/1, 1286/2,

1288/1, 1288/3, 1288/4, 1289/1, 1296/4, 1296/5, 1296/6,
1311/2, 1360/1, 1360/2, 1360/3 1361, 1363/2, 1363/3, 1367,
1368, 1370/2, 1371/2, 1371/3, 1376/1, 1376/2, 1377/2,
1380/2, 1381, 1382/2, 1383/1, 1386/1, 1387, 1388, 1389,
1393/1, 1395, 1397, 1400, 1404/3, 1492/1, 1506, 1507, 1509,
1511/1, 1515, 1516, 1518, 1519, 1520, 1521/1, 1522/1, 1523,
1524/1, 1525, 1526/1, 1527, 1528/1, 1529/1, 1529/2, 1530/1,
1530/2, 1531, 1532, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539,
1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548,
1576, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1600, 1602, 1603,
1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612,
1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1652, 1653,
1654, 1655, 1656, 1657, 1668, 1670/1, 1691/1, 1718, 1720/1,
1737/1, 1737/2, 1741, 1742, 1743, 1745, 1747/1, 1759, 1750,
1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760,
1762, 1763, 1771, 1772, 1781, 1782, 1783

K.o. Ustje
649, 650, 1428/2, 1490/1, 1610, 1611

K.o. Vipavski križ
*80/2, *144, *151, *399, *429, 995, 997, 999, 1000,

1002, 1004, 1022/1, 1024, 1026, 1032, 1061/11, 1061/12,
1061/13, 1061/14, 1061/15, 1070/20, 1070/21, 1070/22,
1070/23, 1070/24, 1070/26, 1070/27, 1070/28, 1070/29,
1070/31, 1070/32, 1070/33, 1070/34, 1070/35, 1070/37,
1070/50, 1070/51, 1070/52, 1070/53, 1070/70, 1070/71,
1070/72, 1070/73, 1070/74, 1070/75, 1070/78, 1070/82,
1070/83, 1070/84, 1070/85, 1070/99, 1070/102, 1070/103,
1070/105, 1070/130, 1070/131, 1070/132, 1070/133,
1070/141, 1070/152, 1070/157, 1070/173, 1070/174,
1070/175, 1070/177, 1070/178, 1070/180, 1070/181,
1070/185, 1070/186, 1070/187, 1070/188, 1070/210,
1070/211, 1070/212, 1070/213, 1070/217, 1070/218,
1070/219, 1070/220, 1070/279, 1070/280, 1070/281,
1070/284, 1070/285, 1070/286, 1070/287, 1070/298,
1070/310, 1070/348, 1070/352, 1070/353, 1070/355,
1070/369, 1070/372, 1070/373, 1070/374, 1070/375,
1070/376, 1070/377, 1070/379, 1070/380, 1070/398,
1070/399, 1070/504, 1070/507, 1070/509, 1070/531,
1070/532, 1070/533, 1070/535, 1070/536, 1070/540,
1070/543, 1070/574, 1070/575, 1070/576, 1070/594,
1070/595, 1070/597, 1070/600, 1070/645, 1100, 1106,
1109/5, 1165/1, 1165/2, 1165/3, 1165/6, 1171/2, 1175, 1176,
1177/1, 1177/2, 1179/1, 1181/1, 1183/1, 1183/2, 1184/1,
1184/2, 1185/4, 1185/5, 1185/6, 1185/7, 1185/8, 1191,
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1196/1, 1197, 1198, 1200, 1205/3, 1206/1, 1206/3, 1206/6,
1206/8, 1206/11, 1207/1, 1207/3, 1209/1, 1209/6, 1209/7,
1210/3, 1210/4, 1210/8, 1210/11, 1211/2, 1213/8, 1215/1,
1215/2, 1217/1, 1217/2, 1218, 1219, 1220, 1226/1, 1227/1,
1227/2, 1228, 1230, 1232, 1233, 1242, 1243, 1244, 1245,
1247/1, 1248/1, 1248/3, 1249/2, 1262/3, 1264, 1265, 1266,
1286/1, 1286/2, 1286/3, 1288, 1293/1, 1294, 1296, 1476/1,
1482/1, 1482/3, 1482/5, 1482/10, 1482/11, 1483/16,
1483/17, 1483/24, 1483/25, 1483/26, 1483/27, 1483/28,
1483/30, 1483/36, 1484/9, 1485/7, 1485/8, 1498, 1499/1,
1502, 1503, 1506/1, 1506/2, 1506/7, 1506/9, 1506/10,
1506/11, 1508/1, 1511, 1515, 1518/1, 1520, 1811/7, 1811/9,
1811/10, 1811/26, 1811/31, 1811/32, 1811/33, 1811/34,
1812/3, 1812/9, 1812/11, 1812/15, 1812/17, 1812/19,
1812/31, 1812/32, 1812/34, 1812/36, 1812/37, 1812/47,
1816/1, 1819/1, 1819/3, 1819/4, 1819/23, 1819/28, 1819/33,
1823, 1827/1, 1829, 1832/1, 1847, 2774, 2775/8, 2779/3,
2781, 2783/1, 2784, 2785/2, 2787/1, 2787/4, 2787/5, 2787/7,
2787/9, 2788/2, 2800/4, 2811/4, 2812/2, 2815, 2817/2,
2818/1, 2818/2, 2825, 2831, 2832, 2836, 2837, 2847, 2849,
2850, 2851/1, 2853, 2854, 2873;

K.o. Skrilje
334, 335, 339, 341, 342, 343, 344, 345, 349, 350,

354/2, 355/1, 355/2, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363/1,
363/2, 364/1, 364/2, 391, 392, 394/1, 394/2, 396, 415/1,
415/3, 416/1, 416/2, 416/3, 416/4, 424, 425, 426, 427, 428/1,
428/2, 429/1, 429/2, 430, 431, 432, 434, 435, 436, 437/2,
437/3, 438/2, 440, 441, 478, 499, 500, 501, 505, 507/1,
507/2, 509/1, 514, 517, 519, 521, 523, 526, 527/1, 527/2,
528, 529, 532, 543, 545/1, 545/2, 545/3, 546, 549, 550, 586,
588, 592/2, 594, 595/1, 595/2, 596, 597, 600, 601, 602, 605,
606, 608/2, 608/3, 613, 642, 644, 645, 647/1, 648/3, 648/6,
648/8, 648/9, 1243, 1246/3, 1247/1, 1247/2, 1249, 1259/1,
1260/2, 1261, 1264;

K.o. Dobravlje
33, 88, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102/1, 102/3, 1481,

1742/2, 1755/1, 1756/1, 1756/2, 1785, 1786;

K.o. Kamnje
1062/1, 1064/1, 1064/3, 1064/4, 1065, 1066/1, 1092,

1095, 1098/2, 1099/1, 1099/2, 1099/3, 1099/4, 1099/5,
1099/6, 1099/8, 1100/1, 1100/2, 1100/3, 1100/4, 1100/5,
1101/1, 1101/2, 1101/5, 1102/2, 1104, 1124/1, 1125/1,
1125/2, 1125/3, 1127, 1128/1, 1128/2, 1129, 1130/1, 1130/2,
1131/1, 1133/1, 1133/2, 1134, 1135/1, 1135/2, 1136, 1137,
1140/1, 1141, 1142/1, 1146, 1147, 1150/3, 1150/4, 1150/5,
1150/6, 1150/7, 1150/8, 1150/15, 1150/16, 1150/17, 1152,
1155, 1156, 1198, 1199, 1200, 1201, 1204, 1205, 1206,
1207, 1208, 1210/1, 1210/2, 1213, 1230, 1231, 1232, 1235/1,
1235/2, 1237, 1238, 1240, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260,
1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1268/1, 1268/2, 1268/3,
1268/4, 1268/5, 1268/6, 1268/7, 1268/8, 1268/9, 1268/10,
1268/11, 1268/12, 1268/13, 1268/14, 1269/1, 1270, 1271,
1272, 1286, 2105/2, 2105/3, 2105/4, 2105/5, 2105/6, 2105/7,
2106/4, 2106/5, 2106/6, 2165/1, 2167/1, 2169, 2170/1, 2171,
2172, 2173, 2175, 2176, 2177/1, 2177/3, 2177/4, 2177/5,
2179, 2180/1, 2180/2, 2181/1, 2181/2, 2182/1, 2182/2, 2183,
2185, 2187/1, 2187/2, 2187/3, 2187/4, 2187/5, 2187/6,
2187/7, 2187/11, 2342, 2343/1, 2343/2, 2344, 2345, 2346,
2350, 2351, 2354, 2356/2;

K.o. Vrtovin
281, 282, 283, 284, 287/1, 287/2, 287/4, 291/2, 293,

300, 311/2, 311/3, 313, 316/1, 316/2, 318, 320, 321, 323,
324, 346/1, 346/3, 358, 361, 362, 366, 368, 369, 372, 374/1,
375, 376, 463/1, 463/13, 569, 570, 571, 572/1, 572/3, 572/4,

572/5, 575/1, 576/1, 576/2, 581/1, 583, 584/1, 585/1, 585/3,
586/2, 591, 592, 593/1, 593/2, 594/1, 596, 599, 601, 602,
604/1, 604/2, 606/1, 606/2, 607, 608, 609/1, 611, 2177/1,
2178, 2179/1, 2182/2, 2183/1, 2183/2;

K.o. Gojače
443/1, 444, 494/1, 1505;

K.o. Selo
677/1, 677/2, 682/2, 683/1, 723/140, 723/141, 723/143,

723/144, 723/145, 723/146, 723/147, 723/148, 723/149,
723/150, 723/435, 1343;

Prestavitve, novogradnje in ureditve komunalnih na-
prav, energetskih naprav ter omrežja zvez in drugih ureditev,
ki jih zahteva gradnja hitre ceste se izvedejo na naslednjih
parcelah:

Vodovod

– k.o. Vipavski Križ
1247/1;

– k.o. Skrilje
595/1, 600;

– k.o. Kamnje
1066/1, 1101/1, 1101/2;

– k.o. Vrtovin
*71/8, 262/1, 262/2, 284, 287/1, 287/2;
Kanalizacija

– k.o. Ajdovščina
1387, 1393/1, 1609, 1610, 1611, 1612, , 1752, 1771
Telekomunikacijski vodi

– k.o. Budanje
1167, 1170, 1174, 1175, 1176/2, 1176/3, 1177, 1182,

1185, 1193, 1194, 1197, 1201, 1205, 1284, 1325, 1327,
1328, 1329, 1332, 1334, 2464/1, 2477/1;

– k.o. Šturje
881/1, 884, 885, 889, 943, 946, 949/1, 949/2, 949/3,

949/4, 950, 1069, 1074, 1075, 1647/1, 1648/1, 1918;

– k.o. Ajdovščina
1511/1, 1520, 1521/1, 1522/1, 1523, 1616, 1617, 1618,

1619, 1655;

– k.o. Vipavski Križ
1070/37, 1070/52, 1070/53, 1070/82, 1070/83,

1070/156, 1070/157, 1070/375;
– k.o. Skrilje
509/1;

– k.o. Kamnje
2169, 2170/1, 2171, 2176, 2356/1;

– k.o. Vrtovin
311/3, 313, 362, 372, 374/1, 375, 376, 463/1, 570,

572/1, 572/3, 572/4, 572/5, 576/2, 581/1, 584/1, 585/1, 585/3,
586/2, 596, 2179/1, 2182/2;

Vodi električnega omrežja
Visoka napetost
– k.o. Budanje
1284, 1327, 1328, 1329;

– k.o. Šturje
850, 852, 854/2, 854/3;
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– k.o. Ajdovščina
1511/1, 1512/1, 1514, 1515, 1516, 1518, 1520, 1611,

1617, 1619, 1741 1746, 1747/1, 1760, 1764, 1770, 1771

– k.o. Ustje
649, 650, 1428/2, 1490/1, 1610, 1611

– k.o. Vipavski Križ
1485/7, 1485/8, 1517, 1518/1, 1812/19, 1812/34,

1812/47;

– k.o. Dobravlje
33, 88, 94, 95, 98, 102/1, 1742/2, 1755/1;

– k.o. Kamnje
1131/1, 1133/1, 1134, 1135/2, 1142/1, 1146, 1147,

1150/3, 1150/7, 1150/15, 1150/16, 1150/17, 1199, 1268/6,
1268/7, 1268/8, 1268/11, 1271, 2343/2, 2350, 2354;

– k.o. Gojače
444;

– k.o. Selo
677/1, 677/2, 723/137, 723/138, 723/145, 723/146,

723/147, 723/148, 1328/4;

Nizka napetost
– k.o. Ajdovščina
1746, 1747/1, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758
– k.o. Vipavski Križ
1061/11, 1061/12, 1061/13, 1061/14, 1061/15, 1061/16,

1066, 1210/6, 1816/1, 1823, 2788/1, 2833, 2851/2;

– k.o. Vrtovin
*71/5, 262/1, 262/2, 263/1, 287/1, 287/2;

Javna razsvetljava
– k.o. Ajdovščina
1492/1, 1506, 1511/1, 1720/1;

protiveterni vegetacijski pasovi
– k.o. Budanje
1167, 1170, 1174, 1175, 1176/2, 1176/3, 1177, 1182,

1185, 1193, 1194, 1197, 1201, 1332, 1370/2, 1395/3,
1395/12, 1409, 1410, 1411, 1444/1, 1444/2, 1659, 1699/1,
2460, 2477/1, 2496;

– k.o. Šturje
881/1, 943, 946, 949/2, 950, 1663/2, 1963, 1964, 1965,

1966, 1967, 1968, 1969, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989,
1990, 1991, 1992, 1993

– k.o. Ajdovščina
1393/2, 1397, 1400, 1404/3, 1417, 1515, 1529/1,

1530/1, 1531, 1532, 1644, 1646/1, 1647, 1648, 1650, 1655,
1656, 1657, 1743, 1744/2, 1745; 1746, 1747/1, 1752, 1753,
1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1771, 1772,

– k.o. Vipavski Križ
1247/1, 1508/1, 1511;

– k.o. Kamnje
1150/6, 1150/7, 1199, 1200, 1201, 2354;

reliefno preoblikovanje brežin:
– k.o. Vipavski Križ
1070/138, 1070/173, 1070/174, 1070/175, 1070/177,

1070/178, 1070/220, 1070/372, 1070/398, 1070/533,

1070/535, 1070/536, 1070/540, 1070/594, 1070/645,
1812/34, 1812/37, 1812/47;

– k.o. Skrilje
545/1, 546, 549, 550, 596;

– k.o. Kamnje
1062/1, 1064/3, 1065, 1268/11, 1268/12, 2177/1, 2179,

2180/1, 2181/1, 2181/2, 2183, 2185, 2187/1;

– k.o. Vrtovin
346/1, 358, 362;

– k.o. Selo
723/143;

sanacije melioracijskih sistemov:
– k.o. Budanje
1327, 1328, 1329, 1334, 1335, 1339, 1373/1, 1375,

1398/1, 1399, 1400, 1401, 1403, 1404, 1405, 1408, 1410,
1444/1, 1659, 1660, 1671, 1672, 1675, 1689, 1690, 1697,
1706, 1708, 1711, 2494, 2496, 2497;

– k.o. Šturje
885, 889, 1647/1, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937,

2072, 2073;

– k.o. Vipavski Križ
1070/22, 1070/23, 1070/24, 1070/26, 1070/27, 1070/28,

1070/29, 1070/379, 1227/1, 1227/2, 1228, 1230, 1244, 1245,
1247/1, 1250/2, 1265, 1283, 1285, 1286/3, 1287/1;

– k.o. Kamnje
1207, 1208, 1230, 1231, 1232, 1235/1, 1237, 1238,

1256, 1257, 1258, 1259, 1286;

– k.o. Vrtovin
346/1, 346/3, 353, 354, 356, 358, 606/1, 607, 608;

trajni nasadi:
– k.o. Vipavski Križ
1265, 1812/8, 1812/32, 1812/34, 1812/37, 1819/28,

1832/1;

– k.o. Skrilje
355/1, 355/2, 527/2, 546;

– k.o. Kamnje
1129, 1147, 1150/4, 1150/5, 1150/6, 1150/16, 1264,

1265, 1268/5, 1268/6, 1268/7, 1268/8, 1269/1, 1270, 2177/1,
2181/1, 2181/2, 2187/4, 2187/5;

– k.o. Vrtovin
287/1, 287/4, 585/1, 586/2, 592, 593/1, 594/1, 601;

rekultivacija zemljišč:
-k.o. Vipavski Križ
2787/4;

– k.o.Dobravlje
1756/1;

– k.o. Kamnje
2343.
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III. FUNKCIJA OBMOČJA

4. člen

Ureditveno območje iz 3. člena te uredbe obsega:
– območje izključne rabe hitre ceste z vsemi spremlja-

jočimi objekti in ureditvami (deviacije cest in poti, nadvoze,
podvoze, mostove, propuste, priključke),

– območje vodnogospodarskih ureditev (regulacije vo-
dotokov, nasipi),

– območje rekonstrukcije melioracijskih sistemov,
– območja rekultivacije zemljišč,
– območje prestavitev infrastrukturnih objektov in na-

prav,
– območje reliefnega preoblikovanja brežin,
– območja protiveternih vegetacijskih pasov,
– območja trajnih nasadov.

IV. PROMETNOTEHNIČNI POGOJI UREJANJA
OBMOČJA

5. člen

Trasa hitre ceste je zasnovana kot izvennivojska štiripa-
sovna cesta z vmesnim ločilnim pasom brez odstavnih pa-
sov. Predvidene so odstavne niše.

6. člen

Vertikalni in horizontalni elementi odseka hitre ceste
Vipava–Selo so projektirani z upoštevanjem računske hitro-
sti 100 km/h, minimalnim horizontalnim radijem 450 m,
minimalnim vertikalnim radijem 9500 m, maksimalnim
vzdolžnim sklonom do 2,5 procenta in maksimalnim preč-
nim sklonom 7 procentov. Projektirani normalni prečni pro-
fil znaša 19,80 m in sicer: 4 vozni pasovi po 3,50 m, 4 robni
pasovi po 0,30 m, srednji ločilni pas širine 2,00 m in dve
bankini po 1,30 m. V vkopih je predvidena še koritnica
širine 0,75 m in berma široka 1,75 m.

7. člen

Trasa
Potek trase:
Odsek hitre ceste Vipava–Selo je dolg 11,520 km in se

začne na meji med občino Vipava in občino Ajdovščina
oziroma na meji med katastrskima občinama Vrhpolje in
Budanje. Trasa v smeri proti Ajdovščini z blagim levim
radijem sledi niveleti terena, ves čas dvignjena nad obstoječi
teren. Ajdovščino obide po južni strani in se pri priključku
izravna, nato pa zopet z levim radijem 5000 m sledi terenu
do vasi Cesta, ki jo obide po južnem robu. Trasa se pred
vasjo Cesta dviga v naklonu 1,7% do lokalne ceste na Vipav-
ski križ, ki traso prečka na pokritem vkopu v raščenem
terenu. Trasa je na tem delu predvidena kot prekriti vkop na
dolžini 240 m ter pri km 22,220 preide v desni radij 1600 m
in prečka dolino in železniško progo z viaduktom “Ribnik”
dolžine 437 m, nato prečka magistralno cesto v km 23,010 in
se obrne z radijem 1400 m v levo, nato desno z radijem 1250
ter izmenoma v usekih in nasipih nadaljuje do km 24,770,
kjer ponovno prečka magistralno cesto. Od tu dalje trasa
poteka južno od magistralne ceste z desnim zavojem radija
1750 nato pa z levim radijem 2000 m do viadukta “Selo”, ki
se začne v km 26,740 in je dolg 321 m. Trasa se od tu dalje v
vkopu nadaljuje do konca odseka, ki se naveže na že zgrajen
odsek Selo–Vrtojba v km 27,280.

8. člen

Priključek
Na odseku hitre ceste se izvede priključek Ajdovščina v

km 18,980 v obliki poldiamanta na severni strani in četrt

deteljice na južni strani. Lociran je južno od Ajdovščine in se
priključuje na krajevno cesto Ajdovščina–Dolenje, posredno
pa tudi na magistralno cesto M 10-5.

Normalni prečni profil enosmerne rampe znaša 8,90 m,
od tega vozišče 5,20 m, robna pasova po 0,35 m in bankini
po 1,50 m.

Normalni prečni profil dvosmerne rampe znaša 10,30
m in sicer: dva vozna pasova po 3,50 m, dva robna pasova po
0,35 m in dve bankini po 1,30 m.

9. člen

Deviacije
Zaradi izgradnje hitre ceste je treba izvesti deviacije

naslednjih cest in poti:
Deviacija poljske poti poteka vzdolž južnega roba na-

sipne nožice od km 15,760 do km 17,000 dolžine 1127 m in
širine 3,00 m z bankinama po 0,50 m, v makadamu.

Magistralno cesto M 10-5 med km 16,400 in 17,400
hitra cesta dvakrat tangira in se zato prestavi proti severu v
dolžini 1020 m, širine 10,60 m, in sicer: dva vozna pasova
po 3,50 m, dva robna pasova po 0,30 m in dve bankini po
1,50 m. V križišču s krajevno cesto v Dolenje je načrtovana
razširitev za pas za leve zavijalce in razširitev za obojestran-
sko avtobusno postajališče izven cestišča dolžine 13 m, širi-
ne 3,5 m s pasom širine 2,0 m za čakališče za potnike ter
uvozni in izvozni rampi. Deviacija se izvede v asfaltu.

Deviacija krajevne ceste Dolga Poljana–Dolenje z nad-
vozom v km 17,010, dolžine 357 m, širine vozišča 5,0 m z
dvema bankinama po 1,0 m v asfaltni izvedbi.

Deviacija poljske poti poteka vzdolž južnega roba hitre
ceste od km 17,030 do km 18,460, dolžine 1451 m in širine
3,0 m z bankinama širine 0,5 m, v makadamu.

Deviacija poljske poti, ki povezuje poljsko pot z magi-
stralno cesto s podvozom pod hitro cesto v km 17,630 je
dolga 178 m in široka 3,0 m z bankinama po 0,5 m, v
makadamu.

Zgradi se nova obvozno–servisna cesta južno od Aj-
dovščine na odseku od trgovskega centra “Hubelj” do leta-
lišča. Reko Hubelj prečka z novim mostom, železniško
progo pa v podvozu. Izvedejo se tudi vsi priključki na
prometnice, ki jih deviacija prečka. V križiščih so predvi-
deni pasovi za leve zavijalce. Dolžina te deviacije je 2126
m z dvema voznima pasovoma širine po 3,50 m, s po
dvema robnima pasovoma širine po 0,30 m in dvema ban-
kinama širine po 1,50 m. Obvozno–servisna cesta se izvede
v asfaltu.

Krajevna cesta Ajdovščina–Dolenje se prestavi na no-
vo lokacijo od Tekstine do Ustja z novim križiščem pri
tovarni Ika, novim polnim križiščem, ki ga tvori z obvozno–
servisno cesto in z nadvozom preko hitre ceste v km 18,990.
Izvede se tudi priključke na poljske poti in dovoz do čistilne
naprave. Deviacija služi tudi za navezavo priključka Ajdovš-
čina in je dolga 900 m. Prečni prerez od Tekstine do kraka C
je načrtovan v širini 11,00 m in sicer: dva vozna pasova po
3,50 m s pasom za leve zavijalce širine 3,00 m, dva robna
pasova po 0,30 m, hodnik za pešce širine 1,60 m, bankina
širine 1,30 m oziroma 0,50 m ob hodniku. Prečni prerez od
kraka C do Ustja je načrtovan s po dvema voznima pasovo-
ma širine 2,50 m in bankinama po 1,00 m. Deviacija se
načrtuje v asfaltu.

Deviacija poljske poti poteka vzdolž južnega roba na-
sipne nožice obvozno–servisne ceste med km 19,6 in 19,7,
dolžine 169 m in širine 3,00 m z bankinama širine po 0,5 m,
v makadamu.

Deviacija poljske poti poteka vzdolž južnega roba hitre
ceste od km 20,030 do km 20,650, dolžine 620 m in širine
3,0 m z bankinama širine 0,50 m, v makadamu.
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Peš pot poteka vzdolž severnega roba hitre ceste od km
20,600 do km 21,080, dolžine 480 m in širine 3,0 m, v
makadamu.

Magistralna cesta M 10-5 v območju Nemškarice od
km 20,840 do km 21,480 se prestavi severneje od obstoječe
trase, da se omogoči izvennivojsko križanje lokalne ceste v
Velike Žablje z železnico in hitro cesto. S cesto v Velike
Žablje se oblikuje T križišče s pasom za leve zavijalce.
Dolžina deviacije je 680 m, širina 10,60 m in sicer: dva
vozna pasova po 3,50 m, dva robna pasova po 0,30 m in dve
bankini po 1,50 m. Deviacija se načrtuje v asfaltu.

Deviacija lokalne ceste v Velike Žablje je načrtovana
na lokaciji zahodno od potoka Jovšček trasirana tako, da se
ohrani naravne meandre in naravni značaj struge potoka in v
čim večji meri uporabi traso obstoječe magistralne ceste M
10-5. Z magistralno cesto tvori T križišče, križanje z železni-
co in hitro cesto v km 21,080 se izvede v podvozu. Dolžina
deviacije je 800 m, širina vozišča 5,00 m z obojestransko
bankino širine 1,00 m. Izvedba se načrtuje v asfaltu.

Deviacija poljske poti, ki jo v km 21,730 tangira hitra
cesta se izvede južno od obstoječe v dolžini 111 m in širine
3,00 m z bankinama po 0,50 m širine, v makadamu.

Deviacija lokalne ceste Cesta–Vipavski Križ, ki prečka
hitro cesto v km 21,950 po pokritem ukopu je načrtovana v
dolžini 160 m in širini 5,50 m, z bankinama širine po 1,00 m,
v asfaltu.

Deviacija poljske poti je predvidena ob južnem robu
hitre ceste med km 22,090 in km 22,210 v dolžini 131 m in
širine 3,00 m z bankinama širine po 0,50 m, v makadamu.

Deviacija poljske poti poteka ob južnem robu hitre
ceste med km 22,730 in km 22,880, dolžine 160 m in širine
3,00 m z bankinama širine po 0,5 m, v makadamu.

Deviacija magistralne ceste M 10-5 se načrtuje zaradi
ublažitve kota križanja s hitro cesto v km 23,010. Križanje se
izvede v podvozu pod kotom 77°, dolžina deviacije je 880
m, širina dveh voznih pasov je 7,00 m, dveh robnih pasov po
0,30 m in dveh bankin po 1,50 m. V križišču z lokalno cesto
v Skrilje je načrtovana razširitev za tretji pas za leve zavijal-
ce. Deviacija se izvede v asfaltu.

Lokalna cesta v Skrilje, ki križa hitro cesto v km 23,350
v nadvozu se prestavi zaradi ublažitve vzponov v dolžini
316 m s širino vozišča 5,00 m z enostranskim hodnikom za
pešce in bankino širine 1,00 m, v asfaltu.

Lokalna cesta v Bajči se zaradi križanja s hitro cesto v
km 23,630 prestavi proti zahodu v km 23,690, kjer v nadvo-
zu prečka hitro cesto. Dolžina deviacije je 440 m, širina 5,00
m z enostranskim hodnikom za pešce in bankino širine 1,00
m, v asfaltu.

Deviacija gozdne poti se načrtuje ob južnem robu vkop-
ne brežine hitre ceste od km 23,690 do km 23,880 v dolžini
196 m in širine 3,00 m z obojestransko bankino širine 0,50
m, v makadamu.

Deviacija poljske poti od km 23,900 do krajevne ceste
ob potoku Košivec se predvideva na severni strani nasipne
brežine hitre ceste v dolžini 129 m, širine 3,00 m in bankina-
ma po 0,50 m, v makadamu.

Krajevna cesta ob potoku Košivec se v območju križa-
nja s hitro cesto v km 24,020 prestavi in izravna v dolžini
250 m, širine vozišča 5,00 m in bankine širine 1,00 m, v
asfaltu.

Deviacija poljske poti med km 24,180 in km 24,260
poteka ob južnem robu nasipa, dolžine 85 m, širine 3,00 m z
bankino po 0,50 m širine, v makadamu.

Deviacija poljske poti poteka ob južnem robu nasipa
hitre ceste od km 24,370 do deviirane krajevne ceste v Kuka-
nje v dolžini 142 m, širine 3,00 m z bankinama širine po
0,50 m, v makadamu.

Magistralna cesta M 10-5 se na odseku od km 24,400
do km 24,900 prestavi proti jugu, da se doseže ustreznejši
kot križanja s hitro cesto. Pri odcepu v Kukanje se doda pas
za leve zavijalce. Dolžina je 720 m, širina 10,60 m in sicer,
dva vozna pasova po 3,50 m, robna pasova po 0,30 m in
bankini po 1,50 m. Deviacija se utrdi kot magistralna cesta v
asfaltu.

Krajevna cesta v Kukanje, ki prečka hitro cesto v pod-
vozu v km 24,480 skupaj s hudourniško grapo se delno
prestavi in prilagodi deviaciji magistralne ceste v dolžini
220 m in širini 5,00 m z bankinama širine po 1,00 m, v
asfaltu.

Lokalna cesta, ki se v Potočah odcepi v Branik in dalje
na Kras se na isti lokaciji niveletno spremeni zaradi križanja
s hitro cesto v km 25,460, dolžine 285 m in širine 5,00 m z
bankinama širine po 1,00 m, v asfaltu.

Deviacija poljske poti med km 25,460 in 25,630, ki se
odcepi iz ceste v Branik se prestavi proti jugu v dolžini 192
m, širine 3,00 m z bankinama po 0,50 m širine, v makadamu.

Deviacija lokalne ceste v km 26,250 se izvede v podvo-
zu, dolžina 253 m, širina 5,00 m z obojestransko bankino
širine 1,00 m, v asfaltu.

Deviacija gozdne poti se na odseku od km 27,120 do
konca odseka izvede ob južnem robu vkopa hitre ceste,
dolžine 182 m in širine 3,00 m z bankinama širine po 0,50 m,
v makadamu.

Deviacija gozdne poti se na odseku od km 27,240 do
konca odseka načrtuje ob severnem robu vkopa hitre ceste,
dolžine 45 m in širine 3,00 m z bankinama širine po 0,50 m,
v makadamu.

10. člen

Na odseku hitre ceste se zgradijo naslednji objekti:

Viadukti
Viadukt Ribnik med km 22,220 in km 22,657 prečka

dolino med Vipavskim Križem in Šibunkom ter železniško
progo v dolžini 437 m brez priključnih nasipov, svetle višine
5,80 m nad železniško progo.

Viadukt Selo od km 26,739 do km 27,060 v dolžini 321
m prečka dolino s potokom Vrtovinščkom in lokalno potjo,
višina nad potokom je 8,60 m.

Ostali pogoji glede urejanja viaduktov:
– območja pod viadukti je treba po končani gradnji

nemudoma sonaravno urediti.

Mostovi
Most v km 18,459 čez Kožmanski potok, širine 12,50

m, dolžine 21,0 m z višino pretočnega profila 2,7 m in kotom
križanja 35°.

Most v km 18,515 čez reko Hubelj, širine 28 m, dolžine
25 m z višino pretočnega profila 2,7 m in kotom križanja
77°.

Most na obvozno–servisni cesti v km 0,237, širine 28 m
in dolžine 10,20 m prečka reko Hubelj pod kotom križanja
55° s pretočnim profilom višine 2,7 m.

Pod mostom je poleg potoka tudi kopna površina širine
več kot 1 m, ki omogoča prehod živalim.

Pokriti vkop
Vkop na odseku hitre ceste od km 21,780 do km 22,040

v dolžini 260 m se izvede kot pokriti vkop, površine nad
njim se humuzirajo in zasadijo.

Podhodi
Podhod za pešce in kolesarje v km 16,056 skupaj

s propustom melioracijskega jarka, širine 6,00 m, dolžine
30,00 m in kotom križanja 88°, svetla višina 2,5 m.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 3975Št. 46 – 23. VIII. 1996

Podhod za pešce in kolesarje v km 18,458, širine
3,00 m, dolžine 21,00 m, kot križanja 77° svetla višina 3,00 m.

Podvozi
Podvoz za deviacijo poljske poti v km 17,630, širine

4,00 m, dolžine 19,10 m in kotom križanja 90°.
Podvoz za obvozno–servisno cesto v km 1,708 ob kri-

žanju z železniško progo, širine 7,80 m in dolžine 12,00 m,
kot križanja 75° in višina prostega profila 4,70 m.

Podvoz za lokalno cesto v km 21,080, širine 7,00 m in
dolžine 19,10 ter kotom križanja 90°, z urejenim hodnikom
za pešce.

Podvoz za lokalno cesto (deviacija 1-10/2) v km 0,121
ob križanju z železniško progo, širine 8,40 m in dolžine
9,00 m ter kotom križanja 85°.

Podvoz za magistralno cesto v km 23,006 širine 10,60 m,
dolžina 30,88 m, kot križanja 77°.

Podvoz za krajevno cesto, potok Košivec in prehod
divjadi v km 24,030, širine 20,00 m, dolžine 19,10 m in
kotom križanja 80°.

Podvoz za krajevno cesto in hudourniško grapo v km
24,484, širine 12,35 m, dolžine 21,07 m in kotom križanja
78°.

Podvoz za deviacijo magistralne ceste v km 24,777,
širine 10,60 m, dolžine 19,10 m in kotom križanja 60°.

Podvoz za lokalno cesto v km 26,250, širine 7,00 m,
dolžine 19,10 m in kotom križanja 90°.

Nadvozi
Nadvoz za krajevno cesto Dolga Poljana–Dolenje v km

17.080, širine 6,45 m, dolžine 48,30 in kotom križanja 78°.
Nadvoz za lokalno cesto Ajdovščina–Ustje v km

18,984, širine 11,45 m, dolžine 54,82 m in kotom križanja
76°.

Nadvoz za lokalno cesto v Skrilje v km 23,305, širine
8,45 m, dolžine 54,44 m ter kotom križanja 80°.

Nadvoz za lokalno cesto k Bajčam v km 23,688, širine
8,45 m, dolžine 43,09 m in kotom križanja 77°. Nadvoz je v
krivini z radijem 60 m.

Nadvoz za lokalno cesto v Branik v km 25,462, širine
8,45 m, dolžine 51,80 m in kotom križanja 88°.

Prepusti
V km 16,704 za potok Podovšek prepust širine 4,90 m,

dolžine 19,20 m in kotom križanja 88°.
V km 0,279 deviacije magistralne ceste 1-2/2 za potok

Podovšek prepust širine 4,90 m, dolžine 9,60 m in kotom
križanja 75°.

V km 16,989 za potok Puščavec prepust širine 5,70 m,
dolžine 19,10 m in kotom križanja 81°.

V km 0,562 deviacije 1-2/2 magistralne ceste za potok
Puščavec prepust, širine 4,80 m, dolžine 17,50 m in kotom
križanja 82°.

V km 0,892 deviacije magistralne ceste 1-2/2 za Kož-
manski potok prepust širine 4,50 m, dolžine 9,60 m in kotom
križanja 85°.

Na deviaciji poljske poti 1-5/2 za Kožmanski potok
prepust širine 4,50 m, dolžine 4,00 m in kotom križanja 90°.

V km 18,680 za melioracijski jarek prepust širine 2,50
m, dolžine 36,00 m in kotom križanja 45°.

V km 19,505 za odvodnik prepust širine 4,50 m, dolži-
ne 25,00 m in kotom križanja 45°.

V km 0,593 deviacije magistralne ceste 1-6/2 prepust
širine 2,50 m, dolžine 13,00 m in kotom križanja 60°.

V km 0,642 deviacije lokalne ceste 1-7/2 prepust širine
4,50 m, dolžine 8,00 m in kotom križanja 90°.

V priključku poljske poti na deviacijo lokalne ceste 1-7/2
prepust širine 4,50 m, dolžine 3,50 m in kotom križanja 90°.

V km 0,245 deviacije lokalne ceste 1-7/2 prepust širine
2,50 m, dolžine 15,00 m in kotom križanja 90°.

V km 1,378 deviacije magistralne ceste 1-6/2 prepust
širine 4,50 m, dolžine 13,00 m in kotom križanja 50°.

V km 20,520 za odvodnik (pri Bonetu) prepust širine
5,00 m, dolžine 19,20 m in kotom križanja 85°.

V km 21,052 za potok Jovšček prepust, širine 12,50 m,
dolžine 21 m in kotom križanja 80°.

V km 0,551 deviacije magistralne ceste 1-9/2 za potok
Jovšček prepust širine 10,50 m, dolžine 13,00 m in kotom
križanja 90°.

V km 0,585 deviacije lokalne ceste 1-10/2 prepust širi-
ne 5,00 m, dolžine 7,00 m in kotom križanja 90°.

V km 0,871 deviacije magistralne ceste 1-9/2 prepust
širine 5,00 m, dolžine 11,00 m in kotom križanja 90°.

V km 23,457 za potok Skrivšek prepust širine 8,00 m,
dolžine 39,80 m in kotom križanja 60°.

V km 24,955 za Kamenjski potok prepust širine 7,70 m,
dolžine 23,90 m in kotom križanja 80°.

V km 25,755 za potok Malenšček prepust širine 8,20 m,
dolžine 24,13 m in kotom križanja 63°.

Ostali pogoji glede urejanja prepustov:
Vsa prečkanja površinskih vodotokov je treba načrto-

vati tako:
– da bo svetli prerez premostitve sposoben prevajati

100-letno visoko vodo pri odgovarjajoči varnostni višini, ki
ne sme biti manjša od 1,0 m,

– da bodo propusti pod hitro cesto normalno prehodni,
to je najmanj 2,0 m visoki in 1,5 m široki, če gre za pravoko-
ten profil, sicer pa ustrezno povečani.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

11. člen

Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev hitre ceste
mora vsebovati tudi krajinskoureditveni načrt in mora upo-
števati naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in kra-
jinsko oblikovanje:

Trasa hitre ceste
Odbojne ograje na hitri cesti so v kovinski izvedbi in ne

presegajo višine 0,75 m, izjemoma je dopustna izvedba be-
tonskih ograj v kombinaciji s protihrupnimi ograjami.

Kjer hitra cesta poseže v urbano strukturo ali se ji
približa, se ob upoštevanju obstoječih vzpostavijo novi am-
bienti, predvsem ob obvozno–servisni cesti v Ajdovščini.

Vmesni ločilni pas je zatravljen ali zasajen z nizkimi
grmovnicami.

Objekti na hitri cesti
Cestni objekti in oprema morajo biti arhitekturno obli-

kovani v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter uskla-
jeni z urbano in krajinsko podobo.

Viadukt Selo mora biti oblikovan tako, da so podporni
stebri pod viaduktom postavljeni simetrično pod obema voz-
nima pasovoma izven struge potoka Vrtovinšček zato, da se
ohrani njegov naravni potek.

Cestna oprema in razsvetljava ceste morajo izkazovati
enotne oblikovne elemente.

Priključek
Na območju priključka mora biti vmesni prostor med

priključnimi rampami in hitro cesto ustrezno zazelenjen.
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Posegi v obcestni prostor
Za ozelenjevanje se uporablja izključno avtohtona ve-

getacija, pri čemer se v največji možni meri upošteva vzorec
naravne in kulturne krajine in sedanja smer razraščanja dre-
vesnih in grmovnih vrst.

Med gradnjo se vegetacija odstrani samo tam, kjer je to
nujno potrebno.

Razporejanje vegetacije mora zagotavljati varnost vož-
nje in poudarjati optično vodenje prometa.

Robovi izsekanega gozda naj bodo zaokroženi in sani-
rani s primerno višinsko in vrstno strukturo avtohtone vege-
tacije.

Regulirane struge vodotokov je treba urejati sonaravno
tako, da se ohranijo biotopi (vodna flora in favna ter rastje ob
vodi). Pri izboru rastlin se uporabi le avtohtono rastje.

Vsi posegi v relief, nasipi in vkopi, se morajo v največji
možni meri prilagajati obstoječemu reliefu, brežine vkopov
in nasipov morajo biti mehko izpeljane v obstoječi teren in
ustrezno biotehnično utrjene, zavarovane in zasajene z us-
trezno vegetacijo.

Protihrupne zaščite
Protihrupne zaščite so lahko izvedene iz različnih mate-

rialov, vendar pa morajo biti zaradi potrebne zaščite pred
vplivi burje ustrezno zazelenjene in obsajene.

Tip protihrupne zaščite je treba prilagajati urbani in
krajinski podobi prostora in ga zaradi percepcije voznika na
hitri cesti spreminjati na ustrezni razdalji.

Na mestih, kjer se odpirajo zanimivi pogledi se izvede
transparentna protihrupna ograja.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE

12. člen

Odvodnjavanje meteornih vod
Odvodnjavanje meteornih voda z vozišča ne sme po-

slabšati naravnega vodovja in se izvede z ustreznimi nagibi
vozišča:

– ena polovica v srednji ločilni pas ter dalje v obcestno
muldo oziroma drenažno–kanalizacijsko cev,

– druga polovica preko bankin po nasipu in terenu ali
preko bankin v obcestni jarek–muldo oziroma v koritnico ob
strani ter dalje v drenažno–kanalizacijsko cev.

Na osnovi hidrogeoloških karakteristik zemljin in hri-
bin so za zaščito odvodnika meteornih vod s cestišča predvi-
deni naslednji načini odvodnjavanja:

– razpršeno ponikanje preko bankin po nasipu z zadrže-
vanjem v obcestnih muldah ter z iztočnimi objekti pred
prelivi jarkov v površinske odvodnike je predvideno:

od km 15,760 do km 18,900,
od km 19,500 do km 21,080,
od km 23,390 do km 23,450,
od km 25,800 do km 26,580,
– iztočni objekti–jaški so izdelani iz betonskih cevi

Ø 100 (Ø 120) cm, ustrezno hidravličnim zahtevam, oziroma
so lahko tudi pravokotnega profila, položenih vertikalno na
betonsko podlago. Na jašek je priključena cev na koti dana
jarka. Pred vtokom v jašek je izdelana poglobitev jarka s
funkcijo usedalnika. Jašek je v dnu poglobljen v primerjavi z
vtokom in iztokom in ima vgrajeno potopno steno s funkcijo
lovilca olja. Iztočni objekt je vgrajen v zemeljski nasip viši-
ne cca 70 cm z izdelanim varnostnim prelivom. Iztočni ob-
jekti so nameščeni na iztokih iz obcestnih jarkov na profilih:

– profil 795 v km 15,900,
– profil 803 v km 16,060,
– profil 817 v km 16,340,

– profil 830 v km 16,600,
– profil 835 v km 16,700,
– profil 849 v km 16,980,
– profil 853 v km 17,057,
– profil 865 v km 17,300,
– profil 881 v km 17,620,
– profil 883 v km 17,660,
– profil 887 v km 17,740,
– profil 912 v km 18,240,
– profil 923 v km 18,460,
– profil 926 v km 18,530,
– profil 935 v km 18,700,
– profil 975 v km 19,500,
– profil 1025 v km 20,510,
– profil 1026 v km 20,520,
– profil 1051 v km 21,020,
– profil 1052 v km 21,030,
– profil 1173 v km 23,460,
– profil 1301 v km 26,020,
– profil 1302 v km 26,040 desno,
– profil 1302 v km 26,040 levo,
– profil 1313 v km 26,260,
– zbiranje vode v usedalniku z zadrževalnikom s preli-

vom v vodotok je predvideno:
od km 18,900 do km 19,500 (zadrževalnik Ia),
od km 21,080 do km 22,200 (zadrževalnik I),
od km 22,200 do km 22,860 (zadrževalnika II in III),
od km 22,860 do km 23,390 (zadrževalnik IV),
od km 23,450 do km 23,620 (zadrževalnik V),
od km 23,620 do km 24,020 (zadrževalnik VI),
od km 24,020 do km 24,480 (zadrževalnik VII),
od km 24,480 do km 24,780 (zadrževalnik VIIa),
od km 24,950 do km 25,800 (zadrževalnik VIII),
od km 26,580 do konca trase (zadrževalnika IX in X),
Viadukta se odvodnjavata v predvidene zadrževalne

bazene, viadukt Ribnik v zadrževalnika II in III, viadukt
Selo v zadrževalnika IX in X.

Zadrževalniki so locirani izven varovalne ograje hitre
ceste v neposredni bližini vodotokov, oblikovno in dimen-
zijsko prilagojeni tehničnim zahtevam in naravnim danostim
prostora in okolja.

Območje zadrževalnika se obsadi z drevesno in grmov-
no obvodno vegetacijo na način in z vrstami, ki so značilne
za obravnavano območje.

Dostopi za vzdrževanje se uredijo iz obstoječih lokal-
nih cest.

Odvodnjavanje podvoza obvozno–servisne ceste pod
železniško progo se uredi s prečrpavanjem.

13. člen

Vodovod
Zaradi gradnje hitre ceste in drugih ureditev, določenih

s to uredbo, je treba prestaviti ali prilagoditi naslednje vodo-
vode:

Primarni vodovod PVC 140 Ajdovščina–Planina v km
18,895 je treba prestaviti na odseku od Tovarniške ulice v
Ajdovščini do Ustja ob novo predvideno deviacijo te ceste v
litoželezni izvedbi Ø 150 mm. Izvesti je treba tudi prevezavo
napajalnega vodovoda za čistilno napravo iz opuščenega na
novi vodovod.

Vodovod Petrgalovše–Plače (jeklen cevovod Ø 80 mm)
v km 21,470 se rekonstruira tako, da se v dolžini 38 m položi
v zaščitno salonitno cev in zgradi vodovodna jaška za name-
stitev izpusta in zračnika.

Oskrbovalni vodovod Cesta–Vipavski Križ (jeklen ce-
vovod Ø 100 mm) je treba v območju križanja s hitro cesto v
km 21,950 prestaviti ob traso deviacije ceste Cesta–Vipavski
Križ.
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Magistralni vodovod Izvir Hublja–Batuje (jeklen cevo-
vod Ø 300 mm), ki ga hitra cesta prečka v km 23,930 je treba
v dolžini 73 m zamenjati, zaščititi in opremiti s kontrolnim
zasunom. Na isti lokaciji je treba izvesti tudi zaščito napajal-
nega vodovoda za Dobravlje (Ø 150 mm) ob križanju s
potokom in krajevno cesto.

Magistralni vodovod Izvir Hublja–Batuje je treba na
odseku od km 24,190 do km 24,290 prestaviti ob hitro cesto
s prečkanjem v zaščitni cevi.

Primarni vodovod Ø 150 mm Potoče–Brje v km 25,460
je treba prestaviti ob deviacijo lokalne ceste 1-25/2 oz pritr-
diti na mostno konstrukcijo nadvoza nad hitro cesto.

Vodovod v km 26,800 pod viaduktom Selo, ki oskrbuje
objekte južno od trase, je treba zaščititi pred poškodbami
med gradnjo.

14. člen

Elektrika
Zaradi gradnje hitre ceste in drugih ureditev, določenih

s to uredbo, je treba prestaviti ali prilagoditi naslednje elek-
troenergetske vode:

– DV 110 kV Ajdovščina–Idrija v km 17,025–izvede
se prestavitev med stebroma 8 in 10 v smeri proti zahodu,

– DV 20 kV RTP Ajdovščina–Rusne v km 18,620–
izvede se prestavitev med lesenima drogoma st.m. 18 in 20
na jeklena križna stebra,

– kablovod 2 x 20 kV RTP Ajdovščina–mesto Ajdovš-
čina v km 18,540 hitre ceste in v km 0,550 obvozno–servi-
sne ceste–izvede se mehanska zaščita z uvlačenjem v obbe-
tonirano PE cev,

– kablovod 2 x 20 kV RTP Ajdovščina–RP Ajdovščina
križa hitra cesta v km 18,890 (območje priključka Ajdovšči-
na)–vsa križanja hitre ceste in prključnih krakov je treba
mehansko zaščititi z uvlačenjem v PE cev in obbetonira-
njem,

– nizkonapetostni podzemni kabel v km 20,695–izvede
se mehanska zaščita,

– DV 20 kV odcep za TP Otkovše v km 21,970–rekon-
strukcija v območju križanja zaradi večjega razpona med
stebri na dolžini cca 180 m,

– nizkonapetostni vod, ki napaja objekte južno od via-
dukta Ribnik se pod njim v km 22,426 kablira v dolžini cca
90 m,

– DV 10 kV RP Dobravlje–HE Hubelj v km 22,758–
prestavitev na odseku od RP Dobravlje do st. m. 90 v dolžini
cca 600 m,

– nizkonapetostni vod v km 23,620–vod se kablira in
delno prestavi v dolžini cca 100 m,

– DV 20 kV odcep za TP Kukanje prečka hitra cesta v
km 24,530 in deviacijo magistralne ceste 1-23/2–daljnovod
se prestavi v dolžini cca 180 m in preveže na prestavljeno
lokacijo daljnovoda TP Potoče–TP Dobravlje,

– DV 20 kV TP Potoče–TP Dobravlje križa deviacijo
magistralne ceste 1-23/2 v km 0,200 in hitro cesto v km
24,810–daljnovod se prestavi na novo lokacijo med st.m 12
in 18 v dolžini cca 600 m,

– DV 20 kV odcep za TP Brje v km 25,440–izvede se
novo križanje na isti lokaciji,

– nizkonapetostni prosti vod v km 26,800–vod se kab-
lira od TP Vrtovin do kabelske omarice na objektu v dolžini
cca 180 m,

– DV 20 kV RP Vrtovin–TP Batuje v km 27,080–
daljnovod se prestavi med st. m. 3 in 10 v dolžini cca 400 m
tako da se poveča kot križanja,

– nizkonapetostni podzemni kabel za napajanje MRP
prečka obvozno–servisna cesta v km 0,550–kabel se prestavi
in izvede mehanska zaščita.

Poleg navedenega se demontira vse vode za napajanje
tistih objektov, ki se rušijo.

15. člen

Plin
Zaradi gradnje hitre ceste in drugih ureditev, določenih

s to uredbo, je treba prilagoditi plinovod.
Trasa hitre ceste križa v km 18,740 razdelilni plinovod

R 34, ki povezuje magistralni plinovod M 3 z MRP Ajdovš-
čina. Izvede se zaščita pred obremenitvami z betonskimi
ploščami in zavarovanje med gradnjo.

Obvozno–servisna cesta 1-6/2 poteka v bližini razdelil-
ne postaje in prečka priključni cevovod P 341(2) v km 0,520
in cevovod P 342 v km 0,480, zato se izvede zaščita pred
obremenitvami.

Tovarniška cesta, ki se rekonstruira, prečka cevovod P
341(2) v km 0,090–ukrep ni potreben.

Vse zaščite in prestavitve plinovodov je treba izvesti
pred pričetkom gradnje hitre ceste na odseku Vipava–Selo
sočasno tudi na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava.

16. člen

Telekomunikacijski vodi
Zaradi gradnje hitre ceste in drugih ureditev, določenih

s to uredbo, je treba prestaviti ali prilagoditi naslednje tele-
komunikacijske objekte in naprave:

Koaksialni kabel in naročniški kabel, ki sta položena v
skupni trasi se od km 16,400 do km 17,640 prestavi ob
severni rob deviacije magistralne ceste 1-2/2.

TK 10 za Ustje in TV 36 za RTP Ajdovščina v km
18,900 se prestavi v peto nasipa deviacije lokalne ceste 1-7/2
od Tovarniške ulice do Ustja oziroma v cevi v nadvozu.

Samonosilni naročniški kabel, ki ga tangira obvozno–
servisna cesta 1-6/2 pri letališču v km 1,950 se kablira v
dolžini cca 600 m na isti trasi.

Koaksialni kabel, optični kabel in naročniški kabel, ki
prečka deviacijo magistralne ceste 1-9/2 v km 0,170 in km
0,600 se prestavi v dolžini cca 90 m oziroma 200 m.

Samonosilni naročniški kabel za Vipavski Križ v km
21,950 se kablira in prestavi ob deviacijo ceste v Vipavski
Križ.

Samonosilni kabel med km 23,550 in 23,680 se presta-
vi ob deviacijo lokalne ceste 1-17/2 in izvede z zemeljskim
kablom.

Samonosilni kabel v km 24,030 se nadomesti z zemelj-
skim kablom ki se položi ob rob deviacije krajevne ceste 1-
20/2 oziroma v cevi v podvozu 3-12/2.

Naročniške telefonske kable položene ob cesti Potoče–
Branik se prilagodi deviaciji te ceste oziroma položi v cevi v
nadvozu v km 25,470.

Koaksialni kabel in naročniška kabla od km 25,680 do
km 26,560 se prestavi v novo traso ob južni strani hitre ceste
s priklopom naročniškega kabla na obstoječi vod pod hitro
cesto v km 26,460.

17. člen

Kanalizacija
Zaradi gradnje hitre ceste in drugih ureditev, določenih

s to uredbo, je treba prestaviti ali prilagoditi naslednje kana-
lizacijske objekte in naprave.

V km 18,530, kjer hitra cesta prečka sušni kanal ob
desnem bregu Hublja se zgradi nov revizijski jašek.

Kanal Ø 80 cm, ki odvaja odpadno vodo iz centra BIS v
zbirni kanal na odseku obvozno–servisne ceste med km 0,150
in 0,300 se obbetonira in zgradi dva revizijska jaška.

Zbirni kanal ob levem bregu Hublja na odseku obvoz-
no–servisne ceste med km 0,150 in 0,300 z razbremenilni-
kom se prestavi na novo lokacijo s pretokom v Hubelj.
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Meteorni kanal Ø 80 cm in sušni kanal Ø 80 cm ob
desnem bregu Hublja na odseku obvozno–servisne ceste med
km 0,150 in 0,300 se obbetonira na mestu križanja.

Meteorni kanal Ø 80 cm na odseku obvozno–servisne
ceste med km 0,150 in 0,300 z revizijskim jaškom se na
mestu križanja prestavi in zgradi dva revizijska jaška.

Nerealizirane projekte za odsek zbirnega kanala v ob-
močju priključnih krakov priključka Ajdovščina in na loka-
ciji križanja z obvozno–servisno cesto 1-6/2 v km 1,370
(proj. štev. 67-01/PAD–Projekt Nova Gorica) je treba uskla-
diti s projekti hitre ceste.

S projekti hitre ceste je treba predvideti tudi potrebne
uskladitve predvidenih zbirnih kanalov naselij Budanje, Dup-
lje in Dolga Poljana.

18. člen

Klic v sili
Ob celotni trasi hitre ceste je treba urediti sistem za klic

v sili, ki ga sestavlja centrala v avtocestni bazi, stebrički ob
hitri cesti ter kabel za napajanje in prenos informacij.

Stebrički klica v sili se postavijo na obeh straneh hitre
ceste v približni razdalji 2000 m.

Za napajanje in prenos informacij se zgradi 6 cevna
kabelska kanalizacija, položena v bankino ceste na severni
strani, vsa prečkanja pa se izvede v zaščitnih ceveh Ø 125
mm z obbetoniranjem.

Na lokacijah stebričkov za klic v sili se izvedejo razširi-
tve hitre ceste za varno zaustavljanje avtomobilov.

19. člen

Javna razsvetljava
Na odseku hitre ceste je treba razsvetliti celoten priklju-

ček Ajdovščina, ki zajema tudi vse štiri priključne krake,
obvozno–servisno cesto 1-6/2 v dolžini ca 400 m in deviaci-
jo lokalne ceste 1-7/2 od TP Ajdovščina do km 0,650.

Napajanje je izvedeno s podzemnimi kabli iz TP Aj-
dovščina in iz novo predvidenih prižigališč.

Rasvetljen je tudi pokriti vkop pod Vipavskim križem
in podvoz v km 21,080.

20. člen

Železnica
Hitra cesta prečka železniško progo Prvačina–Ajdovš-

čina v km 22,730 na viaduktu, katerega minimalna višina od
zgornjega roba tirnice do spodnjega roba konstrukcije je
5,8 m, stebri viadukta pa so oddaljeni od osi tira min. 3,0 m.

Kjer se hitra cesta približa železnici je od osi tira odda-
ljena najmanj 8,0 m.

VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI
ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

21. člen

Rušenja obstoječih objektov
Zaradi gradnje hitre ceste je treba odstraniti naslednje

stanovanjske objekte:
Stanovanjski objekt Dolga Poljana številka 1, drvarni-

co in tri vrtne lope na parcelah številka *239, 1366 k.o.
Budanje.

Stanovanjsko hišo Cesta številka 32 z gospodarskim
poslopjem na parcelah številka: 1512, 1513 k.o. Vipavski
Križ.

Stanovanjsko hišo Cesta številka 34 A na parcelah šte-
vilka: *142/2, 1506/9 k.o. Vipavski Križ.

Stanovanjsko hišo Cesta številka 98, gospodarsko po-
slopje in nadstrešek na parcelah številka: *151, 1832/1 k.o.
Vipavski Križ.

Stanovanjsko hišo Cesta številka 97 s hlevom in prizi-
dano garažo na parceli številka *143 k.o. Vipavski Križ.

Stanovanjsko hišo Cesta številka 99 s prizidano garažo
na parcelah številka *145, *146, *148, *149 k.o. Vipavski
Križ.

Stanovanjsko hišo Vrtovin 18 s prizidano garažo na
parceli številka *71/5, k.o. Vrtovin.

Stanovanjsko hišo Vrtovin številka 18 A in garažo na
parceli številka *71/8 k.o. Vrtovin.

Opuščeno transformatorsko postajo na parceli številka
*282 k.o. Budanje.

Objekt avtobusne postaje za Dolgo Poljano na parceli
številka 881/1, k.o. Šturje.

Za nadomestitev navedenih nepremičnin se ob upošte-
vanju zahtev njihovih lastnikov poiščejo ustrezne nadomest-
ne nepremičnine v skladu s predpisi ter v skladu s pogoji
opredeljenimi v občinskih prostorskih aktih.

22. člen

Gozdnogospodarske ureditve in varovanje gozda
– V neposredni bližini hitre ceste se v največji možni

meri ohrani naravna oblika gozda. Za ureditev novega gozd-
nega roba se uporabijo avtohtone vrste gozdne vegetacije.

– Vse prizadete gozdne površine izven cestnega telesa
bodo urejene in pogozdene z ustrezno drevesno vrsto v skla-
du z gozdnogojitvenim načrtom.

– Gradnja v gozdnih območjih mora čimmanj posegati
v prostor izven samega cestnega telesa (minimalna sečnja
zaradi gradbenih dovozov, gradnje objektov).

– Novourejeni gozdni rob se izvede z avtohtono vege-
tacijo, skladno z gozdno gojitvenim načrtom.

– Preprečeno mora biti vsako nepotrebno zasipavanje
in odstranjevanje podrasti.

– Poseki gozda morajo biti izvedeni strokovno, na pod-
lagi detajlnega načrta.

– Z gradnjo prizadeti gozdni prostor mora biti ustrezno
saniran, v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti.

– Med gradnjo in med obratovanjem se morajo nadzo-
rovati novonastale razmere v sodelovanju s pristojno gozdar-
sko službo.

23. člen

Ureditve v območjih kmetijskih zemljišč in varstvo
kmetijskih zemljišč:

– investitor izgradnje hitre ceste na odseku Vipava–
Selo je po končani gradnji dolžan plačati stroške, nastale v
zvezi s kmetijskimi prostorsko–ureditvenimi operacijami, ki
so posledica posega hitre ceste na večje zaokrožene kom-
plekse kmetijskih zemljišč;

– na mestih, kjer hitra cesta prizadane trajne nasade in
njihovo infrastrukturo, se le ti rekonstruirajo;

– na območju, kjer hitra cesta preseka izgrajene melio-
racijske komplekse, se izvedejo delne rekonstrukcije oziro-
ma prilagoditve melioracijskih sistemov tako, da je zagotov-
ljeno nadaljne funkcioniranje teh sistemov;

– rodovitna plast tal se odstrani tako, da se ohrani njena
plodnost in količina; pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice
in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,2 m;

– investitor je dolžan ohraniti oziroma nadomestiti do-
stopne poti na kmetijska in gozdna zemljišča v času izgrad-
nje in po izgradnji;

– vse opuščene vozne površine je treba zravnati na nivo
okolnega terena, jih humuzirati in urediti kot sosednje obde-
lovalne površine.
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24. člen

Vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi
Zaradi gradnje hitre ceste se vodni režim, posebej pa

režim odtoka visokih voda na vplivnem območju, ne bo
poslabšal.

Zato mora investitor izvesti potrebne ureditve na vodo-
tokih, ki jih križa hitra cesta ali druge ureditve določene s to
uredbo.

Ti vodotoki oziroma križanja so:
– Podovšek, križa hitro cesto v km 16,704 in deviacijo

magistralne ceste v km 0,279, dolžina ureditve 205 m,
– Puščavec, križa hitro cesto v km 16,991 in deviacijo

magistralne ceste v km 0,562, dolžina ureditve 425 m,
– Kožmanski potok (OJ 3), križa hitro cesto v km

18,459, deviacijo magistralne ceste 1-2/2 v km 0,892 in
deviacijo poljske poti 1-5/2, dolžina ureditve 1550 m s tremi
prepusti na poljskih poteh,

– Hubelj, križa hitro cesto v km 18,515 in deviacijo
magistralne ceste v km 0,236, ureditev od obvozno-servisne
ceste do hitre ceste z ustrezno navezavo gorvodno in nizvod-
no na obstoječo strugo, dolžina ureditve cca 430 m,

– Odvodnik, ki križa hitro cesto v km 18,680, dolžina
ureditve 830 m (od obvozno-servisne ceste do iztoka v ob-
stoječo odvodno mrežo),

– Odvodnik obrtne cone, križa hitro cesto v km 19,505,
deviacijo magistralne ceste 1-6/2 v km 1,378, deviacijo lo-
kalne ceste 1-7/2 v km 0,642 in priključek poljske poti,
dolžina ureditve 1050 m,

– Jovšček, križa hitro cesto v km 21,025 in deviacijo
magistralne ceste v km 0,551, dolžina ureditve 350 m. Pri
ureditvi se upošteva povečanje vodnih količin iz zaledja
(letališča). Obstoječi prepust na magistralni cesti se opusti.

– Potok, ki križa hitro cesto v km 22,955, dolžina ure-
ditve 100 m,

– Skrivšek, križa hitro cesto v km 23,457, dolžina ure-
ditve 150 m,

– Košivec, križa hitro cesto v km 24,034, dolžina uredi-
tve 160 m,

– Pritok Košivca, prečka hitro cesto v km 23,952, ure-
ditev predvidena v obsegu križanja 150 m,

– Hudourniška grapa, prečka hitro cesto v km 24,488,
dolžina ureditve 200 m,

– Kamenski potok, prečka hitro cesto v km 24,955,
dolžina ureditve 175 m,

– Malenšek, prečka hitro cesto v km 25,755, dolžina
ureditve 250 m,

– Potok, ki križa hitro cesto v km 26,045, dolžina ure-
ditve 150 m.

Vse posege v površinske vodotoke je treba načrtovati
tako, da se:

– preveri možnost sproščanja materiala v višjih legah,
ki bi ga lahko vodotoki odlagali na prehodu v dolino in z njm
zasuli korito ter predvidi ustrezne ukrepe,

– preveri in po potrebi novelira osnovne hidrološke
podatke.

Odvodnjavanje cestnega telesa:
Na celotnem odseku hitre ceste se v strugo naravnih

odvodnikov ali podtalje spušča le čista meteorna voda oziro-
ma voda, ki po kvaliteti ustreza določilom strokovnega na-
vodila o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive
snovi in o dopustni temperaturi vode (Uradni list SRS, št.
18/85).

Padavinska voda s hitre ceste se zbira v odtočnih
jarkih, pred izlivom v odvodnike se izvedejo tipski zadrže-
valniki vode z zbiralci olj in usedalniki nesnage. Pri dimen-
zioniranju zadrževalnikov se upošteva 15 minutni računski
naliv kapacitete 300 l/sek/h s pogostnostjo n=1 in površin-

sko obremenitvijo 10 m/h. Koristni prostornini objekta se
doda dodatnih 7 m3 za zadrževanje iztekajočih olj v prime-
ru razlitja.

Ostali pogoji glede vodnogospodarskih ureditev varo-
vanja virov in podtalnice:

– med gradnjo ni dovoljeno zasipavanje strug odvodni-
kov s kakršnim koli materialom ali preusmerjanje vode iz
ustaljenih strug brez soglasja upravljalca vodotokov;

– vse vodnogospodarske ureditve se načrtujejo in izva-
jajo tako, da se ne poslabšajo življenjski pogoji živih bitij v
in ob vodotokih;

– pri načrtovanju, izvajanju in vzdrževanju mostov, pre-
pustov, sistema odvodnjavanja cestišča, regulacij in ureditev
vodotokov je treba upoštevati hidrološke podatke in dina-
mične značilnosti vodotokov;

– odvzem vode za tehnološke potrebe med gradnjo je
treba izvajati tako, da se vedno ohranja ekološko sprejemlji-
vi pretok ter v soglasju z upravljalcem vodotoka;

– vse regulacije in ureditve vodotokov se izvedejo so-
naravno, z obsaditvijo vodotoka.

25. člen

Varovanje objektov in območij naravne dediščine
Za varovanje objektov in območij naravne dediščine, se

morajo izvesti naslednji ukrepi:
– celotni odsek trase hitre ceste je treba pred gradnjo

fotodokumentirati v skladu z navodili službe za varstvo na-
ravne dediščine;

– živalskim vrstam, ki so vezane na širši prostor je
prehajanje čez hitro cesto preprečeno z varnostno žične ogra-
jo ob hitri cesti;

– za prehod divjadi služita viadukta “Ribnik” in “Selo”
ter podvoz 3-12/2 v km 24,030, ki je širok 20,0 m, ustrezno
je dimenzioniran še prepust potokov Jovšček in Malenšček;

– zaščito ptic pri preletu zagotavljajo predvidene zasa-
ditve proti burji;

– prehajanje dvoživk je zagotovljeno z dovolj velikimi
prepusti obstoječih potokov in strug, ki omogočajo prehod
svetlobe. Vhodi morajo biti lijakasti, ob cesti pa dovolj gosta
zaščitna mreža;

– investitor mora pred pričetkom gradnje v primernem
letnem času zagotoviti floristični popis vrst na povirnem
kraku potoka Vrtovinšek nad vasjo Selo in potoka Jovšček
na odseku ob hitri cesti;

– vse naravno ohranjene vodotoke je treba med gradnjo
varovati, regulirane pa obsaditi z obvodno vegetacijo ter
tako omogočiti ponovno vzpostavitev obvodnih biotopov;

– investitor mora na vseh odsekih potokov, kjer bodo
izvedene regulacije, prestavitve ali prečkanja z mostovi za-
gotoviti izvedbo preventivnih odlovov rib. Preventivne od-
love rib opravi ribiška družina Ajdovščina.

– ureditve reguliranih odsekov morajo omogočati po-
dobne življenjske pogoje vodnim živalim kot je to slučaj v
današnjem stanju;

– sestavni del projekta hitre ceste je tudi krajinsko
ureditveni načrt, ki mora upoštevati pogoje določena v tej
uredbi.

26. člen

Varovanje objektov in območij kulturne dediščine
Za varovanje objektov in območij kulturne dediščine,

se morajo izvesti naslednji ukrepi:
– spominsko obležeje v Logu se prestavi na območje

odstranjene stavbe Dolga Poljana 1 in ustrezno uredi okolica;
– investitor mora zagotoviti stalen arheološki nadzor

nad zemeljskimi deli in izvedbo zaščitnih izkopavanj poten-
cialno odkritih najdišč;
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– pred začetkom del je treba izdelati, skladno z navodili
pristojnih služb, posnetek kulturne dediščine na celotnem
območju trase hitre ceste.

27. člen

Varstvo pred hrupom
Na osnovi prognoze prometa za 20-letno plansko ob-

dobje po končani gradnji so določeni naslednji ukrepi za
varovanje objektov in območij pred čezmernim hrupom:

  odsek stran višina dolžina vrsta
od km do km ceste m m zaščite

17,28 17,70 desna 2,0 420 obojestranska
absorbcijska
ograja

17,70 18,20 desna 2,0 500 absorbcijska
ograja

20,44 20,81 desna 2,0 370 obojestranska
absorbcijska
ograja

20,81 21,01 desna 3,5 200 obojestranska
absorbcijska
ograja

21,79 22,03 240 prekritje ukopa
22,20 22,44 desna 2,0 240 absorbcijska

ograja
23,54 23,68 desna 3,0 140 absorbcijska

ograja
24,10 24,30 leva 2,0 200 absorbcijska

ograja
25,20 25,37 desna 2,0 170 absorbcijska

ograja
25,70 26,02 desna 2,0 320 absorbcijska

ograja
26,21 26,37 desna 2,0 160 absorbcijska

ograja
26,37 26,57 desna 2,5 200 absorbcijska

ograja
26,57 26,73 desna 1,5 160 absorbcijska

ograja
26,61 27,01 južna 2,0 400 absorbcijska

ograja

Investitor mora ob gradnji hitre ceste izvesti zaščitne
ukrepe pred hrupom v obsegu, ki se določi na osnovi prog-
noze prometa za 5-letno obdobje po končani gradnji, nato pa
jih fazno dograjevati v skladu z določili Uredbe o hrupu
zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list RS, št.
45/95) in v skladu z monitoringom, ki je določen v 33. členu
te uredbe.

28. člen

Varstvo pred burjo
– Glede na jakost, pogostnost in smer burje so načrto-

vani zaščitni vegetacijski pasovi vzdolž privetrne strani hitre
ceste na dolinskem delu, to je od začetka odseka v km
15,760 do km 22,500 oziroma do viadukta Ribnik ter vzdolž
priključkov na hitri cesti.

– Vegetacijski pas min. širine 5 m sestavljajo najmanj
tri vzporedne vrste dreves zasajene čim bližje cestišča v
medsebojni oddaljenosti le nekaj metrov.

– Drevesne vrste so avtohtone z nizkimi in gostimi
krošnjami.

– Na nasipih med odbojno in zaščitno ograjo ter med
drevjem so zasajene grmovnice.

– Zaščitni vegetacijski pas služi tudi kot element kra-
jinskega urejanja, predstavlja zaščito pred preleti ptic in
zaščito pred širjenjem emisij škodljivih snovi.

– Na mostovih, viaduktih in drugih izjemno izpostav-
ljenih mestih so zaščitne ograje oziroma zaščitne stene viši-
ne do 2,0 m.

– Ostale zaščitne mere so opozorilni znaki za bočne
vetrove in smerokazi vetra.

29. člen

Varstvo zraka
Vsi protihrupni ukrepi imajo tudi funkcijo varovanja

pred emisijami plinov. Ustrezna zasaditev vegetacije dodat-
no izboljšuje stanje, saj kot ovira v turbulentnem toku zraka
zvišuje plast mešanja in s tem redčenja škodljivih snovi.

30. člen

Varstvo pred požarom
Požarna varnost objektov ob hitri cesti se ne bo spreme-

nila. Povsod so zagotovljeni dovozi za intervencijska vozila,
tangirani vodovodi se prestavijo, preskrba s požarno vodo ne
bo okrnjena.

31. člen

Deponije viškov materiala
Idejni projekt hitre ceste predvideva 112000 m3 viškov

nenosilnega materiala. Nenosilni material se deponira na
stalne deponije s prednostjo uporabe viškov materiala v ob-
čini Ajdovščina:

– za ureditev sanitarne deponije pod Dolgo Poljano se
porabi 55000 m3 na parcelah oziroma delih parcel štev. 2684,
2681, 2682 in 773 vse k.o. Budanje,

– za zasip gramoznice v Vrtojbi 57000 m3 na parcelah
oziroma delih parcel, ki jih določa lokacijska dokumentacija
štev. 352-01-292/94, ki jo je izdelala Služba za prostorsko
načrtovanje občine Nova Gorica.

Ostali pogoji glede urejanja deponij:
– deponije materiala ne smejo ovirati odtoka voda, biti

morajo ustrezno zavarovane pred erozijo ter imeti urejen
odtok padavinskih vod;

– v času obratovanja je treba redno kontrolirati stanje
deponij z vidika stabilnosti, hortikulturnega vzdrževanja in
sprotno sanirati eventualne posedke;

– z nenosilnim materialom se ne sme zasipavati vodo-
tokov ter močvirnih zemljišč.

Stalne deponije nenosilnega materiala niso vključene v
ureditveno območje lokacijskega načrt. Investitor gradnje
hitre ceste mora zanje pridobiti ustrezno prostorsko doku-
mentacijo ter dovoljenje za poseg v prostor.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE

32. člen

Etape izvajanja lokacijskega načrta so:
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoje-

čih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodno-
gospodarske ureditve, ki so potrebne za realizacijo predvide-
nih posegov

– deli trase hitre ceste
– povezovalne ceste do obstoječega cestnega omrežja
– objekti na trasi hitre ceste.
Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo posa-

mezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaklju-
čene funkcionalne celote.

Obvozno–servisna cesta južno od Ajdovščine na odse-
ku od trgovskega centra “Hubelj” do letališča se izvaja kot
prva prioriteta.
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IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

33. člen

MONITORING
Investitor gradnje hitre ceste mora:
– zagotoviti celosten načrt monitoringa, v skladu s pred-

pisi pri čemer je v nadaljevanju 33. člena določena vsebina
spremljanja stanja le obvezni minimum.

– pri določitvi točk monitoringa naj se smiselno upošte-
vajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih
kjer je to mogoče je potrebno monitoring prilagoditi in us-
kladiti z drugimi obstoječimi državnimi ali lokalnimi sprem-
ljanji stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja
sestavine okolja (tla, vode, zrak, hrup) je potrebno zagotoviti
vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena
informacija o stanju posamezne sestavine okolja.

– točke spremljanja stanja je treba zavarovati tako, da
je omogočeno kontinuirano pridobivanje podatkov.

Vsakoletni rezultati monitoringa so javni in investitor
poskrbi za dostopnost podatkov.

Investitor gradnje hitre ceste je dolžan pripraviti načrt
izvajanja monitoringa in ga izvajati na sestavine okolja na
določenih mestih in v določenem časovnem obdobju:

Tla in rastline – dve leti po pričetku obratovanja, dva-
krat letno opravljati pedološke analize in preiskave tal na
težke kovine (svinec, cink, baker, krom, nikelj) in preiskave
vsebnosti teh kovin v rastlinah (koruza, pšenica, trta, sadno
drevje, trava) na lokacijah v Logu, Žapužah, Ajdovščini,
Kukanjah in Čebulih. V primeru prekoračitve dopustnih vred-
nosti je treba uvesti dodatne zaščitne ukrepe.

Vode – po vzpostavitvi stabilnih razmer obratovanja,
dvakrat letno, na lokacijah štirih izpustov iz zadrževalnikov
meriti emisijo snovi in toplote odpadne padavinske vode iz
cestišča. V primeru prekoračitve mejnih vrednosti je treba v
skladu s predpisi izvesti dodatne ukrepe za zmanjšanje emi-
sije in skupaj s pristojnim organom pripraviti načrt nadalj-
njega monitoringa. Dve leti po pričetku obratovanja hitre
ceste se preveri stanje vodnega režima na mestih vodnogos-
podarskih ureditev in objektov. V primeru poškodb ali po-
slabšanja vodnega režima v skladu s pristojnim organom
izvesti dodatne ukrepe in načrt nadaljnjega preverjanja stabi-
lizacije stanja.

Zrak – dve leti po pričetku obratovanja, enkrat letno v
zimskem času izvajati enomesečne meritve NOx, CO, lebde-
čih delcev in ozona na lokaciji v bližini Ajdovščine. V
primeru prekoračitve dopustnih koncentracij je treba izvesti
ustrezne ukrepe.

Hrup – med gradnjo in dve leti po pričetku obratovanja
hitre ceste izvajati monitoring hrupa in ustreznost izvedenih
protihrupnih ukrepov. V primeru ugotovljenih prekoračitev
dopustnih ravni hrupa je treba takoj zagotoviti dodatne zaš-
čitne ukrepe.

Živali – med gradnjo in tri leta po začetku obratovanja
hitre ceste spremljati stanje prehajanja in zadrževanja živali
zlasti na območjih viaduktov Ribnik in Selo ter prehoda ob
potoku Košivec. Zaradi prehajanja vodnih živali je potrebno
preveriti ustreznost izvedenih rešitev (razširjeni prepusti). V
primeru ugotovitve odstopanj od predvidenih sonaravnih re-
šitev je treba v skladu z možnostmi izvesti dodatne ukrepe za
zaščito in prehod živali.

Gozd – tri leta po pričetku obratovanja hitre ceste je
potrebno na območju novonastalih gozdnih robov spremljati
novonastale razmere v sodelovanju s pristojno gozdarsko
službo ter v primeru ugotovljenih odstopanj od načrtovanih
rešitev uvesti dodatne ukrepe.

Burja – pred dokončanjem izgradnje hitre ceste je po-
trebno izvesti instrumentalne celoletne meritve burje. Meri-

tve je treba ponoviti dve leti po izgradnji hitre ceste. Na
podlagi izmerjenih rezultatov in tako določene stopnje izpo-
stavljenosti burji, je potrebno preveriti predvidene rešitve in
v primeru odstopanj zagotoviti dodatne ukrepe.

Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih je investitor
dolžan izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:

– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav,
– sprememba rabe prostora,
– drugi ustrezni ukrepi.

34. člen

Poleg vseh obveznosti navedenih v predhodnih členih
te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalca med grad-
njo in po njen tudi:

– zagotoviti nemoteno odvijanje prometa na obstoječi
magistralni cesti M 10-5 in železnici,

– za zagotovitev ustrezne prometne varnosti in prepust-
nosti v času gradnje hitre ceste je treba pred gradnjo hitre
ceste zgraditi pas za leve zavijalce v križiščih magistralne
ceste M 10-5 in lokalne ceste za Budanje in Duplje,

– magistralno cesto M 10-5 skozi naselje Cesta urediti s
hodniki za pešce,

– zagotoviti nemotene dovoze in dostope do vseh zem-
ljišč in objektov ob cesti v času gradnje in po izgradnji,

– zgraditi dostope, ki v načrtu niso predvideni, bodo pa
utemeljeno zahtevani v postopku zaslišanih prizadetih strank,

– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali
transportom med gradnjo, je treba pred začetkom del ustrez-
no urediti in protiprašno zaščititi, po izgradnji hitre ceste pa
obnoviti,

– infrastrukturne vode in ostale objekte je potrebno
obnoviti oziroma sanirati, če bo na njih pri gradnji hitre ceste
zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev prišlo do poš-
kodb,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zago-
tovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zem-
ljišč,

– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi graditve in obratovanja hitre ceste,

– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov pre-
ko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukre-
pe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaže-
nje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi, oziroma
ob nezgodi zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposoblje-
nih delavcev,

– vzdrževati protihrupne ograje in vegetacijo na ali ob
njih,

– vzdrževati vetrozaščitne vegetacijske pasove.

X. TOLERANCE

35. člen

Vse stacionaže in dimenzije navedene v tej uredbi, se
morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pri-
dobitev dovoljenja za graditev.

Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopa-
nja od tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim načr-
tom, če se pri nadaljnem podrobnejšem proučevanju geološ-
kih, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo
tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, promet-
notehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se
ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
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Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi inte-
resi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih
ta odstopanja zadevajo.

XI. NADZOR

36. člen

Izvajanje te uredbe nadzira Inšpektorat Republike Slo-
venije za okolje in prostor.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen

Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za okolje
in prostor–Uradu RS za prostorsko planiranje in na občini
Ajdovščina.

38. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 350-04/96-13/1-8
Ljubljana, dne 6. avgusta 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Slavko Gaber l. r.
Podpredsednik

2839.

Na podlagi 7. člena zakona o lastninjenju spomenikov
in znamenitosti v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 16/96)
in 21. člena zakona o vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja vlada Republike Slovenije

S K L E P
o kulturnih spomenikih in naravnih znamenitostih,

ki so postali last Republike Slovenije

1

Z dnem uveljavitve zakona o lastninjenju spomenikov
in znamenitosti v družbeni lastnini (v nadaljnjem besedilu:
zakon), so 23. 3. 1996 postali last Republike Slovenije na-
slednji kulturni spomeniki oziroma njihovi deli iz prvega
odstavka in stvari iz drugega odstavka 4. člena zakona, ki so
bili na dan sprejetja zakona družbena lastnina v sredstvih
podjetij ter drugih pravnih oseb in imajo spomeniške lastno-
sti, za katere je utemeljeno zagotavljanje njihove prezentaci-
je kot registrirane kulturne dejavnosti:

OBMOČJE OBČINE BLED
Bled – Blejski otok (EŠD 5287)
Odločba o zavarovanju Blejskega otoka (Uradni list

LRS, št. 29/49-182)
Bled – Grad (EŠD 24)
Odločba o zavarovanju Blejskega gradu in hriba Straža

nad Blejskim jezerom (Uradni list LRS, št. 48/55-159)

OBMOČJE OBČINE BRDA
Vipolže – Vila Vipolže (EŠD 820)

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomeni-
kov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Nova
Gorica (Uradno glasilo Nova Gorica, 8/85-275)

OBMOČJE OBČINE BREŽICE
Bizeljsko – Grad Orešje (EŠD 18)
Odločba: Grad Bizeljsko… se začasno razglasi za kul-

turni spomenik (odločba Občine Brežice 616-2/93-6)
Brežice – Grajska kašča Cesta prvih borcev 4 (EŠD

7136)
Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Brežice za

kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list SRS, št. 42/88-
2206)

Pišece – Območje gradu (EŠD 8763)
Odločba: Grad Pišece… se začasno razglasi za kulturni

spomenik za dobo enega leta (odločba UE Brežice 616-2/93-6)

OBMOČJE MESTNE OBČINE CELJE
Celje – Starokrščanska krstilnica v Gubčevi ulici (EŠD

8753)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomeni-

kov na območju Občine Celje (Uradni list SRS, št. 28/86-
1364, Uradni list RS* 15/90-766, UL RS 1/92-18)

Prešnik – Graščina (EŠD 4370)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomeni-

kov na območju Občine Celje (Uradni list SRS, št. 28/86-
1364, Uradni list RS* 15/90-766, Uradni list RS, št. 1/92-18)

OBMOČJE OBČINE ČRNOMELJ
Črnomelj – Kulturni dom (EŠD 89)
Odlok o razglasitvi kulturnega doma v Črnomlju za

kulturni in zgodovinski spomenik (Skupščinski Dolenjski
list 9/89-190)

OBMOČJE OBČINE DOBROVA-HORJUL-POLHOV
GRADEC

Polhov Gradec – Območje gradu Polhov Gradec (EŠD
8767)

Odlok o razglasitvi Polhograjskega graščinskega kom-
pleksa za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno zna-
menitost (Uradni list SRS, št. 28/87-1365)

OBMOČJE OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
Kamnica – Območje Žerjavov grad (EŠD 7623)
Odločba o začasni razglasitvi kompleksa dvorca žerja-

vovega gradu – dvora Sv. Helene za kulturno zgodovinski
spomenik (odločba Občine Ljubljana Moste-Polje 617-
0003/94)

Vinje – Spomenik na Judeževi domačiji (EŠD 976)
Odlok o spominskem parku revolucionarnih tradicij

Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale 8/84-11,
4/85 (popravek))

OBMOČJE OBČINE DOMŽALE
Češenik – Park gradu Češenik (EŠD 8770)
Odločba o zavarovanju grajskega drevesnega in gozd-

nega parka v Češeniku (Uradni list LRS, št. 8/52-30)
Krumperk – Grajski hlevi (EŠD 5290)
Odlok o spominskem parku revolucionarnih tradicij

Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale 8/84-11,
4/85 (popravek))

OBMOČJE OBČINE GORIŠNICA
Dolane – Grad Borl (EŠD 35)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovin-

skih spomenikov na območju Občine Ptuj (Uradni vestnik
Občin Ormož in Ptuj 35/89-181)
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OBMOČJE OBČINE GORNJA RADGONA
Črnci – Grad Fridenav (EŠD 6684)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovin-

skih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona (Urad-
ne objave Murske Sobote 2/91-16, Uradni list RS, št. 39/92-
1964, Uradni list RS, št. 58/95-2731)

Gornja Radgona – Dvorec Partizanska 1 (EŠD 6708)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovin-

skih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona (Urad-
ne objave Murske Sobote 2/91-16, Uradni list RS, št. 39/92-
1964, Uradni list RS, št. 58/95-2731)

Negova – Grad (EŠD 484)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovin-

skih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona (Urad-
ne objave Murske Sobote 2/91-16, Uradni list RS, št. 39/92-
1964, Uradni list RS, št. 58/95-2731)

OBMOČJE OBČINE IDRIJA
Idrija – Rudniški magacin (EŠD 4819)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomeni-

kov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Idrija
(Uradni list SRS, št. 16/86-791, Uradni list SRS, št. 17/88-
944, Uradni list RS, št. 56/93-2057)

OBMOČJE OBČINE IVANČNA GORICA
Stična – Samostan (EŠD 699) – gospodarsko poslopje
Odlok o razglasitvi samostana Stična za kulturni in

zgodovinski spomenik (Uradni list SRS, št. 7/83-340)

OBMOČJE OBČINE JESENICE
Doslovče – Rojstna hiša Frana Saleškega Finžgarja

(EŠD 121)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomeni-

kov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske 1/85-2)
Jesenice – Delavski dom Cesta železarjev 11 (EŠD

5355)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomeni-

kov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske 2/87-18,
Uradni list RS, št. 24/91-971)

Jesenice – Kolperna na Stari Savi (EŠD 8777)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomeni-

kov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske 1/85-2)
Jesenice – Partizanska bolnišnica na Mežakli (EŠD

5306)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomeni-

kov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske 1/85-2)

OBMOČJE OBČINE KIDRIČEVO
Kungota pri Ptuju – Grad Ravno polje (EŠD 612)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovin-

skih spomenikov na območju Občine Ptuj (Uradni vestnik
Občin Ormož in Ptuj 35/89-181)

OBMOČJE OBČINE KOČEVJE
Kostel – Trško naselje (EŠD 5900)
Odlok o razglasitvi grajskega in naselbinskega kom-

pleksa Kostel za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni
list SRS, št. 40/89-2105)

OBMOČJE OBČINE KOMEN
Štanjel – Vrt ob vili Ferrari (EŠD 7901)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih

spomenikov na območju Občine Sežana (Uradne objave Pri-
morske novice 13/92-68, Uradni list RS, št. 68/95-3115,
4/96 (popravek))

OBMOČJE MESTNE OBČINE KOPER
Gabrovica pri Črnem Kalu – Bunker partizanske tehni-

ke Žena (EŠD 1322)
Odlok o razglasitvi posameznih nepremični kulturnih

in zgodovinskih spomenikov v Občini Koper (Uradne obja-
ve Primorske novice 1/93-4, 18/93 (popravek))

Koper – Samostan Santorijeva 9 (EŠD 8346)
Odlok o razglasitvi posameznih nepremični kulturnih

in zgodovinskih spomenikov v Občini Koper (Uradne obja-
ve Primorske novice 1/93-4, 18/93 (popravek))

Socerb – Grad (EŠD 671)
Odlok o razglasitvi posameznih nepremični kulturnih

in zgodovinskih spomenikov v Občini Koper (Uradne obja-
ve Primorske novice 1/93-4, 18/93 (popravek))

OBMOČJE OBČINE KOZJE
Kozje – Grad Drakenburg (EŠD 4623)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih

in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri
Jelšah (Uradni list RS* 35/90-1826)

OBMOČJE MESTNE OBČINE KRANJ
Kranj – Dom Simona Jenka (EŠD 5139)
Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za

kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni vestnik Gorenjske
19/83-195)

Kranj – Hiša Koroška 27 (EŠD 5142)
Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za

kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni vestnik Gorenjske
19/83-195)

OBMOČJE OBČINE KRANJSKA GORA
Kranjska gora – Grobišče Napoleonovih vojakov Mor-

ga (EŠD 5381)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomeni-

kov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske 2/87-18,
Uradni list RS, št. 24/91-971)

Triglav – Aljažev stolp (EŠD 5531)
Odlok o razglasitvi Aljaževega stolpa na vrhu Triglava

za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list RS* 27/90-
1422, Uradni list RS, št. 28/90 (popravek))

Vrata pri Mojstrani – Kapela sv. Cirila in Metoda (EŠD
4167)

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomeni-
kov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske 2/87-18,
Uradni list RS, št. 24/91-971)

Vršič – Ruska kapelica (EŠD 855)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomeni-

kov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske 1/85-2)

OBMOČJE OBČINE KRŠKO
Kostanjevica na Krki – Območje gradu Kostanjevica

(EŠD 8766)
Odlok o razglasitvi grajskega kompleksa Kostanjevica

z vplivnim območjem za kulturni spomenik (Uradni list SRS,
št. 8/89-357)

Leskovec pri Krškem – Območje gradu Šrajbarski turn
(EŠD 8772)

(spomenik je v postopku razglašanja)

OBMOČJE OBČINE KUZMA
Grad – Grad (EŠD 159)
Odločba: Spomeniška zaščita gradov in parkov v Prek-

murju (M. Sobota, G. Lendava, Beltinci, Rakičan pri M.
Soboti ter grad v D. Lendavi) (odločba Zavoda za zaščito in
znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih
znamenitosti Slovenije 56/1-48)
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OBMOČJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Ljubljana – Graščina Bokalce (EŠD 8773)
(spomenik je v postopku razglašanja)

OBMOČJE OBČINE LJUTOMER
Železne Dveri – Vinogradniški dvorec Železne Dveri

(EŠD 8750)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovin-

skih spomenikov na območju Občine Ljutomer (Uradni list
RS, št. 53/92-2474)

OBMOČJE OBČINE LOŠKA DOLINA
Snežnik – Območje gradu Snežnik (EŠD 8765)
Odlok o razglasitvi graščinskega kompleksa Snežnik za

naravno znamenitost in kulturni spomenik (Uradni list SRS,
št. 1/87-47)

OBMOČJE MESTNE OBČINE MARIBOR
Košaki – Dvorec Šentiljska 114 (EŠD 6272)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovin-

skih spomenikov na območju Občine Maribor – Rotovž
(Medobčinski uradni vestnik 11/85-270)

Košaki – Območje Opekarne (EŠD 8596)
(spomenik je v postopku razglašanja)
Maribor – Grad Betnava (EŠD 13)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov

na območju Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik
Maribor 5/92-80)

Maribor – Račji dvor (EŠD 6281)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovin-

skih spomenikov na območju Občine Maribor – Rotovž
(Medobčinski uradni vestnik Maribor 11/85-270)

Maribor – Šola Vinarska 14 (EŠD 6273)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovin-

skih spomenikov na območju Občine Maribor – Rotovž
(Medobčinski uradni vestnik Maribor 11/85-270)

Maribor – Vetrinjski dvorec (EŠD 443)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov

na območju Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik
Maribor 5/92-80)

OBMOČJE OBČINE METLIKA
Gradac – Območje gradu Gradac (EŠD 8757)
Odločba o začasni razglasitvi grajskega kompleksa Gra-

dac za kulturni spomenik (odločba Občine Metlika 617-
1/96)

Metlika – Cerkev sv. Martina (EŠD 2823)
(spomenik je v postopku razglašanja)

OBMOČJE MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA
Rakičan – Grad Rakičan (EŠD 6791)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovin-

skih spomenikov na območju Občine Murska Sobota (Uradne
objave Murske Sobote 8/91-58, 9/92 (popravek), 11/92-69)

OBMOČJE MESTNE OBČINE NOVA GORICA
Branik – Grad Rihemberk (EŠD 40)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinski spomeni-

kov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Nova
Gorica (Uradno glasilo Nova Gorica 8/85-275)

OBMOČJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO
Dvor pri Žužemberku – Območje nekdanje Auersper-

gove železarne (EŠD 8120)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremič-

nih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Hmeljnik – Grad Hmeljnik (EŠD 175)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremič-

nih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Kočevski Rog – Baza 20 (EŠD 271)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremič-

nih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Kočevski Rog – Bunker 44 (EŠD 8729)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremič-

nih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Kočevski Rog – Grobišče na Pogorelcu (EŠD 4224)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremič-

nih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Kočevski Rog – Grobišče umrlih v partizanski bolni-
šnici Jelendol (EŠD 4222)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremič-
nih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Kočevski Rog – Grobišče umrlih v partizanski bolni-
šnici Stari Log (EŠD 4223)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremič-
nih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Kočevski Rog – Partizanska bolnišnica Jelendol (EŠD
272)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremič-
nih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Kočevski Rog – Partizanska bolnišnica Pugled (EŠD
8730)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremič-
nih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Kočevski Rog – Spomenik ustanovitvi GIO ZSM (EŠD
8731)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremič-
nih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Novo mesto – Hlev Germova 1 (EŠD 8532)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremič-

nih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Novo mesto – Območje gradu Grm (EŠD 8762)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremič-

nih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Novo mesto – Sindikalni dom Cvelbarjeva 3 (EŠD
8531)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremič-
nih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Otočec – Območje gradu Otočec (EŠD 8759)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremič-

nih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Prečna – Ambient Luknja (EŠD 8756)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremič-

nih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Soteska ob Krki – Grad Soteska (EŠD 674)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremič-

nih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Stari grad pri Otočcu – Grad (EŠD 924)



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 3985Št. 46 – 23. VIII. 1996

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremič-
nih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

OBMOČJE OBČINE PODČETRTEK
Podčetrtek – Grad (EŠD 4628)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih

in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri
Jelšah (Uradni list RS* 35/90-1826)

OBMOČJE OBČINE POSTOJNA
Predjama – Grad Jama (EŠD 569)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomeni-

kov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Postojna
(Uradne objave Primorske novice 29/84-337, Uradni list RS,
št. 30/91-1261)

OBMOČJE MESTNE OBČINE PTUJ
Ptuj – Grad (EŠD 583)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovin-

skih spomenikov na območju Občine Ptuj (Uradni vestnik
Občin Ormož in Ptuj 35/89-181)

Ptuj – Grad Ristovec (EŠD 6517)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovin-

skih spomenikov na območju Občine Ptuj (Uradni vestnik
Občin Ormož in Ptuj 35/89-181)

OBMOČJE OBČINE RADEČE
Hotemež – Park gradu Dvor (EŠD 7918)
(spomenik je v postopku razglašanja)

OBMOČJE OBČINE RADLJE OB DRAVI
Radlje ob Dravi – Dvorec Mahrenberg (EŠD 4824)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovin-

skih spomenikov na območju Občine Radlje ob Dravi
(Medobčinski uradni vestnik Maribor 21/95-169)

Radlje ob Dravi – Samostan dominikank (EŠD 5021)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovin-

skih spomenikov na območju Občine Radlje ob Dravi
(Medobčinski uradni vestnik Maribor 21/95-169)

OBMOČJE OBČINE RAVNE-PREVALJE
Ravne na Koroškem – Dvorec Javornik (EŠD 7644)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovin-

skih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem
(Medobčinski uradni vestnik Maribor 11/94-136)

OBMOČJE OBČINE ROGAŠKA SLATINA
Rogaška Slatina – Paviljon Tempelj (EŠD 4622)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih

in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri
Jelšah (Uradni list RS* 35/90-1826)

Rogaška Slatina – Zdravilišče (EŠD 628)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih

in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri
Jelšah (Uradni list RS* 35/90-1826)

Rogaška Slatina – Zdraviliški dom (EŠD 627)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih

in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri
Jelšah (Uradni list RS* 35/90-1826)

OBMOČJE OBČINE ROGATEC
Rogatec – Grad Rogatec (EŠD 4629)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih

in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri
Jelšah (Uradni list RS* 35/90-1826)

Rogatec – Muzej na prostem Rogatec (EŠD 626)

Odlok o razglasitvi Muzeja na prostem v Rogatcu za
kulturni spomenik (Uradni list RS, št. 53/95-2531)

OBMOČJE OBČINE RUŠE
Spodnji Slemen – Grad Viltuš (EŠD 811)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovin-

skih spomenikov na območju Občine Maribor – Ruše
(Medobčinski uradni vestnik Maribor 1/87-6, 11/94- 143)

OBMOČJE OBČINE SEMIČ
Kočevski Rog – Partizanska bolnišnica Zgornji Hrast-

nik (EŠD 273)
Odločba o zavarovanju spomenikov NOB na Rogu

(Uradni list LRS, št. 36/52-205)

OBMOČJE MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC
Legen – Bolnišnica Trška gora (EŠD 312)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovin-

skih spomenikov na območju Občine Slovenj Gradec (Uradni
list RS, št. 9/94-391)

Slovenj Gradec – Cerkev sv. Duha (EŠD 658)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovin-

skih spomenikov na območju Občine Slovenj Gradec (Uradni
list RS, št. 9/94-391)

Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 37 (EŠD 7987)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovin-

skih spomenikov na območju Občine Slovenj Gradec (Uradni
list RS, št. 9/94-391)

Vodriž – Razvaline gradu (EŠD 7965)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovin-

skih spomenikov na območju Občine Slovenj Gradec (Uradni
list RS, št. 9/94-391)

OBMOČJE OBČINE SLOVENSKA BISTRICA
Slovenska Bistrica – Grad (EŠD 663)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremič-

nih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92-1091)

Studenice – Samostan dominikank (EŠD 707)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremič-

nih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92-1091)

Štatenberg – Dvorec (EŠD 761)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremič-

nih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92-1091)

Zgornja Polskava – Graščina (EŠD 6916)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremič-

nih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92-1091)

OBMOČJE OBČINE ŠKOFJA LOKA
Stara Loka – Starološki grad (EŠD 6024)
Odlok o razglasitvi cerkev na Suhi, Crngrobu in Goste-

čah ter starološkega gradu za kulturne in zgodovinske spo-
menike ( Uradni vestnik Gorenjske 14/89- 268)

Škofja Loka – Hiša Spodnji trg 29 (EŠD 5868)
Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke

za kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti
na njegovem območju (Uradni vestnik Gorenjske 21/88-334,
Uradni list RS, št. 31/93-1346)

Škofja Loka – Hiša Spodnji trg 5 (EŠD 5845)
Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke

za kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti
na njegovem območju (Uradni vestnik Gorenjske 21/88-334,
Uradni list RS, št. 31/93-1346)
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OBMOČJE OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
Šmartno ob Paki – Graščina Pakenštajn (EŠD 4332)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomeni-

kov na območju Občine Velenje (Uradni vestnik Občine
Velenje 10/83-75, 5/84-6)

OBMOČJE OBČINE TREBNJE
Mirna – Grad (EŠD 7527)
(spomenik je v postopku razglašanja)

OBMOČJE OBČINE TRŽIČ
Ljubelj – Taborišče Podljubelj (EŠD 327)
Odlok o razglasitvi koncentracijskega taborišča, po-

družnice Mauthausna v Podljubelju, za kulturni spomenik
(Uradni list RS, št. 78/94-2838)

OBMOČJE OBČINE VELIKE LAŠČE
Turjak – Območje gradu Turjak (EŠD 8774)
Odlok o razglasitvi Turjaškega grajskega kompleksa za

kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost
(Uradni list SRS, št. 43/88-2316)

OBMOČJE OBČINE VOJNIK
Dobrna – Grad (EŠD 4374)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomeni-

kov na območju Občine Celje (UL SRS 28/86-1364, Uradni
list RS* 15/90-766, Uradni list. RS 1/92-18)

Dobrna – Zdravilišče (EŠD 97)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomeni-

kov na območju Občine Celje (UL SRS 28/86-1364, Uradni
list RS* 15/90-766, Uradni list RS, št. 1/92-18)

Lindek – Grad (EŠD 4368)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomeni-

kov na območju Občine Celje (Uradni list SRS, št. 28/86-
1364, Uradni list RS* 15/90-766, Uradni list RS, št. 1/92-18)

Socka – Graščina s parkom (EŠD 4445)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomeni-

kov na območju Občine Celje (Uradni list SRS, št. 28/86-
1364, Uradni list RS* 15/90-766, Uradni list RS, št. 1/92-18)

OBMOČJE OBČINE VUZENICA
Vuzenica – Stari grad (EŠD 8141)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovin-

skih spomenikov na območju Občine Radlje ob Dravi
(Medobčinski uradni vestnik Maribor 21/95-169)

OBMOČJE OBČINE ZAGORJE OB SAVI
Gamberk – Grad Gamberk (EŠD 138)
Odlok o razglasitvi Gamberka za kulturni in zgodovin-

ski spomenik ter naravno znamenitost (Uradni vestnik Za-
savja 18/93-38)

Medija – Območje gradu Medija (EŠD 8659)
Odlok o razglasitvi grajskega kompleksa Medija za

kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni vestnik Zasavja
6/887)

OBMOČJE OBČINE ŽELEZNIKI
Železniki – Hiša Na plavžu 55 (EŠD 5999)
Odlok o razglasitvi starega jedra Železnikov za urbani-

stični in kulturni spomenik (Uradni list RS* 20/90-1078,
25/90 (popravek))

Železniki – Plavž (EŠD 896)
Odločba o zavarovanju starega plavža v Železnikih nad

Škofjo Loko (Uradni list LRS, št. 20/52-107)

2

Z dnem uveljavitve zakona iz prejšnjega člena so posta-
le last Republike Slovenije naslednje naravne znamenitosti

oziroma nepremičnine na območju naravne znamenitosti iz
prvega odstavka 5. člena zakona in stvari iz tretjega odstav-
ka 5. člena zakona:

NARODNI PARK – TRIGLAVSKI NARODNI PARK
zemljišča v družbeni lastnini na območju Triglavskega

narodnega parka. Meje parka so določene z zakonom o Tri-
glavskem narodnem parku (Uradni list SRS, št. št. 17/81,
42/86 in Uradni list RS, št. št. 8/90), ter razvidne iz karte
PKN v merilu 1:5000

SPOMINSKI PARK TREBČE
zemljišča v družbeni lastnini na območju Spominskega

parka Trebče. Meje parka so določene z zakonom o Spomin-
skem parku Trebče (Uradni list SRS, št. št. 1/81, 42/86 in
Uradni list RS, št. št. 8/90)

KRAJINSKI PARK – RAČKI RIBNIKI
zemljišča v družbeni lastnini na območju krajinskega

parka Rački Ribniki. Meje krajinskega parka so določene v
odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju
Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 17/92).

KRAJINSKI PARK – SEČOVELJSKE SOLINE
zemljišča v družbeni lastnini, ki ležijo znotraj območja

krajinskega parka. Meje parka potekajo od rta Seča po obali
do kanala (p. št. 9559 k.o. Piran), ki razmejuje polotok Seča
in nekdanje Lucijske soline in po njem do p. št. 2786/1 k.o.
Piran. Dalje poteka po južnem robu p. št. 2786/1, 5797/3 in
5785/2 (vse k.o. Piran), po vzhodnem robu p. št. 5785/1 in
po južnem robu p. št. 5784/1 in 5778/2 (vse k.o. Piran) do
ceste Portorož–Sečovlje. Od tu dalje poteka po cesti Porto-
rož–Sečovlje do območja Rudnika, po južnem robu p. št.
933/1 k.o. Sečovlje, po severnem robu p. št. 909 k.o. Sečov-
lje in v isti črti do levega brega kanala Dragonja in po njem
do jarka s parc. št. 891 k.o. Sečovlje. Od tu dalje poteka po
jugozahodnem robu letališke steze do poti nad p. št. 5559
k.o. Sečovlje, kjer se ponovno vrne na cesto Portorož–Se-
čovlje in zavije na zahod po državni meji do morja.

KRAJINSKI PARK–STRUNJAN
zemljišča v družbeni lastnini, ki ležijo znotraj območja

krajinskega parka. Meje parka potekajo na območju Občine
Piran po cesti Beli križ–Strunjan, od zavoja pri parc. št.
1082/3 do križišča s cesto Portorož–Koper, dalje po cesti
Portorož–Koper od p. št. 9823 do 9816 in od tu dalje po meji
med Občinama Piran in Izola do morja.

Meje parka na območju Občine Izola potekajo od za-
hodnega roba betonirane plaže hotelskega kompleksa “Bel-
veder”, po zahodnem robu zemljišč s parc. št. 344, 345, 373,
378/1, 378/4, 372/2, 369/1, 369/2, 366/1 in dalje po cesti
Izola–Portorož (št. p. 9562) do meje med Občinama Izola in
Piran.

KRAJINSKI PARK – ORMOŠKO JEZERO
k.o. Ormož, parc. št. 405/1, 405/2

KRAJINSKI PARK – DRAVA
zemljišča v družbeni lastnini, ki ležijo znotraj območja

krajinskega parka. Meje krajinskega parka Drava so določe-
ne v odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju
Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 17/92).

KRAJINSKI PARK – MARIBORSKO JEZERO
zemljišča v družbeni lastnini, ki ležijo znotraj območja

krajinskega parka. Meje krajinskega parka so določene v
odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju
Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 17/92).
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KRAJINSKI PARK – JARENINSKI DOL
zemljišča v družbeni lastnini, ki ležijo znotraj območja

krajinskega parka. Meje krajinskega parka so določene v
odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju
Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 17/92).

KRAJINSKI PARK – KAMENŠČAK – HRASTOVEC
zemljišča v družbeni lastnini, ki ležijo znotraj območja

krajinskega parka. Meje krajinskega parka so določene v
odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju
Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 17/92).

KRAJINSKI PARK – SLAVNIK
k.o. Podgorje, parc. št. 1363/4, z.k.vl. 645

KRAJINSKI PARK – ŠTURMOVEC
zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo znotraj

krajinskega parka. Meje parka so določene v odloku o raz-
glasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov
narave v Občini Ptuj (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj,
št. 14/79)

KRAJINSKI PARK – KRČEVINA
zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo znotraj

krajinskega parka. Meje parka so določene v odloku o raz-
glasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov
narave v Občini Ptuj (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj,
št. 14/79)

KRAJINSKI PARK – KICAR
zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo znotraj

krajinskega parka. Meje parka so določene v odloku o raz-
glasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov
narave v Občini Ptuj (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj,
št. 14/79)

KRAJINSKI PARK – BOČ, PLEŠIVEC
zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo znotraj

krajinskega parka. Meje parka so določene v odloku o raz-
glasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni
list RS, št. št. 35/90)

KRAJINSKI PARK – NEGOVSKO JEZERO
zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo znotraj

krajinskega parka. Meje parka so določene v odloku o zava-
rovanju krajinskega parka Negova in Negovskega jezera
(Pomurski vestnik, Uradne objave št. 19/67)

KRAJINSKI PARK – JERUZALEMSKO-ORMOŠKE
GORICE

zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo znotraj
krajinskega parka. Meje parka so določene v odloku o raz-
glasitvi naravnih znamenitosti na območju Občine Ormož
(Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj št. 37/92)

NARAVNI REZERVAT – OB RUDNIKU
k.o. Sečovlje, parc. št. 925, 926, 927/1, 927/2
k.o. Sečovlje, parc. št. 928, 929, 933/1, 933/2, 933/4,

932

NARAVNI REZERVAT – STARE SOLINE
k.o. Sečovlje, parc. št. od 3822 do 3837, 750, 751

NARAVNI SPOMENIK – FRAMSKI POTOK
zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo na območ-

ju naravnega spomenika. Meje naravnega spomenika so do-
ločene z odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti na

območju Občine Maribor (Medobčinski Uradni vestnik št.
17/92)

NARAVNI SPOMENIK – PUGLED PRI HRAŠČAH
k.o. Hrenovice, parc. št. 214/1, 214/2

NARAVNI SPOMENIK – KAMNOLOM DRENOV
GRIČ – LESNO BRDO

k.o. Velika Ligojna, parc. št. del 1622/2, del 1649/2,
1659, del 1620/1, 1657/1, 1657/2

NARAVNA ZNAMENITOST – LIPA OB GRADU
KRUMPERK

k.o. Brezovica, parc. št. 739, z.k.vl. 53

NARAVNA ZNAMENITOST – TOPLA NA KOROŠ-
KEM

zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo znotraj
zavarovanega območja naravne znamenitosti. Meje zavaro-
vanega območja so določene v odredbi o razglasitvi doline
Tople na Koroškem za naravno znamenitost (Uradni list
SRS, št. št. 32/66)

NARAVNA ZNAMENITOST – ŠKOCJANSKI ZA-
TOK

vsa zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo na
območju naravne znamenitosti. Meje naravne znamenitosti
so določene v odredbi o začasni razglasitvi Škocjanskega
zatoka za naravno znamenitost (Uradni list RS, št. št. 1/96)

NARAVNI SPOMENIK – KOPRIVA (NAHAJALIŠ-
ČE KRAŠKEGA MARMORJA)

k.o.Kopriva , parc. št. 814/1, z.k.vl. 446

SPOMENIK OBLIKOVANE NARAVE – DORNAVA,
GRAJSKI PARK

zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo na območ-
ju spomenika oblikovane narave. Meje spomenika oblikova-
ne narave so določene v odloku o razglasitvi in zavarovanju
naravnih območij in spomenikov narave v Občini Ptuj (Urad-
ni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 14/79)

SPOMENIK OBLIKOVANE NARAVE – TURNIŠČE,
GRAJSKI PARK

zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo na območ-
ju spomenika oblikovane narave. Meje spomenika oblikova-
ne narave so določene v odloku o razglasitvi in zavarovanju
naravnih območij in spomenikov narave v Občini Ptuj (Urad-
ni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 14/79)

NARAVNI SPOMENIKI – PODZEMNE JAME

– Anenloh (jama)
– Arharjevo brezno
– Arneševa luknja
– Belinca (jama)
– Belojača (jama)
– Bisernica
– Bjekovnik (jama)
– Brezno na Levpah
– Brezno na Škrklovici
– Brezno na Vodicah
– Brinščica (jama)
– Bukovnik (jama)
– Cikova jama
– Cinkov križ (jama)
– Čebulceva jama
– Čendova jama
– Černičkova jama

– Dimnice (jama)
– Divaška jama
– Divje jezero
– Djud (jama)
– Domiščakovo brezno
– Gabranca (jama)
– Gabrska jama
– Glušenka (jama)
– Golarjev pekel
– Golokratna jama
– Grde jame
– Habečkovo brezno
– Hišarjevo brezno
– Hornovo okno v Jalovcu
– Hotenje ponikve
– Jama Kantrč
– Jama na Konjičih
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– Jama na Trebanjski gmajni – Pološka jama
– Jama nad Škrinjarico – Postojnski jamski sistem
– Jama ob Bazoviški cesti – Predjamski jamski sistem
– Jama pod Gavgami – Preserska jama
– Jama pod Mavrovcem – Ravenska jama
– Jama pri Hrušici – Rjavčeva jama
– Jama v Golokračini – Rotovnikova jama
– Jama v Konjaducah – Roupa (jama)
– Jama v Partu pri ogradi – Sežanski dol in jame
– Jazben (jama) – Slatna (ponor pri Grgarju)
– Jespa – Slivarske ponikve
– Jezerina (jama) – Smoganica (jama)
– Kačna jama – Snežnica na Raduhi
– Klemenščkov pekel – Srnica (jama)
– Knežja jama – Straško brezno
– Koblarska jama – Strmadna
– Komihcova jama – Studenčkova jama
– Kostanjevica (jama) – Šinkovčeva žaga (jama)
– Kozinska jama – Škamprlova jama
– Ledena jama na Jelenici – Škocjanske jame
– Ledena jama pri Kunču – Šolnovo brezno
– Ledenica na Golteh – Tomažkova jama
– Ledenica v Dolu – Triglavsko brezno

– Ukovnik (jama)
– Velika jama na Prevali
– Velika Lebinica
– Velika Ledenica v Dolu
– Velika Prepadna
– Velika Strašča
– Vešnarjeva jama
– Vilenica
– Vipava (jama)
– Vodna jama v Lozi
– Vovkova jama
– Zelena jama
– Zg. Duplek (jama)
– Zijalo (izvir Temenice)
– Zjati (jama)
– Zvrnilca
– Železna jama

in stvari, ki služijo upravljanju, rabi, vzdrževanju ali
varstvu podzemnih jam:

1. jamska infrastruktura (nepremičnine in oprema v ja-
mah: električna in druge napeljave, električne kabine, sanita-
rije, ograje, mostovi, predori, vrata, poti, nasipi, železniški
tiri in druge železniške naprave) v družbeni lastnini,

2. – ploščad ob vhodu v Postojnsko jamo, parc. št. 423,
k.o. Postojna, razen sanitarij in servisnih prostorov namenje-
nih Jamskemu dvorcu,

– cesta na dostopu do vhoda v Postojnsko jamo, parc.
št. 2621/1, 2621/2 in del parc. št. 2623, ki leži na desnem
bregu reke Pivke, vse k.o. Postojna,

– zemljišča parc. št. 2621/3, 1588, 1582/7, 1582/5, in
tisti del parc. št. 1582/6, ki ne predstavlja funkcionalnega
zemljišča Modrijanovega mlina ter vinoteke, vse k.o. Postoj-
na,

– del stavbe Jamski dvorec, ki služi rabi Postojnske
jame in sicer prostori, ki so namenjeni vstopu v jamo (arkad-
ni prostor pred blagajnami, garderoba, čakalnica, javni in
službeni vhod ter peron jamske železnice),

– parkirišča, ki služijo rabi Postojnske jame: parc. št.
1585, k.o. Postojna,

3. – zemljišče na vhodu v Jamo pod Predjamskim gra-
dom, k.o. Bukovje, parc. št. 1582/88,

4. – cesta na dostopu do vhoda v Pivko in Črno jamo,
k.o. Postojna, parc. št. 2710 in k.o. Zagon, parc. št. 2835,
2834, 2833,

5. – zemljišče na vhodu v Planinsko jamo k.o. Kačja
vas, parc. št. 1648/3, 1648/5 z.k.vl. 1204,

6. Škocjanske jame – nepremičnine, vpisane v k.o. Na-
klo, parc. št. 257/56 parkirišče, 515 parkirišče, 514 cesta,

514 park, 257/38 posl. stavba, 257/38 funkc. objekt, 257/38
dvorišče, 565 posl. stavba, 565 dvorišče, z.k.vl. 165, izvažal-
na naprava in drugo, kar služi rabi Škocjanskih jam,

7. – zemljišče na vhodu v jamo Vilenico, k.o. Lokev,
parc. št. 4405,101, z.k.vl. 841.

3

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 630-05/96-4/1-8
Ljubljana, dne 1. avgusta 1996.

Vlade Republike Slovenije

Podpredsednik
dr. Slavko Gaber l. r.

MINISTRSTVA

2840.

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91-I in 21/94) izdaja minister za
okolje in prostor

O D R E D B O
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti

stanovanja

1. člen

Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po sred-
njem tečaju Banke Slovenije in je 152,54 SIT.

2. člen

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanova-
nja (Uradni list RS, št. 38/96).

3. člen

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

Št. 361-00-80/91
Ljubljana, dne 16. avgusta 1996.

Minister za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

2841.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 - odl. US) v zvezi s 1. členom
zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12.
1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

– Ledeniki na Nanosu
– Leopardova jama
– Lipiška jama
– Lipiško brezno
– Mala Prepadna
– Mangrtska jama
– Markov spodmol
– Martinska jama
– Medvedjak (jama)
– Mejame/Dane (jama)
– Pečina
– Pečina v Radotah
– Petnjak (jama)
– Pihalnik (jama)
– Planinska jama
– Podjunčna jama
– Polhova jama



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 3989Št. 46 – 23. VIII. 1996

O D R E D B O
o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega

postopka na območju Občine Semič

1. člen

V odredbi o uvedbi agromelioracijskega postopka na
območju Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/96) se v vseh
členih besedi “obnova vinogradov” nadomestita z besedami
“obnova vinogradov in sadovnjakov”.

2. člen

Prvi odstavek 2. člena se dopolni z naslednjim besedi-
lom:

“12. Kastelic Matija, Osojnik 12, Semič
parc. št. 473, 510/1, 510/7, 1545 - k.o. Štrekljevec
13. Jakša Rudolf, Semič 42d, Semič
parc. št. 2497, 2498, 2514 - k.o. Semič”

3. člen

Peta alinea 5. člena se spremeni tako, da se odslej glasi:
“– zasaditev s sadno vrsto oziroma vinsko trto po inve-

sticijskem programu”.

4. člen

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

Št. 355-03/28/96
Ljubljana, dne 9. avgusta 1996.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

2842.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS,
št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odl. US) v zvezi s
1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS,
št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano

O D R E D B O
o dopolnitvi odredbe o uvedbi hidromelioracijskega

postopka na območju Občine Črnomelj

1. člen

V odredbi o uvedbi agromelioracijskega postopka na
območju Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 24/96) se v
vseh členih besedi “obnova vinogradov” nadomestita z bese-
dami “obnova vinogradov in sadovnjakov”.

2. člen

Prvi odstavek 2. člena se dopolni z naslednjim besedi-
lom:

“19. Kralj Stanislav, Dobliče 4a, Črnomelj
parc.št. 1791, 1792 - k.o. Dobliče”

3. člen

Peta alinea 5. člena se spremeni tako, da se odslej glasi:
“– zasaditev s sadno vrsto oziroma vinsko trto po inve-

sticijskem programu”.

4. člen

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

Št. 355-03/28/96
Ljubljana, dne 9. avgusta 1996.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

2843.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91, ter odločb ustavnega sodišča, št. 46/92 in
58/95) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih
funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin
(Uradni list RS, št. 29/95), ter 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na kmetijskih

zemljiščih na območju Občine Rače-Fram

1. člen

S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na
kmetijskih zemljiščih na območju Občine Rače-Fram.

2. člen

Agromelioracijski postopek se uvede na naslednjih kme-
tijskih zemljiščih:

parc.št.
k.o. Loka pri Framu
parc.št. 3, 5, 6, 7, 8, 120, 122/1, 129, 191, 193/2, 201,

202, 204, 206, 394/1, 395, 555, 568, 569, 639

k.o. Frajhajm
parc.št. 66, 74, 83/1, 87/1, 114/2, 192, 193, 194, 195,

126, 239, 242, 243, 437, 438/2, 449, 450, 451

k.o. Planica
parc.št. 48/2, 214, 219, 220/1, 221/1, 221/3, 271, 302,

303, 390/3, 393, 397, 436/1, 436/2, 451/3

k.o. Kopivnik
parc.št. 4/1, 4/2, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 477, 478

k.o. Morje
parc.št. 113/2, 114, 120, 121, 124, 125, 127, 132/1, 136

k.o. Ranče
parc.št. 366, 463, 464, 465, 466, 481, 485, 551/1, 551/2,

557, 559, 561/2

k.o. Fram
parc.št. 179, 181/2, 182/1

k.o. Podova
parc.št. 630/8

Meje območij agromelioracije so vrisane v preglednih
katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične
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dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju Kmetijski
zadrugi Rače-Fram.

Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skla-
du s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na obravna-
vanem območju agromelioracij.

3. člen

Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz

2. člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevke njihov poob-
laščenec, ali

– pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to poobla-
stijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz
2. člena te odredbe.

4. člen

Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in upo-
rabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko
pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na
podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano.

5. člen

Agromelioracije po tej odredbi obsegajo ureditev kme-
tijskih površin za obnovo trajnih nasadov po investicijskem
programu, ki zajema:

– čiščenje zaraslih površin,
– izravnavo terena,
– založno gnojenje po gnojitvenem načrtu,
– kalcifikacijo tal,
– setev travno-deteljnih mešanic,
– sanacijo posameznih izvirov vode.
Vsa agromelioracijska dela na agromelioracijskih ob-

močjih so dolžni opraviti lastniki oziroma uporabniki kme-
tijskih zemljišč, in sicer v rokih kot so določeni v investicij-
skih programih za posamezno investicijo.

Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne
opravijo predvidenih del v določenih rokih, ki izhajajo iz
investicijskga programa, odredi Upravna enota Rače-Fram,
v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih iz-
vedbo teh del na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetij-
skih zemljišč iz 2. člena te odredbe.

Investitorji morajo vsa dela opravljati tudi v skladu s
predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter
morajo zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija
opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.

6. člen

Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora
biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo
zemljišča.

Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz
2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodo-
vitnost melioriranih zemljišč.

7. člen

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

Št. 355-03-027/96
Ljubljana, dne 7. avgusta 1996.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

2844.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št.
9/90 in 5/91, ter odločb ustavnega sodišča, št. 46/92 in
58/95) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih
funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin
(Uradni list RS, št. 29/95), ter 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na kmetijskih

zemljiščih na območju Občine Izola

1. člen

S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na
kmetijskih zemljiščih na območju Občine Izola.

2. člen

Agromelioracijski postopek se uvede na naslednjih kme-
tijskih zemljiščih

v k.o. Izola:
parc.št. 3848/2, 4974/1, 4974/2, 4970/2, 4970/5, 4973,

4971, 4972, 4982-del, 4983/1-del, 4983/2-del, 5090/2, 5091,
5092, 5090/1, 5129/2, 5129/3, 5129/4, 5122, 5088/3,
5088/2-del, 5089-del, 2388/1, 2388/2, 6242-del, 6185/1,
6185/2-del, 6184/1, 6184/2, 6262/2, 6262/3-del, 6165/1,
6265/2-del, 185/1, 3187, 3188, 3172/1, 3172/2, 3170/2, 3190,
3189/1, 4366/1, 4367, 4380, 46/2, 38/1, 2605, 2609/2,
2609/3, 8039/1, 8039/2, 111/2, 9151, 7438/7, 9178/8,
9178/9, 3456, 3451/2, 3451/6, 3457, 3451/10, 3454,
2609/2-del, 2609/3-del, 8296, 8297/1, 8297/2, 8297/3,
8297/4, 8302, 8271/4, 8271/1, 8270/2, 8300, 8273, 8274,
6818/1, 7461/2, 7471, 9288/5, 9289/6, 4066/1, 4066/2, 4084,
3190, 3185, 3186, 3173, 24, 31/1, 4610/1, 4610/2, 4609/1,
9108/3, 9116/2, 9116/1, 9108/2, 2254/3, 1559, 1558/1,
1558/2, 8912/35, 8912/13, 8912/14, 8912/27, 2222/2,
2218/4, 2218/3, 240/1, 3165/1, 3165/2, 3143/1, 192/3, 193/2,
193/3, 191/1, 191/2, 204, 205/3-del, 3760/1-del, 3760/2,
3761-del, 3763/3-del, 3763/2-del, 274, 283, 293, 286/2,
299/1, 303, 304/1, 301, 302, 319/1, 319/2, 328/3, 320, 328/4,
329/4, 297/3, 321/1, 328/5, 328/6, 329/1, 329/3, 327/3, 327/2,
327/1, 327/5, 354/2, 354/1, 353/1, 353/5, 353/3, 353/7, 353/2,
353/6, 285,

v k.o. Izola II.:
parc.št. 8860/3, 5831, 2416, 2414/3, 2458/1, 2458/2,

v k.o. Lazaret:
parc.št. 4517/4, 4516, 4531/6-del, 4479, 4480/1, 4442,

4451/1, 4460, 4441/3, 4459, 4443, 4444, 4445, 4446, 4456,
4461, 4490/2, 4457, 4455/1, 4455/2, 4455/3, 4458, 4447/2,
4447/3, 4447/4, 4453, 4448/1, 4452/1, 4452/2,

v k.o. Lazaret III:
parc.št. 4526/1, 4526/2, 4527/2, 4527/3, 4527/1,

v k.o. Dvori nad Izolo:
parc.št. 1567, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1565/1,

1800, 1795/1, 1796, 2664, 2488.
Meje območij agromelioracije so vrisane v preglednih

katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične
dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju Kmetijski
Izola.
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Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skla-
du s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na obravna-
vanem območju agromelioracij.

3. člen

Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2.

člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevke njihov poob-
laščenec, ali

– pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to poobla-
stijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2.
člena te odredbe.

4. člen

Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in upo-
rabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko
pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na
podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano.

5. člen

Agromelioracije po tej odredbi obsegajo ureditev kme-
tijskih površin za obnovo trajnih nasadov po investicijskem
programu, ki zajema:

– čiščenje zaraslih površin,
– planiranje zemljišč,
– založno gnojenje po gnojitvenem načrtu,
– globoka obdelava tal.
Vsa agromelioracijska dela na agromelioracijskih ob-

močjih so dolžni opraviti lastniki oziroma uporabniki kme-

tijskih zemljišč, in sicer v rokih kot so določeni v investicij-
skih programih za posamezno investicijo.

Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne
opravijo predvidenih del v določenih rokih, ki izhajajo iz
investicijskga programa, odredi Upravna enota Izola, v skla-
du s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo teh
del na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskih zem-
ljišč iz 2. člena te odredbe.

Investitorji morajo vsa dela opravljati tudi v skladu s
predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter
morajo zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija
opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.

6. člen

Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora
biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo
zemljišča.

Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz
2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodo-
vitnost melioriranih zemljišč.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2845.

Na podlagi zakona o državni statistiki (Uradni list RS,
št. 45/95) objavlja Statistični urad Republike Slovenije

P O R O Č I L O
o gibanju plač za junij 1996

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Republiki Sloveniji za junij 1996 znaša 127.014 SIT, kar
pomeni v primerjavi z majem 1996 padec za 0,7 odstotka.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za junij 1996 znaša
116.899 SIT in je za 1,5 odstotka nižja kot v maju 1996.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje april–junij
1996 znaša 117.188 SIT.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje april–junij
1996 znaša 74.973 SIT.

Indeks povprečne bruto plače na zaposleno osebo v
Republiki Sloveniji za junij 1996 na povprečno bruto plačo
na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji za obdobje julij
1995–junij 1996, znaša 106,6.

Št. 052-35-13/96
Ljubljana, dne 19. avgusta 1996.

Statistični urad Republike
Slovenije

Tomaž Banovec l. r.
Direktor

7. člen

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

Št. 355-03-076/96
Ljubljana, dne 7. avgusta 1996.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.
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OBČINE

BLED

2846.

Na podlagi 18. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/94, 57/94, 14/95), 109. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
70/95) ter druge alinee četrtega odstavka 20. člena statuta
Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet
občine Bled po predhodnih sklepih svetov krajevnih skup-
nosti na 16. seji dne 27. junija 1996 sprejel

O D L O K
o krajevnih skupnostih v Občini Bled

1. člen

Ta odlok določa naloge, ki jih Občina Bled iz svoje
pristojnosti v skladu z drugo alineo 42. člena statuta Občine
Bled prenese na krajevne skupnosti ter na podlagi sklepov
svetov krajevnih skupnosti Bled, Boh. Bela, Gorje, Ribno in
Zasip, število članov svetov in volilne enote za prve redne
volitve v svete krajevnih skupnosti.

2. člen

Krajevne skupnosti v skladu s statutom občine, tem
odlokom in svojimi statuti izvajajo naloge:

– ki jih opravljajo samostojno v svojem imenu in za
svoj račun ter so opredeljene v statutu krajevne skupnosti;

– ki jih opravljajo iz prenesene pristojnosti v imenu in
za račun občine.

3. člen

Naloge, ki jih krajevne skupnosti opravljajo v imenu in
za račun občine, so zlasti naslednje:

– del nalog s področja gospodarskih javnih služb;
– sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zem-

ljišč za razna komunalna in druga dela s področja gospodar-
skih javnih služb;

– sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij na nji-
hovem območju, prometni ureditvi in javni razsvetljavi (sig-
nalizacija, ureditev dovozov in izvozov v naselja, omejeva-
nje hitrosti);

– dajejo predloge za pripravo letnih programov dela
občine na področju gospodarske infrastrukture;

– pripravljajo programe javnih del;
– del nalog s področja urejanja prostora in varstva oko-

lja;
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah

prostorskih planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo
območje skupnosti;

– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih plan-
skih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu
organu občine;

– del nalog s področja družbenih dejavnosti;
– sodelujejo v organih upravljanja javnih zavodov;
– sodelujejo s patronažno službo in centri za socialno

delo;
– samostojno ali v sodelovanju z društvi, šolami in

drugimi krajevnimi dejavniki nudijo pomoč pri izvajanju
kulturnih, športnih in drugih prireditev, kadar je organizator
občina;

– del nalog s področja gospodarstva;
– dajejo priporočila v zvezi z obratovalnim časom go-

stinskih obratov in trgovin;
– z raznimi akcijami v sodelovanju s TD skrbijo za

razvoj turizma v kraju;
– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kme-

tijskih zemljišč;
– dajejo mnenja k predlogom za vzdrževanje gozdnih

cest;
– opravljajo naloge s področja zaščite in reševanja, zla-

sti;
– izdelujejo načrte zaščite in reševanja na podlagi pred-

pisov in potreb občine;
– spremljajo nevarnosti in o tem obveščajo nadrejene

štabe in službe ter po potrebi prebivalstvo;
– sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in

reševanja.
Poleg naštetih nalog opravljajo krajevne skupnosti še

druge naloge, če je tako določeno z zakoni, statutom občine,
občinskimi odloki in drugimi predpisi.

Občina Bled mora pred izdajo predpisov, ki se tičejo
interesov krajevnih skupnosti, pridobiti njihovo mnenje.

4. člen

Svet Krajevne skupnosti Bled šteje devet članov.
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Bled se

oblikujejo 4 volilne enote.
1. volilna enota obsega: C. svobode št. 14, 18, 20, 22,

29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, Cesta
Gorenjskega odreda, Kidričeva c. št. 10, 10/a, 10/b, 10/c, 11,
12, 12/a 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, Mladinska c., Pod Kozar-
co, Prežihova c., Savska c., Otok.

V tej volilni enoti se voli en član sveta.
2. volilna enota obsega: Kidričeva c. št. 4, 4/a, 5, 6, 7, 8,

9, 9/a, Triglavska c. št. 8, 10, 12, 14, 16, 16/a, 18, 20, 22, 35,
37, 39, 41, 43, 47, 49, 49/a, 51, Kolodvorska ul. št. 13, 13/a,
15, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 33/a, 35, 37, 39, 45, 49, 50, 62,
64, Zupančičeva c., Za Gradom, Aljaževa c., Poljšiška c.,
Prisojna ul., Za žago, Razgledna c., Triglavska 1, 2, 2/a, 3, 4,
5, 6/a, 7, 9, 11, 13, 13/a, 15, 17, 19, 21, 21/a, 23, 25, 27, 29,
Kolodvorska ul. št. 1, 1/a, 2, 3, 3/a, 3/b, 3/c, 4, 5, 6. 7, 7/a,
7/b, 7/c, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 22, 26, 28, Rečiška c., Koroška
c., Jamova ul., Valvazorjeva ul.

V tej volilni enoti se voli dva člana sveta.
3. volilna enota obsega: Cesta svobode št. 1, 2, 3, 4, 4/a,

7, 7/a, 8, 9, 10, 11, 13, 15, Prešernova cesta, Ljubljanska
cesta št. 1, 2, 3, 3/a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13/a, 14, 15,
15/a, 18, 20, 26, 28, Ul. narodnih herojev št. 1, 3, 5, 6, 7,
Grič, Seliška c. št. 1, 4/b, Grajska cesta, Kidričeva cesta št. 1,
1/a, 1/b, 2, 3, Pod Skalo, Riklijeva cesta, Cesta v Vintgar,
Hrastova ulica, Jermanka, Na Rebri, Partizanska c., Za Pe-
covco, Poljska pot, Sebenjska c., Seliška c. št. 2, 3, 4, 4/a, 6,
7, 7/a, 8, 9, 11, Prečna ulica, Črtomirova ulica, Mladinska
cesta, Trubarjeva cesta, Cankarjeva c., Cesta svobode št. 12,
12/a, 19, 19/a, 21, 23, 27, 27/a, 27/b, Cesta v Megre, Je-
lovška c., Levstikova ul. Na jasi, Na Plani, Planinska c., Pod
stražo, Ribenska c., Selska c., Taleška c., Zagoriška c., Že-
leška c.

V tej volilni enoti se voli tri člane sveta.
4. volilna enota obsega: Jarška c., Ribenska c., Koriten-

ska c., Ljubljanska c., št. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29/a, 30,
31, 31/a, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Naselje J.
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Bernarda, Gregorčičeva ul. št. 8, 8/a, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 31/a, 31/b, 31/c, 33, 35, 35/a, 37,
37/a, 39, 41, 43, 45, 47, Finžgarjeva c. št. 6, 8, 10, 12, 14, 16,
21, 23, 23/a, 23/b, 25, 25/a 27, 27/a, 29, Pot na Lisice št. 3, 4,
5, 7, 8, 9, Gregorčičeva ul. št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 21/a, 23, 25, 30, 30/a, 32, 32/a, 34, 34/a, 49, 51,
Finžgarjeva c. št. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, Za
potokom, Gozdarska ulica, Ul. Matije Čopa, Kajuhova c.,
Kumerdejeva ul., Gradnikova c., Rožna ulica, Alpska cesta.

V tej volilni enoti se voli tri člane sveta.

5. člen

Svet Krajevne skupnosti Boh. Bela šteje pet članov.
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Boh. Bela

se oblikuje ena volilna enota, ki zajema območje naselij
Boh. Bela, Obrne, Slamniki in Kupljenik.

V volilni enoti se voli pet članov sveta Krajevne skup-
nosti Boh. Bela.

6. člen

Svet Krajevne skupnosti Gorje šteje sedem članov.
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Gorje se

oblikujejo 3 volilne enote.
1. volilna enota obsega naselja Krnica, Perniki, Radov-

na, Sp. Laze.
V tej volilni enoti se voli en član sveta Krajevne skup-

nosti Gorje.
2. volilna enota obsega naselja Zg. Gorje, Zg. Laze,

Poljšica pri Gorjah, Grabče, Mevkuš, Višelnica.
V tej volilni enoti se voli tri člane sveta Krajevne skup-

nosti Gorje.
3. volilna enota obsega naselji Sp. Gorje in Podhom.
V tej volilni enoti se voli tri člane sveta Krajevne skup-

nosti Gorje.

7. člen

Svet Krajevne skupnosti Ribno šteje sedem članov.
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Ribno se

določi ena volilna enota, ki obsega območje naselij Bodešče,
Koritno, Ribno, Selo pri Bledu.

V tej volilni enoti se voli sedem članov sveta Krajevne
skupnosti Ribno.

8. člen

Svet Krajevne skupnosti Zasip šteje pet članov.
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Zasip se

določi ena volilna enota, ki obsega območje naselja Zasip.
V tej volilni enoti se voli pet članov sveta Krajevne

skupnosti Zasip.

9. člen

Volitve v krajevne skupnosti izvajajo občinska volilna
komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.

Sedež občinske volilne komisije je na sedežu Občine
Bled, Cesta svobode 13, sedeži volilnih komisij krajevnih
skupnosti pa na sedežu krajevnih skupnosti.

10. člen

Občinska volilna komisija:
– skrbi za zakonitost volitev v svete krajevnih skup-

nosti;
– potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandi-

datov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandida-
tov;

– določa volišča;
– imenuje volilne odbore;

– ugotavlja rezultate glasovanja,
– razglaša izid volitev in daje poročila o izidu volitev;
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z

volitvami, zlasti:
– določa enotne standarde za volilni material,
– obvešča volivce,
– pripravi glasovnice;

– izdaja potrdila o izvolitvi;
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.

11. člen

Volilne komisije krajevnih skupnosti:
– opravljajo neposredno tehnično delo v zvezi z voli-

tvami, kolikor ga ne opravlja občinska volilna komisija;
– ugotavljajo izid glasovanja v krajevnih skupnostih.

12. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 014-2/96-16-03
Bled, dne 27. junija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bled
Franc Pelko l. r.

2847.

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni de-
diščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, Uradni list RS, št.
8/90, 26/92) ter pete alinee D) točke 14. člena in druge alinee
četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list
RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 16. seji dne
27. junija 1996 sprejel

O D L O K
o razglasitvi Vile Ciklama za kulturni spomenik

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Z namenom, da se ohranijo arhitektonske kvalitete stav-
be, se Vila Ciklama razglasi za kulturni spomenik.

II. OBSEG SPOMENIKA

2. člen

Vila Ciklama je bila zgrajena leta 1880 po načrtu Al-
fonza Zoisa in predstavlja eno najstarejših počitniških vil na
Bledu. Vila ima značilno dvojno leseno verando, ki se poja-
vijo v 70. letih in jih spremljamo vse do prve svetovne vojne
v raznih inačičah, med katerimi je najpogostejša oblika dvo-
nadstropna ali celo trinadstropna lesena konstrukcija, ki na-
vadno v osi stavbe členi fasado kot rizalit. Verande z dekora-
tivnimi polnili, v katerih se odražajo stilne značilnosti časa
(sprva mrežasta polnila, kasneje secesijske, vegetabilne lini-
je), predstavljajo pravo virtuoznost blejskih tesarjev, ki so
bili največkrat obnenem tudi oblikovalci. Obvezen sestavni
del počitniške vile so tudi parkovne površine z drevjem, ki
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predstavljajo kvalitetno dopolnitev ambienta kulturnega spo-
menika.

3. člen

Objekt Vila Ciklama Bled, Pod Stražo 4, stoji na parc.
št. 810/4 s pripadajočim parkom parc. št. 810/8 in 810/13,
vse k.o. Želeče in je last Perenič Kristine in Marka, Ljublja-
na, Velnarjeva 4.

III. VARSTVENI REŽIM

4. člen

Za objekt s parkovnimi površinami velja varstveni re-
žim 2. stopnje, ki določa:

– varovanje spomenika v avtentični pričevalnosti;
– dejavnost v okviru spomenika mora biti v skladu s

spomeniškim značajem le-tega;
– za vsak poseg je potrebno dovoljenje pristojne spo-

meniške službe.

IV. NADZOR

5. člen

Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika oprav-
lja Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju.

6. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne
inšpekcijske službe.

V. KAZENSKA DOLOČBA

7. člen

Nespoštovanje določb tega odloka se kaznuje v skladu
s predpisi s področja kulturne dediščine.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

8. člen

Zaznamba o kulturnem spomeniku se vpiše v zemljiško
knjigo pri obeh lastnikih iz 3. člena tega odloka.

Občinski upravni organ, pristojen za premoženjsko
pravne zadeve, predlaga vpis kulturnega spomenika v zem-
ljiško knjigo v roku treh mesecev po sprejetju odloka.

Občinski upravni organ, pristojen za kulturo, v treh
mesecih po sprejetju odloka, izda lastnikom oziroma imetni-
kom pravice uporabe kulturnega spomenika odločbo ter jih
seznani z režimi varstva.

9. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 014-2/96-17-03
Bled, dne 27. junija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bled
Franc Pelko l. r.

2848.

Na podlagi druge alinee četrtega odstavka 20. člena
statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski
svet občine Bled na 16. seji dne 27. junija 1996 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

I

S tem sklepom zemljišče, parc. št. 484/3, dvorišče v
izmeri 42 m2, k.o. Rečica, vpisano pri seznamu VI. Javno
dobro, preneha biti javno dobro in se vpiše v ustrezen zem-
ljiškoknjižni vložek.

II

Nepremičnina iz I. točke tega sklepa postane družbena
lastnina v upravljanju Občine Bled.

III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 014-3/96-3-03
Bled, dne 27. junija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bled
Franc Pelko l. r.

2849.

Na podlagi druge alinee četrtega odstavka 20. člena
statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski
svet občine Bled na 16. seji dne 27. junija 1996 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

I

S tem sklepom zemljišče, parc. št. 856/2, dvorišče v
izmeri 87 m2, k.o. Višelnica, vpisano pri seznamu VI. Javno
dobro, preneha biti javno dobro in se vpiše v ustrezen zem-
ljiškoknjižni vložek.

II

Nepremičnina iz I. točke tega sklepa postane družbena
lastnina v upravljanju Občine Bled.

III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 014-3/96-4-03
Bled, dne 27. junija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bled
Franc Pelko l. r.
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CELJE

2850.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko pre-
čiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam

S K L E P
o objavi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih

zemljišč v Mestni občini Celje

Objavljam odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč v Mestni občini Celje, ki ga je Občinski svet mestne
občine Celje sprejel na seji dne 2. julija 1996.

Celje, dne 2. julija 1996.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zem-
ljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84) ter na podlagi 17. in
76. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
41/95) je Občinski svet mestne občine Celje na 22. seji dne
2. 7. 1996 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

1. člen

V Mestni občini Celje se plačuje za uporabo stavbnih
zemljišč, ki so po prostorskih sestavinah srednjeročnega druž-
benega plana Mestne občine Celje določena kot stavbna
zemljišča in na območjih določenih s tem odlokom, nadome-
stilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nado-
mestilo).

2. člen

Plačila nadomestila je oproščen občan, katerega skupni
dohodek v preteklem letu ni presegal zneska povprečne letne
bruto zajamčene plače v RS, oziroma skupni dohodki vseh
družinskih članov, ki živijo z zavezancem v skupnem gospo-
dinjstvu, niso presegli na družinskega člana v preteklem letu
povprečne letno bruto zajamčene plače v RS.

Občanu, ki organizirano vlaga lastna sredstva v izgrad-
njo objektov komunalne infrastrukture, ki se gradijo na pod-
lagi veljavnih upravnih dovoljenj, se prizna delna oprostitev
nadomestila za čas pet let, tako da se pri vrednotenju komu-
nalne opremeljenosti stavbnega zemljišča upošteva komu-
nalna opremljenost pred vlaganjem zavezanca.

Zavezanec uveljavlja oprostitev plačila nadomestila iz
prvega odstavka tega člena z vlogo, ki jo vloži pri davčnem
organu skupaj z dokazili do 31. 1. za tekoče leto.

Oprostitev iz drugega odstavka tega člena uveljavlja
zavezanec z vlogo, ki jo vloži pri davčnem organu skupaj z
dokazili do konca leta, v katerem so nastali pogoji za opro-
stitev.

Petletna doba delne oprostitve nadomestila začne teči
1. januarja naslednjega leta po preteku leta, v katerem je
zavezanec vlagal.

3. člen

Zavezanec za nadomestilo je lastnik, imetnik pravice
uporabe ali drug neposredni uporabnik stavbnega zemljišča,
stavbe ali dela stavbe (najemnik, zakupnik, uživalec).

4. člen

Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega
stavbnega zemljišča.

I. ZAZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE

Zazidano stavbno zemljišče je zemljišče na katerem
stoji objekt (stavbišče) in zemljišče, ki je potrebno za njego-
vo redno rabo.

Za določitev površine za odmero nadomestila za zazi-
dano stavbno zemljišče se upošteva:

1. pri stanovanjskih prostorih površina stanovanjskih
prostorov (vključujoč vse pomožne in tehnične prostore)
ugotovljena po določilih Stanovanjskega zakona ter tlorisna
površina prostostoječih garaž,

2. pri poslovnih prostorih etažna površina poslovnega
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s
poslovnim prostorom.

Poleg površin iz drugega odstavka tega člena se šteje-
jo za določitev nadomestila kot zazidana stavbna zemljišča
tudi:

– površine nepokritih skladišč, internih parkirišč,
– površine namenjene začasnim in trajnim odlagališčem

odpadkov,
– površine namenjene delavnicam na prostem,
– odprte športno-rekreativne površine namenjene pri-

dobitni dejavnosti,
– kamnolomi in peskokopi,
– javne površine namenjene trajni ali začasni pridobitni

dejavnosti: gostinski vrtovi, kioski in samostojne stojnice,
zabavne prireditve, razstave in sejmi za gospodarske name-
ne, vodne in obvodne površine.

Za določitev nadomestila za uporabo javnih površin se
upošteva velikost površin po določilih odloka o komunalnih
taksah v Mestni občini Celje oziroma po določilih ustrezne
pogodbe za uporabo javnih površin.

II. NEZAZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE

Nezazidano stavbno zemljišče po tem odloku je vsako
nezazidano zemljišče, ki je po prostorsko izvedbenih načrtih
opredeljeno kot stavbno zemljišče.

5. člen

Pri določitvi območij, kjer se plačuje nadomestilo, so
upoštevani sledeči kriteriji:

– splošna opremljenost s komunalno infrastrukturo,
– funkcionalna ugodnost lokacije stavbnega zemljišča,
– ustrezna namenska raba po prostorsko izvedbenih

aktih,
– gostota javnih funkcij in poslovnih dejavnosti.

6. člen

Območja stavbnih zemljišč

Območja na katerih se plačuje nadomestilo:
I. območje:
V to območje se uvrščajo stavbna zemljišča:
– v ožjem mestnem središču,
– v strnjenih naseljih na širšem območju mesta (naselja

mestnega značaja),
– v strnjenih naseljih ob mestnih vpadnicah.
II. območje:
V to območje se uvrščajo stavbna zemljišča namenjena

gospodarski rabi z močno razvito prometno in komunalno
infrastrukturo.

III. območje:
V to območje se uvrščajo pretežno zazidana stavbna

zemljišča na obrobju mesta ter manjša lokalna naselja.
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IV. območje:
V to območje se uvrščajo vsa ostala stavbna zemljišča

na območju Mestne občine Celje, ki so opremljena z vodo-
vodom, električnim omrežjem in cesto.

Posebno pridobitno območje:
Posebno pridobitno območje je opredeljeno kot območ-

je znotraj I. in III. območja, ki zaradi svoje lokacije nudi
posebne ugodnosti za pridobivanje prihodka dejavnostim, ki
so navedene v 10. členu tega odloka v skupini A.

V posebno pridobitno območje se uvrščajo:
– del starega mestnega jedra – celotne oziroma del ulic

in trgov: Stanetova, Lilekova, Linhartova, Miklošičeva, Koc-
bekova, Gledališka, Gledališki trg, Cankarjeva, Aškerčeva,
Vodnikova, Gubčeva, Krekov trg, Prešernova, Glavni trg,
Trg Celjskih knezov, Gregorčičeva;

– Mariborska cesta (od h.štev. 1 do nadvoza čez avtoce-
sto);

– Ljubljanska cesta (od centra mesta do vključno kri-
žišča s Čopovo).

7. člen

Meje območij iz prejšnjega člena so razvidne iz grafič-
nih kart v merilu 1:5000 ter opisa območij po ulicah in
naselij, ki sta sestavni del tega odloka.

Grafični in opisni prikazi območij iz prvega odstavka
tega člena so na vpogled pri Davčnem uradu Celje in pri
strokovni službi Sklada stavbnih zemljišč občine Celje.

8. člen

Za določitev višine nadomestila se upoštevajo nasled-
nja merila:

1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami (v nadaljevanju: komunalna
opremljenost),

2. lega in namembnost rabe stavbnih zemljišč,
3. izjemne ugodnosti lokacije v zvezi s pridobivanjem

dohodkov.
Vrednotenje meril se opravi z metodo točkovanja.

9. člen

Točkovanje komunalne opremljenosti

Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami skupne in individualne rabe se
ovrednoti z naslednjim številom točk:

Vrsta opremljenosti Število točk ne glede
na lego in namemb.
stavbnih zemljišč

Opremljenost s cestami
– makadamska ureditev cestišča 3
– sodobno opremljeno cestišče 15
Opremljenost s parkirišči
– obcestna parkirišča 3
– urejena neplačljiva parkirišča 10
Opremljenost z zelenimi površinami 2
Javna razsvetljava dostopnih javnih cest 4
Opremljenost s kanalizacijo 5
Opremljenost z vodovodom 5
Opremljenost s plinovodom 4
Opremljenost s toplovodom 5
Opremljenost s elektriko 4
Opremljenost s PTT 3
Opremljenost s kabelsko inf. sistemom 3
Opremljenost z ind. tirno mrežo 15

Pri komunalni opremljenosti stavbnega zemljišča se
upoštevajo dejanske možnosti priključitve na te naprave.

10. člen

Točkovanje lege glede na namembnost
stavbnega zemljišča

Lega stavbnega zemljišča se določa po območjih iz
6. člena tega odloka. Pri vrednotenju lege se upošteva na-
membnost stavbnega zemljišča.

Po namembnosti se stavbna zemljišča uvrstijo v nasled-
nje skupine:

A. Stavbna zemljišča za poslovne namene in storitveno
dejavnost: trgovina na veliko, zunanja trgovina, servisne
storitve, finančne, tehnične in poslovne storitve (bančništvo,
zavarovalništvo, storitve na področju prometa, razen javnih
skladišč, projektiranje, geološko raziskovanje, poslovne sto-
ritve, ekonomske in tehnične storitve), časopisna in RTV
dejavnost, trgovina na drobno, turizem, gostinstvo, advokat-
ske pisarne, zasebne zdravstvene ustanove, zasebne veteri-
narske ustanove,

B. Stavbna zemljišča za gospodarske namene in gospo-
darske javne službe: industrija in rudarstvo, kmetijska pro-
izvodnja in ribištvo, gradbeništvo, transportna in skladiščna
dejavnost, proizvodna obrt, železniški promet, javni primest-
ni in medmestni prevoz potnikov, pošta, telekomunikacije,
stanovanjsko-komunalna dejavnost in urejanje naselja in pro-
stora, elektrogospodarstvo,

C. Stavbna zemljišča za javno upravo in družbene de-
javnosti in osebne storitve: javna uprava, politične organiza-
cije, društva, izobraževanje, vrtci, zdravstvene ustanove jav-
nega značaja, veterinarske in kmetijske storitve javnega
značaja, znanstvenoraziskovalna dejavnost, šport in rekrea-
cija, kulturno-umetniška dejavnost, socialne ustanove, oseb-
ne storitve, kot jih opredeljuje zakon o prometnem davku,

D. Stavbna zemljišča za stanovanjske namene: večsta-
novanjski objekti, individualni stanovanjski objekti za trajno
ali občasno uporabo, samski domovi, dijaški domovi, domo-
vi za ostarele občane.

Točkovanje lege glede na namembnost stavbnega zem-
ljišča je za določitev nadomestila sledeče:

Namembnost Območje
I II III IV PPO*

A. Za poslovne namene
in storitveno dejavnost 100 70 25 10 125
B. Za gospodarske
namene in javne službe 70 50 20 11 –
C. Za javno upravo
in družbene dejavnosti 12 8 5 3 –
D. Za stanovanjske
namene 12 5 8 3 –
Uporaba javnih površin
– gostinski vrtovi, 5 5 2 – 7
– kioski in samostojne
stojnice, 3 3 1 – 4
– zabavne prireditve,
razstave in sejmi za
gosp. namene ter vodne
in obvodne površine 2 2 1 – 3

*PPO-posebno pridobitno območje

11. člen

Pri vrednotenju nadomestila za nezazidano stavbno
zemljišče, se seštevek točk, ugotovljenih po merilih iz 9. in
10. člena tega odloka zmanjša s količnikom 0,25, za nezazi-
dana stavbna zemljišča na 1. in 2. območju ter na posebnem
pridobitnem območju pa s količnikom 0,50.
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12. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila na območju
Mestne občine Celje znaša:

1. za stavbna zemljišča, ki so v 10. členu tega odloka po
namebnosti razvrščena v skupini C in D 0,138 SIT na m2,

2. za stavbna zemljišča, ki so v 10. členu tega odloka po
namembnosti razvrščena v skupini A in B ter za uporabo
javnih površin 0,135 SIT na m2.

Vrednost točke se letno valorizira s količnikom, ugo-
tovljenim na podlagi indeksa cen na drobno v RS za obdobje
prvih devetih mesecev leta, v primerjavi z enakim obdobjem
preteklega leta.

Višino valorizacije vrednosti točke določi do konca leta
za naslednje leto s sklepom občinski svet Mestne občine
Celje.

13. člen

Mesečna višina nadomestila se določi, kot zmnožek:
– skupnega števila točk, ugotovljenih po merilih iz 9.,

10. in 11. člena tega odloka,
– površine ugotovljene v skladu s 4. členom tega odlo-

ka in
– vrednosti točke za izračun nadomestila določene v

skladu s 12. členom tega odloka.
Za uporabo javnih površin se določi višina nadomesti-

la, kot zmnožek:
– skupnega števila točk, ugotovljenih po merilih iz 9. in

10. člena tega odloka,
– velikosti uporabljene površine, ugotovljene v skladu

z zadnjim odstavkom 4. člena tega odloka,
– vrednosti točke za izračun nadomestila določene v

skladu s 12. členom tega odloka in
– števila dni uporabe stavbnega zemljišča.

14. člen

Za odmero, pobiranje, izterjavo, nadziranje in evidenti-
ranje plačevanja nadomestila je pristojna davčna služba.

Odmerjanje, obračunavanje, pobiranje, nadziranje in
izterjava se opravlja v skladu z zakonom o davčni službi in
zakonom o davčnem postopku.

15. člen

Nadomestilo se zavezancu odmeri na podlagi podatkov
o zavezancu in stavbnemu zemljišču, ki jih posreduje Davč-
nemu uradu Celje Sklad stavbnih zemljišč občine Celje.

Podatke o zavezancih in stavbnem zemljišču pridobiva
Sklad stavbnih zemljišč iz uradnih evidenc ter na podlagi
prijav zavezancev nadomestila.

Sklad stavbnih zemljišč je dolžan davčnemu organu
sproti oziroma najpozneje do zadnjega dne v mesecu za
pretekli mesec posredovati podatke o spremembah, ki vpli-
vajo na višino nadomestila.

16. člen

Zavezanec za nadomestilo mora vložiti prijavo nado-
mestila v petnajstih dneh od nastanka obveznosti (ko posta-
ne lastnik, imetnik pravice uporabe ali drug neposredni upo-
rabnik stavbnega zemljišča) pri Davčni upravi Celje.

V roku iz prejšnjega odstavka je zavezanec dolžan na-
povedati tudi vse spremembe (prenehanje obveznosti, spre-
mebe lastnika oziroma neposrednega uporabnika), ki vpliva-
jo na višino obveznosti nadomestila.

Prijava mora vsebovati podatke za odmero nadomesti-
la. Podatki v prijavi morajo biti resnični.

17. člen

Nadomestilo odmeri davčni organ zavezancu z odločbo
naprej za odmerno leto in se plačuje v trimesečnih obrokih,
oziroma polletnih obrokih, če znesek odmerjenega nadome-
stila ne presega zneska, kot ga določa za plačevanje davka
od premoženja zakon o davčnem postopku.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je dolžan
plačati zavezanec nadomestilo za uporabo javnih površin, ki
traja manj kot tri mesece v letu, v tridesetih dneh po izdaji
odmerne odločbe.

Do izdaje odmerne odločbe za tekoče leto plačujejo za-
vezanci akontacijo nadomestila po odmerni odločbi pretekle-
ga leta, valorizirani s koeficientom porasta vrednosti točke.

18. člen

Nastanek, spremembe in prenehanje obveznosti se pri
odmeri nadomestila upošteva od prvega dne naslednjega
meseca po preteku meseca, v katerem je obveznost nastala
oziroma prenehala ali je prišlo do spremembe.

Nastanek in prenehanje obveznosti za uporabo javnih
površin, se pri odmeri nadomestila upošteva z dnem, ko je
obveznost nastala in z dnem, ko je obveznost prenehala.

19. člen

O odlogu in obročnem odplačevanju nadomestila za
pravne osebe odloča na podlagi vloge zavezanca in mnenja
strokovne službe Sklada stavbnih zemljišč občine Celje, ob-
činski svet Mestne občine Celje.

Vlogo za odlog in obročno plačevanje nadomestila vlo-
ži zavezanec pri Davčnem uradu Celje.

20. člen

Z denarno kaznijo od 400.000 do 1,200.000 SIT se kaz-
nuje za prekršek pravna oseba ali zasebnik, če ne vloži prijave
za nadomestilo (prvi in drugi odstavek 16. člena) ali če v
prijavi izkaže neresnične podatke (tretji odstavek 16. člena).

Z denarno kaznijo od 40.000 do 120.000 SIT se kaznu-
je tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori preklršek iz
prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 40.000 do 120.000 SIT se kaznu-
je fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.

21. člen

Do uskladitve površin stabnih zemljišč po tem odloku
bodo upoštevane površine stavbnega zemljišča, ki so bile
podlaga za določitev nadomestila po odloku o nadomestilu
objavljenem v Uradni list SRS, št. 2/85, 20/85, 43/85, 46/86,
19/88, 24/89, 22/96.

Pri določitvi števila točk po 9. členu tega odloka se
upoštevajo točke za CATV z dnem uveljavitve odloka o
gospodarski javni službi za kabelsko informacijski sistem.

22. člen

Ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o nado-
mestilu stavbnega zemljišča občine Celje (Uradni list SRS,
št. 2/85, 20/85, 43/85, 46/86, 19/88, 24/89, 22/96) za območ-
je Mestne občine Celje.

23. člen

Ta odlok prične veljati v roku osmih dni po objavi v
Uradnem listu. Določbe tega odloka, ki se nanašajo na od-
mero nadomestila stavbnih zemljišč, ki so v 10. členu tega
odloka razvrščena po namembnosti v skupini D se uporab-
ljajo od 1. 1. 1997, za vsa ostala stavbna zemljišča pa od
prvega dne naslednjega meseca po uveljavitvi odloka.
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Št. 420A-1/83
Celje, dne 2. julija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

2851.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko pre-
čiščeno besedilo – (Uradni list Republike Slovenije, št. 66/95
in 1/96) izdajam

S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o

ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Celje

Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o ureditvi cestnega prometa v naseljih občine Celje, ki ga je
Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 4. julija
1996.

Celje, dne 4. julija 1996.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

Na podlagi 8.,9. in 163. člen zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84 in 29/86 ter Uradni
list RS, št. 1/91-I), 10. in 12. člen zakona o cestah (Uradni
list SRS, št. 2/88 pr.b.), 3. in 25. člen zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni
list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93), 3. člena pravilnika o
neprometnih znakih (Uradni list SRS, št. 17/82 in 22/84) ter
17. in 1.odstavka 76. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet mestne občine
Celje seji dne 4. 7. 1996, sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi

cestnega prometa v naseljih Občine Celje

1. člen

Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“V mestu Celje je prepovedan promet z vozili v delu

Prešernove ulice od križišča s Savinovo ulico do Krekovega
trga, delu Stanetove ulice (od križišča z Miklošičevo ulico do
Prešernove ulice), delu Lilekove ulice, delu Gubčeve ulice, na
Krekovem trgu (od križišča s Razlagovo ulico do Prešernove),
Savinovi ulici, Linhartovi ulici in na Glavnem trgu.”

2. člen

Besedilo 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Lastniki stanovanjskih hiš ter lastniki stanovanj in

lokalov v objektih so dolžni v dolžini zgradb in zazidanih in
nezazidanih stavbnih zemljišč, ki jih imajo v lasti:

1. čistiti sneg s pločnikov in javnih hodnikov,
2. odstranjevati s streh in žlebov ledene sveče, ki ogro-

žajo javni promet,

3. posipati pločnike in javne hodnike ob poledici.
Pločnike ob javnih cestah oziroma ulicah, ki mejijo na

nezazidana stavbna zemljišča ali vrtove, so dolžni čistiti
njihovi lastniki.

Dolžnost izvajanja zimske službe iz prejšnjega odstav-
ka lahko lastniki s pogodbo prenesejo na druge izvajalce.

V letnem planu zimske službe iz 50. člena se določi, v
skladu s sprejetim minimalnim obsegom zimske službe, tra-
se in dolžine pločnikov, na katerih bo v tekočem letu izvajal
zimsko službo pogodbeni izvajalec iz 51. člena odloka. Iz-
vleček iz plana zimske službe, ki se nanaša na čiščenje
pločnikov, mora občinski upravni organ pristojen za promet
objaviti v sredstvih javnega obveščanja.”

3. člen

Izvedba prometnega režima v Kocenovi ulici je pogoje-
na z ukrepi pri rušenju objekta na zemljišču v lasti Aera.

4. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 01200-3/92-7
Celje, dne 2. julija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

2852.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko pre-
čiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam

S K L E P
o objavi odloka o organiziranosti in izvajanju lokalne

javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi

varstva zraka na območju Mestne občine Celje

Objavljam odlok o organiziranosti in izvajanju lokalne
javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje ku-
rilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zra-
ka na območju Mestne občine Celje, ki ga je Občinski svet
mestne občine Celje sprejel na seji dne 4. julija 1996.

Celje, dne 4. julija 1996.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

Na podlagi 6. in 32. člena zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 7. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v občini Celje (Uradni list RS,
št. 30/94) in 17. in 53. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet mestne občine
Celje dne 4. 7. 1996 sprejel
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O D L O K
o organiziranosti in izvajanju lokalne javne službe za

pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva

zraka na območju Mestne občine Celje

I.  SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom Občinski svet Mestne občine Celje
določa:

1. dejavnost, ki je predmet gospodarske javne službe;
2. območje izvajanja gospodarske javne službe;
3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
4. javna pooblastila koncesionarju;
5. splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne

službe;
6. začetek in čas trajanja koncesije;
7. način financiranja javne službe;
8. nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe;
9. prenehanje koncesijskega razmerja;
10. organ, ki opravi izbor koncesionarja;
11. organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske

pogodbe;

II. PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

2. člen

Opravljanje dimnikarske dejavnosti, ki je predmet po-
delitve koncesije po tem odloku, se izvaja kot obvezna lokal-
na javna služba.

Izvajanje dimnikarske službe se zagotavlja na nasled-
njih napravah:

– male in srednje kurilne naprave na vsa goriva, kot jih
določa uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav
(Uradni list RS, št. 73/93;

– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem
kurilnih naprav (npr. naprave za pripravo goriva,naprave za
odvod ostankov zgorevanja);

– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so ku-
rilne naprave;

Koncesionar bo v zvezi s pravico do izvajanja dimni-
karske dejavnosti opravljal:

– preglede (prve, občasne in letne) in izdelal strokovna
mnenja o skladnosti izvedbe s projektom in predpisi naprav
iz 2. odstavka tega člena;

– vodenje evidenc (kataster) o teh napravah;
– meritve (prve, občasne in letne) emisij škodljivih

snovi, ki onesnažujejo zrak iz naprav navedenih v drugem
odstavku tega člena;

– vodenje evidenc (kataster) virov onesnaževanja
zraka;

– izdajanje soglasij k uporabi novih in rekonstrukciji
obstoječih kurilnih naprav.

– čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napra-
vah in izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih
plinov in veznih elementih.

III.  OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE

3. člen

Dejavnost gospodarske javne službe, ki je predmet po-
delitve koncesije po tem odloku, je opravljanje dimnikarske
službe na območju celotne Mestne občine Celje.

Za območje Mestne občine Celje se podeli le ena kon-
cesija.

IV.  NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

4. člen

Koncesionar zagotavlja sredstva za opravljanje javne
gospodarske službe iz cene storitev dimnikarske službe, ki
jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev.

Cenik storitev mora koncesionar predložiti pri vsaki
spremembi Mestni občini Celje. Soglasje k predloženi ceni
da organ, ki je po zakonu pristojen za potrjevanje cen gospo-
darskih javnih služb.

Koncesionar je odgovoren tudi za škodo, ki jo pri oprav-
ljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri
njem zaposleni delavci uporabnikom ali drugim osebam.

V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI
KONCESIONAR

5. člen

Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati
naslednje pogoje:

– da je pravna oseba,vpisana v sodni register ali samo-
stojni podjetnik prijavljen pri ustrezni davčni upravi v Re-
publiki Sloveniji;

– da je registriran za opravljanje dejavnosti;
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnega kadra

za opravljanje koncesionarske dejavnosti;
– da je ustrezno tehnično opremljen za izvajanje kon-

cesije;
– da predloži reference o dosedanjem delu.

VI. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU

6. člen

Na območju Mestne občine Celje je koncesionar iz-
ključni izvajalec dimnikarske službe s pravico zaračunava-
nja plačil za storitve dimnikarske službe.

VII. POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE GOSPODARSKE
SLUŽBE

7. člen

Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitet-

no opravljanje koncesionirane dejavnosti;
– da opravlja storitve v skladu s cenami, katere potrjuje

pristojni občinski upravni organ;
– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in

za izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev;
– da na zahtevo koncendenta ali pristojne inšpekcije

omogoči strokovni in finančni nadzor in nadzor nad zakoni-
tostjo dela;

– da redno predloži mestni občini letna poročila o revi-
ziji poslovanja;

– da upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in
druge standarde za opravljanje koncesije.

– da zagotovi pogoje za vodenje katastra emisije ško-
dljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz malih in srednjih kuril-
nih naprav v skladu s predpisi;

– da zagotovi pravočasna letna poročila o meritvah
emisij iz kurilnih naprav, ki z obratovanjem onesnažujejo
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zrak in o tem redno obvešča občinski upravni organ pristojen
za okolje in pristojne inšpekcijske službe.

VIII. RAZPIS IN IZBOR

8. člen

Javni razpis za pridobitev koncesionarjev objavi Služba
za komunalno gospodarstvo Mestne občine Celje v Uradnem
listu RS.

9. člen

Javni razpis traja od dneva objave do poteka razpisnega
roka.

Javni razpis obvezno vsebuje:
– predmet koncesije;
– pogoje za koncesijo;
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
– elemente, ki jih mora vsebovati prijava na razpis;
– pričetek in trajanje koncesije;
– rok za predložitev prijav;
– rok za izbor koncesionarja;
– merila in postopek za izbor koncesionarja;
– navedbo prednostnih meril, ki bodo vplivala na izbor;
– rok, v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izboru;
– odgovorno osebo za dajanje informacij med razpisom;
– plačilo minimalne odškodnine za pridobitev koncesije.

10. člen

Javni razpis je veljaven, tudi če se nanj prijavi samo en
ponudnik.

Razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni
predložena nobena prijava in če posamezen, v razpisu zahte-
van pogoj, ni vsebovan v nobeni od pravočasno prispelih
prijav.

Prijava je neveljavna, če ne vsebuje vseh v razpisu
določenih sestavin in če ni prispela v razpisanem roku.

Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi najkasneje v
30 dneh po izteku razpisnega roka neuspelega razpisa.

11. člen

O izbiri koncesionarja odloči pristojni upravni organ
Mestne občine Celje z upravno odločbo.

12. člen

Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesio-
narjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v skla-
du z zakonom.

Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta žu-
pan Mestne občine Celje.

IX. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

13. člen

Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe in traja pet let.

Koncesijska pogodba se po njenem preteku lahko po-
daljša oziroma ima koncesionar pri ponovnem sklepanju
pogodbe o koncesiji prednost.

X. PLAČILO ZA KONCESIJO

14. člen

Plačilo oziroma odškodnina za koncesijo se podrobneje
določi s koncesijsko pogodbo.

Prihodki iz prejšnega odstavka tega člena so vir občin-
skega proračuna.

XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

15. člen

Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojni
upravni organ Mestne občine Celje, kateremu mora konce-
sionar, kadarkoli med delovnim časom, dovoliti vpogled v
poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem dimnikar-
ske službe. Podatke o poslovanju morajo delavci, ki izvajajo
nadzor obravnavati kot poslovno tajnost.

XII. RAZLOGI IN NAČIN PRENEHANJA KONCESIJE

16. člen

Koncesija preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zako-

nom;
2. z odkupom koncesije;
3. z odvzemom koncesije;
4. v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.

17. člen

Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za kate-
rega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji,
navedenimi v pogodbi, ne podaljšata.

Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni roki in druge
medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju
pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.

18. člen

Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo, ne
glede na določila pogodbe:

– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v
za to določenem roku,

– zaradi opravljenih in dokumentiranih primerov neu-
činkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja,

– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot koncesija,

– v primeru stečaja koncesionarja.
V teh primerih lahko koncedent prevzame koncesijo,

povrniti pa mora koncesionarju morebitno vložena sredstva.

19. člen

Z odkupom preneha koncesijsko razmerje, tako da kon-
cesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet kon-
cesije, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave, ki jih
je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Pogoji odkupa se
določijo s koncesijsko pogodbo

XIII. PRAVICE KONCEDENTA

20. člen

Koncedent ima poleg pravic, ki izhajajo iz zakona in
tega odloka tudi naslednje pravice:

– določiti načine zbiranja podatkov za vodenje katastra
emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz kurilnih na-
prav;

XIV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPORABNIKOV

21. člen

Uporabniki teh storitev imajo naslednje pravice in ob-
veznosti:
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– pravico do pismene prijave na pristojne organe, če so
kršene pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, svet upo-
rabnikov javnih služb)

– redno plačevati dimnikarske storitve,
– dovoliti prost vstop do naprav iz 2. člena tega odloka

in tudi prost vstop v prostore, kjer so te naprave nameščene;
– obvestiti izvajalca dimnikarske službe o vsaki spre-

membi na napravah in uporabi vrste goriva, ki ima posledico
spremembo emisij v zrak.

XV. VELJAVNOST KONCESIJSKEGA AKTA

22. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o
opravljanju dimnikarskih storitev (Uradni list SRS, št. 43/89).

23. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 35400/1/96
Celje, dne 4. julija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

2853.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko pre-
čiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam

S K L E P
o objavi odloka o načinu izvajanja gospodarske javne
službe na področju gospodarjenja z javnimi objekti

v Mestni občini Celje

Objavljam odlok o načinu izvajanja gospodarske javne
službe na področju gospodarjenja z javnimi objekti v Mestni
občini Celje, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje
sprejel na seji dne 4. julija 1996.

Celje, dne 4. julija 1996.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

Na podlagi 4. člena odloka o gospodarskih javnih služ-
bah v občini Celje (Uradni list RS, št. 30/94) ter v skladu s
3. in 7. členom zakona o gospodarskih javnih službah (Urad-
ni list RS, št. 32/93), je Občinski svet mestne občine Celje v
skladu s 53. členom statuta Mestne občine Celje, na zaseda-
nju dne 4. 7. 1996 sprejel

O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe na

področju gospodarjenja z javnimi objekti v Mestni
občini Celje

1. člen

S tem odlokom se določa lokalna javna infrastruktura,
vsebina ter organizacijska in prostorska zasnova izvajanja

gospodarske javne službe, ki je splošnega pomena za Mest-
no občino Celje na področju gospodarjenja z javnimi objek-
ti. Določajo se pogoji in postopek za predajo javne službe v
izvajanje, pravice in obveznosti uporabnikov storitev, viri
financiranja, nadzor nad izvajanjem ter drugo, kar je za
normalno izvajanje te javne službe potrebno.

2. člen

Gospodarjenje z javnimi objekti je organizirana, načr-
tovana in nadzorovana dejavnost upravljanja, vodenja in
vzdrževanja javnih objektov Mestne občine Celje, določenih
s tem odlokom.

3. člen

Upravljanje, vodenje in vzdrževanje javnih objektov
zajema predvsem naslednje vrste in obseg dejavnosti:

– gospodarjenje z objekti (vzdrževanje,varovanje,oskr-
bovanje,čiščenje, … itd.),

– zagotavljanje funkcioniranja objektov,
– dajanje v najem oziroma v zakup dele objektov, ki

niso neposredno vezani na osnovno funkcijo objektov (go-
stinstvo, ...itd.),

– določanje letnih planov rabe in urnik prireditev,
– izvajanje vseh predpisov s sanitarno tehničnega po-

dročja, požarnega varstva, varstva pri delu, javne varnos-
ti, ... itd.,

– obvezno zavarovanje objektov za primere požara, po-
škodb zaradi snega, poplav in drugo glede na namen rabe
objektov in realnost škodnih primerov in

– druge dejavnosti, povezane s funkcijo gospodarjenja.

4. člen

Gospodarjenje z javnimi objekti po tem odloku zajema
javne objekte, ki so našteti v posebnem spisku, ki je sestavni
del tega odloka.

Seznam objektov v navedenem spisku se sprejema s
posebnim sklepom občinskega sveta, kakor tudi vse dopolni-
tve oziroma spremembe le-tega.

5. člen

Javna infrastruktura iz 4. člena, je lastnina Mestne obči-
ne Celje in je namenjena za izvajanje kulturne ali rekreacij-
ske ali športne dejavnosti.

6. člen

Izvajanje gospodarske javne službe gospodarjenje z jav-
nimi objekti se zagotavlja s podeljevanjem koncesij na pod-
lagi tega odloka in koncesijske pogodbe.

Posamezni objekt ali kompleks objektov in 4. člena
tega odloka lahko prevzame v upravljanje le en koncesionar,
oziroma se podeli le ena koncesija.

7. člen

Koncesija se podeli za dobo petih let, razen če se zaradi
ekonomskega izračuna potrebnih vlaganj v posamezen ob-
jekt, v javnem razpisu ne določi daljše obdobje.

Koncesionarji nimajo javnih pooblastil.

8. člen

Koncesionarje za izvajanje posamezne gospodarske jav-
ne službe bo mestna občina izbirala z javnim razpisom.

9. člen

Javni razpis mora vsebovati:
– obseg in vsebino gospodarske javne službe, ki se daje

v izvajanje s podeljevanjem koncesije,
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– minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje za
pridobitev koncesije;

– elaborate in druga gradiva, ki jih mora ponudnik pred-
ložiti (poslovni načrt, razvojni načrt, ... ipd.),

– višino in način položitve varščine za kvalitetno izva-
janje gospodarske javne službe,

– letno plačilo odškodnine za koncesijo,
– rok in način prijave ter naslov,
– kriterije za izbiro koncesionarjev ter organ, ki jih bo

izbral in
– kontaktno osebo in kje so na voljo potrebna gradiva

ter informacije.

10. člen

O izbiri med prijavljenimi kandidati, v upravnem po-
stopku odloča Komunalna direkcija Mestne občine Celje.

V postopku izbire koncesionarjev se upoštevajo pred-
vsem naslednji kriteriji:

– dokazila o izpolnjevanju minimalnih pogojev v zvezi
z opravljanjem ponujene dejavnosti,

– kvaliteta in realnost predloženega poslovnega načrta
ter razvojnega programa (ciljev),

– dosedanje reference kandidata in
– višina odškodnine za koncesijo.
Organ, pristojen za izbiro, lahko v postopku izbire od-

loči, da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov. Ob
tem lahko določi, da se razpis ponovi, ali, da se s ponovnim
razpisom počaka za določen ali nedoločen čas.

11. člen

O eventualnih pritožbah prijavljenih kandidatov odloča
v upravnem postopku župan Mestne občine Celje. Njegova
odločitev je dokončna.

12. člen

Za podpis koncesijskih pogodb je pooblaščen župan
Mestne občine Celje.

13. člen

Za zavarovanje kvalitetnega in popolnega izvajanja gos-
podarske javne službe mora koncesionar po dokončnosti
odločbe o izbiri in pred podpisom koncesijske pogodbe,
položiti varščino na žiro račun Mestne občine Celje – pod-
partija “varščina za koncesije” v višini, ki je bila razpisana.
Plačilo varščine je pogoj za sklenitev koncesijske pogodbe.

Rok za položitev varščine določa odločba o izbiri in ne
sme biti krajši kot petnajst dni od njene vročitve.

Če izbrani koncesionar v določenem roku ne vplača
varščine, je odločba neveljavna. Koncesionar je v tem prime-
ru dolžan Mestni občini Celje poravnati vso povzročeno
škodo.

V primerih iz prejšnjega odstavka pooblaščeni upravni
organ, pristojen za izbiro, odloči ali bo ponovljen postopek
javnega razpisa ali pa bo koncesija podeljena naslednjemu
najboljšemu iz že opravljenega razpisa.

14. člen

Varščina se ne vrača koncesionarju.

15. člen

Koncesijsko razmerje preneha na način, ki ga določa
zakon.

Odkup in prevzem koncesije sta možna v obsegu, na
način in pod pogoji, ki jih določa koncesijska pogodba. O
odkupu in prevzemu koncesije odloča Občinski svet mestne
občine Celje na predlog pooblaščenega upravnega organa,

pristojnega za izbiro, ki tudi določi pogoje za odvzem kon-
cesije.

O odvzemu odloča Komunalna direkcija Mestne občine
Celje. O ugovoru zoper odločbo odloča župan Mestne obči-
ne Celje.

16. člen

Občina bo izročila koncesionarju objekte v celoti in z
vsemi pritiklinami. Koncesionar pa prevzema gospodarjenje
s temi objekti v skladu s koncesijsko pogodbo.

Koncesionar mora zagotoviti normalno rabo objektov v
skladu z letnim planom rabe in urnikom prireditev.

V primeru višje sile bo občina pomagala odstranjevati
eventuelne posledice v okviru svojih finančnih in drugih
možnosti.

17. člen

Kriteriji za izbor za podelitev koncesije so naslednji:
– da so kandidati registrirani za izvajanje razpisane de-

javnosti in da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja
pristojnih organov,

– da predložijo dokazila, reference, ... ipd., ki potrjuje-
jo, da imajo potrebno znanje in izkušnje za izvajanje razpisa-
ne javne službe,

– da razpolagajo s kadri, ki imajo ustrezna znanja in
izkušnje ter izpolnjujejo eventualne druge pogoje (zdravstve-
ne, ... itd.),

– da predložijo ustrezne oblike jamstva (varščino) za
kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe in

– da predložijo programsko zasnovo rabe objekta za
obdobje za katerega se podeljuje koncesija.

18. člen

Mestna občina Celje ima kot koncedent, ne glede na
določbe koncesijske pogodbe, naslednje posebne pravice:

– pravico veta na programske zasnove,
– pravico veta na letni plan rabe objekta in urnik prire-

ditev,
– pravico soglasja in veta na odločitev koncesionarja,

ki se nanašajo na sklenitev najemnih in zakupnih pogodb za
dele objektov, ki niso v neposredni zvezi z osnovno dejav-
nostjo in

– pravico soglasja za vse posege v obnovo, spremembo
oziroma v dograditev tega javnega objekta.

Posebne pravice občine, ki so določene s tem členom ni
mogoče omejiti ali omiliti s koncesijsko pogodbo ali drugim
pravnim dejanjem. Vsaka taka določba je nična.

19. člen

Uporabniki javnih objektov iz 4. člena tega odloka
imajo naslednje pravice in obveznosti:

– pravico uporabe javnih objektov glede na njihov na-
men,

– pravico sodelovanja v organih, ki odločajo o pro-
gramski zasnovi, letnem planu rabe objektov in urniku prire-
ditev,

– pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene
pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, svet uporabnikov
gospodarskih javnih služb, ... itd.),

– obveznost plačila uporabe objektov oziroma storitev,
če je tako določeno in

– obveznost spoštovanja navodil koncesionarja in dru-
ge prisilne predpise, ki urejajo področje varnosti, reda in
miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva in druge pred-
pise.
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20. člen

Gospodarjenje z javnimi objekti se financira iz nasled-
njih virov:

– vstopnine za javne prireditve,
– prihodki od posebnih prireditev in dejavnosti,
– prihodki od podnajema objektov v skladu z razpisom

koncesije,
– plačilo koncedenta za gospodarjenje z objekti,
– reklame in propagandne akcije,
– dotacije in donacije in
– iz drugih virov.
Vse druge vire, ki niso našteti v tem členu, mora verifi-

cirati pristojni organ mestne občine še preden se uporabijo
za financiranje javne službe.

21. člen

Višino članarin in vstopnin za javne objekte določa
pristojni organ mestne občine na podlagi utemeljenega pred-
loga koncesionarja. Članarine in vstopnine sestavljajo po-
stavke, ki zagotavljajo enostavno reprodukcijo na objektih
in izvajanje verificirane programske zasnove.

Cene storitev, ki ne sodijo v osrednjo dejavnost v jav-
nih objektih, določa koncesionar prosto.

22. člen

Mestna občina Celje se lahko plačilu odškodnine za
koncesijo odpove v korist vzdrževanja objekta, o čemer od-
loča pristojen organ.

Mestna občina Celje lahko pokriva eventuelno razliko
med lastnimi viri uporabnikov objektov in koncesionarja
(članarine, vstopnine, ... itd.) ter dejanskimi stroški gospo-
darjenja z javnimi objekti.

23. člen

Izvajalec (koncesionar) je dolžan voditi računovodstvo
za gospodarsko javno službo ločeno od računovodstva za
svojo ostalo dejavnost, vse v skladu z določili zakona o
gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih druž-
bah.

Za dejavnost gospodarske javne službe mora izvajalec
obvezno zagotoviti letno revizijo poslovanja.

Pristojni organ mestne občine ima ob vsakem času pra-
vico vpogleda v poslovne knjige koncesionarja oziroma zah-
tevati pisno poročilo o porabi sredstev za gospodarjenje z
javnimi objekti.

24. člen

Mestna občina Celje daje v uporabo koncesionarjem
vse objekte in vse naprave (nepremičnine in premičnine) s
pripadajočo infrastrukturo, ki sodijo v posamezni funkcio-
nalni kompleks. O tem se izdela poseben seznam in prev-
zemni zapisnik.

25. člen

Obstoječim pravnim subjektom, ki imajo sedež v jav-
nih objektih splošnega pomena na dan veljavnosti tega odlo-
ka in niso bili izbrani za izvajanje koncesije, ostajajo vse
dosedanje pravice pri oblikovanju programske zasnove izva-
janja dejavnosti in letnega plana rabe v teh objektih, kakor
tudi nadaljnja pravica do sedeža ter najema prostorov za
izvajanje dejavnosti.

26. člen

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka in vseh
drugih zakonskih in podzakonskih predpisov, ki neposredno
ali posredno urejajo področje gospodarjenja in uporabe jav-
nih objektov, izvaja pristojna inšpekcija.

27. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Celje, dne 4. julija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

2854.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko pre-
čiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam

S K L E P
o objavi odloka o spremembi odloka o zazidalnem

načrtu starega mestnega jedra Celja

Objavljam odlok o spremembi odloka o zazidalnem
načrtu starega mestnega jedra, ki ga je Občinski svet mestne
občine Celje sprejel na seji dne 4. julija 1996.

Celje, dne 4. julija 1996.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 17. člena
statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS št. 41/95) dne
4. 7. 1996 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o zazidalnem načrtu starega

mestnega jedra Celja

1. člen

Zazidalni načrt Staro mestno jedro Celja (Razvojni cen-
ter – TOZD Planiranje proj. št. 9/83) potrjen z odlokom
objavljenim v Uradnem listu SRS, št. 42/86 se v skladu s
prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št.
4/88 in RS štev. 18/91, 54/94) in srednjeročnim družbenim
planom občine Celje za obdobje od leta 1986 do 1990 (Urad-
ni list SRS, št. 40/86) dopolni po projektu RC – Planiranje
d.o.o., št. 508/95.

2. člen

14. alineja 3. člena odloka o sprejetju zazidalnega načr-
ta Starega mestnega jedra Celja (Uradni list SRS, št. 42/86),
ki določa funkcije s pogoji za izrabo in kvaliteto prenove,
graditve in drugih posegov v prostor za kare 14, se dopolni:

Predvidena je sprememba namembnosti dela poslovnih
prostorov v pritličju poslovno – stanovanjskega objekta ob
Ulici XIV. divizije 8 za trgovino s tehničnim blagom in
okrepčevalnico.
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3. člen

Dopolni se 4. člen odloka z odstavkom:
Za omilitev vplivov emisij hrupa je treba dodatno proti-

hrupno izolirati stropove, ki ločujejo poslovne in stanovanj-
ske prostore, ventilacijo pa tehnično izvesti v skladu z ve-
ljavno zakonodajo in z izpustom na streho objekta tako, da
ne bo moteča za stanovalce. Parkiranje obiskovalcev lokala
mora biti na javnih parkiriščih. Čas obratovanja okrepčeval-
nice mora biti skladen s pravilnikom o obratovalnem času
gostinskih lokalov v stanovanjskem naselju in je od 6.00 –
22.00 ure.

4. člen

Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem
zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.

5. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-
stojne inšpekcijske službe.

6. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 352/A-287/91
Celje, dne 4. julija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

2855.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko pre-
čiščeno besedilo – (Uradni list Republike Slovenije, št. 66/95
in 1/96) izdajam

S K L E P
o objavi odloka o spremembah odloka o prostorskih

ureditvenih pogojih za območje Začret

Objavljam odlok o spremembah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Začret, ki ga je Občinski
svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 4. julija 1996.

Celje, dne 4. julija 1996.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 17. člena
statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) dne
4. 7. 1996 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih

za območje Začret

1. člen

Prostorski ureditveni pogoji za območje Začret (Uradni
list SRS, št. 40/89) se spremenijo in dopolnijo po projektu
štev. 361/95, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje
d.o.o. iz Celja.

2. člen

5. člen odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ob-
močje Začret se dopolni z novim odstavkom:

– Spremembe in dopolnitve iz prejšnjega člena se nana-
šajo na razširitev stavbnih zemljišč v coni 3b na zemlj. parc.
štev. 1100/5 k. o. Trnovlje in v coni 8a na zemlj. parc. štev.
1029/1, 1029/6, 1029/8 in 1029/13 k. o. Trnovlje.

V coni 3b je dovoljena gradnja obrtno-stanovanjskih
objektov s prizidano delavnico v skladu z zakonom o vrstvu
okolja in upoštevanju normativov za varstvo pred hrupom in
drugimi škodljivimi emisijami ter gradnja individualnih sta-
novanjskih objektov kot zapolnitev vrzeli.

V coni 8a je dovoljena dopolnilna stanovanjska grad-
nja, prizidave, nadzidave in adaptacije obstoječih objektov,
nadomestna stanovanjska gradnja in gradnja pomožnih ob-
jektov.

3. člen

Navedena sprememba odloka je stalno na vpogled vsem
zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.

4. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-
stojne inšpekcijske službe.

5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 352/A-244/95
Celje, dne 4. julija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

2856.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko pre-
čiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam

S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o

prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Stegujev– Habjanov hrib in za območje Osenca

Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Stegujev– Hab-
janov hrib in za območje Osenca, ki ga je Občinski svet
mestne občine Celje sprejel na seji dne 4. julija 1996.
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Celje, dne 4. julija 1996.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 17. člena
statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) dne
4. 7. 1996 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih

ureditvenih pogojih za območje Stegujev –
Habjanov hrib in za območje Osenca

1. člen

Prostorski ureditveni pogoji za območje Osence (Urad-
ni list SRS, št. 36/88) se spremenijo in dopolnijo po projektu
št. 501/95, ki ga je v avgustu 1995 izdelal Razvojni center –
Planiranje d. o. o. Celje.

2. člen

V 5. členu se doda za prvim odstavkom nov odstavek,
ki se glasi:

– Spremembe in dopolnitve iz prejšnjega člena se nana-
šajo na razširitev stavbnih zemljišč. Doda se cona 17 c na
zemljišču s parc. št. 810/2, 604 k. o. Zvodno, kjer je mogoča
gradnja individualnih stanovanjskih objektov z možnostjo
prizidave in adaptacije za stanovanjske namene. Pogoji za
izrabo in kvaliteto graditve ter drugi posegi v prostor so
podani v projektu iz 1. člena tega odloka.

3. člen

Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled
vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.

4. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-
stojne inšpekcijske službe.

5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 352/A-311/95
Celje, dne 4. julija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

2857.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko pre-
čiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izda-
jam

S K L E P
O objavi sprememb in dopolnitev poslovnika

Občinskega sveta mestne občine Celje

Objavljam spremembe in dopolnitve poslovnika Ob-
činskega sveta mestne občine Celje, ki jih je Občinski svet
mestne občine Celje sprejel na seji dne 4. julija 1996.

Celje, dne 4. julija 1996.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi
17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
41/95) na seji dne 4. julija 1996 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A

Občinskega sveta mestne občine Celje

1. člen

V poslovniku Občinskega sveta mestne občine Celje
(Uradni list RS, št.  66/95 in 1/96) se v 6. členu za drugo
alineo doda nova tretja alinea, ki se glasi:

“– članom nadzornega odbora”.
Dosedanje 3., 4., 5., 6. in 7. alinea postanejo 4., 5., 6., 7.

in 8. alinea.

2. člen

Ta dopolnitev poslovnika začne veljati osmi dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01200-5/95
Celje, dne 4. julija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

GORNJI PETROVCI

2858.

Na podlagi 29. člena in drugega odstavka 63. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Uradni list RS, št. 75/94) izdaja župan Občine Gornji Pe-
trovci na podlagi 3. člena statutarnega sklepa Občine Gornji
Petrovci (Uradne objave v Vestniku z dne 16. 2. 1995)

S K L E P

Na podlagi 29. člena in drugega odstavka 63. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Uradni list RS, št. 75/94) postanejo javna infrastruktura na
področju kulture naslednje nepremičnine na območju Obči-
ne Gornji Petrovci, ki so bila 17. decembra 1994 družbena
lastnina v upravljanju občine ali krajevnih skupnosti in so
pretežno namenjena opravljanju kulturnih dejavnosti:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4006 Št. 46 – 23. VIII. 1996

1. Stara šola Adrijanci, k.o. Adrijanci, parcelna št. 2667,
z. k. vl. 44; hiša št. 53 – osnovna šola 2,06 a, dvorišče 7,25 a,
gospodarsko poslopje 0,37 a.

Po poizvedovalnem spisu z dne 24. 12. 1963, opr. št.
Rz 357/63-48/204 vknjiženo v A1 listu kot družbena lastni-
na v upravi Občinske skupščine Murska Sobota.

2. Kulturni dom – vaška dvorana Gornji Petrovci, k. o.
Gornji Petrovci, parcelna št. 1451/1, z. k. vl. 254; hiša št. 32
(občinska hiša) in eno gospodarsko poslopje 3,59 a, dvor 5,0
a, neplodno 14,95 a.

Po kupni pogodbi z dne 21. 12. 1977 je zemljišče
vknjiženo v A1 listu kot družbena lastnina. Imetnik pravice
uporabe: Krajevna skupnost Gornji Petrovci.

3. Stara šola Stanjevci, k. o. Stanjevci, parcelna št.
2605, z. k. vl. 208, hiša št. 40 (šola) 1,26 a, gospodarsko
poslopje 0,29 a, dvor 5,00 a, travnik 5,75 a.

Po poizvedovalnem spisu z dne 9. 12. 1963, opr. št. Rz
347/63-208/214 je v A1 listu vknjižena kot družbena lastni-
na v upravljanju Občinske skupščine Murska Sobota.

4. Stara šola Šulinci, k. o. Šulinci, parcelna št. 876, z. k.
vl. 211; poslovna stavba 1,96 a, funkcionalni objekt 0,25 a,
ekstenzivni sadovnjak 13,08 a.

Po poizvedovalnem spisu z dne 5. 2. 1964, opr. št. Rz
373/63-211/217 je v A1 listu vknjižena kot družbena lastni-
na v upravljanju Skupščine občine Murska Sobota.

5. Zadružni dom Ženavlje, k. o. Ženavlje, parcelna št.
1074, z. k. vl. 173; poslovna stavba 3,12 a, ekstenzivni
sadovnjak 5,20 a.

Na podlagi vknjiženega dovoljenja iz dne 13. 6. 1994 je
izbrisana:

a) kot imetnik pravice uporabe – Krajevna skupnost
Gornji Petrovci;

b) je vknjižena kot imetnik pravice uporabe – Krajevna
skupnost Šulinci.

Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim
dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi
kulturnim dejavnostim.

Nepremičnine pod točkami 1., 2., 3., 4. in 5. tega sklepa
bodo na podlagi zemljiškoknjižnih predlogov vpisane v zem-
ljiško knjigo.

Št. 7/95
Gornji Petrovci, dne 17. marca 1995.

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

HODOŠ-ŠALOVCI

2859.

Občinski svet občine Hodoš-Šalovci je kot pristojni
organ lokalne skupnosti v skladu z 29. členom in drugim
odstavkom 63. člena zakona o uresničevanju javnega intere-
sa na področju kulture na seji dne 15. 3. 1995 sprejel

S K L E P

Na podlagi 29. člena in drugega odstavka 63. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kultu-
re, postanejo javna infrastruktura na področju kulture na-
slednje nepremičnine na območju Občine Hodoš-Šalovci, ki
so bile 17. decembra 1994 družbena lastnina v upravljanju

občine ali krajevnih skupnosti in so pretežno namenjene
opravljanju kulturni dejavnosti:

1. Zadružni dom Čepinci, k. o. Čepinci, št. parc. 2173,
z. k. vl. 10;

hiša – zadružni dom 10,39 a, dvor 5,84 a.
Po poizvedovalnem spisu z dne 16. 7. 1963, opr. št. Rz

171/63-10/273, je vknjiženo v zemljiški knjigi zemljišče v
A1 listu kot družbena lastnina v upravi Kmetijske zadruge
Šalovci.

2. Vaški dom Šalovci, k. o. Šalovci, parc. št. 2584, z. k.
vl. 845;

posl. stavba 5,92 a, dvorišče 19,66 a, gosp. posl. 4,30 a.
Po pogodbi o prenosu nepremičnin v družbeni lastnini

z dne 1. 10. 1985, je vknjiženo v zemljiški knjigi zemljišče
vpisano v A1 listu kot družbena lastnina.

Imetnik pravice uporabe:
a) Krajevna skupnost Šalovci 3/4;
b) Veletrgovina Potrošnik Murska Sobota 1/4.
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim

dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi
kulturnim dejavnostim.

Nepremičnine iz sklepa se kot javna infrastruktura na
področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

KAMNIK

2860.

S K L EP
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju

za območje KS Sela pri Kamniku

1. člen

Za območje KS Sela pri Kamniku, Občina Kamnik se
po odločitvi volivcev na referendumu, dne 23. 6. 1996, uve-
de krajevni prispevek v denarju za obdobje petih let, in sicer
od 1. 8. 1996 do 31. 7. 2001.

2. člen

Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporablja-
la za:

– dokončanje ceste Sela–Sovinja peč do Černivca,
– cesta Markovo–Studenca–Černivec,
– oskrba z zdravo pitno vodo,
– kabelska televizija,
– ureditev prevozov otrok v šolo,
– javna razsvetljava.

3. člen

Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani,
ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Sela pri
Kamniku, in sicer:

1. vsi zaposleni občani po stopnji 2% mesečno od oseb-
nih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebne-
ga dohodka,

2. upokojenci po stopnji 2% od pokojnine mesečno, ki
je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za
prispevke in davke,
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3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost po stopnji 2% mesečno od bruto osnove
za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,

4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske
obrti po stopnji 2% od davčne osnove – dobička, zmanjšane
za odmerjene davke,

5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno
opravljanje storitev 2% od davčne osnove, zmanjšane za
odmerjene davke,

6. lastniki zemljišč v Krajevni skupnosti Sela, ki imajo
stalno bivališče na območju krajevne skupnosti, od katastr-
skega dohodka negozdnih in gozdnih površin po stopnji 8%.

Samoprispevek se ne plačuje od dohodka, za katere je
oprostitev po 12. in 13. členu zakona o samoprispevku (Urad-
ni list SRS, št. 35/85).

4. člen

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu
KS Sela pri Kamniku št. 50140-842-043-82-196.

5. člen

S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na žiro
računu KS Sela pri Kamniku, bo upravljal svet KS Sela pri
Kamniku, ki je tudi odgovoren za zbiranje, pravilno in na-
mensko uporabo sredstev.

Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstev
najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.

6. člen

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje, ter Republiška uprava za javne
prihodke – izpostava Kamnik, v okviru svojih pristojnosti.

7. člen

Zavezancem se plačilni zneski krajevnega samopris-
pevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o
dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95).

8. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS in se tudi izvaja od tega dne dalje.

Sela pri Kamniku, dne 12. julija 1996.

Predsednik
sveta KS Sela pri Kamniku

Milan Hribar l. r.

2861.

P O R O Č I L O
volilne komisije Krajevne skupnosti Sela pri Kamniku o
izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje KS Sela pri Kamniku

1

Na območju KS Sela pri Kamniku je bil na referendu-
mu dne 23. junija 1996 ugotovljen naslednji izid glasovanja:

– v volilni imenik so bili vpisani 404 volilni upravi-
čenci,

– glasovalo je 252 upravičencev ali 62,37%,

– “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 155 volil-
nih upravičencev ali 61,50%,

– “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 97 vo-
lilnih upravičencev ali 38,50%,

– neveljavnih glasovnic ni bilo.

2

Na osnovi izida glasovanja volilna kmisija ugotavlja,
da je bil izglasovan predlog za uvedbo samoprispevka na
območju KS Sela pri Kamniku za obdobje od 1. 8. 1996 do
31. 7. 2001.

Sela pri Kamniku, dne 23. junija 1996.

Predsednik
volilne komisije KS Sela

pri Kamniku
Jernej Štrajhar l. r.

KRANJSKA GORA

2862.

Na podlagi 34. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št.
71/93), 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora
v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na
podlagi 11. člena statuta Občine Kranjska Gora (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 4/95) je Občinski svet občine Kranj-
ska Gora na 23. seji dne 24. 7. 1996 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana

Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora

1. člen

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino
Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88,
8/88, 6/89 in 2/90 ter Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 20/94
in 30/96) se spremenijo in dopolnijo s sestavinami tega
odloka.

2. člen

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in družbenega plana vsebujejo:

– tekstualni del,
– kartografsko dokumentacijo v merilu 1:5.000.

3. člen

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in družbenega plana se nanašajo na:

– območja prostorskih izvedbenih načrtov za Planico in
ciljni plato Podkoren,

– pobude posameznikov – lastnikov zemljišč.

4. člen

V drugi alinei drugega odstavka 4. člena se spremeni
točka 3.1.4. tako, da se besedilu “Tako bomo zgradili skupno
čistilno napravo na Jesenicah in kanalizacijski kolektor od
Rateč do Jesenic, na katerega se bodo priključevala vsa
poselitvena območja v Dolini” doda podpičje in besedilo
“skupni čistilni napravi za Jesenice in Kranjsko Goro sta
organizacijska naloga.”
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5. člen

Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in družbenega
plana občine Kranjska Gora so na vpogled na Občini Kranj-
ska Gora, na krajevnih skupnostih Rateče-Planica, Kranjska
Gora in Dovje-Mojstrana ter na Upravni enoti Jesenice.

6. člen

Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 012/01-01/96
Kranjska Gora, dne 25. julija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kranjska Gora
Jože Zupančič l. r.

LITIJA

2863.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93) in statuta
Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je
Občinski svet občine Litija na 22. seji dne 8. 8. 1996 sprejel

O D L O K
o dopolnitvah in spremembah odloka o ureditvenem

območju mesta Litija levi in desni breg z mikrocelotami
GS 6, GS 1, GS 2, LS 3, in LS 1

1. člen

V odloku o ureditvenem območju mesta Litija levi in
desni breg z mikrocelotami GS 6, GS 1, GS 2, LS 3, in LS 1
(Ur. l. RS, št. 53/92 in 1/94; v nadaljnjem besedilu: odlok) se
3. člen spremeni tako, da se iz območja, ki jo določa točka
8. izvzamejo deli zemljišč par. št. 1345/31, 1345/32, 1345/33,
1345/7, 1345/35, 1345/36 vse k.o. Hotič in se vključijo v
novo območje z oznako TP, ki jo določa nova točka 8A.

Meja območja je razvidna iz kartografskega dela tega
dokumenta.

2. člen

V 3. členu se črta 8. točka in se namesto nje dodajo dve
novi točki in sicer 8A: Območje oskrbovalnih in storitvenih
dejavnosti – tehnični pregledi:

– V območju se dovoli ureditev kompleksa za tehnične
preglede motornih vozil in spremljajočih dejavnosti, kot so
podaljševanje dokumentov za vozila, zavarovalništvo, go-
stinski del, avtopralnica, servis vozil, prodajni salon novih in
rabljenih vozil, prometna ureditev, ureditvijo parkirišč za
funkcioniranje območja, ureditev uvozov in izvozov in ure-
ditev prostorov – pisarn za vodenje podjetja.

Doda se še točka 8B, ki glasi: Območje nove soseske s
stanovanjsko gradnjo ( Bp) vzhodno od območja TP in ob-
močja Sa do parcele št. 1345/40.

3. člen

V 5. členu se za točko C2. doda točka C2-TP, ki glasi
objekt za potrebe tehničnih pregledov in spremljajočih de-
javnosti:

– tlorisni gabarit po zahtevah tehnologije in prostorskih
možnosti, vendar naj ne bo večji od 40 x 25 m,

– višinski gabarit je dovoljen pritličje in mansarda,
– streha dvokapna, naklon večji od 30 stopinj, dovolje-

na so strešna okna in frčade,
– celoten objekt mora imeti poslovno funkcijo.

4. člen

Komunalno urejanje območja se izvaja, kot sledi v
7. členu osnovnega odloka in ob upoštevanju naslednjih
določil:

– Čiste meteorne vode s streh objektov in zelenic je
treba voditi s posebno meteorno kanalizacijo vse do izliva v
Savo. Ta meteorna kanalizacija mora funkcionirati tudi ob
poplavah stoletne vode Save. Če to ni mogoče zagotoviti z
gravitacijskim kanalom, je predvideti za kritične situacije
možnost prečrpavanja.

– Meteorne vode z utrjenih površin je treba predhodno
očistiti v usedalnikih, ki so opremljeni z lovilci olja.

– Vse sanitarne in fekalne vode je treba speljati do
izgradnje čistilne naprave v triprekatno, vodotesno greznico,
brez iztoka in zagotoviti redno praznjenje.

– Vse tehnološko onesnažene vode (avtopralnica, ser-
vis) je treba pred iztokom v greznico očistiti do mere, kot to
zahteva sanitarna inšpekcija v zahtevah za izdajo gradbene-
ga dovoljenja.

– Kolikor se bo za ogrevanje uporabljalo kurilno olje,
je treba cisterno situirati v objektu, prostor pa urediti, tako da
eventualno razlito gorivo ne pride v stik s podtalnico ali
površinsko vodo.

– Objekt mora biti opremljen s kontejnerjem za trde
odpadke z možnostjo separiranja istih. Za odpadke je treba
zagotoviti ustrezen reden odvoz.

5. člen

Dopolnitve in spremembe so prikazane v grafičnih pri-
logah kartografskega dela načrtov urejanja ureditvenega ob-
močja Litija.

6. člen

Ta odlok začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 352-8/96
Litija, dne 12. avgusta 1996.

Predsednik
Občinskega sveta občine Litija

Franci Rokavec l. r.

MISLINJA

2864.

Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)

r a z p i s u j e m
volitve v svete vaških skupnosti Občine Mislinja

1. Prve volitve članov svetov vaških skupnosti Dolič,
Dovže in Završe bodo v nedeljo, 27. oktobra 1996.
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2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 27. avgust 1996.

Št. 023-1/96
Mislinja, dne 12. avgusta 1996.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

RIBNICA

2865.

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93), 2. člena zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 71/93), 5. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 2. člena zakona o
dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in Uradni list
RS, št. 14/90) in na podlagi 21. člena statuta Občine Ribnica
(Uradni list RS, št. 44/95) je Občinski svet občine Ribnica na
15. seji dne 27. 6. 1996 sprejel

S K L E P
o izdaji pooblastila za opravljanje dimnikarskih storitev

na območju Občine Ribnica

1

S tem sklepom se izdaja pooblastilo za opravljanje dim-
nikarskih storitev na območju Občine Ribnica. Opravljanje
teh storitev zajema vsa dela, ki jih predpisuje zakon o dimni-
karski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in 14/90), pravilnik
o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav,
dimovodov in prezračevalnih naprav ter o meritvah dimne
ali druge emisije kurišč (Uradni list SRS, št. 1/76) in čiščenje
ventilacijskih in klimatskih sistemov po določbah 50. člena
pravilnika o tehničnih normativih za ventilacijske in klimat-
ske sisteme (Uradni list SFRJ, št. 38/89).

2

Pooblastilo za opravljanje dimnikarskih storitev se iz-
daja za določen čas za obdobje šestih mesecev samostojnima
podjetnikoma:

a) Čatić Esad, s.p., Dimnikarstvo, Prijateljev trg 6, Rib-
nica,

b) Okić Fadil, s.p., Dimnikarstvo, Trg 25. maja 11,
Sodražica.

3

Pooblaščena samostojna podjetnika opravljata dimni-
karske storitve na naslednjih območjih:

a) Čatić Esad, s.p., Dimnikarstvo, Prijateljev trg, Ribni-
ca: KS Dolenja vas, KS Velike Poljane in mesto Ribnica ter
del KS Ribnica, ki obsega naslednja naselja: Hrovača, Otavi-
ce, Goriča vas, Nemška vas, Dane, Bukovica, Zadolje, Dole-
nji Lazi, Zapuže in Grič – do bencinske črpalke,

b) Okič Fadil s.p., Dimnikarstvo, Trg 25. maja 11, So-
dražica: območje KS Sodražica, KS Sv. Gregor ter del KS
Ribnica, ki obsega naslednja naselja: Breže, Jurjevica, Kot,
Sajevec, Slatnik, Sušje, Žlebič, Gorenji Lazi, Breg pri Ribnici.

4

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 01-353-4-96
Ribnica, dne 3. julija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

ROGAŠOVCI

2866.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 22. člena statuta
Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski
svet občine Rogašovci sprejel dne 22. 6. 1996

O D L O K
o proračunu Občine Rogašovci za leto 1996

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
občine Rogašovi za leto 1996 (v nadaljnjem besedilu: prora-
čun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občin-
skim premoženjem.

2. člen

Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-
hodkov ter račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrto-
vani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
občinskim premoženjem in načrtovanimi odhodki.

3. člen

Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto
1996 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki proraču-
na za leto 1996 v višini 172,200.000 SIT.

Pri tem se v okviru rednih prihodkov proračuna, ki
dosegajo 172,200.000 SIT, sredstva razporedijo za:

– tekočo porabo v znesku 78,250.000 SIT
– investicijsko porabo 93,950.000 SIT

4. člen

Če se med izvajanjem proračuna spremeni zaradi spre-
memb zakona, občinskega odloka ali sklepa Vlade Repub-
like Slovenije, obseg zagotovljene porabe za proračun ob-
čine za tekoče leto, župan občine tako spremembo vnese v
proračun občine za tekoče leto, ki s tem postane njegov
sestavni del.

5. člen

Od vseh prihodkov občinskega proračuna Občine Ro-
gašovci se 0,5% izloči za rezerve Občine Rogašovci.

Sredstva rezerv po prejšnjem odstavku, se uporabljajo
za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin.
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II. FINANCIRANJE UPORABNIKOV PRORAČUNA

6. člen

Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo upo-
rabljati sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci od-
hodkov tega proračuna. Sredstva se nakazujejo uporabni-
kom, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom
predpisani pogoji za uporabo sredstev.

7. člen

Sredstva za delovanje uporabnikov, se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.

8. člen

Sredstva občinskega proračuna se med letom enako-
merno in v skladu s potrebami delijo med vse uporabnike, do
višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali posebnim ak-
tom občinskega sveta ni drugače določeno.

9. člen

Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati
svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine
sredstev, ki so jim za te namene odobrena v občinskem
proračunu. Na račun proračuna ne smejo, brez soglasja obči-
ne, prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegla za ta na-
men določena proračunska sredstva.

10. člen

Uporabniki proračuna so dolžni občinski upravi in žu-
panu občine, kot pristojnemu organu občine predložiti pre-
dračune in finančne načrte za tekoče leto do 1. marca tekoče-
ga leta.

Skladno s tem odlokom in drugimi predpisi morajo
uporabniki sredstev proračuna, katerih namenskost porabe
nadzira občina, zaključne račune oziroma ustrezna poročila
za preteklo leto predložiti pristojnemu organu do 25. marca
tekočega leta.

11. člen

Nadzor nad smotrnostjo in namembnostjo porabe sred-
stev, ki jih proračunski porabniki pridobijo iz občinskega
proračuna za sofinanciranje, opravlja nadzorni odbor Občine
Rogašovci.

III. FINANCIRANJE NALOG KRAJEVNIH OZIROMA
VAŠKIH SKUPNOSTI

12. člen

V okviru tekoče porabe proračuna se za potrebe krajev-
nih in vaških skupnosti zagotavljajo sredstva:

– za funkcionalno delo organov krajevnih in vaških
skupnosti, sorazmerno s številom prebivalcev,

– za pokrivanje stroškov ulične javne razsvetljave,
– za počastitev dneva starejših občanov,
– za ravnanje s posebnimi in kosovnimi odpadki,
– za vzdrževanje krajevnih oziroma vaških cest.

13. člen

V okviru investicijske porabe proračuna se za potrebe
krajevnih oziroma vaških skupnosti v skladu z možnostmi

proračuna zagotavljajo sredstva za sofinaciranje programov
na področju:

– obnove in izgradnje vaških cest do višine 40% vred-
nosti po kriterijih in sklepa Občinskega sveta občine Roga-
šovci,

– za investicije v druge komunalne objekte pa po pred-
hodni določitvi kriterijev občinskega sveta.

– obnove in izgradnje lokalnih cest do višine 95% vred-
nosti sklenjene pogodbe.

14. člen

Krajevne in vaške skupnosti so dolžne pristojnemu od-
boru občinskega sveta oziroma županu predložiti finančne
načrte za tekoče proračunsko leto pred sprejemom občinske-
ga proračuna oziroma najpozneje do konca januarja tekoče-
ga leta.

Nadzor nad poslovanjem krajevnih skupnosti ter smotr-
nostjo in namembnostjo porabe sredstev, ki jih le-te pridobi-
jo iz občinskega proračuna za sofinanciranje, opravlja nad-
zorni odbor občine.

IV. SREDSTVA REZERV

15. člen

V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo prora-
čunsko rezervo v višini 1,0% prihodkov proračuna.

Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso

zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v prora-

čunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se

razporedijo pri uporabnikih na postavko na katero se nanaša-
jo, če takšne postavke ni, se zanje odpre nova postavka.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča
župan v primerih nesreč ali drugih izrednih razmer, drugače
pa občinski svet.

V. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

16. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.

17. člen

Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno se lah-
ko za začasno kritje odhodkov:

1. porabijo sredstva rezerv občine,
2. najame posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora

biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojila pod tč. 2 tega čl., odloča občinski

svet, v skladu z določili statuta občine.

18. člen

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica
oziroma soustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le
s soglasjem ustanovitelja.

19. člen

O dajanju poroštev, določenih v 19. členu zakona o
financiranju občin, odloča občinski svet.

20. člen

Uporabniki proračuna smejo oddati izvajalska dela brez
javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega zneska,
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ki je določen za državni proračun (1,000.000 SIT). Investi-
cijska in investicijsko vzdrževalna dela in storitve se oddaja-
jo s pogodbo.

V okviru izvrševanja proračuna je župan pooblaščen za
sklepanje pogodb v zvezi z občinskim premoženjem do viši-
ne zneska iz prejšnjega odstavka, če ima taka pogodba za-
konsko osnovo oziroma postavko v proračunu.

21. člen

Sredstva za amortizacijo se uporabnikom proračunskih
sredstev zagotavljajo v skladu z možnostmi proračuna.

22. člen

S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu proračuna
upravlja, po načelu dobrega gospodarja, župan občine.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

Vsi prihodki, ki jih pridobi občina v skladu z delitveni-
mi razmerji med občinami iz skupnega premoženja v letoš-
njem letu, postanejo sestavni del bilance prihodkov in od-
hodkov proračuna občine za leto 1996.

24. člen

Po sprejetju premoženjske delitvene bilance občin prav-
nih naslednic dosedanje občine Murska Sobota, se presežki
iz tega naslova vklučijo v bilanco prihodkov proračuna obči-
ne za leto 1996 in se razporedijo v skladu s sprejetimi sklepi.

25. člen

Vsa neporabljena sredstva iz tekoče in investicijske
porabe v okviru proračuna za leto 1996, se z rebalansom k

temu proračunu še v letošnjem letu namenijo za financiranje
izgradnje ceste od kamnoloma v Sotini do mejnega prehoda
v Sotini. V kolikor se investicija finančno ne bo pokrila, se
obveznost prenese na proračun za leto 1997.

26. člen

V skladu z 10. členom statuta občine so krejevne skup-
nosti pravne osebe, zato morajo svoje finančno poslovanje
izvajati v skladu z zakoni in drugimi predpisi. Glede na to,
da za občino opravlja finančno-računovodska opravila po
pogodbi uprava Mestne občine M. Sobota, lahko vse krajev-
ne skupnosti organizirajo skupno opravljanje teh del ali pa
dela oddajo po pogodbi.

Pravne posle v zvezi z investicijami krajevnih oziroma
vaških skupnosti sklepajo njihovi pristojni organi. Oddaja-
nje javnih naročil se realizira skladno z zakoni.

27. člen

Vse računovodske listine podpisujeta župan občine in
sopodpisnik, ki ga s sklepom imenuje Občinski svet občine
Rogašovci.

28. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.

Št. 71/96
Rogašovci, dne 22. junija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaševci

Franc Knaus, ek. l. r.

BILANCA PRIHODKOV PRORAČUNA
Občine Rogašovci za leto 1996

Zap. št. Namen Znesek v SIT

1. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO PORABO 149,000.000
1.1. Prihodki, ki se razporejajo med

republiko in občino 30,000.000
1.1.1. Dohodnina 30,000.000
1.1.2. Davek od osebnih prejemkov
1.1.3. Davek od dohodka iz kmetijstva
1.1.4. Davek od dohodka iz dejavnosti
1.1.5. Davek od dobička iz kapitala
1.1.6. Davek od dohodka iz premoženja
1.1.7. Davek od dohodka iz premoženjskih pravic
1.2. Prihodki, ki pripadajo občini 3,000.000
1.2.1. Davek na promet nepremičnin 1,000.000
1.2.2. Davek na dediščine in darila 500.000
1.2.3. Davek na dobitke od iger na srečo 1,000.000
1.2.4. Upravne takse 200.000
1.2.5. Takse na igralne avtomate zunaj igralnic 300.000
1.3. Finančna izravnava 116,000.000
1.3.1. Finančna izravnava za 116,000.000

tekočo zagotovoljeno porabo
2. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE 8,126.700
2.1. Davki in druge dajatve 8,126.700
2.1.1. Davek od premoženja 100.000
2.1.2. Pristojbine za vzdrževanje melioracij 100.000
2.1.3. Krajevne takse 100.000
2.1.4. Komunalne takse za uporabo javnih površin 100.000
2.1.5. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 100.000
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Zap. št. Namen Znesek v SIT

2.1.6. Odškodnina za spremembo namembnosti kmet.zem. 500.000
2.1.7. Odškodnina za degradacijo prostora 500.000
2.1.8. Prihodki uprave občine 200.000
2.1.9. Prihodki določeni z drugimi akti 6,426.700
2.1.9.1. Odškodnina za izkoriščanje rudnin 1,300.000
2.1.9.2. Prihodki od obresti 2,000.000
2.1.9.3. Drugi prihodki občine 626.700
2.1.9.4. Komunalni prisp.in prodaja zemljišč
2.1.9.5. Požarna taksa-prihodki od sklada 1,500.000
2.1.9.6. Prihodki od premoženja 500.000
2.1.9.6.1. Najemnine 200.000
2.1.9.6.2. Prihodki od prodaje premoženja 300.000
2.1.9.7. Taksa za onesnaževanje okolja
2.1.9.8. Vračilo kreditov 500.000
2.2. Ostalo sofinanc.gospodarske infras.
3. DOPOLNILNA SREDSTVA DRŽAVE 14,200.000
3.1. MEOR - sredstva za DOO 11,000.000
3.2. MOP - sanacija plazov 1,500.000
3.3. MOP - sredstva za vodovod 1,700.000
4. PRENOS PRESEŽKA IZ PRETEKLEGA LETA 873.300
4.1. Prenos presežkov iz leta 1995 873.300
4.2. Prenos presežkov po delitveni

bilanci 1994

SKUPAJ PRIHODKI 172,200.000

BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA
Občine Rogašovci za leto 1996

Zap. št. Namen Znesek v SIT

A. TEKOČA PORABA 78,250.000

I. SREDSTVA ZA DELO OBČINSKIH ORGANOV 36,500.000
IN ZAVODOV

01. Sredstva za delo občinskih organov 14,500.000
02. Sredstva za delo zavodov 22,000.000

II. SOCIALNI TRANSFERJI,DOTACIJE,
SUBVENCIJE 30,350.000

03. Socialni transferji 11,750.000
04. Dotacije 1,300.000
05. Drugi skupni stroški na področju

družbenih dejavnosti 8,300.000
06. Subvencije in intervencije v 9,000.000

gospodarstvu

III. DRUGE JAVNE POTREBE IN REZERVE 11,400.000

07. Sredstva za druge javne potrebe 8,700.000
08. Sredstva rezerv 2,700.000

SKUPAJ SREDSTVA TEKOČE PORABE 78,250.000

B. INVESTICIJSKA PORABA 93,950.000

IV. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 14,300.000

09. Investicijsko vzdrževanje na
področju družbenih dejavnosti 1,800.000

10. Investicijsko vzdrževanje na
področju gospodarske infrastrukture 10,000.000
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Zap. št. Namen Znesek v SIT

11. Sredstva na področju ekologije 2,500.000

V. INVESTICIJSKI ODHODKI 79,650.000

12. Investicije v gospodarski 70,550.000
infrastrukturi

13. Investicije v družbene dejavnosti 9,100.000

SKUPAJ SREDSTVA INVESTICIJKE PORABE 93,950.000

SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA 172,200.000

ŠENTJUR PRI CELJU

2867.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96), ter 19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni
list RS, št. 34/95), je Občinski svet občine Šentjur pri Celju
na 16. seji, dne 8. julija 1996 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom Občina Šentjur pri Celju, s sedežem v
Šentjurju (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja
na področju osnovnega šolstva javni vzgojnoizobraževalni
zavod Osnovna šola Dobje pri Planini (v nadaljevanju: za-
vod), v čigar sestavo sodi Podružnična šola Kalobje.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen

Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Dobje pri
Planini, Občina Šentjur pri Celju

Sedež zavoda: Dobje pri Planini 20 a, Dobje pri Pla-
nini.

Skrajšano ime zavoda: OŠ Dobje.
V sestavo Osnovne šole Dobje sodi Podružnična šola

Kalobje.

3. člen

Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki
so v pravnem prometu.

Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in
odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s kate-
rim razpolaga.

Podružnične šole (enote) v pravnem prometu nimajo
pooblastil.

4. člen

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Celju na registrskem vložku štev.: 1-3527-00.

Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževa-
nja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

5. člen

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.

2. Pečat zavoda

6. člen

Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, pre-
mera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije,
na zunanjem obodu pa je izpisano Osnovna šola Dobje pri
Planini, Občina Šentjur pri Celju, okrog grba pa Dobje pri
Planini 20 a.

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike pre-
mera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka
tega člena.

Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in
dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam,
občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim star-
šem.

Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumen-
tacije.

7. člen

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničevanja določi ravnatelj.

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

8. člen

Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez ome-

jitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja dela-

vec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Poob-
laščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa poobla-
stila ravnatelja. Ravnatelj lahko za zastopanje ali
predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti dru-
ge osebe.
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9. člen

Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so poob-
laščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki
jih opravljajo.

V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje podpisujejo zavod ravnatelj, raču-
novodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji
RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih
določi ravnatelj.

Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so poob-
laščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni
v tem aktu.

4. Območje zadovoljevanja vzgojnoizobraževalnih
potreb

10. člen

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po os-
novnošolskem izobraževanju na področju naselij: OŠ Dobje:
Dobje, Ravno, Brezje, Repuž, Gorica, Slatina, Presečno,
Suho, Škarnice, Završe, Večje Brdo, Lažiše, Jezerce, Vodu-
ce od h.št. 25 do h.št. 28 in 30, Trška Gorca od h.št. 14 do
h.št. 19, Paridol od h.št. 31 do h.št. 39 in Vodice pri Slivnici
h.št. 13.

Podružnična OŠ Kalobje: Kalobje, Kostrivnica, Pod-
lešje, Planinca, Jazbin vrh, Trno, Vodice pri Kalobju, Trška
gorca.

Matična enota je Osnovna šola Dobje pri Planini, kjer
je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno
šolo.

III. DEJAVNOST ZAVODA

11. člen

Dejavnosti zavoda so:
– osnovno izobraževanje splošnega tipa, v nomenklatu-

ri dejavnosti vodeno pod šifro 80.102
– priprava šolske prehrane za učence,
– organizacija kulturnih, športnih in drugih javnih pri-

reditev.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvaja-

nje je v javnem interesu.

12. člen

Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program,
ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.

13. člen

Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja
vzgojnoizobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole.

Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki šteje-
jo kot javne listine.

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-
meniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da
so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi
predpisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
boljša ponudbo vzgojnoizobraževalnega dela ali s katerimi
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se
uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejav-
nosti.

14. člen

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

IV. ORGANI ZAVODA

15. člen

Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno

področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja dolo-
či s pravili.

1. Svet zavoda

16. člen

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstav-
niki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstav-
niki staršev.

Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli: en predstavnik iz

podružnične šole, dva predstavnika učiteljev razredne stop-
nje in upravno administrativnih ter tehničnih delavcev ter
dva predstavnika učiteljev predmetne stopnje.

Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
občanov posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike
zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih vo-
litvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta
odlok. Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev.

Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji
predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z veči-
no glasov svojih članov.

Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta za-
voda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.

Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je pove-
zan s statusom njihovih otrok v zavodu.

17. člen

Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi

uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih progra-

mov,
– obravnava poročila o vzgojnoizobraževalni proble-

matiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi

in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in

izobraževalnim delom v šoli,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih

določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in perio-

dične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev de-

javnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in

mnenja o posameznih vprašanjih,
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– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet za-
voda,

– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v

skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih
in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,

– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

18. člen

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15
dni pred potekom mandata svetu zavoda. S sklepom o razpi-
su volitev mora biti določen dan volitev in število članov
sveta, ki se volijo (iz posameznih enot zavoda). Sklep o
razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisi-
ja, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva
člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oz njegov
namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v
svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisi-
jo se imenuje za dobo 4 let.

19. člen

Pravico, predlagati kandidate za člane sveta zavoda,
imajo najmanj trije delavci zavoda, z aktivno volilno pravico
in reprezentativni sindikat.

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volilni komisiji najkasneje 21 dan po dnevu razpisa volitev,
morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženi-
mi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandida-
tov.

Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda mo-
rajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavni-
ke delavcev v svetu zavoda se predlagajo po enotah zavoda.

20. člen

Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovlje-

na tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov (po abe-
cednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli
izmed kandidatov podružnične šole, izmed kandidatov uprav-
nih, administrativnih in tehničnih delavcev ter učiteljev raz-
redne stopnje in izmed kandidatov predstavnikov učiteljev
predmetne stopnje). Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glaso-
vati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mo-
goče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je
tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov (iz
podružnične šole; izmed upravno administrativnih ter teh-
ničnih delavcev in učiteljev razredne stopnje; izmed učite-
ljev predmetne stopnje) kot jih je potrebno izvoliti. Volitve
so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev
zavoda z aktivno volilno pravico.

21. člen

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda (iz podružnič-
ne šole, upravno-administrativnih in tehničnih delavcev ter
učiteljev razredne stopnje in učiteljev predmetne stopnje).
Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število gla-
sov. Če sta dva kandidata (iz podružnične šole, oziroma med
upravno-administrativnimi in tehničnimi delavci ter učiteljii
razredne stopnje in učitelji predmetne stopnje) dobila enako
število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v
zavodu.

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilu o rezultatih volitev, ki ga objavi
v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

22. člen

Postopek, za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10%
delavcev zavoda, z aktivno volilno pravico oziroma na zah-
tevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral
sindikat.

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo
biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpo-
klic.

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formal-
no pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v
30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delav-
cev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delav-
cev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet
zavoda.

23. člen

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet
zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelova-
nje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zade-
vah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki urejajo
sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.

2. Ravnatelj

24. člen

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je rav-
natelj.

Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgo-

varja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učen-

cev,
– vodi delo učiteljskega zbora, oblikuje predlog nad-

standardnih programov,
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– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,

– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojnoizobraževalnem delu učiteljev,

spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive

in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski se-

stanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja), obvešča
starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti
učencev, odloča o vzgojnih ukrepih,

– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski

odgovornosti delavcev, imenuje in razrešuje svojega pomoč-
nika in vodje podružničnih šol skrbi za sodelovanje zavoda s
šolsko zdravstveno službo in opravlja druge naloge v skladu
z zakoni in drugimi predpisi.

25. člen

Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-
je za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
ter ima naziv svetnika ali svetovalca oziroma najmanj pet let
naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju
z ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri
leta.

Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje ob-
čine.

Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja gla-
suje tajno.

Če učiteljski zbor ali občina ne da mnenja v roku 20 dni
od dneva, ko je bilo zaprošeno, lahko svet zavoda imenuje
ravnatelja brez tega mnenja.

26. člen

Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavo-
da imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih
delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, ven-
dar največ za eno leto.

Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti rav-
natelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih os-
mih dneh minister.

c) Vodja podružnične šole

27. člen

Podružnična šola ima vodjo.
Za vodjo podružnične šole je lahko imenovan, kdor

izpolnjuje pogoje za delo učitelja in ima najmanj pet let
naziv mentor.

Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj
izmed delavcev podružnične šole.

Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja, organi-
zacijske naloge v podružnični šoli in druge naloge, ki jih
določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v
aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno
pooblasti.

3. Strokovni organi

28. člen

Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni
učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.

29. člen

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih poveza-

nih z vzgojnoizobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih progra-

mov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobra-

ževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in

pomočnika ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

30. člen

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci,
ki opravljajo vzgojnoizobraževalno delo v posameznem od-
delku. Oddelčni učiteljski zbor:

– obravnava vzgojnoizobraževalno problematiko v od-
delku,

– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi,
ki težje napredujejo,

– odloča o vzgojnih ukrepih in

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

31. člen

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, ana-
lizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje
s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukre-
pih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

32. člen

Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta
oziroma predmetnih področij.

Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta
oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za oce-
njevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojnoizobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev
in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z
letnim delovnim načrtom.

4. Svet staršev

33. člen

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v za-
vodu oblikuje svet staršev zavoda. Svet staršev zavoda je
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega pred-
stavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku od-
delka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih

storitvah,
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– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o
letnem delovnem načrtu,

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojnoizobraže-
valni problematiki,

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnoizobra-
ževalnim delom,

– voli predstavnike staršev v svet zavoda in opravlja
druge naloge v skladu z zakonom.

5. Svetovalna služba

34. člen

Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi,
svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodelu-
je z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in
evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojnoizobra-
ževalnega dela in poklicnega svetovanja.

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna
služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.

6. Knjižnica

35. člen

Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obde-

luje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacij-
sko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojnoizobraže-
valnega dela v zavodu. Zavod ustanovi učbeniški sklad,
čigar upravljanje določi minister.

Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo
plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega skla-
da, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi
minister.

V. ZAPOSLENI V ZAVODU

36. člen

Vzgojnoizobraževalno in drugo strokovno delo v zavo-
du opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in dru-
gi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju stro-
kovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v
nadaljnjem besedilo: strokovni delavci). Strokovni delavci
izvajajo vzgojnoizobraževalno delo v skladu z zakonom in
javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektiv-
nost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avto-
nomni. Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni
jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in dru-
gimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zako-
nom.

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri
strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slo-
venskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika
preverja ob prvi namestitvi. Smer strokovne izobrazbe za
strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi
stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil
mnenje pristojnega strokovnega sveta.

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.

Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo
slovenski jezik.

37. člen

Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z
zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nju v svojem splošnem aktu.

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in
standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju
katere ima zavod sedež.

Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministra.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA

38. člen

Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo
zavoda.

Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje,
s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter
sredstva in premoženje podružničnih šol.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti
nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali
drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.

39. člen

Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od pro-
daje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzor-
jev ter iz drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravlja-
njem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investici-
je, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v
zavodu določi minister.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvaja-
nju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejav-
nosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normati-
ve in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda,
krije ustanovitelj oziroma država.

40. člen

Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva
sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev
in drugimi viri, določenimi z zakonom.

Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se finan-
cirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina
izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz jav-
nih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje
standarda pouka in podobno.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz pris-
pevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Sklad
upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov,
od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni
odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga
svet zavoda. Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprej-
me pravila.
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VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

41. člen

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

VIII. NADZOR

42. člen

Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih, predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko pora-
bo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževa-
nja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija. Nadzor nad zakoni-
tostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem
odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega razvoja,
določene z zakonom.

43. člen

Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije.

Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanov-
ljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremič-
nine v upravljanju zavoda.

IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

44. člen

Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno norma-
tivo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili.
Pravila sprejme svet zavoda. Zavod ima lahko tudi druge
splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa
zakon.

Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.

45. člen

Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov

zavoda se določi s pravili zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

46. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejela Skupščina občine Šent-
jur pri Celju , voden pod štev. 012-8/91-1, z dne 18. 12.
1991 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/92.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut
zavoda, sprejet na svetu zavoda dne 22. 1. 1992 in potrjen z
odlokom Skupščine občine Šentjur pri Celju, št. 012-2/92-1,
dne 4. 3. 1992.

47. člen

Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe
zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka.

48. člen

Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se
opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po po-
stopku, določenem s tem odlokom. Ne glede na določbo
prvega odstavka 25. člena tega odloka, je lahko do 1. 9. 2000
imenovan za ravnatelja tudi kdor ne izpolnjuje pogojev iz
prvega odstavka 25. člena tega odloka.

Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim
odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv
najkasneje do 1. 9. 2002, oziroma mora najkasneje v dveh
letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit.

Ravnatelju, ki ne opravi obveznosti v roku iz prejšnje-
ga odstavka, preneha mandat na podlagi zakona. Ravnatelj,
ki ima na dan uveljavitve zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja srednjo izobrazbo, petindvaj-
set let delovne dobe in je opravljal funkcijo ravnatelja dva
mandata in ravnatelj, ki ima srednjo izobrazbo in je oprav-
ljal funkcijo ravnatelja vsaj tri mandate, je lahko imenovan
za ravnatelja ne glede na določbo prvega odstavka 25.
člena tega odloka.

Ravnatelj, ki ne izpolnjuje pogojev o izobrazbi iz
prvega odstavka 25. člena tega odloka in ima na dan
uveljavitve ZOFVI manj kot 10 let do pridobitve pravice
do starostne pokojnine ter je opravljal funkcijo ravnatelja
oziroma pomočnika ravnatelja najmanj tri mandate, je
lahko imenovan za ravnatelja oziroma za pomočnika rav-
natelja ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena
tega odloka.

49. člen

Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je
pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem
odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka.

50. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 012-31/96-2
Šentjur, dne 10. julija 1996.

Predsednica
Občinskega sveta občine

Šentjur pri Celju
prof. Tatjana Oset l. r.

2868.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96), ter 19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju, (Urad-
ni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju
na 16. seji dne 8. julija 1996 sprejel
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O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom Občina Šentjur pri Celju, s sedežem v
Šentjurju (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja
na področju osnovnega šolstva javni vzgojnoizobraževalni
zavod Osnovna šola Dramlje (v nadaljevanju: zavod).

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen

Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Dramlje,
Občina Šentjur pri Celju

Sedež zavoda: Dramlje 7a, Dramlje.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Dramlje.

3. člen

Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki
so v pravnem prometu.

Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in
odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s kate-
rim razpolaga.

4. člen

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Celju na registrskem vložku štev.: 1/3528/00.

Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževa-
nja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

5. člen

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.

2. Pečat zavoda

6. člen

Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, pre-
mera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije,
na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Dramlje ,
Občina Šentjur pri Celju, okrog grba pa Dramlje 7a.

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike pre-
mera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka
tega člena.

Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in
dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam,
občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim star-
šem.

Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumen-
tacije.

7. člen

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničevanja določi ravnatelj.

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

8. člen

Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez ome-

jitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja dela-

vec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Poob-
laščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa poobla-
stila ravnatelja. Ravnatelj lahko za zastopanje ali
predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti dru-
ge osebe.

9. člen

Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so poob-
laščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki
jih opravljajo.

V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje podpisujejo zavod ravnatelj, raču-
novodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji
RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih
določi ravnatelj.

Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so poob-
laščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni
v tem aktu.

4. Območje zadovoljevanja vzgojnoizobraževalnih
potreb

10. člen

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po
osnovnošolskem izobraževanju za otroke KS Dramlje:
Dramlje, Grušce, Jarmovec, Jazbine, Laze pri Dramljah,
Marija Dobje, Pletovarje, Razbor, Spodnje Slemene, Stra-
ža na Gori, Svetelka, Šedina, Trnovec pri Dramljah, Vo-
dule, Zalog pod Uršolo, Zgornje Slemene in vasi Cerovec
KS Blagovna, in sicer gospodinjstva naslednjih hišnih
številk: Cerovec št. 16, 17, 17a, 18, 18a, 19, 20, 20a, 20b,
21, 21a.

Matična enota je Osnovna šola Dramlje, kjer je sedež
zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo ter
v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten
zavod.

III. DEJAVNOST ZAVODA

11. člen

Dejavnosti zavoda so:
– osnovno izobraževanje splošnega tipa, v nomenklatu-

ri dejavnosti vodeno pod šifro M/80.102
– osnovno izobraževanje odraslih M/80.422, V okvir

dejavnosti zavoda sodijo še:
– priprava šolske prehrane za učence,
– organizacija kulturnih, športnih in drugih javnih pri-

reditev.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvaja-

nje je v javnem interesu.

12. člen

Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program,
ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zako-
nom.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4020 Št. 46 – 23. VIII. 1996

13. člen

Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja
vzgojnoizobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole.

Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki šteje-
jo kot javne listine.

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-
meniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da
so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi
predpisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
boljša ponudbo vzgojnoizobraževalnega dela ali s katerimi
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se
uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavno-
sti.

14. člen

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni
register.

IV. ORGANI ZAVODA

15. člen

Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno

področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja dolo-
či s pravili.

1. Svet zavoda

16. člen

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstav-
niki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstav-
niki staršev.

Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed članov

delovnega kolektiva, od tega vsaj enega člana izmed uprav-
no administrativnih, oziroma tehničnih delavcev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
občanov posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike
zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih vo-
litvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta
odlok. Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev.

Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji
predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z veči-
no glasov svojih članov.

Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta za-
voda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.

Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je pove-
zan s statusom njihovih otrok v zavodu.

17. člen

Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi

uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih progra-

mov,
– obravnava poročila o vzgojnoizobraževalni proble-

matiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi

in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in

izobraževalnim delom v šoli,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih

določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in perio-

dične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev de-

javnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in

mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet za-

voda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v

skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih
in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,

– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

18. člen

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15
dni pred potekom mandata svetu zavoda. S sklepom o razpi-
su volitev mora biti določen dan volitev in število članov
sveta, ki se volijo (iz posameznih enot zavoda). Sklep o
razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisi-
ja, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva
člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma
njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika
delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.

19. člen

Pravico, predlagati kandidate za člane sveta zavoda,
imajo najmanj trije delavci zavoda, z aktivno volilno pravico
in reprezentativni sindikat.

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volilni komisiji najkasneje 21 dan po dnevu razpisa volitev,
morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženi-
mi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandida-
tov.

Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda mo-
rajo imeti pasivno volilno pravico.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 4021Št. 46 – 23. VIII. 1996

20. člen

Glasovanje na volišču vodi volilna komisija v sestavi
predsednika, njegovega namestnika, dveh članov in njihovih
namestnikov. Člani in namestniki volilne komisijje morajo
imeti aktivno volilno pravico in ne smejo biti kandidati za
člana sveta zavoda.

Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovlje-
na tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abe-
cednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni
tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mo-
goče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je
tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov kot
jih je potrebno izvoliti. Volitve so veljavne, če se jih je
udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno
pravico.

21. člen

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so
tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta
dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti,
ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilu o rezultatih volitev, ki ga objavi
v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

22. člen

Postopek, za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10%
delavcev zavoda, z aktivno volilno pravico oziroma na zah-
tevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral
sindikat.

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo
biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpo-
klic.

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formal-
no pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30
dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovalo večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delav-
cev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet
zavoda.

23. člen

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet
zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelova-
nje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zade-
vah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki urejajo
sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.

2. Ravnatelj

24. člen

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravna-
telj.

Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgo-

varja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učen-

cev,
– vodi delo učiteljskega zbora, oblikuje predlog nad-

standardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojnoizobraževalnem delu učiteljev,

spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive

in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski se-

stanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja), obvešča
starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti
učencev, odloča o vzgojnih ukrepih,

– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski

odgovornosti delavcev, imenuje in razrešuje svojega pomoč-
nika, skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno služ-
bo in opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.

25. člen

Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-
je za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
ter ima naziv svetnika ali svetovalca oziroma najmanj pet let
naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju
z ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri
leta.

Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje ob-
čine.

Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja gla-
suje tajno.

Če učiteljski zbor ali občina ne da mnenja v roku 20 dni
od dneva, ko je bil zaprošen, lahko svet zavoda imenuje
ravnatelja brez tega mnenja.

26. člen

Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavo-
da imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih
delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, ven-
dar največ za eno leto.

Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet
zavoda ne imenuje, niti ravnatelja, niti vršilca dolžnosti rav-
natelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih os-
mih dneh minister.
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3. Strokovni organi

27. člen

Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni
učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.

28. člen

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih poveza-

nih z vzgojnoizobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih progra-

mov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobra-

ževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in

pomočnika ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

29. člen

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci,
ki opravljajo vzgojnoizobraževalno delo v posameznem od-
delku.

Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojnoizobraževalno problematiko v od-

delku,
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi,

ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

30. člen

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, ana-
lizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje
s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukre-
pih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

31. člen

Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta
oziroma sorodnih predmetnih področij.

Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta
oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za oce-
njevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojnoizobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev
in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z
letnim delovnim načrtom.

4. Svet staršev

32. člen

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v za-
vodu oblikuje svet staršev zavoda. Svet staršev zavoda je
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega pred-
stavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddel-
ka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih

storitvah,

– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o
letnem delovnem načrtu,

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojnoizobraže-
valni problematiki,

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnoizobra-
ževalnim delom,

– voli predstavnike staršev v svet zavoda in opravlja
druge naloge v skladu z zakonom.

5. Svetovalna služba

33. člen

Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi,
svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodelu-
je z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in
evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojnoizobra-
ževalnega dela in poklicnega svetovanja.

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna
služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.

6. Knjižnica

34. člen

Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obde-

luje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacij-
sko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojnoizobraže-
valnega dela v zavodu. Zavod ustanovi učbeniški sklad,
čigar upravljanje določi minister.

Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo
plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega skla-
da, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi
minister.

V. ZAPOSLENI V ZAVODU

35. člen

Vzgojnoizobraževalno in drugo strokovno delo v zavo-
du opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in dru-
gi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju stro-
kovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v
nadaljnjem besedilo: strokovni delavci). Strokovni delavci
izvajajo vzgojnoizobraževalno delo v skladu z zakonom in
javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektiv-
nost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avto-
nomni. Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni
jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in dru-
gimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zako-
nom.

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri
strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slo-
venskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika
preverja ob prvi namestitvi. Smer strokovne izobrazbe za
strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi
stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil
mnenje pristojnega strokovnega sveta.

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.

Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo
slovenski jezik.
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36. člen

Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z
zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nju v svojem splošnem aktu.

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in
standardov ravnatelj, v soglasju s šolsko upravo na območju
katere ima zavod sedež.

Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministra.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA

37. člen

Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo
zavoda.

Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje,
s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti
nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali
drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.

38. člen

Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od pro-
daje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzor-
jev ter iz drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravlja-
njem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investici-
je, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v
zavodu določi minister.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvaja-
nju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejav-
nosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normati-
ve in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda,
krije ustanovitelj oziroma država.

39. člen

Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva
sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev
in drugimi viri, določenimi z zakonom.

Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se finan-
cirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina
izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz jav-
nih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje
standarda pouka in podobno.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz pris-
pevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Sklad
upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov,
od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni
odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga
svet zavoda. Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprej-
me pravila.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

40. člen

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

VIII. NADZOR

41. člen

Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih, predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko pora-
bo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževa-
nja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija. Nadzor nad zakoni-
tostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem
odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora,
določene z zakonom.

42. člen

Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije.

Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanov-
ljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremič-
nine v upravljanju zavoda.

IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

43. člen

Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno norma-
tivo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili.
Pravila sprejme svet zavoda. Zavod ima lahko tudi druge
splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa
zakon.

Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.

44. člen

Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov

zavoda se določi s pravili zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

45. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejela Skupščina občine Šent-
jur pri Celju , voden pod št. 012-8/91-1, z dne 18.12/91 in
objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/92 .

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut
zavoda, sprejet na svetu zavoda in potrjen s sklepom Skupšči-
ne občine Šentjur pri Celju, št. 012-2/92-1, dne 4. 3. 1992.

46. člen

Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe za-
voda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

47. člen

Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se
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VRHNIKA

2869.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS št. 18/94) in določil statuta Občine Vrhnika kot izdajate-
ljice in statuta Občine Borovnica, ter statuta Občine Dobro-
va-Horjul-Polhov Gradec in statuta Občine Brezovica kot
soizdajateljic je bil na Občinskem svetu občine Vrhnika,
14/3-1996, na Občinskem svetu občine Borovnica, dne 15.
4. 1996 na Občinskem svetu občine Dobrova-Horjul-Polhov
Gradec dne 28. 5. 1996 in na Občinskem svetu občine Bre-
zovica, dne 18. 4. 1996 sprejet

O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis

1. člen

(uvodna določba)

S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje glasila
Občine Vrhnika, Občine Borovnica, Občine Dobrova-Hor-
jul-Polhov Gradec in Občine Brezovica kot informativno
glasilo omenjenih štirih občin.

2. člen

(ime)

Ime glasila je Naš časopis, s podnaslovom Glasilo ob-
čin Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov Gradec in
Brezovica.

3. člen

(ustanovitelj in izdajatelj)

Ustanoviteljica glasila je Občina Vrhnika.
Izdajateljica glasila je Občina Vrhnika (sedež Tržaška

cesta 1. Vrhnika) in soizdajateljice Občina Borovnica (sedež
Paplerjeva 22, Borovnica), Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
(sedež Dobrova...) in Občina Brezovica (sedež Tržaška ce-
sta, Brezovica pri Ljubljani).

4. člen

(izhajanje)

Glasilo izhaja praviloma enkrat mesečno. Lahko izide
tudi kot dvojna ali izredna številka.

Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva
v vseh štirih občinah.

5. člen

(naslov uredništva)

Naslov uredništva glasila je: Naš časopis, Tržaška 1,
Vrhnika.

6. člen

(jezik)

Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.

7. člen

(namen in naloge)

Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v
vseh štirih občinah ter o hotenjih in interesih prebivalcev teh
občin.

Opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju in
delu v vseh štirih občinah. Objavlja objektivne in celovite
informacije o vseh področjih življenja in dela v štirih obči-
nah, obenem pa je tudi javna demokratična tribuna prebival-
cev teh občin.

8. člen

(programska zasnova)

Programsko zasnovo glasila sprejmejo občinski sveti
na predlog odgovornega urednika. S programsko zasnovo se
podrobneje določijo namen izdajanja in temeljna vsebinska
izhodišča glasila. Občinski sveti v glasilu objavijo program-
sko zasnovo.

opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po po-
stopku, določenem s tem odlokom. Ne glede na določbo
prvega odstavka 25. člena tega odloka, je lahko do 1. 9. 2000
imenovan za ravnatelja tudi kdor ne izpolnjuje pogojev iz
prvega odstavka 25. člena tega odloka.

Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim
odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv
najkasneje do 1. 9. 2002, oziroma mora najkasneje v dveh
letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit.

Ravnatelju, ki ne opravi obveznosti v roku iz prejšnje-
ga odstavka, preneha mandat na podlagi zakona. Ravnatelj,
ki ima na dan uveljavitve zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja srednjo izobrazbo, petindvaj-
set let delovne dobe in je opravljal funkcijo ravnatelja
oziroma pomočnika, dva mandata in ravnatelj oziroma po-
močnik ravnatelja, ki ima srednjo izobrazbo in je opravljal
funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja vsaj tri
mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma pomoč-
nika ravnatelja ne glede na določbo prvega odstavka 25.
člena tega odloka.

Ravnatelj, ki ne izpolnjuje pogojev o izobrazbi iz prvega
odstavka 25. člena tega odloka in ima na dan uveljavitve
ZOFVI manj kot 10 let do pridobitve pravice do starostne
pokojnine ter je opravljal funkcijo ravnatelja najmanj tri
mandate, je lahko imenovan za ravnatelja ne glede na določ-
bo prvega odstavka 25. člena tega odloka.

48. člen

Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je
pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem
odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka.

49. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 012-31/96-2
Šentjur, dne 10. julija 1996.

Predsednica
Občinskega sveta občine

Šentjur pri Celju
prof. Tatjana Oset l. r.
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9. člen

(komisija za izdajanje glasila)

Občinski sveti kot soizdajatelji imajo skupno komisijo
za izdajanje glasila (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki je
imenovana za štiriletno mandatno obdobje na predlog komi-
sije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Komisija je sestavljena iz predstavnikov vseh občin
soizdajateljic glasila, pri čemer vsak občinski svet vanjo
imenuje dva predstavnika, Občinski svet občine Vrhnika pa
tri.

Občinski svet lahko iz upravičenih razlogov na predlog
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje lah-
ko odpokliče člana komisije pred iztekom mandata, lahko
tudi na predlog najmanj tretjine članov občinskega sveta.

Naloge komisije so:
– obravnava programske zasnove glasila,
– obravnava in sprejema stališča v zvezi z uresničeva-

njem programske zasnove,
– obravnava pobude, mnenja in predloge sodelavcev in

urednikov, ki se nanašajo na urejanje glasila,
– opozarja na spoštovanje določil kodeksa novinarske

poklicne etike pri uresničevanju programske zasnove glasila,
obravnava ekonomska in druga vprašanja v zvezi z glasilom,

– obravnava in predlaga vse spremembe, ki določajo
frekvenco izhajanja in razširjenost glasila,

– pisno obvešča občinske svete (najmanj enkrat letno)
o uresničevanju programske zasnove in materialnih vprašanj
glasila.

10. člen

(odgovorni urednik)

Odgovornega urednika glasila imenuje Občinski svet
občine Vrhnika v soglasju z občinskimi sveti drugih treh
občin na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.

Mandat odgovornega urednika traja štiri leta. Odgovor-
ni urednik je lahko pri glasilu tudi samo v pogodbenem
odnosu.

Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat,
ki poleg zakonskih izpolnjuje naslednje pogoje:

– najmanj višja izobrazba družboslovne smeri,
– najmanj tri leta izkušenj na uredniških delovnih me-

stih.
Občinski sveti na predlog komisije za mandatna vpra-

šanja, volitve in imenovanja ali tretjine članov občinskega
sveta lahko odgovornega urednika razrešijo, če deluje v nas-
protju z zakonom, sprejeto programsko zasnovo ali zoper
uredniško politiko glasila.

Odgovorni urednik:
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– angažira sodelavce in sodeluje pri izbiranju uredni-

kov za posamezne občine,
– naroča, pripravlja in ureja besedila in sodeluje pri

vseh fazah nastajanja glasila, vključno s koordinacijo z izva-
jalci tiskarskih storitev,

– skrbi za smotrno organizacijo dela, usklajuje delo z
vsemi občinskimi upravami,

– predlaga občinskim svetom sprejem cenika avtorskih
honorarjev in cenika oglasnega prostora ter drugih sporočil,

– oblikuje predloge za nagrajevanje sodelavcev časopi-
sa in za pridobivanje drugih prihodkov časopisa,

– enkrat letno pred novim proračunskim letom pisno
poroča komisiji o uresničevanju uredniške politike in o gmot-
nem stanju časopisa.

Odgovorni urednik izvaja tudi druge naloge in poobla-
stila na podlagi zakona ter skrbi za izvajanje kodeksa novi-
narske poklicne etike.

11. člen

(tehnična in organizacijska opravila)

Posamezna tehnična in organizacijska opravila (pisarna
in uprava glasila, računovodske storitve) opravlja občinska
uprava občine ustanoviteljice ali soizdajateljice, vendar se
posamezna tehnična in organizacijska opravila lahko na pod-
lagi razpisa prenesejo tudi na zunanjega izvajalca.

12. člen

(viri financiranja)

Viri financiranja glasila so naslednji:
– proračunska sredstva izdajatelja in soizdajateljev,
– prihodki od propagandnih in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo na podlagi zagotovljenih sred-

stev.

13. člen

(poraba sredstev)

Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške pridobivanja propagandnih sporočil,
– stroške razpečevanja,
– materialne stroške uredištva,
– avtorske honorarje,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s priprav-

ljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.

14. člen

(volilna kampanja)

Med volilno kampanjo ob razpisu lokalnih volitev mo-
ra glasilo del prostora brezplačno nameniti predstavitvi kan-
didatov in kandidatnih list. Prostor se nameni brezplačno
tudi ob razpisu volitev v državni zbor in državni svet, vendar
vsebinsko povezano s predstavitvijo državnih strank in list
na lokalne razmere in politiko.

Ravnanje ob razpisu volitev se ravna po zakonu o
volilni kampanji, komisija za izdajanje glasila pa lahko ob
tem občinskim svetom v presojo predloži tudi poseben
pravilnik.

15. člen

(prehodna določba)

Občinski sveti v mesecu dni po sprejetju tega odloka
imenujejo predstavnike v komisijo.

16. člen

(končna določba)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Predsednik
Občinskega sveta občine Vrhnika

Brane Jereb l. r.

Predsednik
Občinskega sveta občine

Borovnica
Anton Kržič l. r.
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2870.

Na podlagi določil statuta Občine Vrhnika (Uradni list
RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Vrhnika na seji, dne
11. 7. 1996 sprejel

Predsednik
Občinskega sveta občine

Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
Anton Gerjolj l. r.

Predsednik
Občinskega sveta občine

Brezovica
Leopold Pristavec l. r.

S K L E P

1

Zemljišče parc. št. 1885/7 pot – 186 m2 k.o. Velika
Ligojna preneha biti javno dobro in se vpiše v ustrezen
zemljiškoknjižni vložek, ki je družbena lastnina v uporabi
Občine Vrhnika.

2

Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
 listu RS.

Št. 11/1-015/96
Vrhnika, dne 29. julija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta občine Vrhnika

Brane Jereb l. r.

VSEBINA

VLADA

2837. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto
na odseku Blagovica–Šentjakob 3949

2838. Uredba o lokacijskem načrtu za Primorski
krak avtoceste na odseku hitre ceste Vipa-
va–Selo 3969

2839. Sklep o kulturnih spomenikih in naravnih
znamenitostih, ki so postali last Republike
Slovenije 3982

MINISTRSTVA

2840. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugo-
tovitev vrednosti stanovanja 3988

2841. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi
agromelioracijskega postopka na območju
Občine Semič 3988

2842. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi hi-
dromelioracijskega postopka na območju
Občine Črnomelj 3989

2843. Odredba o uvedbi agromelioracijskega po-
stopka na kmetijskih zemljiščih na območ-
ju Občine Rače-Fram 3989

2844. Odredba o uvedbi agromelioracijskega po-
stopka na kmetijskih zemljiščih na območ-
ju Občine Izola 3990

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

2845. Poročilo o gibanju plač za junij 1996 3991

OBČINE

2846. Odlok o krajevnih skupnostih v Občini
Bled 3992

2847. Odlok o razglasitvi Vile Ciklama za kultur-
ni spomenik (Bled) 3993

2848. Sklep o ukinitvi javnega dobra (Bled) 3994

Stran Stran
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2849. Sklep o ukinitvi javnega dobra (Bled) 3994
2850. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih

zemljišč (Celje) 3995
2851. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlo-

ka o ureditvi cestnega prometa v naseljih
Občine Celje 3998

2852. Odlok o organiziranosti in izvajanju lokal-
ne javne službe za pregledovanje, nadzoro-
vanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
na območju Mestne občine Celje 3998

2853. Odlok o načinu izvajanja gospodarske jav-
ne službe na področju gospodarjenja z jav-
nimi objekti v Mestni občini Celje 4001

2854. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem
načrtu starega mestnega jedra Celja 4003

2855. Odlok o spremembah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Začret (Ce-
lje) 4004

2856. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o prostorskih ureditvenih pogojih za ob-
močje Stegujev–Habjanov hrib in za ob-
močje Osenca (Celje) 4005

2857. Spremembe in dopolnitve poslovnika Ob-
činskega sveta mestne občine Celje 4005

2858. Sklep o določitvi javnega interesa na po-
dročju kulture (Gornji Petrovci) 4005

2859. Sklep o določitvi javnega interesa na po-
dročju kulture (Hodoš-Šalovci) 4006

2860. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
v denarju za območje KS Sela pri Kamni-
ku 4006

2861. Poročilo volilne komisije Krajevne skup-
nosti Sela pri Kamniku o izidu glasovanja
na referendumu za uvedbo krajevnega sa-
moprispevka za območje KS Sela pri Kam-
niku 4007

2862. Spremembe in dopolnitve prostorskih se-
stavin dolgoročnega in družbenega plana
Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora 4007

2863. Odlok o dopolnitvah in spremembah odlo-
ka o ureditvenem območju mesta Litija le-
vi in desni breg z mikrocelotami GS 6, GS
1, GS 2, LS 3 in LS 1 (Litija) 4008

2864. Razpis volitev v svete vaških skupnosti Ob-
čine Mislinja 4008

2865. Sklep o izdaji pooblastila za opravljanje
dimnikarskih storitev na območju Občine
Ribnica 4009

2866. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za
leto 1996 4009

2867. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobra-
ževalnega zavoda (Šentjur pri Celju) 4013

2868. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobra-
ževalnega zavoda (Šentjur pri Celju) 4018

2869. Odlok o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš
časopis (Vrhnika) 4024

2870. Sklep o prenehanju javnega dobra (Vrhnika) 4026

MEDNARODNE POGODBE

43. Akt o nasledstvu Konvencije o mirnem re-
ševanju mednarodnih sporov, sklenjene v
Haagu 29. julija 1899 (MNKMRS) 205

44. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike
Francije o prevzemu s strani Vlade Repub-
like Slovenije dela obveznosti, sprejetih s
strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine
Socialistične federativne republike Jugosla-
vije do Vlade Republike Francije po spora-
zumu z dne 28. junija 1984 o konsolidaciji
dolgov, Sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Francije o
prevzemu s strani Vlade Republike Slove-
nije dela obveznosti, sprejetih s strani Zvez-
nega izvršnega sveta Skupščine Socialistič-
ne federativne republike Jugoslavije do
Vlade Republike Francije po sporazumu z
dne 6. junija 1985 o konsolidaciji dolgov,
Sporazuma med Vlado Republike Sloveni-
je in Vlado Republike Francije o prevzemu
s strani Vlade Republike Slovenije dela ob-
veznosti, sprejetih s strani Zveznega izvr-
šnega sveta Skupščine Socialistične federa-
tivne republike Jugoslavije do Vlade
Republike Francije po sporazumu z dne
28. novembra 1986 o konsolidaciji dolgov,
Sporazuma med Vlado Republike Sloveni-
je in Vlado Republike Francije o prevzemu
s strani Vlade Republike Slovenije dela ob-
veznosti, sprejetih s strani Zveznega izvr-
šnega sveta Skupščine Socialistične federa-
tivne republike Jugoslavije do Vlade
Republike Francije po sporazumu z dne
15. septembra 1988 o konsolidaciji dolgov,
Sporazuma med Vlado Republike Sloveni-
je in Vlado Republike Francije o prevzemu
s strani Vlade Republike Slovenije dela ob-
veznosti, sprejetih s strani Zveznega izvr-
šnega sveta Skupščine Socialistične federa-
tivne republike Jugoslavije do Vlade
Republike Francije po sporazumih z dne
28. junija 1984, 6. junija 1985 in 15. sep-
tembra 1988 o konsolidaciji dolgov
(BFRSKD) 214

45. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Re-
publiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o
uporabi dveh delov slovenskega državnega
ozemlja na območju smučišča “Tromeja”
(BATUSO) 245

46. Uredba o ratifikaciji Skupne izjave o vzpo-
stavitvi diplomatskih odnosov med Repub-
liko Slovenijo in Kneževino Andoro 248

47. Uredba o ratifikaciji Skupnega sporočila o
vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Re-
publiko Slovenijo in Kraljevino Kambodžo 249

48. Uredba o ratifikaciji Skupne izjave o vzpo-
stavitvi diplomatskih odnosov med Repub-
liko Slovenijo in Sultanatom Oman 250

Stran Stran
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Izdaja Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto

1996 je 12.600 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu

vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, šef računovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, računovod-

stvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Žiro račun 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se

ta publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa proizvodov po 13. točki tar. št. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS,

št. 4-245/92 z dne 25. I. 1992)

PREDPISI O DOHODNINI,
DAVKIH OBČANOV IN DRUGIH

DAVKIH TER PRISPEVKIH
2. zvezek – (šeste spremenjene in dopolnjene izdaje)

Po izidu šeste izdaje Predpisov o dohodnini, davkih občanov in drugih davkih ter prispe-

vkih v letu 1995 je bilo sprejetih kar precej novih predpisov, nekaj pa je bilo dopolnjenih

oziroma spremenjenih. Da ne bi bilo treba ponovno tiskati celotne, dokaj obsežne zbirke,

smo se odločili za izdajo 2. zvezka. V njem so vsi novi predpisi, ki so bili objavljeni do
konca marca 1996, v neuradno prečiščenih besedilih pa spremenjeni in dopolnjeni

predpisi. Namesto vsebinskega kazala na začetku zbirke smo pripravili pregled veljavnih
predpisov, objavljenih v prvem in drugem zvezku.

Opozarjamo, da smo v tej šesti izdaji namenili posebno pozornost ugotavljanju ka-
tastrskega dohodka in v prečiščenih besedilih zbrali vse predpise, ki so bili sprejeti in

objavljeni na podlagi zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka iz leta 1976.

Na koncu zbirke smo dodali še seznam in krajevne pristojnosti območnih enot in izpostav

za področje zdravstvenega zavarovanja.

V zbirki sta objavljena tudi pravkar sprejeta zakona o davčni službi in davčnem
postopku.

Cena 2310 SIT (10346)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.


