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VLADA

3819.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 27. člena zako-
na o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in
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 elektromagnetnem sevanju v naravnem

in življenjskem okolju

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta uredba določa v zvezi z elektromagnetnim sevanjem
v okolju (v nadaljnjem besedilu: sevanje) mejne vrednosti
veličin elektromagnetnega polja v okolju, stopnje varstva
pred sevanjem v posameznih območjih naravnega in živ-
ljenjskega okolja, način določanja in vrednotenja obremeni-
tve okolja zaradi sevanja ter ukrepe za zmanjševanje in pre-
prečevanje čezmernega sevanja.

Določbe te uredbe veljajo za sevanje zunaj nadzorova-
nih območij, ki ga v posameznih območjih naravnega in
življenjskega okolja povzročajo stalne ali občasne emisije
enega ali več virov obremenjevanja okolja s sevanjem (v
nadaljnjem besedilu: vir sevanja) razen za sevanje naprav, ki
so namenjene diagnostiki ali zdravljenju v zdravstvu, in za
sevanje premičnih ali prenosnih oddajnih ali radarskih siste-
mov za obrambne potrebe ter za zaščito, reševanje in pomoč.

2. člen

Pojmi imajo po tej uredbi naslednji pomen:
1. Elektromagnetno sevanje je sevanje, ki pri uporabi

ali obratovanju vira sevanja v njegovi bližnji ali daljni okoli-
ci povzroča elektromagnetno polje, in je tveganje za škodlji-
ve učinke za človeka in živo naravo. Bližnje polje je elektro-
magnetno polje v neposredni bližini vira sevanja, kjer
elektromagnetno polje nima značilnosti ravnega valovanja.
Daljno polje je elektromagnetno polje na vplivnem področju
vira sevanja, vendar toliko daleč od vira, da že ima značil-
nost ravnega valovanja.

2. Vir sevanja je visokonapetostni transformator, razde-
lilna transformatorska postaja, nadzemni ali podzemni vod
za prenos električne energije, odprt oddajni sistem za brez-
žično komunikacijo, radijski ali televizijski oddajnik, radar
ali druga naprava ali objekt, katerega uporaba ali obratova-
nje obremenjuje okolje z:

– nizkofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem od 0
Hz do vključno 10 kHz (v nadaljnjem besedilu: nizkofrek-
venčni vir sevanja) in je nazivna napetost, pri kateri vir
sevanja obratuje, večja od 1kV ali

– visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem od 10
kHz do vključno 300 GHz in je njegova največja oddajna
moč večja od 100 W (v nadaljnjem besedilu: visokofrek-
venčni vir sevanja).

Amaterska radijska postaja ni vir sevanja.
3. Obstoječi vir sevanja je vir sevanja, ki je bil v upora-

bi ali je obratoval na dan začetka veljavnosti te uredbe ali za
katerega je bilo skladno s predpisi pred začetkom veljavnosti
te uredbe pridobljeno gradbeno dovoljenje.

4. Rekonstrukcija vira sevanja je vsak poseg v vir seva-
nja, s katerim se bistveno spremenijo glavne tehnične značil-
nosti, način uporabe ali obratovanja ali zmogljivost vira in
ima za posledico spremembo moči, jakosti ali vrste elektro-
magnetnega polja.

5. Nadzemni vod je električni vod z vodniki nad zem-
ljo, običajno podprtimi z izolatorji in ustreznimi podporniki.

6. Amaterska radijska postaja je radijska postaja po
predpisih o radioamaterski dejavnosti.

7. Nadzorovano območje je ograjeno in označeno ob-
močje okrog vira sevanja, kjer je vstop dovoljen samo oseb-
ju, ki vir upravlja ali vzdržuje.

8. Nemoteno elektromagnetno polje (v nadaljnjem be-
sedilu: nemoteno polje) je zaradi sevanja povzročeno elek-
tromagnetno polje na vplivnem področju vira sevanja, kadar
niso prisotni premikajoči se objekti ali osebe. V nemotenem
polju je izbran kraj meritev veličin elektromagnetnega polja.

9. Električna poljska jakost E (v nadaljnjem besedilu:
električna poljska jakost) je veličina elektromagnetnega po-
lja, ki opisuje električno polje, povzročeno zaradi vira seva-
nja, in se izraža v voltih na meter (V/m).

10. Gostota magnetnega pretoka B (v nadaljnjem bese-
dilu: gostota magnetnega pretoka) je veličina elektromagnet-
nega polja, ki opisuje magnetno polje, povzročeno zaradi
vira sevanja, in se izraža v teslih (T).

11. Magnetna poljska jakost H (v nadaljnjem besedilu:
magnetna poljska jakost) je veličina elektromagnetnega po-
lja, ki je povezana z gostoto magnetnega pretoka preko per-
meabilnosti in se izraža v amperih na meter (A/m).

12. Gostota pretoka moči S (v nadaljnjem besedilu:
gostota pretoka moči) je moč elektromagnetnega polja, ki ji
je izpostavljena površina, postavljena pravokotno na smer
elektromagnetnega valovanja in se izraža v watih na kva-
dratni meter (W/m2).

13. Mejna vrednost veličine elektromagnetnega polja
(v nadaljnjem besedilu: mejna vrednost) je vrednost veliči-
ne, določena s to uredbo za posamezno območje naravnega
ali življenjskega okolja, na podlagi katere se določa čezmer-
na obremenitev okolja zaradi sevanja in se izraža kot:

– mejna efektivna vrednost električne poljske jakosti in
gostote magnetnega pretoka ter mejna temenska vrednost
električne poljske jakosti in gostote magnetnega pretoka za
elektromagnetno polje, ki je posledica emisije nizkofrek-
venčnih virov sevanja,

– mejna efektivna vrednost električne in magnetne polj-
ske jakosti ter mejna vrednost povprečne vrednosti gostote
pretoka moči za elektromagnetno polje, ki je posledica emi-
sije visokofrekvenčnih virov sevanja,

– mejna temenska vrednost električne in magnetne polj-
ske jakosti ter mejna temenska vrednost gostote pretoka
moči za primere impulznega elektromagnetnega polja, ki je
posledica emisije visokofrekvenčnih virov sevanja.

14. Efektivna vrednost veličin elektromagnetnega polja
se določa za periodična polja in je za eliptično polarizirano
elektromagnetno polje enaka:
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kjer so Ex , Ey in Ez efektivne vrednosti komponent
električne poljske jakosti. Enako velja tudi za magnetno
poljsko jakost.

15. Povprečna vrednost gostote pretoka moči se določa
za periodična elektromagnetna sevanja in je enaka povprečni
vrednosti produkta električne in magnetne poljske jakosti,
izračunane za čas najdaljše periode elektromagnetnega seva-
nja kot posledice vira sevanja.

16. Temenska vrednost veličin elektromagnetnega po-
lja je največja trenutna vrednost, ki jo doseže veličina. Če
gre za impulzna elektromagnetna sevanja, je temenska vred-
nost veličine največja vrednost veličine v času trajanja im-
pulza brez upoštevanja konic in drugih nezaželenih delov
impulza, ki ne presegajo 5% celotne energije impulza.

17. Prve meritve so meritve, ki se izvedejo pri prvem
zagonu novega ali rekonstruiranega vira sevanja.

18. Občasne meritve so meritve elektromagnetnega po-
lja, povzročenega zaradi uporabe ali obratovanja virov seva-
nja, ki se opravljajo v predpisanih časovnih presledkih v
okviru predpisanega obratovalnega monitoringa.

3. člen

Stopnji varstva pred sevanjem, določeni glede na ob-
čutljivost posameznega območja naravnega ali življenjskega
okolja (v nadaljnjem besedilu: območje) za učinke elektro-
magnetnega polja, ki jih povzročajo viri sevanja, sta I. in
II. stopnja.

I. stopnja varstva pred sevanjem velja za I. območje, ki
potrebuje povečano varstvo pred sevanjem. I. območje je
območje bolnišnic, zdravilišč, okrevališč ter turističnih ob-
jektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, čisto stanovanjsko
območje, območje objektov vzgojnovarstvenega in izobra-
ževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega
varstva, območje igrišč ter javnih parkov, javnih zelenih in
rekreacijskih površin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko ob-
močje, ki je hkrati namenjeno bivanju in obrtnim ter podob-
nim proizvodnim dejavnostim, javno središče, kjer se oprav-
ljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti,
ter tisti predeli območja, namenjenega kmetijski dejavnosti,
ki so hkrati namenjeni bivanju (v nadaljnjem besedilu:
I. območje).

II. stopnja varstva pred sevanjem velja za II. območje,
kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj
moteč. II. območje je zlasti območje brez stanovanj, name-
njeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni
dejavnosti, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti ter
vsa druga območja, ki niso v prejšnjem odstavku določena
kot I. območje (v nadaljnjem besedilu: II. območje).

II. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na površi-
nah, ki so v I. območju namenjene javnemu cestnemu ali
železniškemu prometu.

II. MEJNE VREDNOSTI ZA NIZKOFREKVENČNE
VIRE SEVANJA

4. člen

Mejne efektivne vrednosti električne poljske jakosti kot
posledice obratovanja ali uporabe nizkofrekvenčnih virov
sevanja so za I. in II. območje določene v tabeli 1.

Tabela 1: Mejne efektivne vrednosti električne poljske
jakosti

Mejne efektivne vrednosti gostote magnetnega pretoka
kot posledice obratovanja ali uporabe nizkofrekvenčnih vi-
rov sevanja so za I. in II. območje določene v tabeli 2.

Tabela 2: Mejne efektivne vrednosti gostote magnetne-
ga pretoka

III. MEJNE VREDNOSTI ZA VISOKOFREKVENČNE
VIRE SEVANJA

5. člen

Mejne efektivne vrednosti električne in magnetne polj-
ske jakosti ter povprečne vrednosti gostote pretoka moči kot
posledice obratovanja ali uporabe visokofrekvenčnih virov
sevanja so za I. območje določene v tabeli 3.

Tabela 3: Mejne efektivne vrednosti za I. območje

Mejne vrednosti, določene v tabeli 3, veljajo tudi za
elektromagnetno polje, ki je posledica obratovanja ali upora-
be rekonstruiranega visokofrekvenčnega vira sevanja.

Mejne efektivne vrednosti električne in magnetne polj-
ske jakosti ter gostote pretoka moči kot posledice obratova-
nja ali uporabe visokofrekvenčnih virov sevanja so za
II. območje določene v tabeli 4.
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Mejne vrednosti, določene v tabeli 4, veljajo tudi za
elektromagnetno polje, ki je posledica obratovanja ali upora-
be rekonstruiranega visokofrekvenčnega vira sevanja.

6. člen

Mejne efektivne vrednosti električne in magnetne polj-
ske jakosti ter gostote pretoka moči kot posledice obratova-
nja ali uporabe obstoječih visokofrekvenčnih virov sevanja v
I. in II. območju so določene v tabeli 4 prejšnjega člena.

7. člen

Mejne vrednosti za temenske vrednosti električne polj-
ske jakosti, magnetne poljske jakosti in gostote pretoka moči
kot posledice obratovanja ali uporabe visokofrekvenčnih vi-
rov sevanja, ki veljajo pri izpostavljenosti impulznim elek-
tromagnetnim poljem s časom trajanja manj kot 100 µs, so za
I. območje določene v tabeli 5.

Tabela 5: Mejne vrednosti za izpostavljenost impulz-
nim elektromagnetnim poljem na I. območju

Mejne vrednosti, določene v tabeli 5, veljajo tudi za
impulzno elektromagnetno polje, ki je posledica obratovanja
ali uporabe rekonstruiranega visokofrekvenčnega vira seva-
nja.

Mejne vrednosti za temenske vrednosti električne polj-
ske jakosti, magnetne poljske jakosti in gostote pretoka moči
kot posledice obratovanja ali uporabe visokofrekvenčnih vi-
rov sevanja, ki veljajo pri izpostavljenosti impulznim elek-
tromagnetnim poljem, so za II. območje določene v tabeli 6.

Tabela 6: Mejne vrednosti za izpostavljenost impulz-
nim elektromagnetnim poljem na II. območju

Mejne vrednosti, določene v tabeli 6, veljajo tudi za
impulzno elektromagnetno polje, ki je posledica obratova-
nja ali uporabe rekonstruiranega visokofrekvenčnega vira
sevanja.

8. člen

Mejne vrednosti za temenske vrednosti električne polj-
ske jakosti, magnetne poljske jakosti in gostote pretoka kot
posledice obratovanja ali uporabe obstoječih visokofrekvenč-
nih virov sevanja v I. in II. območju pri izpostavljenosti
impulznim elektromagnetnim poljem so določene v tabeli 6
prejšnjega člena.

IV. DOLOČANJE IN VREDNOTENJE OBREMENITVE
S SEVANJEM

9. člen

Celotna obremenitev območja s sevanjem kot posledice
obratovanja ali uporabe vseh virov sevanja se ugotavlja tako,
da se na kraju meritev izmerijo in vrednotijo veličine elek-
tromagnetnega polja, za katere so s to uredbo določene mej-
ne vrednosti. Celotna obremenitev območja s sevanjem za-
radi nizkofrekvenčnih virov sevanja in zaradi visokofrek-
venčnih virov sevanja se ugotavlja ločeno. Če so med viso-
kofrekvenčnimi viri sevanja, ki obremenjujejo območje, tudi
viri z impulznim načinom delovanja, se obremenitev območ-
ja zaradi izpostavljenosti impulznim elektromagnetnim po-
ljem vrednoti posebej.

10. člen

Obremenitev območja s sevanjem kot posledice obrato-
vanja ali uporabe posameznega vira sevanja se ugotavlja
tako, da se na kraju meritev izmerijo in vrednotijo veličine
elektromagnetnega polja, za katere so s to uredbo določene
mejne vrednosti, pri čemer se za frekvenčno območje, v
katerem obravnavani vir seva, ne upoštevajo deleži elektro-
magnetnega polja, ki so na kraju meritev posledica emisije
vseh drugih pomembnih virov sevanja.

Če je za posamezni vir sevanja predpisan računski po-
stopek vrednotenja veličin elektromagnetnega polja, kot po-
sledice obratovanja ali uporabe posameznega vira sevanja,
se lahko namesto iz rezultatov meritev vrednotijo veličine
elektromagnetnega polja na kraju imisije na podlagi podat-
kov o obratovanju vira sevanja, ko ta s sevanjem najbolj
obremenjuje okolje. Računske postopke za izračun veličin
elektromagnetnega polja na kraju imisije za posamezni vir
sevanja predpiše minister, pristojen za okolje.

Nizkofrekvenčni vir sevanja je pomemben vir sevanja,
če njegovo obratovanje ali uporaba na kraju meritev pomeni,
da je:

– efektivna vrednost električne poljske jakosti ali go-
stote magnetnega pretoka oziroma

– temenska vrednost električne poljske jakosti ali go-
stote magnetnega pretoka, če gre za frekvenčno območje od
0 do 0,1 Hz,
najmanj v enem frekvenčnem območju večja od 20% vred-
nosti, ki je kot mejna vrednost za nove nizkofrekvenčne vire
sevanja določena s to uredbo.

Visokofrekvenčni vir sevanja je pomemben vir sevanja,
če njegovo obratovanje ali uporaba na kraju meritev pomeni,
da je:

– efektivna vrednost električne ali magnetne poljske
jakosti oziroma

– temenska vrednost, če gre za impulzno sevanje,
najmanj za eno frekvenčno območje večja od 20% vrednosti,
ki je kot mejna vrednost za nove visokofrekvenčne vire
sevanja določena s to uredbo.

Tabela 4: Mejne efektivne vrednosti za II. območje
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11. člen

Obremenitev območja s sevanjem, ki je posledica obra-
tovanja ali uporabe enega ali več nizkofrekvenčnih virov
sevanja, je čezmerna , če so izpolnjeni pogoji iz priloge 1, ki
je sestavni del te uredbe.

Če se ugotavlja celotna obremenitev območja, kjer obra-
tuje ali se uporablja najmanj en obstoječi nizkofrekvenčni
vir sevanja, ki je po določbah drugega odstavka prejšnjega
člena pomemben vir sevanja, se za izračun čezmernosti obre-
menitve iz priloge 1 upoštevajo mejne vrednosti električne
poljske jakosti in gostote magnetnega pretoka, ki v tabelah 1
in 2 iz 4. člena te uredbe veljajo za obstoječe nizkofrekvenč-
ne vire sevanja.

12. člen

Obremenitev območja s sevanjem, ki je posledica obra-
tovanja ali uporabe enega ali več visokofrekvenčnih virov
sevanja, je čezmerna, če so izpolnjeni pogoji iz priloge 2, ki
je sestavni del te uredbe.

Če se ugotavlja celotna obremenitev območja, kjer obra-
tuje ali se uporablja najmanj en obstoječi visokofrekvenčni
vir sevanja, ki je po določbah tretjega odstavka 10. člena te
uredbe pomemben vir sevanja, se za izračun čezmernosti
obremenitve iz priloge 2 upoštevajo mejne vrednosti veličin
elektromagnetnega polja, ki po 6. členu te uredbe veljajo za
obstoječe visokofrekvenčne vire sevanja.

13. člen

Obremenitev območja s sevanjem, ki je posledica obra-
tovanja ali uporabe enega ali več visokofrekvenčnih virov
sevanja, je pri izpostavljenosti impulznim elektromagnetnim
poljem čezmerna, če so izpolnjeni pogoji iz priloge 4, ki je
sestavni del te uredbe.

Če se ugotavlja celotna obremenitev območja, kjer obra-
tuje ali se uporablja najmanj en obstoječi visokofrekvenčni
vir sevanja, ki je po določbah tretjega odstavka 10. člena te
uredbe pomemben vir sevanja, se za izračun čezmernosti
obremenitve iz prejšnjih odstavkov upoštevajo mejne vred-
nosti veličin elektromagnetnega polja, ki po 8. členu te ured-
be veljajo za obstoječe visokofrekvenčne vire sevanja.

14. člen

Vir sevanja povzroča na kraju meritve čezmerno obre-
menitev, če je ob neupoštevanju vseh drugih pomembnih
virov sevanja celotna obremenitev območja, določena na
način iz 11., 12. ali 13. člena te uredbe, čezmerna.

V. UKREPI ZMANJŠEVANJA SEVANJA

15. člen

Nov poseg v okolje ali rekonstrukcija objekta ali napra-
ve, ki je vir sevanja, ne sme povzročiti čezmerne obremeni-
tve iz 14. člena te uredbe.

Nov poseg v okolje ali rekonstrukcija objekta ali napra-
ve, ki je vir sevanja, ne sme povzročiti čezmerne celotne
obremenitve območja s sevanjem, če s predpisi določene
mejne vrednosti na tem območju še niso presežene.

Nov poseg v okolje ali rekonstrukcija objekta ali napra-
ve ne sme povzročiti povečanja celotne obremenitve območ-
ja s sevanjem, če je celotna obremenitev območja zaradi
sevanja že čezmerna.

Rekonstrukcija obstoječega podzemnega ali nadzemne-
ga voda za prenos električne energije v I. območju lahko
povzroči čezmerno obremenitev za vir sevanja iz 14. člena te
uredbe in čezmerno celotno obremenitev območja s seva-

njem, če se ta ne ugotavlja skladno z določbami drugega
odstavka 11. člena te uredbe in če se zaradi obratovanja
nadzemnega voda ne poveča obremenitev na vplivnem ob-
močju vira sevanja v nobenem od bivalnih ali drugih prosto-
rov v zgradbah, v katerih se ljudje zadržujejo.

Če se čezmerna celotna obremenitev območja s seva-
njem ugotavlja skladno z določbami drugega odstavka
11. člena te uredbe, lahko rekonstrukcija iz prejšnjega od-
stavka povzroča čezmerno obremenitev za vir sevanja iz
14. člena te uredbe s tem, da se zaradi obratovanja vira
sevanja ne poveča obremenitev na vplivnem območju vira
sevanja v nobenem od bivalnih ali drugih prostorov v zgrad-
bah, v katerih se ljudje zadržujejo.

Ne glede na obremenitev prostorov iz prejšnjih dveh
odstavkov s sevanjem pred rekonstrukcijo podzemnega ali
nadzemnega voda v njih zaradi obratovanja rekonstruirane-
ga vira sevanja efektivna električna poljska jakost ne sme
presegati vrednosti 1,8 kV/m in efektivna vrednost gostote
magnetnega pretoka vrednosti 15 µT.

16. člen

Nov objekt ali naprava ali objekt ali naprava v rekon-
strukciji, ki je vir sevanja, mora za pridobitev dovoljenja za
poseg v prostor izpolnjevati te pogoje:

– elektromagnetno polje, ki je posledica uporabe ali
obratovanja vira, ne sme povzročati čezmerne obremenitve s
sevanjem in

– kjer je obremenitev zaradi sevanja že čezmerna, mo-
rajo biti pri uporabi ali obratovanju obravnavanega vira za-
gotovljeni ukrepi varstva pred sevanjem, ki zagotavljajo iz-
polnjenost pogoja iz tretjega odstavka prejšnjega člena.

Za izračun obremenitve območja s sevanjem zaradi
obratovanja vira sevanja iz prejšnjega odstavka se uporablja-
jo računski postopki iz drugega odstavka 10. člena te uredbe.

Za objekt ali napravo iz prvega odstavka tega člena, pri
kateri se na podlagi zakona presojajo vplivi na okolje, se
skladnost s pogoji iz prejšnjega odstavka ugotavlja v postop-
ku za izdajo okoljevarstvenega soglasja.

Za objekt ali napravo iz prvega odstavka tega člena, za
katero okoljevarstveno soglasje ni potrebno, mora investitor
v zahtevi za dovoljenje za poseg v prostor kot osnovne
podatke o namenu in zmogljivosti objekta ali naprave posre-
dovati tudi strokovno oceno obremenitve okolja zaradi seva-
nja kot posledice uporabe ali obratovanja tega vira sevanja.

Strokovno oceno iz prejšnjega odstavka izdela pravna
ali fizična oseba, pooblaščena za izdelavo poročil o vplivih
na okolje.

17. člen

Investitor mora pri novem ali rekonstruiranem objektu
ali napravi, ki je vir sevanja, zagotoviti prve meritve tistih
veličin elektromagnetnega polja kot posledice obremenitve
območja zaradi sevanja iz vira, za katere so s to uredbo
določene mejne vrednosti.

Lastnik ali upravljavec vira sevanja mora kot obrato-
valni monitoring zagotavljati občasne meritve tistih veličin
elektromagnetnega polja kot posledice obremenitve območ-
ja s sevanjem iz vira, za katere so s to uredbo določene mejne
vrednosti.

Obratovalnega monitoringa iz prejšnjega odstavka ni
treba zagotavljati za:

– nizkofrekvenčni vir sevanja na II. območju,
– nizkofrekvenčni vir sevanja na I. območju, katerega

nazivna napetost je manjša od 110 kV,
– visokofrekvenčni vir sevanja, katerega največja od-

dajna moč ne presega 600 W, in
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– visokofrekvenčni vir sevanja, katerega največja od-
dajna moč ne presega 50 kW, če gre za visokofrekvenčni vir
sevanja, ki obremenjuje okolje z impulznim elektromagnet-
nim poljem.

Prve in občasne meritve iz prvega in drugega odstavka
tega člena se izvajajo na način in v obsegu, določenima s
predpisi o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za
vire sevanja.

18. člen

Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, lahko na pod-
lagi vloge lastnika ali upravljavca odobri za vir sevanja
spremembo programa obratovalnega monitoringa, če ugoto-
vi, da je lahko pogostost meritev manjša, ker je obremenje-
vanje okolja s sevanjem enako vse koledarsko leto.

Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati poročilo o
meritvah veličin elektromagnetnega polja in mnenje izvajal-
ca obratovalnega monitoringa o upravičenosti zahtevane
spremembe programa.

Inšpektor, pristojen za varstvo okolja, lahko lastniku
ali upravljavcu odredi za vir sevanja spremembo programa
obratovalnega monitoringa, če ugotovi, da mora biti pogo-
stost meritev večja, ker se obremenjevanje okolja s seva-
njem zaradi uporabe ali obratovanja vira spreminja v ob-
dobju med dvema občasnima meritvama ali ker je zaradi
obratovanja vira sevanja obremenitev območja s sevanjem
občasno čezmerna.

19. člen

Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira sevanja
mora investitor izbrati tehnične rešitve in upoštevati dogna-
nja in rešitve, ki zagotavljajo, da mejne vrednosti niso prese-
žene, in hkrati omogočajo najnižjo tehnično dosegljivo obre-
menitev okolja zaradi sevanja.

Povzročitelj obremenitve okolja s sevanjem mora zago-
toviti ograditev bližnjega polja okrog vira sevanja, če vira
sevanja ni mogoče namestiti tako, da je onemogočen dostop
na območje čezmerne obremenitve okolja zaradi sevanja ali
če čezmerne obremenitve okolja zaradi sevanja na tem ob-
močju kot posledice obratovanja ali uporabe vira ni mogoče
preprečiti z drugimi ukrepi varstva pred sevanjem.

Povzročitelj obremenitve s sevanjem mora inšpektora-
tu, pristojnemu za varstvo okolja, prijaviti vsako nepravilno
obratovanje vira sevanja, ki povzroči čezmerno obremenitev
okolja zaradi sevanja. Zemeljski stiki, kratki stiki ter delova-
nje različnih zaščit se pri napravah in objektih za prenos
električne energije v nizkofrekvenčnem območju ne štejejo
za nepravilno obratovanje vira sevanja.

20. člen

Amaterske radijske postaje ni dopustno upravljati
tako, da:

– največja oddajna moč postaje presega 1,5 kW,
– letni obratovalni čas postaje na I. območju presega

700 ur in
– je aktivni del antene radijske postaje, katere največja

oddajna moč presega 250 W, več kot 5 m oddaljen od naj-
bližjega bivalnega ali drugega prostora v zgradbah, kjer se
ljudje zadržujejo.

VI. NADZOR

21. člen

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat,
pristojen za varstvo okolja.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

22. člen

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za
prekršek gospodarska družba ali druga pravna oseba ali po-
sameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravlja-
njem dejavnosti, če ravna v nasprotju z:

– drugim odstavkom 17. člena,
– drugim in tretjim odstavkom 19. člena te uredbe.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za

prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba gos-
podarske družbe ali druge pravne osebe.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje uprav-
ljavec amaterske radijske postaje, če ravna v nasprotju z
20. členom te uredbe.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

Povzročitelji čezmerne obremenitve okolja s sevanjem
morajo prilagoditi obstoječe vire sevanja zahtevam te uredbe
v štiriindvajsetih mesecih po njeni uveljavitvi.

24. člen

Do uveljavitve predpisa o vrstah posegov v okolje, za
katere je presoja vplivov na okolje obvezna, se izpolnjevanje
pogojev za vse objekte in naprave iz prvega odstavka
16. člena te uredbe ugotavlja na način, določen v tretjem
odstavku 16. člena te uredbe.

Do določitve pooblaščenih pravnih ali fizičnih oseb iz
četrtega odstavka 16. člena te uredbe strokovno oceno iz
tretjega odstavka 16. člena te uredbe izdela Uprava Republi-
ke Slovenije za varstvo narave.

25. člen

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

Št. 353-06/96-4/1-8
Ljubljana, dne 21. novembra 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

PRILOGA 1

Izračun čezmerne obremenitve zaradi sevanja
nizkofrekvenčnih virov sevanja

Obremenitev območja s sevanjem je čezmerna, če na
kraju meritev za električno poljsko jakost in gostoto magnet-
nega pretoka kot posledice obratovanja ali uporabe enega ali
več nizkofrekvenčnih virov sevanja najmanj pri eni frekven-
ci velja:
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kjer je:
Ei – temenska vrednost električne poljske jakosti za

frekvenčno območje od 0 do 0,1 Hz oziroma efektivna vred-
nost električne poljske jakosti za preostala frekvenčna ob-
močja,

Bj – temenska vrednost gostote magnetnega pretoka za
frekvenčno območje od 0 do 0,1 Hz oziroma efektivna vred-
nost gostote magnetnega pretoka za preostala frekvenčna
območja,

ERL, i – i-temu frekvenčnemu območju ustrezna mejna
vrednost električne poljske jakosti iz tabele 1 v 4. členu te
uredbe,

BRL, j – j-temu frekvenčnemu območju ustrezna mejna
vrednost gostote magnetnega pretoka iz tabele 2 v 4. členu te
uredbe.

Pri izračunu iz prejšnjega odstavka se upoštevajo samo
deleži pri frekvencah, za katere velja:

– Ei / Emax ≥ 0,2 in
– Bj / Bmax ≥ 0,2 ,
kjer sta Emax in Bmax največja od vseh Ei in Bj, ki

prispevajo k elektromagnetnemu polju zaradi sevanja.

PRILOGA 2

Izračun čezmerne obremenitve zaradi sevanja
visokofrekvenčnih virov sevanja

Obremenitev območja s sevanjem je čezmerna, če na
kraju meritev za električno poljsko jakost, magnetno poljsko
jakost in gostoto pretoka moči kot posledice obratovanja ali
uporabe enega ali več visokofrekvenčnih virov sevanja naj-
manj pri eni frekvenci velja:

kjer je:
Ei – efektivna vrednost električne poljske jakosti i-tega

vira oziroma i-te frekvence, če vir seva pri več frekvencah,
Hj – efektivna vrednost magnetne poljske jakosti j-tega

vira oziroma j-te frekvence, če vir seva pri več frekvencah,
Sj – povprečna vrednost gostote pretoka moči i-tega

vira oziroma i-te frekvence, če vir seva pri več frekvencah,
LE, i , LH, i , LS, i – i-temu frekvenčnemu območju

ustrezna mejna vrednost električne, magnetne poljske jakosti
in povprečne vrednosti gostote pretoka moči iz tabele 3 in 4
v 5. členu te uredbe.

Če je kraj meritve izpostavljen sevanju, ki traja manj
kot 6 minut in je posledica obratovanja ali uporabe enega ali
več visokofrekvenčnih virov sevanja, ki sevajo pri frekven-
cah večjih od 680 kHz, je ne glede na določbe prejšnjega
odstavka obremenitev območja čezmerna, če za časovna pov-
prečja iz prvega odstavka priloge 3, ki je sestavni del te
uredbe, velja:

kjer je:
Epov, i – časovno povprečje efektivne vrednosti električ-

ne poljske jakosti iz prvega odstavka priloge 3 i-tega vira
oziroma i-te frekvence, če vir seva pri več frekvencah,

Hpov, i – časovno povprečje efektivne vrednosti magnet-
ne poljske jakosti iz prvega odstavka priloge 3 j-tega vira
oziroma j-te frekvence, če vir seva pri več frekvencah,

Spov, i – časovno povprečje povprečne vrednosti gostote
pretoka moči i-tega vira oziroma i-te frekvence, če vir seva
pri več frekvencah,

LE, i , LH, i , LS, i – i-temu frekvenčnemu območju
ustrezna mejna vrednost električne, magnetne poljske jakosti
in povprečne vrednosti gostote pretoka moči iz tabele 3 in 4
v 5. členu te uredbe.

Če je kraj meritve izpostavljen sevanju, ki traja manj
kot 100 ms in je posledica obratovanja ali uporabe enega
ali več visokofrekvenčnih virov sevanja, ki sevajo pri frek-
vencah manjših ali enaki 680 kHz, je ne glede na določbe
prvega odstavka tega člena obremenitev območja čezmer-
na, če za časovna povprečja iz drugega odstavka priloge
3 velja:

kjer je:
Epov,i – časovno povprečje efektivne vrednosti električ-

ne poljske jakosti iz drugega odstavka priloge 3 i-tega vira
oziroma i-te frekvence, če vir seva pri več frekvencah,

Hpov,i – časovno povprečje efektivne vrednosti magnet-
ne poljske jakosti iz drugega odstavka priloge 3 j-tega vira
oziroma j-te frekvence, če vir seva pri več frekvencah,

LE,i LH,i – i-temu frekvenčnemu področju ustrezna mej-
na vrednost električne in magnetne poljske jakosti iz tabele 3
in 4 v 5. členu te uredbe.

Pri izračunu iz prejšnjih odstavkov se upoštevajo samo
deleži pri tistih frekvencah ali tistih virih, za katere velja:

– Ei / Emax ≥ 0,2 in
– Hj / Hmax ≥ 0,2 ,
kjer sta Emax in Hmax največja od vseh Ei in Hj, ki

prispevajo k elektromagnetnemu polju zaradi sevanja.

PRILOGA 3

Izračun časovnih povprečij pri izpostavljenosti sevanju,
ki je krajša od 6 minut

Če je čas izpostavljenosti sevanju krajši od 6 minut in
je frekvenca večja od 680 kHz, se izračuna:

– časovno povprečje efektivne vrednosti za električno
poljsko jakost po enačbi:

– časovno povprečje efektivne vrednosti za magnetno
poljsko jakost po enačbi:
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– časovno povprečje povprečne vrednosti gostote pre-
toka moči po enačbi:

Če je čas izpostavljenosti sevanju krajši od 100 ms in
so frekvence manjše ali enake 680 kHz, se izračuna časovno
povprečje efektivne vrednosti za električno poljsko jakost po
enačbi:

in časovno povprečje efektivne vrednosti za magnetno
poljsko jakost po enačbi:

Oznake v enačbah iz prejšnjih odstavkov pomenijo:
Epov – časovno povprečje efektivne vrednosti električne

poljske jakosti,
Hpov – časovno povprečje magnetne poljske jakosti,
Spov – časovno povprečje povprečne vrednosti gostote

pretoka moči,
En – efektivna vrednost električne poljske jakosti v

času n-te izpostavljenosti sevanju,
Hn – efektivna vrednost magnetne poljske jakosti v

času n-te izpostavljenosti sevanju,
Sn – povprečna vrednost gostote pretoka moči v času

n-te izpostavljenosti sevanju,
tn – čas trajanja n-te izpostavljenosti sevanju,
T1 – čas povprečenja, enak 100 ms, in
T2 – čas povprečenja, enak 6 minut.

PRILOGA 4

Izračun čezmerne obremenitve zaradi sevanja
visokofrekvenčnih virov sevanja pri izpostavljenosti

impulznim elektromagnetnim poljem

Če je kraj meritve izpostavljen impulznim elektromag-
netnim poljem kot posledici obratovanja ali uporabe enega
ali več visokofrekvenčnih virov sevanja, je obremenitev ob-
močja s sevanjem čezmerna, če za temenske vrednosti elek-
trične in magnetne poljske jakosti ter gostote pretoka moči
velja:

kjer je:

Ei – temenska vrednost električne poljske jakosti i-tega
vira oziroma i-te frekvence, če vir seva pri več frekvencah,

Hj – temenska vrednost magnetne poljske jakosti j-tega
vira oziroma j-te frekvence, če vir seva pri več frekvencah,

Sj – temenska vrednost gostote pretoka moči i-tega vira
oziroma i-te frekvence, če vir seva pri več frekvencah,

LE,i , LH,i , LS,i – i-temu frekvenčnemu območju ustrezna
mejna vrednost temenske vrednosti električne in magnetne
poljske jakosti ter gostote pretoka moči iz tabele 5 v 8. členu
te uredbe za I. območje oziroma iz tabele 6 za II. območje.

Pri izračunu iz prejšnjih odstavkov se upoštevajo samo
deleži pri tistih frekvencah ali tistih virih, za katere velja:

– Ei / Emax ≥ 0,2 in
– Hj / Hmax ≥ 0,2 ,
kjer sta Emax in Hmax največja od vseh temenskih vred-

nosti Ei in Hj, ki prispevajo k elektromagnetnemu polju
zaradi sevanja.

3820.

Na podlagi 2. člena zakona o Pošti Slovenije (Uradni
list RS, št. 73/94), 450. člena zakona o gospodarskih druž-
bah (Uradni list RS, št. 30/93 in 29/94) in 25. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) izda-
ja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o ustanovitvi

Pošte Slovenije, d.o.o.

1. člen

V uredbi o ustanovitvi Pošte Slovenije, d.o.o. (Uradni
list RS, št. 76/94 in 24/95) se na koncu prvega odstavka
3. člena doda besedilo:

‘in 1.183,097.171 tolarjev, kar predstavlja vrednost 170
tisoč rednih imenskih delnic Poštne banke Slovenije v nomi-
nalni vrednosti 4.000 tolarjev po revidirani knjigovodski
vrednosti na dan 31. decembra 1995.’

2. člen

Na koncu prvega odstavka 4. člena se v točki II. Druge
storitve doda šifra dejavnosti, ki se glasi:

‘K 74.83 – razmnoževanje in kopiranje gradiv.’

3. člen

Na koncu 13. člena se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:

‘Pošta Slovenije, d.o.o. prevzema ustanoviteljske in
upravljalske pravice do Poštne banke Slovenije, d.d.’

4. člen

Doda se nov 13.a člen, ki se glasi:
‘Funkcijo zbora banke, v skladu s statutom Poštne ban-

ke Slovenije, opravljajo člani nadzornega sveta Pošte Slove-
nije, d.o.o.

Zbor banke iz prejšnjega odstavka sprejema odločitve z
dvetretjinsko večino.

Zbor banke iz prvega odstavka mora pridobiti predhod-
no soglasje Vlade Republike Slovenije, ko sklepa o:

– sprejemanju statuta,
– sprejemanju temeljev poslovne politike,
– sprejemanju plana razvoja,
– sprejemanju letnega obračuna in poslovnega poro-

čila,
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– kapitalskih udeležbah v bankah ter drugih finančnih
in nefinančnih organizacijah,

– statusnih spremembah banke in
– spremembah lastništva delnic Poštne banke Slove-

nije.

5. člen

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

Št. 023-03/94-8/4-8
Ljubljana, dne 21. novembra 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3821.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena in v zvezi z
osmo alineo prvega odstavka 7. člena zakona o uporabi
sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št.
45/95 in 34/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Re-
publike Slovenije

S K L E P
o merilih in pogojih za dodeljevanje sredstev

za investicije v javni sektor gospodarstva

1. člen

S tem sklepom Vlada Republike Slovenije določa meri-
la in pogoje za dodeljevanje sredstev za investicije v javni
sektor gospodarstva iz dela kupnine po osmi alinei prvega
odstavka 7. člena zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz
naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preobliko-
vanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95 in 34/96), o katerih
odloča ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.

2. člen

Do sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva
je upravičena pravna oseba, ki po zakonu ali predpisu Vlade
Republike Slovenije opravlja svojo dejavnost kot gospodar-
sko javno službo (v nadaljevanju: upravičenci) in sodi po
standardni klasifikaciji dejavnosti med dejavnosti:

– CA/10.20 – pridobivanje rjavega premoga in lignita,
– E/40.10 – oskrba z elektriko.

3. člen

Dodelitev sredstev za investicije v gospodarski javni
sektor se opravi na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi in
izvede ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.

Pri izvedbi javnega razpisa se smiselno uporabljajo do-
ločbe odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94) v
skladu z merili in pogoji iz tega sklepa.

4. člen

Investicije, za katere se dodeljuje sredstva, morajo za-
gotavljati dolgoročno zanesljivost in zadostnost oskrbe z
električno energijo ali njeno učinkovito rabo ali zmanjšanje

onesnaževanja okolja ali posredno vplivati na tako zmanjša-
nje ter tehnološko in gospodarsko učinkovitost.

Sredstva se dodeljujejo tudi za investicije, ki zagotav-
ljajo modernizacijo tehnološkega procesa proizvodnje pre-
moga.

5. člen

Za presojo upravičenosti do sredstev morajo upravičen-
ci, ki se prijavijo na javni razpis, ministrstvu pristojnemu za
gospodarstvo z vlogo predložiti:

– investicijski elaborat, iz katerega mora biti razvidna
skladnost projekta z resolucijo o strategiji učinkovite rabe in
oskrbe Slovenije z energijo – skladnost ugotavlja ministrstvo,
pristojno za gospodarstvo,

– višino potrebnih sredstev za izvedbo oziroma dokon-
čanje investicije,

– dokazilo o zagotovitvi drugih virov financiranja inve-
sticije,

– terminski plan za izvedbo investicije oziroma rok za
dokončanje že začete investicije.

6. člen

Pri dodeljevanju sredstev pristojno ministrstvo upošte-
va naslednja merila po njihovem vrstnem redu:

– prispevek k izboljšanju stabilnosti in zanesljivosti
energetske oskrbe v Republiki Sloveniji,

– delež zagotovljenih lastnih in drugih sredstev investi-
torja,

– stopnja dokončanosti projekta oziroma že začete in-
vesticije,

– zmanjšanje onesnaževanja okolja in izboljšanje pro-
izvodnje električne energije in pridobivanja premoga na obre-
menjenost okolja.

7. člen

Sredstva se upravičencem dodeljujejo največ do 30 od-
stotkov celotne vrednosti investicije kot kapitalska naložba.

Podjetje je dolžno izvesti dokapitalizacijo v 60 dneh po
koriščenju sredstev.

8. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 402-05/96-14/3-8
Ljubljana, dne 21. novembra 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

3822.

Na podlagi četrtega odstavka 56. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 99. člena zakona
o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za okolje
in prostor
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O D R E D B O
o pogojih za pridobitev in o načinu pridobitve

pooblastila za izdelavo poročil o vplivih na okolje

1. člen

Ta odredba določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati
pravna ali fizična oseba za pridobitev pooblastila za izdelo-
vanje poročil o vplivih na okolje (v nadaljnjem besedilu:
pooblastilo), in način pridobitve pooblastila.

2. člen

Pooblastilo je lahko splošno ali posamično.
Splošno pooblastilo lahko dobi pravna ali fizična oseba

za izdelovanje celovitih poročil o vplivih na okolje.
Posamično pooblastilo lahko dobi pravna ali fizična

oseba za izdelovanje poročil, ki vsebujejo posamezne anali-
ze oziroma delne elaborate in se nanašajo na presojo vplivov
na posamezno naravno prvino ali na presojo vplivov zaradi
posameznih vrst obremenitev okolja.

Pooblastilo pravni ali fizični osebi izda ministrstvo,
pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: mini-
strstvo).

3. člen

Pravna oseba lahko dobi splošno pooblastilo, če izpol-
njuje te pogoje:

1. da je gospodarska družba ali zavod,
2. da je registrirana za dejavnost raziskovanja, projekti-

ranja ali tehničnega svetovanja,
3. da ima najmanj ena oseba, ki je pri pravni osebi

odgovorna za metodološko in celovito vodenje priprave po-
ročil, visokošolsko izobrazbo tehniške, naravoslovne ali druž-
boslovne smeri in izkušnje na področju varstva okolja,

4. da je oseba iz prejšnje točke sama ali v sodelovanju
izdelala najmanj tri poročila o vplivih na okolje oziroma
njim ustrezne študije, ki se nanašajo na proučevanje vplivov
na okolje ali oceno ekoloških obremenitev okolja po predpi-
sih o urejanju prostora in graditvi objektov.

Pravna oseba lahko dobi posamično pooblastilo, če iz-
polnjuje te pogoje:

1. da je gospodarska družba ali zavod,
2. da  je registrirana za dejavnost raziskovanja, projek-

tiranja ali tehničnega svetovanja,
3. da ima najmanj ena oseba, ki je pri pravni osebi

odgovorna za pripravo poročil, ki vsebujejo posamezne ana-
lize oziroma delne elaborate, visokošolsko izobrazbo teh-
niške ali naravoslovne smeri in strokovne ali raziskovalne
izkušnje na tistem področju varstva okolja, za katero se želi
pridobiti pooblastilo.

4. člen

Fizična oseba lahko dobi splošno pooblastilo, če izpol-
njuje te pogoje:

1. da je samostojni podjetnik posameznik,
2. da je registrirana za dejavnost raziskovanja, projekti-

ranja ali tehničnega svetovanja,
3. da ima najmanj ena oseba, ki je pri samostojnem

podjetniku posamezniku odgovorna za metodološko in celo-
vito vodenje priprave poročil, visokošolsko izobrazbo teh-
niške, naravoslovne ali družboslovne smeri in izkušnje na
področju varstva okolja,

4. da oseba iz prejšnje točke izpolnjuje pogoje iz 4.
točke prvega odstavka prejšnjega člena.

Fizična oseba lahko dobi posamično pooblastilo, če
izpolnjuje te pogoje:

1. da je samostojni podjetnik posameznik,
2. da je registrirana za dejavnost raziskovanja, projekti-

ranja ali tehničnega svetovanja,

3. da ima najmanj ena oseba, ki je pri samostojnem
podjetniku posamezniku odgovorna za pripravo poročil, ki
vsebujejo posamezne analize oziroma delne elaborate, viso-
košolsko izobrazbo tehniške ali naravoslovne smeri in stro-
kovne ali raziskovalne izkušnje na tistem področju varstva
okolja,  za katero se želi  pridobiti pooblastilo.

5. člen

Pooblastilo se lahko pridobi  na podlagi vloge za prido-
bitev posamezne vrste pooblastila pri ministrstvu ali na pod-
lagi javnega razpisa ministrstva.

Pooblastilo lahko dobi vsaka pravna ali fizična oseba,
ki izpolnjuje pogoje iz 3. ali 4. člena te odredbe.

6. člen

Pravni ali fizični osebi se izda pooblastilo za  dobo
petih let.

Pooblastilo se lahko pred iztekom veljavnosti podaljša
na podlagi vloge za podaljšanje posamezne vrste pooblastila,
če se ne spremenijo pogoji, na podlagi katerih je oseba iz
prejšnjega odstavka dobila pooblastilo.

7. člen

Ministrstvo lahko pooblaščeni osebi pred iztekom ve-
ljavnosti pooblastilo odvzame, če ugotovi, da ne izpolnjuje
več pogojev, določenih s to odredbo.

8. člen

Ministrstvo vodi seznam pooblaščenih pravnih in fizič-
nih oseb.

Seznam iz prejšnjega odstavka vsebuje te podatke:
1. ime in sedež pravne ali fizične osebe,
2. datum in zaporedna številka vpisa v seznam,
3. o vrsti pooblastila,
4. o poročilih o vplivih na okolje, ki jih je oseba izdelala.

9. člen

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

Št. 354-01-96/96
Ljubljana, dne 26. novembra 1996.

Minister
za okolje in prostor

dr. Pavel Gantar l. r.

3823.

Na podlagi 70. in 71. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 6. člena zakona o
standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) ter 99. člena zakona
o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za okolje
in prostor

P R A V I L N I K
o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire

elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo
izvajanje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa vrste veličin elektromagnetnega
polja, ki so predmet prvih meritev in obratovalnega monito-
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ringa elektromagnetnega sevanja v okolju kot posledice upo-
rabe ali obratovanja vira sevanja (v nadaljnjem besedilu:
obratovalni monitoring), metodologijo merjenja veličin, vse-
bino poročila o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
ter način in obliko sporočanja podatkov ministrstvu, pristoj-
nemu za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Pravilnik določa tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati
oseba, ki izvaja prve meritve ali obratovalni monitoring (v
nadaljnjem besedilu: izvajalec).

2. člen

Zavezanec za zagotovitev prvih meritev in obratovalne-
ga monitoringa je oseba, določena s predpisom o elektro-
magnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (v
nadaljnjem besedilu: zavezanec).

3. člen

Izvedba prvih meritev ali obratovalnega monitoringa
obsega:

– za nizkofrekvenčno elektromagnetno sevanje (v na-
daljnjem besedilu: sevanje) merjenje efektivne vrednosti
električne poljske jakosti in gostote magnetnega pretoka,

– za visokofrekvenčno sevanje merjenje efektivne vred-
nosti električne poljske jakosti in magnetne poljske jakosti
ter povprečne vrednosti gostote pretoka moči,

– za visokofrekvenčno sevanje, ki obremenjuje okolje z
impulznim elektromagnetnim poljem, merjenje temenske
vrednosti električne poljske jakosti, magnetne poljske jako-
sti in gostote pretoka moči,

– izračun veličin elektromagnetnega polja kot posledi-
ce obremenjevanja okolja zaradi obratovanja ali uporabe
vira sevanja, za katere je predpisano vrednotenje na podlagi
podatkov o obratovanju vira sevanja,

– izračun obremenitve okolja zaradi sevanja,
– izdelavo poročila o opravljenih meritvah in izračunu

obremenitve okolja s sevanjem.

II. PRVE MERITVE

4. člen

Pri prvih meritah mora zavezanec zagotoviti izvedbo
meritev veličin elektromagnetnega polja, na podlagi katerih
se skladno s predpisom o elektromagnetnem sevanju v na-
ravnem in življenjskem okolju za kraj meritve ugotavlja
obremenitev okolja kot posledica emisije vira sevanja.

Če je za posamezni vir predpisan računski postopek
vrednotenja veličin elektromagnetnega polja, se za posamez-
ni kraj meritve ugotavlja obremenitev okolja iz prejšnjega
odstavka na podlagi podatkov o obratovanju vira sevanja po
tem postopku.

Če je nov ali rekonstruiran vir sevanja na območju, ki
je že obremenjeno z elektromagnetnim poljem, mora zave-
zanec pri prvih meritvah zagotoviti tudi meritev celotne
obremenitve območja kot posledice delovanja vseh virov
sevanja.

5. člen

Prve meritve se izvedejo po prvem zagonu novega ali
rekonstruiranega vira sevanja.

Meritve iz prejšnjega odstavka se izvedejo med posku-
snim obratovanjem, če pa to v postopku izdaje uporabnega
dovoljenja ni določeno, po vzpostavitvi stabilnih obratoval-
nih razmer, vendar ne prej kot v treh in ne kasneje kot v
devetih mesecih po zagonu.

V okviru prvih meritev morajo biti opravljene najmanj
tri posamezne meritve, med seboj časovno ločene in izvede-

ne v času, ko je vir sevanja v obratovalnem stanju, da je
obremenitev okolja z elektromagnetnim poljem kot posledi-
ca njegove emisije največja.

Če je za posamezni vir sevanja predpisan računski po-
stopek vrednotenja veličin elektromagnetnega polja, se pri
prvih meritvah izračuna obremenitev okolja na podlagi po-
datkov o obratovanju vira sevanja, ko njegova emisija naj-
bolj obremenjuje okolje.

III. OBRATOVALNI MONITORING

6. člen

V okviru obratovalnega monitoringa mora zavezanec
zagotavljati izvedbo občasnih meritev veličin elektromag-
netnega polja v obsegu, ki je določen za prve meritve v
4. členu tega pravilnika.

7. člen

Občasne meritve iz prejšnjega člena se izvedejo med
obratovanjem ali uporabo vira sevanja enkrat:

– vsako tretje koledarsko leto za visokofrekvenčni vir
sevanja in

– vsako peto koledarsko leto za nizkofrekvenčni vir
sevanja.

V okviru občasnih meritev morajo biti opravljene naj-
manj tri posamezne meritve, enakomerno porazdeljene v
obdobju enega dneva oziroma v obdobju dneva, ko vir seva-
nja obratuje, če ne obratuje neprekinjeno ves dan.

Posamezne meritve iz prejšnjega odstavka se izvajajo v
času, ko je vir sevanja v obratovalnem stanju, ko je obreme-
nitev okolja z elektromagnetnim poljem kot posledica njego-
ve emisije največja.

Če je za posamezni vir sevanja predpisan računski po-
stopek vrednotenja veličin elektromagnetnega polja, mora
biti v okviru občasnih meritev izračunana obremenitev oko-
lja na podlagi podatkov o obratovanju vira, ko njegova emi-
sija najbolj obremenjuje okolje.

IV. METODOLOGIJA MERJENJA VELIČIN
ELEKTROMAGNETNEGA POLJA

8. člen

Kraj meritev veličin elektromagnetnega polja kot po-
sledice obratovanja ali uporabe vira sevanja oziroma kraj
imisije, če gre za vir sevanja, za katerega se veličine elektro-
magnetnega polja vrednotijo po predpisanem računskem po-
stopku na podlagi podatkov o obratovanju vira sevanja (v
nadaljnjem besedilu: kraj meritve), je treba za nizkofrek-
venčni vir sevanja izbrati v višini 1m nad tlemi in v oddalje-
nosti najmanj 1m od vseh stalnih in nepremičnih objektov in
naprav v bližini. Če so v bližini kraja meritve drevesa, pre-
mične naprave ali druga telesa, ki prevajajo električni tok ali
vsebujejo magnetni material, mora biti oddaljenost kraja
meritve od njih najmanj enaka njihovi trikratni višini.

Pri nadzemnem vodu za prenos električne energije je
treba električno poljsko jakost in gostoto magnetnega preto-
ka izmeriti oziroma izračunati po predpisanem računskem
postopku najmanj pri treh razponih voda med dvema pod-
pornikoma, in sicer na kraju najnižjega povesa vodnika
vzdolž prečnega profila do razdalje, ki ni krajša od 35 m od
osi voda.

Če je zgradba z bivalnimi ali drugimi prostori, v kate-
rih se zadržujejo ljudje, oddaljena od osi voda iz prejšnjega
odstavka manj kot 35 m, mora biti kraj meritve od fasade
zgradbe oddaljen 1m in tam, kjer se pričakuje največja
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obremenitev okolja s sevanjem. Če je zgradba večnadstrop-
na, je treba kraj meritve izbrati tudi v prostorih v višjih
nadstropjih zgradbe, kjer se pričakuje zaradi sevanja naj-
večja obremenitev.

Pri podzemnem vodu za prenos električne energije je
treba izvesti meritve oziroma izračun veličin elektromagnet-
nega polja po predpisanih računskih postopkih na treh kra-
jih, kjer je podzemni vod najbliže zgradbam z bivalnimi ali
drugimi prostori, kjer se zadržujejo ljudje, in sicer vzdolž
prečnega profila do razdalje, ki ni krajša od 6 m od osi voda,
če to dopušča razporeditev bližnjih objektov.

Kraj meritve električne poljske jakosti, magnetne polj-
ske jakosti in gostote pretoka moči kot posledice emisije
visokofrekvenčnega vira sevanja se za bližnje in daljnje
polje določi v višini 1 m nad tlemi na kraju, ki je ljudem
dostopen brez posebnih omejitev in kjer je obremenitev ob-
močja zaradi vira sevanja največja.

Kraj največje obremenitve iz prejšnjega odstavka izva-
jalec določi na podlagi:

– smeri razširjanja energije elektromagnetnega polja, ki
ga povzroča vir sevanja,

– usmerjenosti sevanja in razdalje od vira sevanja,
– značilnosti okolja v bližini kraja meritve in
– polarizacije, frekvence, načina modulacije in sevalne

moči vira sevanja.

9. člen

Čas merjenja električne in magnetne poljske jakosti ter
gostote pretoka moči visokofrekvenčnega sevanja je:

– 6 minut, če je izpostavljenost sevanju krajša od
6 minut in je frekvenca elektromagnetnega polja večja od
680 kHz, če gre za električno poljsko jakost in gostoto preto-
ka moči,

– 6 minut, če je izpostavljenost sevanju krajša od
6 minut in je frekvenca elektromagnetnega polja večja od
42 kHz, če gre za magnetno poljsko jakost,

– 100 ms, če je izpostavljenost sevanju krajša od 100 ms
in je frekvenca elektromagnetnega polja manjša ali enaka
680 kHz, če gre za električno poljsko jakost, in

– 100 ms, če je izpostavljenost sevanju krajša od
100 ms, in je frekvenca elektromagnetnega polja manjša ali
enaka 42 kHz, če gre za magnetno poljsko jakost in gostoto
pretoka moči.

10. člen

Za meritve električne poljske jakosti in gostote magnet-
nega pretoka nizkofrekvenčnega elektromagnetnega polja se
uporabljajo načini, določeni v standardu SIST ENV 50166-1
in v tehnični specifikaciji IEEE Std 644-1987.

Za meritve električne in magnetne poljske jakosti ter
gostote pretoka moči visokofrekvenčnega elektromagnetne-
ga polja se uporabljajo načini, določeni v standardu SIST
ENV 50166-2 in v tehnični specifikaciji IEEE Std C95.3-
1991.

Standarda iz prvega in prejšnjega odstavka tega člena
se hranita in sta na vpogled pri organu, pristojnem za stan-
dardizacijo in meroslovje, tehnični specifikaciji iz prvega in
prejšnjega odstavka tega člena pa v ministrstvu.

V. EVIDENTIRANJE IN SPOROČANJE PODATKOV
MERITEV

11. člen

O opravljenih prvih meritvah mora njihov izvajalec
izdelati poročilo.

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati po-
datke o:

– izvajalcu prvih meritev,
– zavezancu in njegovi dejavnosti,
– glavnih tehničnih značilnostih vira sevanja,
– obratovalnem stanju vira sevanja v času meritev,
– uporabljenih merilnikih veličin elektromagnetnega

polja,
– temperaturi zraka, zračnem pritisku, relativni vlažno-

sti zraka in drugih meteoroloških razmerah v času meritev,
– kraju meritve in času meritev,
– načinu merjenja in izračuna vrednosti veličin elektro-

magnetnega polja,
– rezultatih posamezne meritve,
– vrednotenju izračunanih vrednosti veličin elektromag-

netnega polja glede na predpisane mejne vrednosti.
Poročilo o prvih meritvah mora zavezanec predložiti

ministrstvu 30 dni po opravljenih meritvah.

12. člen

O opravljenih občasnih meritvah mora njihov izvajalec
izdelati poročilo.

Poročilo o občasnih meritvah mora vsebovati podatke,
določene v drugem odstavku prejšnjega člena.

Zavezanec mora poročilo iz prejšnjega odstavka v obli-
ki, ki jo predpiše minister, pristojen za varstvo okolja, pred-
ložiti ministrstvu vsako leto do 31. marca za občasne meri-
tve, opravljene v preteklem letu.

13. člen

Poročilo iz 11. člena tega pravilnika in poročilo iz
prejšnjega člena mora zavezanec hraniti najmanj pet let, če
gre za visokofrekvenčni vir sevanja, in deset let, če gre za
nizkofrekvenčni vir sevanja.

VI. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA,
KI IZVAJA PRVE MERITVE ALI OBRATOVALNI

MONITORING

14. člen

Zavezanec, ki izvaja prve meritve ali obratovalni moni-
toring sam, ali oseba, ki izvaja prve meritve ali obratovalni
monitoring za zavezanca, mora za to dejavnost imeti poobla-
stilo ministrstva (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo).

S pooblastilom se pravni ali fizični osebi prizna upravi-
čenost za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monito-
ringa.

15. člen

Zavezanec ali oseba iz prvega odstavka prejšnjega čle-
na mora za pridobitev pooblastila izpolnjevati naslednje po-
goje:

1. da je gospodarska družba, zavod ali samostojni pod-
jetnik posameznik,

2. da ima sedež v Republiki Sloveniji,
3. da ima akreditacijo nacionalne akreditacijske službe

za izvajanje meritev elektromagnetnega polja na način, ki ga
določa 10. člen tega pravilnika.

16. člen

Zavezanec ali oseba iz prvega odstavka 14. člena
tega pravilnika dobi pooblastilo na podlagi vloge pri mi-
nistrstvu.

Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o
prosilcu za pooblastilo. Vlogi mora biti priložena akredita-
cijska listina s prilogami, iz katerih je razviden obseg akredi-
tacije.
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17. člen

Zavezancu ali osebi iz prvega odstavka 14. člena tega
pravilnika se lahko izda pooblastilo za šest let.

18. člen

Ministrstvo lahko zavezancu ali osebi iz 14. člena tega
pravilnika odvzame pooblastilo pred iztekom njegove ve-
ljavnosti:

1. če ne izpolnjuje več pogojev iz 15. člena tega pravil-
nika,

2. na podlagi ocene, ki jo kot podlago za odvzem poob-
lastila izdela izvajalec javne službe za preverjanje kakovosti
monitoringa stanja okolja.

19. člen

Za potrebe izvajanja prvih meritev in obratovalnega
monitoringa za zavezance po drugih osebah ministrstvo vodi
seznam pooblaščenih oseb iz 14. člena tega pravilnika, ki
vsebuje podatke o imenu in sedežu osebe.

VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

20. člen

Ne glede na določbe 15. člena tega pravilnika lahko
zavezanec ali oseba iz 14. člena tega pravilnika dobi poobla-
stilo do 31. decembra 2004 tudi, če izpolnjuje naslednje
pogoje:

1. da je gospodarska družba, zavod ali samostojni pod-
jetnik posameznik,

2. da ima sedež v Republiki Sloveniji,
3. da ima tehnično in poklicno usposobljene delavce z

ustrezno izobrazbo in izkušnjami za izvajanje meritev elek-
tromagnetnega polja na način, ki ga določa 10. člen tega
pravilnika,

4. da ima merilno opremo, kot jo določajo standardi iz
10. člena tega pravilnika.

Izpolnjevanje pogojev, ki so določeni s 3. in 4. točko
prejšnjega odstavka, preverja ministrstvo v sodelovanju z
Uradom Republike Slovenije za standardizacijo in mero-
slovje.

21. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-10-13/96
Ljubljana, dne 26. novembra 1996.

Minister
za okolje in prostor

dr. Pavel Gantar l. r.

3824.

Na podlagi 70. in 71. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 6. člena zakona o
standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95)  ter 99. člena zakona
o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za okolje
in prostor

P R A V I L N I K
o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije

snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
ter o pogojih za njegovo izvajanje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa  vrste snovi v odpadnih plinih,
parametre stanja odpadnih plinov in obratovalne parametre,
ki so predmet prvih meritev in obratovalnega monitoringa
emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (v
nadaljnjem besedilu: emisijski monitoring), metodologijo
vzorčenja, merjenja in vrednotenja meritev ter  način poroča-
nja o opravljenih meritvah ministrstvu, pristojnemu za
varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Pravilnik določa tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati
oseba, ki izvaja prve meritve ali emisijski monitoring.

2. člen

Pojmi imajo po tem pravilniku naslednji pomen:
1. Emisijske veličine so koncentracija in količina snovi

v odpadnih plinih, parametri stanja odpadnih plinov, emisij-
ski delež, stopnja razžveplanja, emisijski faktor in obratoval-
ni parametri vira onesnaževanja, ki so predmet prvih meritev
ali emisijskega monitoringa.

1.1. Parametri stanja odpadnih plinov so temperatura,
tlak, volumenski pretok in vlaga odpadnih plinov ter vseb-
nost kisika v njih. Parametri stanja odpadnih plinov so tudi
črnina dimnih plinov ali druge fizikalne lastnosti odpadnih
plinov, če so zanje s predpisi o emisiji snovi v zrak določene
mejne vrednosti.

1.2. Obratovalni parametri so za obratovanje vira one-
snaževanja značilne emisijske veličine, ki niso neposredno
povezane z lastnostmi odpadnih plinov, če so zanje s predpi-
si o emisiji snovi v zrak določene mejne vrednosti ali če so
predpisani obratovalni pogoji naprave.

2. Izmerjena vrednost je vrednost emisijske veličine, ki
se prebere iz merilne naprave in običajno vsebuje izračun
zaradi kalibracije merilne naprave in pretvarjanja rezultatov
meritev v mersko enoto, v kateri se izrazi rezultat meritve.
Izmerjena vrednost je trenutna vrednost vzorca odpadnih
plinov ali za čas vzorčenja izračunana povprečna vrednost
celotnega vzorca odpadnih plinov.

3. Vzorec odpadnih plinov je del toka odpadnih plinov,
ki se ga odvzame na določenem merilnem mestu v določe-
nem časovnem obdobju na določen način in zanj velja, da je
značilen za odpadne pline vira onesnaževanja.

3.1. Ekstraktivno vzorčenje je vzorčenje odpadnih pli-
nov, pri katerem se vzorec odpadnih plinov odvzame iz
notranjosti odvodnika plinov in odvede za obdelavo in anali-
zo v merilno napravo, nameščeno zunaj odvodnika.

3.2. Neekstraktivno vzorčenje je vzorčenje odpadnih
plinov, pri katerem se analiza odpadnih plinov izvaja v no-
tranjosti odvodnika plinov.

3.3. Neprekinjeno vzorčenje je vzorčenje odpadnih pli-
nov, ki poteka v času izvajanja posamezne meritve nepreki-
njeno. Tako izmerjene vrednosti so trenutne vrednosti emi-
sijskih veličin.

3.4. Sekvenčno vzorčenje je enkratno ali ponavljajoče
se odvzemanje vzorcev odpadnih plinov, pri čemer so časi
vzorčenja poljubno dolgi. Tako izmerjene vrednosti so obi-
čajno enake povprečnim vrednostim emisijskih veličin.

4. Čas povprečenja  je časovni interval, za katerega se
izračuna povprečne vrednosti emisijskih veličin.

5. Polurna povprečna vrednost je rezultat posamezne
meritve, pri kateri je čas vzorčenja najmanj pol ure in čas
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povprečenja izmerjenih vrednosti enak časovnemu intervalu
pol ure znotraj obdobja vzorčenja.

6. Dnevna povprečna vrednost je aritmetično povprečje
polurnih povprečnih vrednosti, izračunanih za obdobje dne-
va, v katerem vir onesnaževanja obratuje.

7. Avtomatsko merjenje je merjenje emisijskih veličin z
merilniki, ki z neprekinjenim vzorčenjem zagotavljajo  mer-
jenje  trenutnih vrednosti v časovnih intervalih, ki niso daljši
od desetih sekund, in  shranjevanje ali zapisovanje rezulta-
tov merjenja  trenutnih vrednosti.

8. Avtomatsko vrednotenje je sprotno vrednotenje av-
tomatsko izmerjenih trenutnih vrednosti, izračunavanje pov-
prečnih vrednosti iz rezultatov avtomatskega merjenja, shra-
njevanje izračunanih povprečnih vrednosti na ustreznem
elektronskem mediju in izpis povprečnih vrednosti ob koncu
vsakega dneva.

9. Zgornja meja merjenja je največja vrednost emisijske
veličine, ki se jo lahko z merilno napravo izmeri.

3. člen

Zavezanec za zagotovitev prvih meritev in emisijskega
monitoringa je oseba, določena s predpisi o emisiji snovi v
zrak  iz nepremičnih virov onesnaževanja (v nadaljnjem
besedilu: zavezanec).

4. člen

Izvedba prvih meritev ali emisijskega monitoringa ob-
sega:

– vzorčenje odpadnih plinov,
– merjenje vsebnosti snovi v odpadnih plinih ter prera-

čunavanje rezultatov meritev na enoto prostornine suhih ali
mokrih odpadnih plinov pri normnih pogojih in na predpisa-
no računsko vsebnost kisika v odpadnih plinih, če je njena
vrednost za posamezni vir onesnaževanja določena s predpi-
si o emisiji snovi v zrak,

– merjenje in vrednotenje parametrov stanja odpadnih
plinov in obratovalnih parametrov,

– merjenje in izračun količine snovi v odpadnih plinih,
emisijskih deležev, stopnje razžveplanja in emisijskih fak-
torjev, če je s predpisi o emisiji snovi v zrak zanje določena
mejna vrednost,

– izdelavo poročila o opravljenih meritvah.

II. PRVE MERITVE

5. člen

Pri prvih meritvah mora zavezanec zagotoviti izvedbo
meritev:

– parametrov stanja odpadnih plinov,
– koncentracije snovi v odpadnih plinih,
– količine snovi v odpadnih plinih, emisijskih deležev,

stopnje razžveplanja, emisijskih faktorjev, obratovalnih pa-
rametrov vira onesnaževanja in drugih iz lastnosti odpadnih
plinov izvedenih veličin, za katere so s posebnim predpisom
o emisiji snovi v zrak za vir onesnaževanja določene mejne
vrednosti.

Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti iz-
vedbo meritev koncentracije vseh tistih snovi v odpadnih
plinih, za katere so s predpisom določene mejne vrednosti.

Meritve emisije snovi, za katere so v okviru emisijske-
ga monitoringa  predpisane trajne meritve, se pri prvih meri-
tvah izvedejo z napravami za avtomatsko merjenje emisij-
skih veličin in avtomatsko vrednotenje izmerjenih trenutnih
vrednosti.

6. člen

Pri prvih meritvah zavezancu ne glede na določbe prejš-
njega člena ni treba zagotoviti izvedbe meritev:

– vsebnosti kisika, če za vir onesnaževanja s predpisi o
emisiji snovi v zrak ni določena računska vsebnost kisika v
odpadnih plinih,

– volumenskega pretoka odpadnih plinov, če za vir one-
snaževanja s predpisi o emisiji snovi v zrak ni določena
mejna vrednost za količine snovi v odpadnih plinih,

– parametrov stanja odpadnih plinov, če se njihove
vrednosti v času ne spreminjajo ali se jih lahko določi na
drug način.

7. člen

Za nov vir onesnaževanja ali vir onesnaževanja v re-
konstrukciji, za katerega se skladno z zakonom presojajo
vplivi na okolje, se lahko v okoljevarstvenem soglasju razši-
ri ali zoži obseg snovi, za katere je treba izvesti meritve
koncentracije snovi skladno s 5. členom te uredbe.

Obseg  snovi iz prejšnjega odstavka se razširi, če gre za
vir onesnaževanja, za katerega velja poseben predpis o emi-
siji snovi v zrak, in iz poročila o vplivih na okolje izhaja, da
je pričakovana količina snovi v odpadnih plinih pri največ-
jem obremenjevanju okolja večja od mejnih količin, določe-
nih v predpisu o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja.

Obseg snovi iz prvega odstavka tega člena se zoži, če
gre za vir onesnaževanja, za katerega ni posebnega predpisa
o emisiji snovi v zrak, in  iz poročila o vplivih na okolje
izhaja, da je pričakovana količina snovi v odpadnih plinih
pri največjem obremenjevanju okolja manjša od mejnih koli-
čin določenih v predpisu o emisiji snovi v zrak iz nepremič-
nih virov onesnaževanja.

8. člen

Za vir onesnaževanja, ki ima kot industrijski izdelek
certifikat o skladnosti s tehničnimi predpisi o emisijah snovi
v zrak, zavezancu prvih meritev ni treba zagotoviti.

9. člen

Prve meritve se izvedejo po prvem zagonu novega ali
rekonstruiranega vira onesnaževanja in nove ali rekonstrui-
rane čistilne naprave odpadnih plinov.

Meritve iz prejšnjega odstavka se izvedejo med posku-
snim obratovanjem, če pa to v postopku izdaje uporabnega
dovoljenja ni določeno, po vzpostavitvi stabilnih obratoval-
nih razmer, vendar ne prej kot v treh in ne kasneje kot v
devetih mesecih po zagonu.

10. člen

Prve meritve se izvajajo z večimi posameznimi meri-
tvami v času, ko je vir onesnaževanja v obratovalnem stanju
največjega obremenjevanja okolja.

Za vir onesnaževanja, ki obratuje neenakomerno in brez
ponovljivega časovnega vzorca obratovalnih razmer, se prve
meritve izvedejo z najmanj šestimi posameznimi meritvami.

Za vir onesnaževanja, ki obratuje enakomerno in ima
stalno ali prekinjajoče ponovljiv časovni vzorec obratoval-
nih razmer, se prve meritve izvedejo z najmanj tremi posa-
meznimi meritvami v času značilnega obratovanja vira one-
snaževanja in dodatno z eno posamezno meritvijo v času
obnove zalog ali vstopnih surovin, priprave na zagon ali
čiščenja naprav ali drugačnega obratovalnega stanja, ki  ni
tipično za enakomerno obratovanje vira.

Za vsako posamezno meritev iz drugega in tretjega
odstavka tega člena se izračuna polurne povprečne vrednosti
vseh koncentracij snovi v odpadnih plinih in parametrov
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stanja odpadnih plinov, za katere se zagotavljajo meritve na
podlagi določb 5. člena tega pravilnika. Polurne povprečne
vrednosti koncentracije snovi se preračuna na enoto prostor-
nine suhih ali mokrih odpadnih plinov pri normnih pogojih
ter na računsko vsebnost kisika v odpadnih plinih, če je tak
preračun predpisan.

Izračun koncentracije snovi in preračun polurne pov-
prečne vrednosti na računsko vsebnost kisika v odpadnih
plinih iz prejšnjega odstavka se izvede na način, določen v
prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

Za ugotavljanje čezmerne obremenitve se za povprečne
vrednosti prvih meritev štejejo izračunane vrednosti koncen-
tracij iz četrtega odstavka tega člena.

11. člen

Za male kurilne naprave se ne glede na določbe prejš-
njega člena prve meritve predpisanih koncentracij snovi v
dimnih plinih ter drugih emisijskih veličin izvedejo na način,
določen v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.

Za ugotavljanje čezmerne obremenitve se pri mali ku-
rilni napravi za povprečne vrednosti prvih meritev štejejo
vrednosti veličin, izračunane po metodi, določeni v prilogi iz
prejšnega odstavka.

III. EMISIJSKI MONITORING

12. člen

Emisijski monitoring mora zavezanec zagotavljati kot:
– trajne meritve emisije v primerih, določenih s predpi-

som o emisiji snovi v zrak, ali
– občasne meritve emisije, če so mejne vrednosti za vir

onesnaževanja določene s posebnim predpisom o emisiji
snovi v zrak, ali

– občasne meritve emisije, če ne gre za primer iz prejš-
nje alinee, vendar je količina vsaj ene snovi v odpadnih
plinih vira onesnaževanja večja od mejne količine, določene
v predpisu o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov one-
snaževanja.

Obseg meritev koncentracije snovi v odpadnih plinih,
parametrov stanja odpadnih plinov in drugih emisijskih veli-
čin iz prejšnjega odstavka se določi na način, predpisan za
prve meritve v 5. in 6. členu tega pravilnika.

13. člen

Občasne meritve se izvajajo med obratovanjem ali upo-
rabo vira onesnaževanja na način, kot je predpisan za prve
meritve v 10. in 11. členu tega pravilnika.

Občasne meritve se izvajajo enkrat:
– vsako koledarsko leto enkrat, če gre za malo kurilno

napravo, za katero je predpisano opravljanje občasnih meri-
tev in v kateri ni atmosferskega gorilnika za zgorevanje
plinastega goriva,

– v obdobju dveh zaporednih koledarskih let, če gre za
vir onesnaževanja, pri katerem količina vsaj ene snovi v
odpadnih plinih pri največjem obremenjevanju okolja prese-
ga za več kot trikrat mejno količino, ki je za te snovi določe-
na v predpisu o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja,

– v obdobju treh zaporednih koledarskih let za malo
kurilno napravo na plinasto gorivo z vgrajenim atmosfer-
skim gorilnikom, če je za njo opravljanje občasnih meritev
predpisano, ter za vse druge nepremične vire onesnaževanja,
za katere je emisijski monitoring predpisan.

14. člen

Ministrstvo lahko na podlagi vloge zavezanca dovoli
za posamezni vir onesnaževanja opustitev meritev koncen-

tracije ene ali več snovi  v odpadnih plinih pri občasnih
meritvah, če iz rezultatov prvih meritev ali iz poročila o
občasnih meritvah ugotovi, da količina snovi v odpadnih
plinih ne presega mejne količine, določene v predpisu o
emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Inšpektor, pristojen za varstvo okolja, lahko zavezancu
odredi za vir onesnaževanja dodatno meritev koncentracije
ene ali več dodatnih snovi v odpadnih plinih, če ugotovi, da
količina snovi v odpadnih plinih  presega mejno količino,
določeno v predpisu o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja.

15. člen

Trajne meritve emisije snovi morajo biti izvedene tako,
da zagotavljajo podatke o količini snovi v odpadnih plinih,
za katero so predpisane trajne meritve.

Za vsako  snov, za katero so predpisane trajne meritve,
se izmerjene trenutne vrednosti preračunajo na enoto pro-
stornine suhih ali mokrih odpadnih plinov pri normnih pogo-
jih. Na podlagi preračunanih trenutnih vrednosti se izračuna-
jo polurne povprečne vrednosti za čas obratovanja vira
onesnaževanja v obdobju tekočega dne. Polurne povprečne
vrednosti se preračunajo na predpisano računsko vsebnost
kisika v odpadnih plinih, če je ta za vir onesnaževanja dolo-
čena s predpisi o emisiji snovi v zraka.

Polurna povprečna vrednost iz prejšnjega odstavka je
veljavna, če je za njen izračun pravilno izmerjenih vsaj
50% vseh izmerjenih trenutnih vrednosti znotraj polurnega
intervala v času obratovanja vira onesnaževanja. Veljavne
polurne povprečne vrednosti  se shranijo in izpišejo enkrat
dnevno.

Iz veljavnih polurnih povprečnih vrednosti iz prejšnje-
ga odstavka se za vsak dan izračuna povprečno dnevno
vrednost. Dnevna povprečna vrednost je veljavna, če je za
njen izračun na razpolago vsaj 12 veljavnih polurnih pov-
prečnih vrednosti.

Za ugotavljanje čezmerne obremenitve se za povprečne
vrednosti meritev štejejo vse veljavne polurne in dnevne
povprečne vrednosti. Za vrednotenje trajnih meritev mora
biti na razpolago vsaj 80 % veljavnih polurnih povprečnih
vrednosti  za vsak mesec posebej v času obratovanja vira
onesnaževanja.

IV. METODOLOGIJA VZORČENJA, POVPREČENJA
IN MERJENJA

16. člen

Zavezanec mora na vsakem izpustu odpadnih plinov iz
vira onesnaževanja urediti stalno merilno mesto, ki je dovolj
veliko, dostopno ter opremljeno, tako da je meritve mogoče
izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez ne-
varnosti za izvajalca meritev.

Merilno mesto mora omogočati namestitev dodatnih
merilnih naprav za nadzor poteka meritev.

Merilno mesto mora ustrezati standardom iz priloge 1,
ki je sestavni del tega pravilnika.

Občasne ali trajne meritve emisije se opravljajo pravi-
loma vedno na istih merilnih mestih.

17. člen

Merilno mesto iz prejšnjega člena mora biti na odvod-
niku odpadnih plinov iz vira onesnaževanja pred njihovim
mešanjem z odpadnimi plini iz drugih virov onesnaževanja.

Če merilnega mesta ni možno urediti na način iz prejš-
njega odstavka in so na merilnem mestu zmesi odpadnih
plinov večih virov onesnaževanja, od katerih vsaj za enega
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velja poseben predpis o emisiji snovi v zrak, se za ugotavlja-
nje čezmerne obremenitve uporabljajo mejne vrednosti kon-
centracije snovi in računska vsebnost kisika za zmes odpad-
nih plinov.

18. člen

Povprečne vrednosti emisijskih veličin se izračunavajo
po metodologiji, določeni v standardih iz priloge 1 tega
pravilnika.

Če se polurno povprečno vrednost izračuna iz izmerje-
nih vrednosti pri neprekinjenem vzorčenju odpadnih plinov,
je lahko čas med prebiranjem dveh zaporednih trenutnih
izmerjenih vrednosti največ 10 sekund.

Če se polurno povprečno vrednost izračuna iz izmerje-
nih vrednosti pri sekvenčnem ponavljajočem vzorčenju od-
padnih plinov, je polurna povprečna vrednost enaka pov-
prečni vrednosti vseh izmerjenih vrednosti posameznih
vzorcev, katerih skupni čas vzorčenja je pol ure.

Če se polurno povprečno vrednost izračuna iz izmerje-
ne vrednosti pri enkratnem odvzemu vzorca, je čas vzorčenja
lahko daljši od pol ure, izmerjeno vrednost pa se preračuna
na vrednost, ki ustreza polurnemu vzorčenju.

Če je za vir onesnaževanja s posebnim predpisom o
emisiji snovi v zrak za posamezno snov predpisan čas pov-
prečenja, se za ugotavljanje čezmernih obremenitev namesto
polurne povprečne vrednosti izračuna časovno povprečje za
čas povprečenja, ki je enak predpisanemu času povprečenja.

19. člen

Za meritve parametrov stanja odpadnih plinov in kon-
centracije snovi v odpadnih plinih se uporabljajo metode,
ki so določene s standardi in smernicami v prilogi 1.  Za
meritve iz prejšnjega stavka se lahko uporabljajo tudi dru-
ge preskusne metode, če so rezultati validacij teh metod
enaki rezultatom validacij metod iz standardov, določenih
v prilogi 1.

Standardi iz tretjega odstavka 16. člena tega pravilnika,
iz prejšnjega člena in prejšnjega odstavka se hranijo in so na
vpogled pri organu za standardizacijo in meroslovje in smer-
nice iz prejšnjega odstavka v ministrstvu.

20. člen

Za izvajanje prvih meritev in emisijskega monitoringa
se uporablja oprema, ki ustreza stanju tehnike.

Merilne naprave za izvajanje trajnih meritev morajo
imeti:

– zgornjo mejo merjenja, ki je najmanj 2,5-krat večja
od predpisane mejne vrednosti za koncentracijo snovi, ki se
jo z napravo meri,

– avtomatsko interno preverjanje svojega delovanja,
– možnost ročnega preverjanja njihovega delovanja.

V. EVIDENTIRANJE IN SPOROČANJE PODATKOV
MERITEV

21. člen

O opravljenih prvih meritvah mora njihov izvajalec
izdelati poročilo.

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podat-
ke o:

– izvajalcu prvih meritev,
– zavezancu in njegovi dejavnosti,
– glavnih tehničnih značilnostih vira onesnaževanja,
– namenu in vrsti meritev ter o emisijskih veličinah, ki

se merijo,

– mestu in času vzorčenja in meritev,
– uporabljenih merilnih postopkih in merilnih napra-

vah,
– izvedbi posamezne meritve, obratovalnih razmerah in

posebnostih,
– rezultatih vsake posamezne meritve,
– vrednotenju izmerjene emisije glede na predpisane

mejne vrednosti,
– oceni letne obremenitve okolja zaradi izpuščanja od-

padnih plinov, izražene v masi v zrak izpuščenih snovi.
Poročilo o prvih meritvah mora zavezanec predložiti

ministrstvu 60 dni po opravljenih meritvah.
Določba drugega in prejšnjega odstavka tega člena ne

velja za prve meritve na mali kurilni napravi.
Če je bilo za vir onesnaževanja ali čistilno napravo

odpadnih plinov izdano okoljevarstveno soglasje, mora za-
vezanec poročilu iz prejšnjega odstavka priložiti predlog
programa emisijskega monitoringa.

22. člen

O trajnih meritvah mora njihov izvajalec za vsako kole-
darsko leto izdelati letno poročilo.

O vsakokratnih občasnih meritvah mora njihov izvaja-
lec izdelati poročilo.

Poročilo iz prvega in drugega odstavka tega člena mora
vsebovati podatke, določene v drugem odstavku prejšnjega
člena, s tem da oceno iz zadnje alinee nadomesti na podlagi
rezultatov meritev ocenjena obremenitev okolja za obdobje,
za katerega velja poročilo.

Poročilo iz prvega ali drugega odstavka tega člena mo-
ra zavezanec v obliki, ki jo predpiše minister, pristojen za
varstvo okolja, predložiti ministrstvu vsako leto do 31. mar-
ca za preteklo leto, če gre za trajne meritve, ali v 90 dneh po
izteku obdobja, ki je predpisano za izvedbo občasnih meri-
tev, če gre za občasne meritve.

Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za meritve na
mali kurilni napravi.

23. člen

Izvajalec mora izdelati poročilo o opravljenih prvih ali
občasnih meritvah na mali kurilni napravi v obliki, ki jo
predpiše minister, pristojen za okolje.

Izvajalec iz prejšnjega odstavka mora izdelati letno po-
ročilo o vseh opravljenih meritvah pri zavezancih v obliki, ki
jo predpiše minister, pristojen za varstvo okolja, in ga dosta-
viti ministrstvu do 31. marca za preteklo koledarsko leto.

24. člen

Pri trajnih meritvah mora zavezanec zagotoviti izdelo-
vanje dnevnega poročila, iz katerega morajo biti razvidni:

–  čas in način obratovanja vira onesnaževanja,
–  vrednotenje polurnih povprečnih vrednosti,
– dnevna razpoložljivost izmerjenih vrednosti, izražena

v odstotkih,
– dnevna povprečna vrednost za koncentracije snovi.
Zavezanec mora hraniti poročila iz prejšnjega odstavka

najmanj dve leti.
Obliko dnevnega poročila za trajne meritve predpiše

minister, pristojen za varstvo okolja.

    25. člen

Poročila iz 21. in  22. člena tega pravilnika mora zave-
zanec hraniti najmanj pet let.

Letno poročilo iz 23. člena tega pravilnika hrani izvaja-
lec prvih meritev ali emisijskega monitoringa najmanj
pet let.
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VI. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA,
KI IZVAJA PRVE MERITVE ALI EMISIJSKI

MONITORING

26. člen

Zavezanec, ki izvaja prve meritve ali emisijski monito-
ring sam, ali oseba, ki izvaja prve meritve ali emisijski
monitoring za zavezanca, mora za to dejavnost imeti poobla-
stilo ministrstva (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo).

S pooblastilom se pravni ali fizični osebi prizna upra-
vičenost za izvajanje prvih meritev in emisijskega monito-
ringa.

Ministrstvo da pooblastilo v obsegu, za katerega zave-
zanec ali oseba iz prvega odstavka tega člena zaprosi glede
na vrsto, področje in obseg izvajanja prvih meritev ali emi-
sijskega monitoringa.

Določbe prejšnjih odstavkov tega člena ne veljajo za
izvajanje prvih meritev in emisijskega monitoringa za male
kurilne naprave.

27. člen

Prve meritve in emisijski monitoring za male kurilne
naprave lahko izvaja le oseba, ki izpolnjuje naslednje po-
goje:

1. da je izvajalec javne službe pregledovanja, nadzoro-
vanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka,

2. da imajo delavci, ki opravljajo meritve, ustrezno
tehnično in poklicno izobrazbo in izkušnje za izvajanje meri-
tev emisije snovi na način, ki ga določa prvi odstavek
11. člena tega pravilnika,

4. da ima preizkusno in merilno opremo, potrebno za
izvajanje meritev iz prejšnje točke.

28. člen

Zavezanec ali oseba iz prvega odstavka 26. člena tega
pravilnika mora za pridobitev pooblastila izpolnjevati na-
slednje pogoje:

1. je gospodarska družba, zavod ali samostojni podjet-
nik posameznik in

2. ima sedež v Republiki Sloveniji in
3. ima akreditacijo nacionalne akreditacijske službe za

izvajanje  preskušanja po metodah,  določenih v  19. členu
tega pravilnika, v celotnem obsegu, za katerega prosi za
pooblastilo, ali

4. ima akreditacijo nacionalne akreditacijske službe za
izvajanje preskušanja po metodah, določenih v  19. členu
tega pravilnika, za del obsega, za katerega prosi za poobla-
stilo, in pogodbo o sodelovanju z osebami, ki imajo takšno
akreditacijo za ostali del obsega.

Pogoji iz prejšnjega odstavka ne veljajo za pridobitev
pooblastila za izvajanje prvih meritev ali emisijskega moni-
toringa za male kurilne naprave.

29. člen

Zavezanec ali oseba iz prvega odstavka 26. člena
tega pravilnika dobi pooblastilo na podlagi vloge pri mi-
nistrstvu.

Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke
o prosilcu za pooblastilo in navedbo o vrsti, področju in
obsegu izvajanja prvih meritev ali emisijskega monitorin-
ga, za katero prosilec želi pooblastilo. Vlogi mora biti
priložena akreditacijska listina s prilogami, iz katerih je
razviden obseg akreditacije, v primeru iz 4. točke prvega
odstavka 28. člena tega pravilnika pa tudi kopije pogodb o
sodelovanju z drugimi osebami in njihove akreditacijske
listine.

30. člen

Zavezancu ali osebi iz prvega odstavka 26. člena tega
pravilnika se lahko izda pooblastilo za šest let. Pooblastilo se
obnovi na podlagi vloge prosilca, če izpolnjuje pogoje, dolo-
čene v 28. členu tega pravilnika.

31. člen

Ministrstvo lahko zavezancu ali osebi iz prvega odstav-
ka 26. člena tega pravilnika odvzame pooblastilo pred izte-
kom njegove veljavnosti:

1. če ne izpolnjuje več pogojev iz 28. člena tega pravil-
nika,

2. na podlagi ocene, ki jo kot podlago za odvzem poob-
lastila izdela izvajalec javne službe za preverjanje kakovosti
monitoringa stanja okolja.

32. člen

Za potrebe izvajanja prvih meritev in emisijskega mo-
nitoringa za zavezance po drugih osebah ministrstvo vodi
seznam pooblaščenih oseb iz 26. člena tega pravilnika.

Seznam pooblaščenih oseb iz prejšnjega odstavka vse-
buje naslednje podatke:

1. ime in sedež osebe,
2. o vrsti, področju in obsegu izvajanja prvih meritev

ali emisijskega monitoringa, za katero ima pooblastilo.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen

Ne glede na določbe 28. člena tega pravilnika lahko
zavezanec ali oseba iz prvega odstavka 26. člena tega pravil-
nika dobi pooblastilo do 31. decembra 2004 tudi, če izpol-
njuje naslednje pogoje:

1. da je gospodarska družba, zavod ali samostojni pod-
jetnik posameznik,

2. da ima sedež v Republiki Sloveniji,
3. da ima ustrezno število tehnično in poklicno uspo-

sobljenih delavcev z ustrezno izobrazbo in izkušnjami za
izvajanje meritev emisije snovi v zrak po metodah, ki jih
določa 19. člen tega pravilnika,

4. da ima preizkusno in merilno opremo, potrebno za
izvajanje meritev iz prejšnje točke, ali pogodbo o sodelova-
nju z laboratorijem, usposobljenim in opremljenim za izvaja-
nje meritev iz prejšnje točke.

Izpolnjevanje pogojev, ki so določeni s 3. in 4. točko
prejšnjega odstavka, preverja ministrstvo v sodelovanju z
Uradom Republike Slovenije za standardizacijo in mero-
slovje.

34. člen

Zavezanec za trajne meritve mora zagotoviti njihovo
izvajanje skladno z zahtevami 24. člena tega pravilnika v
treh letih od uveljavitve tega pravilnika.

35. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati:
– 7. člen pravilnika o rokih in načinu čiščenja in pregle-

dovanja kurilnih naprav, dimovovodov in prezračevalnih na-
prav ter o meritvah dimne in druge emisije kurišč (Uradni
list SRS, št. 1/76),

– odlok o mejnih količinah oziroma koncentracijah ško-
dljivih snovi, ki se smejo izpuščati v zrak (emisija) (Uradni
list SRS, št.19/88) v določbah o meritvah emisije,

– navodilo o organizaciji evidence nad emisijo škodlji-
vih snovi v zraku in o vsebini in načinu vodenja katastra
virov onesnaževanja zraka (Uradni list SRS, št. 12/79).
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Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporab-
ljati:

– odredba o prijavljanju objektov, ki lahko onesnažijo
zrak (Uradni list SFRJ, št. 14/66),

– pravilnik o pogojih in postopku strokovnega nadzora
nad onesnaževanjem in onesnaženostjo zraka (Uradni list
SRS, št. 10/85) za nadzor nad emisijo snovi v zrak iz virov
onesnaževanja.

PRILOGA 1

Tabela 1. Standardi in smernice za meritev parametrov stanja odpadnih plinov in koncentracije snovi v njih.

snov oznaka standard VDI smernica
volumenski pretok SIST ISO 10780
skupni prah in prašnate snovi: – SIST ISO 9096

SIST ISO 10155
2066 Bl.1
2066 Bl.2
2066 Bl.3
2066 Bl.4
2066 Bl.5
2066 Bl.6
2066 Bl.7
3491 Bl.1

črnina dimnih plinov – BS 2742
dimno katransko število –
dimno število – DIN 51402, 1. del 2066 Bl.8
žveplov dioksid: SO2 SIST ISO 7934

SIST ISO 7935
ISO/DIS 11632

2462 Bl.1
2462 Bl.2
2462 Bl.3
2462 Bl.4
2462 Bl.5
2462 Bl.6

koncentracija snovi:
– avtomatsko vzorčenje
– povprečenje

SIST ISO 10396
SIST ISO 9169

žveplov trioksid SO3 2462 Bl.7
vodikov sulfid H2S 3486 Bl.1

3486 Bl.2
3486 Bl.3

ogljikov monoksid CO DIN 33962 2459 Bl.6
ogljikov disulfid CS2 3487 Bl.1
dušikovi oksidi NOX SIST ISO 10849

DIN 33962
2456 Bl.1
2456 Bl.2
2456 Bl.4
2456 Bl.5
2456 Bl.6
2456 Bl.7
2456 Bl.8
2456 Bl.9
2456 Bl.10

dušikove spojine, bazične – 3496 Bl.1
organske spojine – 2460 Bl.1

2460 Bl.2
2460 Bl.3
2466 Bl.1
3481 Bl.1
3481 Bl.2
3481 Bl.3
3481 Bl.6
2457 Bl.1
2457 Bl.2
2457 Bl.3
2457 Bl.4
2457 Bl.5
2457 Bl.6
2457 Bl.7

klor Cl 3488 Bl.1
3488 Bl.2

klorove spojine HCl prEN 1911–1
prEN 1911–2
prEN 1911–3

3480 Bl.1
3480 Bl.2
3480 Bl.3

fluorove spojine HF 2470 Bl.1
2286

36. člen

Ta pravilnik prične veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-07-05/96
Ljubljana, dne 26. novembra 1996.

Minister
za okolje in prostor

dr. Pavel Gantar l. r.
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snov oznaka standard VDI smernica
vinilklorid – 3493 Bl.1
azbest – SIST ISO 10397
težke kovine Cd, Ta, Hg, Sb,

As, Pb, Cr, Co,
Cu, Mn, Ni,
V, …

2066 Bl.1
2066 Bl.2
2066 Bl.3
2066 Bl.7
3491 Bl.1
2268 Bl.1
2268 Bl.2
2268 Bl.3
2268 Bl.4
3868 Bl.1
3868 Bl.2

dioksini in furani PCDD, PCDF prEN 1948–1
prEN 1948–2
prEN 1948–3

3499 Bl.1
3499 Bl.2

PRILOGA 2

1. 
Pretvarjanje enot za koncentracijo snovi v odpadnih

plinih

Koncentracije se določajo v masnih enotah na enoto
prostornine suhih ali mokrih odpadnih plinov pri normnih
pogojih (ISO 8756:1994), to je pri temperaturi 273 K in
tlaku 101,3 kPa.

Če je izmerjena vsebnost snovi v plinastem stanju (v
nadaljevanju: plina) v odpadnih plinih izražena v volumenskih
deležih (npr. ppm) se ustrezna vrednost koncentracije plina v
odpadnih plinih pri normnih pogojih izračuna po enačbi:

EM, i = ri * ri

kjer je:
EM, i izmerjena vrednost koncentracije plina “i”,

izražena v mg/m3 pri normnih pogojih,
ri izmerjena vsebnost plina “i” v odpadnih plinih

pri normnih pogojih, izražena v volumenskih
deležih (ppm), in

ri idealna gostota plina “i” pri normnih pogojih,
izražena na osnovi normnega volumena 22,4
m3/kmol.

Za izračun koncentracije snovi iz izmerjenih vrednosti
za vsebnost nekaterih plinov, ki so izražene v volumenskih
deležih, tabela 2 podaja idealne gostote.

Tabela 2. Idealne gostote nekaterih plinov.

Plin Oznaka Molekularna Idealna
masa gostota

(g/mol) (kg/m3)

ogljikov monoksid CO 28,01 1,250
ogljikov dioksid CO2 44,01 1,965
žveplov dioksid SO2 64,06 2,860
dušikov oksid NO 30,01 1,340
dušikov dioksid NO2 46,01 2,054
dušik N2 28,01 1,250
kisik O2 32,00 1,429
vodik H2   2,02 0,090
voda (tehnična) H2O 18,02 0,804
vodikov sulfid H2S 34,08 1,521
vodikov fluorid HF 20,01 0,893
vodikov klorid HCl 36,46 1,628
amoniak NH3 17,03 0,760
metan CH4 16,04 0,716
propan C3H8 44,10 1,969
organske spojine (TOC)
izražene na osnovi metana C1 12,01 0,536
organske spojine (TOC)
izražene na osnovi propana C3 36,03 1,608
zrak, suh – 28,97 1,293

2. Preračun koncentracije snovi na enoto prostornine
suhih odpadnih plinov

Preračun izmerjene koncentracije snovi v plinastem sta-
nju v mokrih odpadnih plinih na enoto prostornine suhih
odpadnih plinov se izvede po enačbi:

E E
r

S i V i
H O

, ,=
−

100

100
2

pri čemer je:
E

S,i
koncentracija snovi v plinastem stanju  v suhih odpad-
nih plinih v mg/m3,

E
V,i

koncentracija snovi v plinastem stanju, izmerjena v
mokrih odpadnih plinih v mg/m3,

r
H2O

izmerjena vsebnost vlage v odpadnih plinih, izražena v
volumenskih deležih (vol. %).

3. Preračun koncentracije snovi na normno stanje

Če je vrednost koncentracije snovi v odpadnih plinih
izmerjena pri pogojih, ki so različni od normnih, je treba
vrednost koncentracije preračunati na normne pogoje odpad-
nih plinov po enačbi:

E E
p

T
M i i,

,= 1013

273
kjer je:

EM,i koncentracija snovi pri normnih pogojih v mg/m3,
Ei koncentracija snovi pri dejanskih pogojih v mg/m3,
p tlak odpadnega plina v kPa,
T temperatura odpadnega plina v K.

4. Preračun koncentracije snovi na predpisano računsko
vsebnost kisika v odpadnem plinu

Če je za posamezni vir onesnaževanja določena račun-
ska vsebnost kisika v odpadnih plinih, se izmerjene koncen-
tracije preračunajo na predpisano računsko vsebnost kisika v
odpadnih plinih po enačbi:

E
O

O
EN i

N

M
M i, ,=

−
−

21

21
2

2
pri čemer pomenijo:
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EN,i koncentracija snovi, običajno v suhih odpadnih
plinih pri predpisani računski vsebnosti kisika
v mg/m3,

EM,i izmerjena koncentracija snovi pri normnih pogojih,
običajno preračunana na koncentracijo v suhih
odpadnih plinih v mg/m3,

O2N računska vsebnost kisika v odpadnih plinih,
izražena v volumenskih%,

O2M izmerjena vsebnost kisika v odpadnih plinih,
izražena v volumenskih%.

Če ima vir onesnaževanja vgrajene čistilne naprave
odpadnega plina, se enačba za preračun na računsko vseb-
nost kisika upošteva le za obdobje, v katerem je izmerjena
koncentracija kisika nad računsko. Izračun iz prejšnjega stav-
ka velja samo za koncentracije tistih snovi, za katerih zmanj-
ševanje je čistilna naprava namenjena.

PRILOGA 3

1. Merilno mesto pri malih kurilnih napravah

Merilno mesto je praviloma nameščeno na veznem ele-
mentu med malo kurilno napravo in odvodnikom dimnih
plinov in sicer za zadnjim izmenjevalnikom toplote. Če ima
mala kurilna naprava čistilno napravo za čiščenje odpadnih
plinov, se mora vgraditi merilno mesto tudi za čistilno napra-
vo, kjer se meri koncentracije tistih snovi, za katerih zmanj-
ševanje je čistilna naprava namenjena.

Merilno mesto je najmanj za dva hidravlična premera
odvodnika oddaljena od zadnjega izmenjevalnika toplote ali
čistilne naprave odpadnih plinov oziroma zadnje spremembe
velikosti, smeri in oblike odvodnika.

Meritve se morajo izvajati z vzorčenjem v globini ene
tretjine hidravličnega premera odvodnika.

2. Meritve emisij iz malih kurilnih naprav na trdna
goriva

Če se kurišče male kurilne naprave zalaga s trdnim
gorivom ročno, se meritve emisije prično izvajati 5 minut
zatem, ko je kurišče založeno z gorivom v količini, za katero
proizvajalec jamči nazivno toplotno moč male kurilne napra-
ve. Za vsako posamezno meritev se izračuna 15-minutno
povprečno vrednost.

Skupni prah v dimnih plinih se meri z merilnimi na-
pravami, ki merijo prah gravimetrično po poenostavljeni
metodi.

Izmerjene vrednosti koncentracije snovi se preračunajo
na predpisano računsko vsebnost kisika v dimnih plinih, kot
je to določeno v četrti točki priloge 2 tega pravilnika. Če se
meri namesto vsebnosti kisika v dimnih plinih vsebnost og-
ljikovega dioksida, se preračuna izmerjene koncentracije sno-
vi po enačbi:
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pri čemer pomenijo:

EN,i koncentracija snovi v suhih dimnih plinih pri
predpisani vsebnosti kisika,

EM,i izmerjena koncentracija snovi v mg/m3,
O2N računska vsebnost kisika v dimnih plinih,

izražena v volumenskih%,
CO2 izmerjena vsebnost ogljikovega dioksida v

suhih dimnih plinih, izražena v volumenskih%,

CO2,max največja vsebnost ogljikovega dioksida v suhih
dimnih plinih, določena v tabeli 3 za vsako vrsto
goriva posebej in izražena v volumenskih%.

Tabela 3. Največja vsebnost ogljikovega dioksida v
dimnih plinih za nekatera trdna goriva.

Vrsta trdnega goriva CO2, max v volumenskih%

črni premog 18,7
briketi iz črnega premoga 18,9
koks 20,5
rjavi premog in šota 19,8
biomasa 20,3

3. Meritve emisij iz malih kurilnih naprav na tekoča
in plinasta goriva

Meritve emisije pri mali kurilni napravi na tekoče gori-
vo z vgrajenim razpršilnim gorilnikom in pri mali kurilni
napravi na plinasto gorivo se lahko izvedejo dve minuti po
vžigu gorilnika. Če ima mala kurilna naprava na tekoče
gorivo vgrajen uparjalni gorilnik, se prično izvajati meritve
emisij dve minuti potem, ko je v kurilni napravi dosežena
nazivna toplotna moč.

Izmerjene vrednosti koncentracije snovi se preračunajo
na predpisano računsko vsebnost kisika v dimnih plinih, kot
je to določeno v četrti točki priloge 2 tega pravilnika.

Za meritev sajavosti dimnih plinov je treba izvesti tri
posamezne meritve dimnega števila skladno z določili stan-
darda DIN 51402. Iz vseh treh meritev se izračuna povpreč-
na vrednost. Tako izračunana povprečna vrednost, zaokrože-
na na celoštevilčno vrednost, se šteje za povprečno vrednost
meritve sajavosti dimnih plinov pri ugotavljanju čezmerne
obremenitve.

Če meritev sajavosti dimnih plinov iz prejšnjega od-
stavka ni možno izvesti skladno z določili standarda DIN
51402, se na izpustu odvodnika odpadnih plinov izmeri črni-
na dimnih plinov po Ringelmanu na način iz pete točke
priloge 3 tega pravilnika.

4. Izračun toplotne izgube z dimnimi plini

Za izračun toplotne izgube z dimnimi plini je treba
hkrati izmeriti temperaturo dimnih plinov in temperaturo
zraka, ki vstopa v kurišče.

Temperatura dimnih plinov in vsebnost kisika v dimnih
plinih se morata izmeriti hkrati na istem merilnem mestu za
zadnjim izmenjevalnikom toplote.

Temperaturo zraka se izmeri v kurilnici v bližini ter na
isti višini, kot je odprtina za vstop svežega zraka v kurišče
male kurilne naprave.

Izračunano vrednost toplotne izgube z dimnimi plini se
zaokroži na celoštevilčno vrednost. Šteje se, da mala kurilna
naprava čezmerno obremenjuje okolje, če tako izračunana
vrednost toplotne izgube z dimnimi plini ne presega predpi-
sane mejne vrednosti za več kot:

– 2, če gre za male kurilne naprave na tekoča ali plina-
sta goriva, ki imajo vgrajen atmosferski gorilnik,

– 1 za vse ostale male kurilne naprave.
Če je v dimnih plinih male kurilne naprave na tekoče ali

plinasto gorivo vsebnost kisika večja od 11 volumenskih
procentov ali je vsebnost ogljikovega dioksida v dimnih
plinih za posamezno gorivo manjša od vrednosti, ki je poda-
na v tabeli 4 te priloge, se ustrezne tolerance za vrednosti
toplotne izgube z dimnimi plini pri ugotavljanju čezmerne
obremenitve iz prejšnjega odstavka povečajo za 1,5 krat.
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Tabela 4. Vsebnost CO2 v dimnih plinih, ki ustreza
11% vsebnosti kisika.

Kurilno Zemeljski Mestni Plin Tekoči

olje plin plin iz koksa naftni

plin

CO2 v vol.% 7,3 5,6 5,5 4,8 6,7

5. Meritev črnine dimnih plinov po Ringelmanu

Ringelmanova lestvica ima šest polj. Od teh so štiri
siva, med belim in črnim, ki sta označeni s stopnjo 0 oziro-
ma 5. Delež črnega obarvanja na posameznem sivem polju
znaša:

sivina 1 20%
sivina 2 40%
sivina 3 60%
sivina 4 80%

sivina 0 1 2 3 4 5

3825.

Na podlagi 70. in 71. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 6. člena zakona o
standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) ter 99. člena zakona
o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za okolje
in prostor

P R A V I L N I K
o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa

za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa vrste veličin hrupa, ki so predmet
prvih meritev in obratovalnega monitoringa ravni hrupa kot
posledice obremenitve območja s hrupom iz vira hrupa (v
nadaljnjem besedilu: obratovalni monitoring), metodologijo
merjenja in izračunavanja hrupa, vsebino poročila o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu ter način in obliko
sporočanja podatkov ministrstvu, pristojnemu za varstvo oko-
lja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Pravilnik določa tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati
oseba, ki izvaja prve meritve ali obratovalni monitoring.

2. člen

Zavezanec za zagotovitev prvih meritev in obratovalne-
ga monitoringa je oseba, določena s predpisom o hrupu v
naravnem in življenskem okolju (v nadaljevanju: zaveza-
nec).

Zavezancu ne glede na določbo prejšnjega odstavka
obratovalnega monitoringa ni treba zagotavljati za:

– vir hrupa, ki je skladno s predpisi o hrupu v naravnem
in bivalnem okolju nepomemben vir hrupa,

– industrijski, obrtni ali drug proizvodni objekt ali na-
pravo, objekt ali napravo v kmetijstvu ali gozdarstvu, gostin-

ski ali zabaviščni lokal, ki uporablja zvočne naprave, ali
objekt za športne ali druge javne prireditve, če njegova upo-
raba ali obratovanje na kraju imisije v I. ali II. območju
povzroča hrup z dnevno ravnijo do 45 dBA in nočno ravnijo
do 35 dBA oziroma na kraju imisije v III. ali IV. območju
povzroča hrup z dnevno ravnijo do 56 dBA in nočno ravnijo
do 46 dBA,

– zvonove,
– hrup kot posledico cestnega prometa na obstoječi ce-

sti, če povprečni letni dnevni promet, izračunan na podlagi
štetja prometa skozi vso koledarsko leto, ne presega 800
vozil v I. območju, 3.200 vozil v II. območju, 12.500 vozil v
III. območju ali 25.000 vozil v IV. območju,

– hrup kot posledico cestnega prometa na novi ali re-
konstruirani cesti, če povprečni letni dnevni promet, izraču-
nan na podlagi štetja prometa skozi vso koledarsko leto, ne
presega 400 vozil v I. območju, 1.250 vozil v II. območju,
4.000 vozil v III. območju ali 12.500 vozil v IV. območju,

– hrup kot posledico železniškega prometa na obstoječi
železnici, če v času med 6. in 22. uro povprečno število
vlakov (M), ki v eni uri prevozijo obravnavani odsek želez-
niškega tira ali več tirov, če gre za železnico z več tiri, ni
večje od 1 v I. območju ali od 4 v II. območju ali od 15 v
III. ali IV. območju,

– hrup kot posledico železniškega prometa na novi ali
rekonstruirani železnici, če v času med 6. in 22. uro povpreč-
no število vlakov (M), ki v eni uri prevozijo obravnavani
odsek železniškega tira ali več tirov, če gre za železnico z
več tiri, ni večje od 0,5 v I. območju ali od 1,5 v II. območju
ali od 5 v III. ali IV. območju.

3. člen

Izvedba prvih meritev ali obratovalnega monitoringa
obsega:

– merjenje ravni hrupa za izračun konične in ekviva-
lentne ravni hrupa,

– merjenje ravni hrupa z dinamično nastavitvijo merila
na “I” (impulz) za izračun popravka zaradi izrazitih impul-
zov v hrupu,

– merjenje ravni hrupa v terčnih pasovih slišnega frek-
venčnega spektra hrupa za izračun popravka zaradi poudar-
jenih tonov,

– izračun dnevne in nočne ravni hrupa kot posledice
emisije obravnavanega vira hrupa,

– izdelavo poročila o opravljenih meritvah in izračunu
obremenitve okolja s hrupom.

Če poseben predpis določa za posamezen vir hrupa
drugačen način izračuna obremenitve okolja s hrupom, se
namesto meritev ravni hrupa izvajajo meritve tistih veličin,
ki so v tem predpisu določene za izračun dnevne in nočne
ravni hrupa.

II. PRVE MERITVE

4. člen

Pri prvih meritvah mora zavezanec zagotoviti izvedbo
meritev ravni hrupa kot posledice emisije vira hrupa in na
njihovi podlagi za vsak izbrani kraj imisije izračun dnevne in
nočne ravni hrupa.

Na podlagi meritev iz prejšnjega odstavka se izračuna
tudi konična raven hrupa, ki jo povzroča obravnavani vir na
kraju imisije, če poseben predpis za posamezen vir hrupa ne
določa drugače.

Če je vir hrupa iz prejšnjega odstavka na območju, ki je
že obremenjeno s hrupom, mora zavezanec pri prvih meri-
tvah zagotoviti tudi izvedbo meritev celotne obremenitve
območja kot posledice emisije vseh virov hrupa.
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5. člen

Prve meritve se izvedejo po prvem zagonu novega ali
rekonstruiranega vira hrupa.

Meritve iz prejšnjega odstavka se izvedejo v času po-
skusnega obratovanja, če pa to v postopku izdaje uporabne-
ga dovoljenja ni določeno, pa po vzpostavitvi stabilnih obra-
tovalnih razmer, vendar ne prej kot v treh in ne kasneje kot v
devetih mesecih po zagonu.

Prve meritve se izvajajo v času, ko je vir hrupa v
obratovalnem stanju polne obremenitve.

III. OBRATOVALNI MONITORING

6. člen

V okviru obratovalnega monitoringa mora zavezanec
zagotavljati izvedbo občasnih meritev hrupa v obsegu in na
način, kot je določen za prve meritve v 4. členu tega pravil-
nika.

7. člen

Občasne meritve iz prejšnjega člena se izvedejo med
obratovanjem vira hrupa enkrat vsako tretje koledarsko leto.

Meritve iz prejšnjega odstavka se izvajajo v času, ko je
obremenitev okolja s hrupom kot posledico njegove emisije
hrupa največja.

Občasne meritve hrupa zaradi cestnega ali železniškega
prometa se izvedejo enkrat vsako peto koledarsko leto.

IV. METODOLOGIJA MERJENJA
IN IZRAČUNAVANJA RAVNI HRUPA

8. člen

Obremenitev območja s hrupom kot posledice emisije
vira hrupa je treba na podlagi meritev hrupa izračunati za vse
za območje značilne smeri širjenja hrupa.

Kraj imisije za določitev obremenitve iz prejšnjega od-
stavka se na nepozidani površini, kjer ni zgradb z varovani-
mi prostori, izbere 1,2 do 1,5 m od tal na geometrijski sredini
površine, ki ni porasla z drevesi in tako, da so naravne ali
grajene prepreke širjenja hrupa od sredine površine oddalje-
ne vsaj 3,5 m.

Če je nepozidana površina iz prejšnjega odstavka v
I. območju, se ne glede na določbe prejšnjega odstavka kraj
imisije izbere na tistem delu te površine, kjer je obremenitev
območja zaradi vira hrupa največja.

Kraj imisije za določitev obremenitve iz prvega odstav-
ka tega člena se na območju, namenjenemu kmetijski dejav-
nosti, izbere tako, da je razdalja med krajem imisije in kra-
jem vira hrupa najmanj 150 m. Če posebni predpisi za
posamezen vir hrupa ne določajo drugače, se za kraj vira
hrupa šteje kraju imisije najbližja točka funkcionalnega zem-
ljišča vira hrupa.

Če se ugotavlja hrup zaradi cestnega ali železniškega
prometa, se kraj imisije na nepozidanih površinah, ki niso
namenjene kmetijski dejavnosti, izbere tako, da je razdalja
med krajem imisije in krajem vira hrupa najmanj 25 m, ne
glede na s predpisi določeno stopnjo varstva pred hrupom za
območje, kjer je kraj imisije.

Kraj imisije za določitev obremenitve iz prvega od-
stavka tega člena se na pozidanem območju, kjer je ena ali
več zgradb z varovanimi prostori, izbere na višini 1,2 do
1,5 m od tal za vsako smer širjenja hrupa na nepozidanem
delu površine, kjer ni dreves in tako, da so naravne ali
grajene prepreke širjenja hrupa od kraja imisije oddaljene
vsaj 3,5 m.

Če v smeri širjenja hrupa med virom hrupa in najbližjo
zgradbo iz prejšnjega odstavka ni nepozidane površine ali je ta
zgradba od kraja vira hrupa oddaljena manj kot 25 m ali zaradi
topografije terena ni mogoče izbrati kraja imisije na način iz
prejšnjega odstavka, se kraj imisije izbere najmanj 3,5 m od
zgradbe na višini od 1,2 do 1,5 m od tal. Če oddaljenosti kraja
imisije od zgradbe iz prejšnjega stavka ni mogoče zagotoviti,
je treba meriti hrup zunaj zgradbe v višini pritličja, 0,5 m pred
odprtim oknom na njegovi sredini.

Če je zgradba iz prejšnjega odstavka enonadstropna, je
treba meriti hrup tudi v višini prvega nadstropja in če je
večnadstropna, tudi v njenem prvem in najvišjem nad-
stropju.

Meritev hrupa v nadstropjih zgradbe iz prejšnjega od-
stavka se izvede na način, določen s predpisom o hrupu v
naravnem in življenjskem okolju.

Način izbora kraja imisije iz prejšnjih odstavkov tega
člena velja tudi za vir hrupa, za katerega poseben predpis
določa za izračun obremenitve okolja s hrupom namesto
meritve ravni hrupa meritve drugih veličin.

9. člen

Čas merjenja hrupa je treba izbrati tako, da meteoro-
loške razmere zagotavljajo nespremenjeno širjenje zvoka
ves čas meritev in tako hitrost vetra, da je njena komponenta
v smeri od vira hrupa proti kraju imisije pretežno pozitivna.

10. člen

Pri prvih meritvah in obratovalnem monitoringu se me-
ri hrup in izračuna dnevno in nočno raven za vir hrupa z
veličinami, ki so določene v prilogi 1, ki je sestavni del tega
pravilnika.

Ekvivalentno raven hrupa se izračuna po metodologiji,
določeni v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

11. člen

Za meritve ravni hrupa se uporabljajo načini, ki so
določeni s standardi SIST ISO 1996-1, SIST ISO 1996-2 in
SIST ISO 1996-3.

Za meritve iz prejšnjega odstavka se uporabljajo meri-
la, ki ustrezajo določbam tehničnih specifikacij IEC 225,
IEC 651 in IEC 804.

Standardi iz prvega odstavka tega člena se hranijo in so
na vpogled pri organu, pristojnem za standardizacijo in me-
roslovje, tehnične specifikacije iz prejšnjega odstavka pa v
ministrstvu.

V. EVIDENTIRANJE IN SPOROČANJE PODATKOV
MERITEV

12. člen

O opravljenih prvih meritvah mora njihov izvajalec
izdelati poročilo.

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podat-
ke o:

– izvajalcu prvih meritev,
– zavezancu in njegovi dejavnosti,
– glavnih tehničnih značilnostih vira hrupa,
– obratovalnem stanju vira hrupa v času meritev,
– uporabljenih merilih hrupa,
– meteoroloških razmerah v času meritev (hitrost vetra,

temperatura zraka pri tleh, zračni pritisk, relativna vlažnost
zraka),

– kraju imisije in času meritev,
– načinu merjenja in izračuna ekvivalentne ravni hrupa

ter popravkov pri izračunu ocenjene ravni hrupa,
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– izračunu konične ravni hrupa, dnevne in nočne ravni
hrupa in ravni ozadja,

– vrednotenju izračunanih ravni hrupa glede na predpi-
sane mejne vrednosti.

Poročilo o prvih meritvah mora zavezanec predložiti
ministrstvu 30 dni po opravljenih meritvah.

13. člen

O opravljenih občasnih meritvah mora njihov izvajalec
izdelati poročilo.

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podat-
ke, določene v drugem odstavku prejšnjega člena, s tem da
se za vir hrupa, za katerega se skladno s posebnim predpisom
obremenitev okolja s hrupom določa na podlagi meritev
drugih veličin, namesto rezultatov meritev ravni hrupa nave-
de rezultate meritev predpisanih veličin.

Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora zavezanec
v obliki, ki jo predpiše minister, pristojen za varstvo okolja,
predložiti ministrstvu do 31. marca tekočega leta za občasne
meritve, opravljene v preteklem letu.

14. člen

Poročilo iz 12. člena tega pravilnika in poročilo iz
prejšnjega člena mora zavezanec hraniti najmanj pet let.

VI. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA,
KI IZVAJA PRVE MERITVE ALI OBRATOVALNI

MONITORING

15. člen

Zavezanec, ki izvaja prve meritve ali obratovalni moni-
toring sam, ali oseba, ki izvaja prve meritve ali obratovalni
monitoring za zavezanca, mora za to dejavnost imeti poobla-
stilo ministrstva (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo).

S pooblastilom se pravni ali fizični osebi prizna upravi-
čenost za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monito-
ringa.

16. člen

Zavezanec ali oseba iz prvega odstavka prejšnjega čle-
na mora za pridobitev pooblastila izpolnjevati naslednje po-
goje:

1. da je gospodarska družba, zavod ali samostojni pod-
jetnik posameznik,

2. da ima sedež v Republiki Sloveniji,
3. da ima akreditacijo nacionalne akreditacijske službe

za izvajanje meritev na način in z merili, ki jih določa
11. člen tega pravilnika.

17. člen

Zavezanec ali oseba iz prvega odstavka 15. člena tega
pravilnika dobi pooblastilo na podlagi vloge pri ministrstvu.

Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o
prosilcu za pooblastilo. Vlogi mora biti priložena akredita-
cijska listina s prilogami, iz katerih je razviden obseg akredi-
tacije.

18. člen

Zavezancu ali osebi iz prvega odstavka 15. člena tega
pravilnika se lahko izda pooblastilo za dobo šestih let. Poob-
lastilo se obnovi na podlagi vloge prosilca, če izpolnjuje
pogoje, določene v 16. členu tega pravilnika.

19. člen

Ministrstvo lahko zavezancu ali osebi iz 15. člena tega
pravilnika odvzame pooblastilo pred iztekom njegove ve-
ljavnosti:

1. če ne izpolnjuje več pogojev iz 16. člena tega pravil-
nika,

2. na podlagi ocene, ki jo kot podlago za odvzem poob-
lastila izdela izvajalec javne službe za preverjanje kakovosti
monitoringa stanja okolja.

20. člen

Za potrebe izvajanja prvih meritev in obratovalnega
monitoringa za zavezance po drugih osebah ministrstvo vodi
seznam pooblaščenih oseb iz 15. člena tega pravilnika, ki
vsebuje podatke o imenu in sedežu osebe.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen

Ne glede na določbe 16. člena tega pravilnika lahko
zavezanec ali oseba iz 15. člena tega pravilnika dobi poobla-
stilo do 31. decembra 2004 tudi, če izpolnjuje naslednje
pogoje:

1. da je gospodarska družba, zavod ali samostojni pod-
jetnik posameznik,

2. da ima sedež v Republiki Sloveniji,
3. da ima tehnično in poklicno usposobljene delavce z

ustrezno izobrazbo in izkušnjami za izvajanje meritev hrupa
na način, ki ga določa 11. člen tega pravilnika,

4. da ima merilno opremo, kot jo določa 11. člen tega
pravilnika.

Izpolnjevanje pogojev, ki so določeni s 3. in 4. točko
prejšnjega odstavka preverja ministrstvo v sodelovanju z
Uradom Republike Slovenije za standardizacijo in mero-
slovje.

22. člen

Pravne osebe, ki so pridobile pooblastilo za opravljanje
meritev hrupa v okolju na podlagi 22. člena zakona o hrupu
(Uradni list SRS, št. 15/76), lahko opravljajo prve meritve in
obratovalni monitoring na podlagi tega pooblastila do
31. marca 1997.

23. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pra-
vilnik za izvajanje meritev maksimalno dovoljenih ravni
hrupa v bivalnem in naravnem okolju (Uradni list SRS, št.
19/77), razen določb, ki urejajo meritve hrupa v bivalnih
prostorih.

24. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-08-08/96
Ljubljana, dne 26. novembra 1996.

Minister
za okolje in prostor

dr. Pavel Gantar l. r.

PRILOGA 1

Veličine, s katerimi se meri hrup ali izračunava dnevno
in nočno raven hrupa pri prvih meritvah in emisijskem mo-
nitoringu, so:

1. Raven hrupa L(t) (v nadaljevanju: raven hrupa) –
veličina, s katero se meri imisija hrupa zaradi obratovanja
enega ali več virov hrupa na določenem kraju in v določe-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 5947Št. 70 – 6. XII. 1996

nem času. Če se raven hrupa izraža v dBA, se jo določa iz A
tehtane vrednosti tlaka zvočnega valovanja po enačbi:

 L(t) = 10.log
p (t)

p
A

0









2

kjer je:
– pA(t) efektivna vrednost zvočnega tlaka, izraženega

v pascalih (Pa), ki je izmerjen z merilnikom s frekvenčno
uteženo karakteristiko tipa A, kot jo določa standard IEC
651, in

– p0 referenčni zvočni tlak 20 µPa.
2. LS (t) – izmerjena vrednost ravni hrupa, izražena v

dBA in izmerjena z merilnikom, ki ima frekvenčno uteženo
karakteristiko tipa A in časovno uteženo karakteristiko tipa
S, določeno v tehnični specifikaciji IEC 651.

3. LF (t) – izmerjena vrednost ravni hrupa, izražena v
dBA in izmerjena z merilnikom, ki ima frekvenčno uteženo
karakteristiko tipa A in časovno uteženo karakteristiko tipa
F, določeno v tehnični specifikaciji IEC 651.

4. LAI (t) – izmerjena vrednost ravni hrupa, izražena v
dBA in izmerjena z merilnikom, ki ima frekvenčno uteženo
karakteristiko tipa A in časovno uteženo karakteristiko tipa
I, določeno v tehnični specifikaciji IEC 651. Izmerjeno vred-
nost LAI (t) se uporablja pri vrednotenju obremenitev okolja
s hrupom z izrazitimi impulzi.

5. Ekspozicijska raven hrupa LEA (v nadaljevanju: ek-
spozicijska raven) – veličina izračunana iz izmerjenih vred-
nosti ravni hrupa po enačbi:

L = 10.log(
1

T
10    EA

0

0,1.L(t)

t1

dt
t

)
2

∫

kjer je T0 čas 1 sekunde in (t2-t1) časovni interval, ki je
dovolj dolg, da zajame vse zvočne pojave hrupnega dogod-
ka, za katerega velja ekspozicijska raven.

6. Ekvivalentna raven hrupa Leq (v nadaljevanju: ekvi-
valentna raven) – iz izmerjenih ravni hrupa izračunana veliči-
na, ki je za določen časovni interval t0 po energiji enaka
energiji izmerjenega hrupa. Ekvivalentno raven se izračuna
po enačbi:

 L eq = ∫10
1

10
0

0 1

1

2

.log( ), . ( )

t
dtL t

t

t

kjer sta t1 začetek ter t2 konec časovnega intervala t0.
Časovni interval t0 je časovno obdobje meritve hrupa,

ki je enako času trajanja značilne obremenitve iz vira, ka-
terega vpliv na raven hrupa ugotavljamo, in je daljši od ene
minute.

7. Povprečna raven hrupa LAI, pov – veličina, ki je izraču-
nana iz izmerjenih vrednosti LAI(t) po enačbi:

L
t

dtAI pov
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kjer sta t1 začetek ter t2 konec časovnega intervala t0.
8. Ocenjena raven hrupa Lr, TN (v nadaljevanju: ocenje-

na raven) – na celoštevilčno vrednost zaokrožena ocena, ki
se jo izračuna za čas trajanja enega od štirih obdobij dneva
TN iz ekvivalentnih ravni Leq, i, izmerjenih v časovno si

zaporednih intervalih t0, i, ter iz popravkov zaradi izrazitih
impulzov in poudarjenih tonov po enačbi:

 L
t

TN
r TN

i

i Lr i

,
, , .

.log . ,=






∑10 100 0 1

kjer je:
Lr, i = Leq, i + K1, i + K2, i ocena povprečne ravni

hrupa, izračunana za čas i-te meritve obremenitve okolja
zaradi hrupa,

– t0, i časovni interval i-te meritve,
– K1, i popravek zaradi izrazitih impulzov v času i-te

meritve in
– K2, i popravek zaradi poudarjenih tonov v času i-te

meritve.
Posamezni časovni interval t0,i ni krajši od 1 minute.
Za časovne intervale t0,i velja:

 
t TNi

i
0, =∑ .

9. Konična raven hrupa L1 (v nadaljevanju: konična
raven) – vrednost ravni hrupa, ki je presežena v trajanju 1 %
vsega časovnega intervala t0, v katerem se izvajajo meritve.

 10. Raven ozadja Lozadje – vrednost ravni hrupa, ki je
pri obratovanju samo nepomembnih virov hrupa presežena v
trajanju 99 % vsega dnevnega obdobja TN, za katerega se
izračunava ocenjeno raven.

PRILOGA 2

Izračun ekvivalentne ravni hrupa
1. Če se raven hrupa spreminja v časovnem intervalu t0

za manj kot 5 dBA, se šteje, da je raven hrupa stalna. Za
vrednost ekvivalentne ravni hrupa, katerega raven je stalna,
se lahko prevzame v časovnem intervalu t0 prevladujočo
izmerjeno vrednost ravni hrupa LS (t).

2. Če se raven hrupa spreminja v časovnem intervalu t0

za več kot 5 dBA tako, da je časovni potek ravni hrupa
možno sestaviti iz zaporedja večih časovnih intervalov ti , v
katerih je raven hrupa stalna, se ekvivalentno raven lahko
izračuna iz prevladujočih izmerjenih vrednosti ravni hrupa
LS (t) po enačbi:

L
t

teq i
L t

i

S i=








∑10

1
10

0

0 1.log . , . ( )

kjer je:

t ti
i

0 = ∑
– časovni interval t0, sestavljen iz zaporedja časovnih

intervalov ti, znotraj katerih je raven hrup stalna, in
– LS (ti) prevladujoča izmerjena vrednost ravni hrupa v

časovnem intervalu ti, znotraj katerega je raven hrupa stalna.
3. Če se raven hrupa spreminja bolj, kot to velja za

stalno raven hrupa iz prve in druge točke te priloge, se izmeri
ekvivalentno raven z merilniki, ki skladno z določbami teh-
nične specifikacije IEC 804 z integriranjem po času ter ča-
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sovnim povprečenjem neposredno iz izmerjenih vrednosti
ravni hrupa LF (t) izračunajo vrednost ekvivalentne ravni.

4. Ekvivalentno raven spreminjajočega hrupa iz tretje
točke te priloge se lahko izračuna tudi iz podatkov, ki so
pridobljeni z časovnim vzorčevanjem ravni hrupa LF (t) po
enačbi:

L
neq

L t

i

n
F i=











=
∑10

1
100 1

1

. log , . ( )

kjer je:
– n = t0/∆t število vseh vzorcev v časovnem inter-

valu t0,
– ∆t čas med dvema zaporednima vzorcema, in
– LF (ti) v času i-tega vzorca z vzorčevanjem izmerjena

raven hrupa.
5. Če hrup sestavlja en ali več posameznih, med seboj

ločenih hrupnih dogodkov, ki se zgodijo v časovnem inter-
valu t0, se ekvivalentna raven lahko izračuna iz ekspozi-
cijskih ravni posameznih hrupnih dogodkov po enačbi:

L
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t
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n
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kjer je:
– LAE, i ekspozicijska raven posameznega hrupnega do-

godka, označenega z indeksom i,
– n število vseh hrupnih dogodkov v času trajanja ča-

sovnega intervala t0,
– t0 časovni interval, za katerega velja izračun ekviva-

lentne ravni interval, in
– T0 = 1 s.

3826.

Na podlagi četrtega odstavka 56. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 99. člena zakona
o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za okolje
in prostor

N A V O D I L O
o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje

1. člen

To navodilo določa metodologijo za izdelavo poročila
o vplivih na okolje.

Določbe tega navodila se uporabljajo za vse namerava-
ne posege v okolje (v nadaljnjem besedilu: poseg), za katere
je predpisana obveznost presoje vplivov na okolje (v nadalj-
njem besedilu: presoja), če za posamezno vrsto posegov ali
posamezno vrsto obremenitve posebno navodilo posamez-
nih vprašanj ne ureja drugače.

2. člen

Poročilo o vplivih na okolje (v nadaljnjem besedilu:
poročilo) se izdela kot celovito poročilo ali kot poročilo, ki
vsebuje samo posamezne analize oziroma delne elaborate.

Poročilo, ki vsebuje samo posamezne analize oziroma
delne elaborate, se izdela za poseg, ki je s predpisom, ki
določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov

na okolje obvezna, določen kot poseg, pri katerem za presojo
zadošča tako poročilo.

Predmet celovitega poročila je analiza in ocena spre-
jemljivosti posega z vidika vseh dejanskih in možnih obre-
menitev okolja in glede vseh predvidljivih kratkoročnih ali
dolgoročnih, neposrednih ali posrednih posledic za okolje
kot celoto in za njegove posamezne sestavine.

Predmet poročila, ki vsebuje samo posamezne analize
oziroma delne elaborate, je analiza in ocena sprejemljivosti
posega z vidika tistih vrst obremenitev okolja in glede posle-
dic za tiste sestavine okolja, za katere se na podlagi predpisa
iz drugega odstavka tega člena določita obseg in vsebina
tega poročila.

3. člen

Poročilo mora vsebovati opis in oceno dejanskega sta-
nja okolja in njegovih sestavin, značilnosti posega, njegovih
pričakovanih vplivov na okolje, predvidenih okoljevarstve-
nih ukrepov, pričakovanih sprememb okolja in vse druge
elemente, določene kot vsebina poročila o vplivih na okolje
po predpisih o varstvu okolja.

Poročilo, ki vsebuje samo posamezne analize oziroma
delne elaborate, mora vsebovati vse elemente iz prejšnjega
odstavka za tiste vrste obremenitev in tiste sestavine okolja,
ki so predmet posamezne analize oziroma delnega elaborata.

4. člen

Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo), lahko na pobudo nosilca posega ali
izdelovalca poročila v sodelovanju z njima določi natančnej-
ši obseg in vsebino poročila, kot ga določa metodologija,
določena s tem pravilnikom.

Ministrstvo lahko v primeru iz prejšnjega odstavka do-
loči, da se v poročilu opusti opis katere od značilnosti dejan-
skega stanja okolja ali katere od prostorskih ali tehničnih in
tehnoloških značilnosti posega, če presodi, da glede na zna-
čilnosti in vrsto posega za ugotavljanje vplivov na okolje
niso pomembne.

Opis dejanskega stanja okolja

5. člen

Opis dejanskega stanja okolja, na katero lahko poseg
vpliva, vsebuje podatke o:

– osnovnih značilnostih lokacije posega,
– stanju ter obstoječi obremenjenosti okolja in njegovih

sestavin pred posegom, vključno z rezultati meritev.
Opis osnovnih značilnosti lokacije posega obsega pred-

vsem podatke o meteoroloških, hidroloških, geoloških, pe-
doloških in bioloških lastnostih lokacije, o vrsti zemljišča
(stavbno, kmetijsko, vodno, priobalno, gozdno zemljišče,
nerodovitni svet) oziroma o njegovi dejanski rabi, podatke iz
zemljiškega katastra, o stanju in kakovosti naravnih dobrin,
bližini naravnih vrednot ali drugih naravnih dobrin s statu-
som zavarovanega naravnega bogastva ali naravnega javne-
ga dobra, poselitvi in bivalni kakovosti prostora, objektih
kulturne dediščine, krajini in o glavnih dejavnostih na ob-
močju. Opis mora zajeti zlasti tiste značilnosti lokacije, ki so
glede na vrsto posega pomembne za presojo sprejemljivosti
posega za okolje.

Opis stanja in obstoječe obremenjenosti okolja in nje-
govih sestavin obsega količinske in kakovostne podatke o
stanju in obremenjenosti voda, zraka in tal, rastlinstva in
živalstva ter njihovih habitatov, ekosistemov, o obremenje-
nosti okolja z odpadki, s hrupom in sevanjem. Obsega tudi
opis obstoječih obremenitev okolja, posebno če gre za tvega-
nje ali nevarnost za okolje.
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6. člen

Opis dejanskega stanja okolja se izdela na podlagi jav-
nih podatkov iz katastrov, zbirk in drugih baz podatkov, ki
jih zbirajo in vodijo pristojni državni ali občinski organi ali
organizacije z javnim pooblastilom ali druge pooblaščene
organizacije.

Če v zbirkah iz prvega odstavka tega člena ni na razpo-
lago podatkov, ki bi omogočali izdelavo opisa dejanskega
stanja, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v sodelova-
nju z izdelovalcem poročila določi vrsto in obseg podatkov,
ki jih mora zagotoviti izdelovalec poročila z zagotovitvijo
meritev ali s posebno strokovno oceno.

Opis značilnosti nameravanega posega

7. člen

Opis značilnosti posega vsebuje zlasti podatke o:
– namembnosti posega, o njegovi velikosti, obsegu ali

zmogljivosti,
– načinu uporabe ali obratovanja in predvidenem traja-

nju oziroma obstoju posega,
– o njegovih gradbenih in prostorskih, tehničnih in teh-

noloških, okoljskih ter drugih značilnostih, ki so pomembne
za določitev vplivov na okolje.

Pri prostorskih značilnostih posega je treba opisati zah-
tevnost posega z vidika rabe prostora oziroma zemljišč, gle-
de na reliefno razgibanost, rodovitnost, stabilnost in nosil-
nost terena, hidrološke značilnosti lokacije, značilnosti
ozračja ter prisotnost rastlinstva ali živalstva. Upoštevajo se
predvsem tisti vidiki, ki so za poseg oziroma za ugotavljanje
njegovih vplivov na okolje pomembni.

Opis tehničnih in tehnoloških značilnosti posega obse-
ga zlasti opis najpomembnejših naprav in tehnologije, pro-
izvodnih in predelavnih procesov, vrste in količine porablje-
nih materialov ter načina porabe, surovin ali izdelkov, ki se
uporabljajo, ter njihov izvor, porabe energije po posameznih
virih, količin in vrste stranskih proizvodov in odpadkov ter
načina ravnanja z njimi. Pri proizvodnji končnih izdelkov je
treba navesti tudi značilnosti njihovega življenjskega ciklusa
(od izvora do ponora).

Opis okoljskih značilnosti posega obsega predvsem opis
predvidenih načinov in virov vplivov na okolje ter predvide-
no rabo ali porabo naravnih virov, poleg tega pa tudi predvi-
deno snovno in energetsko bilanco obratovanja ali uporabe,
če je to za vrsto posega značilno in pomembno. Posebno
pozornost je treba nameniti nevarnim snovem, če se te upo-
rabljajo ali če nastajajo pri gradnji ali obratovanju ali upora-
bi posega.

V tem delu poročila je treba opisati tudi zahtevnost
posega glede na infrastrukturno opremljenost in promet na
območju ter povezanost z drugimi posegi.

8. člen

Pri značilnostih posega iz prejšnjega člena se opišejo
tudi prostorske, gradbene in tehnološke ter tehnične rešitve,
namenjene zmanjšanju ali preprečitvi negativnih vplivov ali
povečanju ugodnih vplivov posega na okolje. Posebej je
treba navesti postopke in možnosti, povezane z reciklažo ali
regeneracijo.

9. člen

V poročilu je treba navesti tehnične in druge predpise o
varstvu okolja, ki veljajo za obravnavani poseg in so bili pri
pripravi projekta upoštevani, in oceniti, ali projekt izpolnju-
je z njimi predpisane zahteve.

Poseg je treba predstaviti primerjalno z vidika razširje-
nosti ali uporabe predvidenih gradbenih, tehničnih in tehno-

loških ali okoljskih rešitev v svetu oziroma z vidika možnih
in dostopnih alternativnih rešitev.

10. člen

Podatke o posegu, ki se nanašajo na njegove prostor-
ske, gradbene ali tehnične in tehnološke značilnosti in so po
mnenju nosilca posega poslovna ali obratovalna tajnost, je
treba v poročilu posebej označiti.

Opis in ocena pričakovanih vplivov na okolje

11. člen

Poročilo obravnava vplive posega na okolje kot celoto
in na vse njegove posamezne sestavine, ki jih je možno
predvidevati glede na naravo posega in okoljske značilnosti
lokacije. Navesti je treba tudi vplive, ki jih izdelovalec poro-
čila ocenjuje kot nepomembne ali zanemarljive.

Obravnavati je treba pričakovane vplive posega v času
pripravljalnih del in gradnje, v času uporabe ali obratovanja
ali trajanja posega, v času njegove odstranitve ali opustitve
uporabe in po njej. Oceniti je treba potrebo po morebitnih
posebnih ukrepih po prenehanju uporabe ali obratovanja.

Določiti in oceniti je treba tudi neposredne in posredne
vplive na okolje, ki so posledica drugih posegov in aktivno-
sti, povezanih s posegom, ter oceniti možnosti za vzpostavi-
tev novega ali nadomestitev prejšnjega stanja okolja po opu-
stitvi ali odstranitvi posega, kadar je to predpisano.

12. člen

Določitev in ovrednotenje vplivov posega na okolje z
vidika onesnaževanja se nanaša predvsem na:

– emisije plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, po-
vršinske vode, podtalnico ali v tla,

– emisijo vonjav,
– emisije hrupa, ionizirnega ali elektromagnetnega se-

vanja ali toplote,
– nastajanje odpadkov.
Določitev in ovrednotenje vplivov posega na okolje z

vidika razvrednotenja okolja se nanašata predvsem na:
– spremembe naravnih in drugih pogojev kakovosti živ-

ljenja,
– vplive na identiteto in izgled naravnega okolja in

krajine,
– vplive na naravne vrednote ali naravno javno dobro,
– možno zmanjšanje vrednosti nepremičnin in izgublje-

ni dobiček.
Določitev in ovrednotenje vplivov posega na okolje z

vidika poškodbe okolja se nanašata predvsem na:
– vplive na prosto živeče živalske vrste in prosto rasto-

če rastlinske vrste ter njihove habitate,
– vplive na naravno ravnotežje in ekosisteme,
– spremembe zaradi posegov v vodo, zemljišča ali tla,

podzemni svet.
Določitev in ovrednotenje vplivov posega na okolje z

vidika tveganja in nevarnosti za okolje se nanašata predvsem
na:

– vplive, povezane z uporabo nevarnih snovi,
– povzročanje vibracij ali drugih vplivih na seizmo-

loške in geofizikalne pojave,
– možnosti nastanka ekoloških nesreč,
– možnosti nastanka naravnih nesreč kot posledice po-

sega.
Določitev in ovrednotenje vplivov posega na okolje z

vidika rabe in izkoriščanja naravnih dobrin se nanaša pred-
vsem na:

– rabo, uporabo ali izkoriščanje obnovljivih in neob-
novljivih naravnih dobrin za potrebe nameravanega posega,
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– vplive na rabo ali izkoriščanje obnovljivih in neob-
novljivih naravnih dobrin v zvezi z nameravanim posegom,

– vplive na izčrpavanje zalog potrebnih naravnih do-
brin,

– vplive na naravne dobrine na lokaciji nameravanega
posega.

13. člen

Če poročilo obravnava poseg, povezan z objekti ali
napravami, navedenimi v prilogi 1, ki je sestavni del tega
navodila, je treba v njem posebej ugotoviti, določiti in ovred-
notiti tveganje ekološke nesreče, ki nastane zaradi nenadzo-
rovanega razvoja dogodkov in bi imela za posledico ogroža-
nje zdravja ali življenja ljudi, uničenje, poškodbo ali kritično
obremenjenost okolja.

V primeru iz prejšnjega odstavka je treba opisati:
– vrste, količine in lastnosti nevarnih snovi in predvide-

no ravnanje oziroma okoljevarstvene ukrepe med njihovo
proizvodnjo, uporabo, skladiščenjem, prevozom ali odstra-
nitvijo,

– možne in predvidene ukrepe za zmanjšanje tveganja
ekološke nesreče,

– scenarij ekološke nesreče, ki bi se lahko zgodila,
vključno z navedbo verjetnosti, površino prizadetega ob-
močja in posledic za ljudi in okolje,

– potrebne intervencijske ukrepe za zmanjšanje ali pre-
prečitev posledic ekološke nesreče.

Oceniti je treba verjetnost, da se zgodi ekološka nesre-
ča, stopnjo nevarnosti za zdravje ali življenje ljudi in za
poškodbe okolja in predvsem predvidene ukrepe nadzora
nad ravnanjem z nevarnimi snovmi in za zmanjšanje tvega-
nja ekološke nesreče.

14. člen

Če iz opisa in ocene pričakovanih vplivov na okolje
izhaja, da bi poseg lahko neposredno negativno vplival na
okolje ali njegove sestavine ali povzročil obremenitev okolja
(posebno tveganje ali nevarnost za okolje) na območjih so-
sednjih držav, mora biti to v poročilu posebej navedeno.

15. člen

Opis in ocena obremenitev ter sprememb okolja, ki so
predvidene kot posledica vplivov posega, se pripravita na
podlagi opisa dejanskega stanja okolja, pričakovanih vpli-
vov na okolje ter v projektu predlaganih okoljevarstvenih
ukrepov, upoštevata pa se tudi stabilnost in spontana spre-
menljivost okolja.

Spremembe okolja oziroma njegovih sestavin se opre-
delijo s količinskega in kakovostnega vidika, s številčno
določljivimi ali izmerljivimi elementi in tudi opisno.

Ocena obremenitev in spremenjenega stanja okolja za-
jema tudi oceno možne celotne in integralne obremenitve
okolja na vplivnem območju posega.

Vrednotenje vplivov posega na okolje in sprejemljivosti
obremenitev in sprememb okolja

16. člen

Pri vrednotenju vplivov posega na okolje in sprejemlji-
vosti sprememb v okolju je treba izhajati iz temeljnih ciljev
in načel varstva okolja, ki zajemajo najmanj:

– preprečevanje in zmanjševanje obremenitev za oko-
lje, odpravo poškodb okolja ter ponovno vzpostavitev njego-
vih regeneracijskih sposobnosti,

– ohranjanje vitalnosti narave, biološke raznovrstnosti
in ekološkega ravnotežja,

– ohranjanje raznovrstnosti in kakovosti naravnih do-
brin, ohranjanje rodovitnih zemljišč,

– ohranjanje in obnavljanje pestrosti ter kulturne in
estetske vrednosti krajine in naravnih vrednot,

– smotrno rabo naravnih virov, snovi in energije, pre-
hod na rabo obnovljivih virov in zmanjševanje porabe.

Pri ocenjevanju vplivov je treba poleg okoljskih značil-
nosti lokacije posega upoštevati tudi:

– ugotovitve in usmeritve študije ranljivosti okolja in
na njeni podlagi določene stopnje varovanja okolja pred
obremenitvami,

– rezultate študije za celovito presojo vplivov na oko-
lje, ki je pripravljena za prostorski planski akt ali sektorski
načrt gospodarjenja z naravno dobrino.

17. člen

Pri vrednotenju sprejemljivosti vplivov posega na oko-
lje in sprememb okolja in njegovih sestavin se upoštevajo
veljavni okoljevarstveni predpisi, s katerimi so določeni stan-
dardi in normativi, pravila ravnanja in drugi temeljni pogoji
za dopustno obremenitev okolja ali dovoljen obseg posega.

Dodatno je treba pri vrednotenju upoštevati še najmanj
ta merila:

– najmanjše razumno možne spremembe naravnih raz-
mer,

– največje razumne možne stopnje varstva okolja pred
emisijami škodljivih snovi v skladu z dosežki sodobne
tehnike,

– čim manjše imisijske obremenitve okolja in njegovih
sestavin,

– preprečitev imisije, ki ogroža življenje ali zdravje
ljudi ali premoženje,

– preprečitev nevarnosti za okolje oziroma zmanjšanje
tveganja ekoloških nesreč,

– preprečitev poškodb okolja ali njegovih sestavin, de-
gradacijo ali uničenje okolja ali njegovih delov.

18. člen

Spremembe posameznih sestavin okolja in vplivov na
okolje se ovrednotijo praviloma z njihovo uvrstitvijo v vred-
nostne lestvice, ki jih na eni strani omejuje ocena dejanskega
stanja posamezne sestavine okolja, na drugi pa predpisana
dopustnost obremenitve oziroma največji dovoljeni obseg
spremembe zaradi posega.

Spremembe posameznih sestavin okolja in vplivov na
okolje, za katere ni predpisov o dopustnosti ali dovoljenem
obsegu, se ovrednotijo praviloma s postopkom normaliza-
cije.

19. člen

Izhodišča ocenjevanja in izbrano metodo vrednotenja
vplivov posega na okolje in pričakovanih sprememb okolja
je treba v poročilu navesti in opisati, tako da je možno
preverjanje njihove ustreznosti. Navesti je treba razloge za
izbor metode, oceniti njeno optimalnost, prednosti in po-
manjkljivosti, širšo uporabnost in izkušnje pri njeni uporabi
v drugih primerih.

Opis območja in navedba oseb ob posebnih ukrepih
in odškodnini za nevarnost ali razvrednotenje okolja

20. člen

Če iz določitve in ocene vplivov posega na okolje izha-
ja, da pomeni poseg tveganje za okolje in so zaradi tega
potrebna posebna opozorila, napotila in priporočila prebi-
valstvu ali drugi posebni ukrepi, je v poročilu treba opisati
potrebne ukrepe in območje, na katerem so ti potrebni, ter
oceniti njihovo ustreznost.
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21. člen

Če poročilo obravnava vrsto posega, za katerega mora
nosilec posega plačati odškodnino ali zagotoviti drugačno
nadomestilo za nevarnost ali razvrednotenje okolja ali če
poročilo obravnava poseg, zaradi katerega imajo skladno s
predpisi prebivalci, ki živijo v okolici, pravico do nadome-
stil, davčnih olajšav, subvencij, oprostitve davkov ali pris-
pevkov, je treba v poročilu določiti in opisati tudi vplivno
območje posega, na katerem so prizadete osebe upravičene
do odškodnine ali drugačnega nadomestila, z navedbo mej-
nih parcel vplivnega območja.

Pri določitvi vplivnega območja posega je treba upošte-
vati merila, predpisana za določitev vplivnega območja.

Opis območja zajema elemente, ki so pomembni z vidi-
ka zmanjšane uporabne vrednosti nepremičnin, zmanjšane
kakovosti bivalnega okolja ali zmanjšane vrednosti nepre-
mičnine in izgubljenega dobička zaradi obravnavanega po-
sega.

V poročilu se navedejo tudi osebe, ki so na vplivnem
območju posega v skladu s predpisi upravičene do odškodni-
ne ali drugačnega nadomestila.

Opozorila glede celovitosti posega in poročila

22. člen

V sklepnem delu poročila se navedejo viri podatkov in
informacij, ki so bili uporabljeni za pripravo poročila, in
oceni njihova razpoložljivost, kakovost, časovna ažurnost in
popolnost.

Opozoriti je treba na možne pomanjkljivosti poročila,
če določitev in vrednotenje vplivov na okolje in sprememb v
okolju zaradi kakršnih koli težav pri pripravi poročila nista
celovita ali zanesljiva.

Če izdelovalec poročila oceni, da značilnosti posega
niso celovito določene glede na pričakovane vplive na oko-
lje in okoljevarstvene ukrepe, mora to v sklepnem delu poro-
čila navesti.

Sklepna ocena sprejemljivosti

23. člen

Na podlagi opisa in ocene pričakovanih vplivov pose-
ga, pričakovanih obremenitev ter spremenjenega stanja oko-
lja in možne celotne in integralne obremenitve okolja ter
opozoril glede celovitosti projekta in poročila se pripravi
sklepna ocena sprejemljivosti obravnavanega posega, ki vse-
buje tudi oceno učinkovitosti načrtovanih okoljevarstvenih
ukrepov in oceno njihove izbire glede na znane, preizkušene
ter dostopne alternativne možnosti.

V sklepnem delu se navedejo tudi dodatni predlogi
ali zahteve za zmanjšanje ali omilitev negativnih vplivov
posega ter predlogi za spremljanje stanja po uresničitvi
posega.

24. člen

Poročilo mora vsebovati podatke o izdelovalcu poroči-
la in o osebah, ki so sodelovale pri izdelavi poročila ali
njegovih delov.

Poročilu mora biti priložena overjena kopija pooblasti-
la za izdelovanje poročil o vplivih na okolje.

25. člen

Poročilo oziroma vse njegove sestavine mora s svojim
podpisom potrditi oseba, ki je pri izdelovalcu poročila odgo-
vorna za pripravo poročila.

26. člen

Sestavni del poročila mora biti tudi grafični prikaz ob-
stoječega oziroma dejanskega stanja okolja na ožjem ob-
močju posega in prostorskih značilnosti posega.

Grafični prikaz iz prejšnjega odstavka se izdela na karti
v merilu, v katerem je pripravljena tehnična dokumentacija
nameravanega posega v okolje, za širše območje posega pa
najmanj v merilu 1 : 25.000.

Vsi rezultati meritev, grafikoni, tabele in druga tehnič-
na dokumentacija, ki zaradi svoje obsežnosti ali drugih vzro-
kov niso bili vključeni v poročilo, se prikažejo v posebni
prilogi.

En izvod celotnega poročila ostane v dokumentaciji
ministrstva.

27. člen

To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-01-95/96
Ljubljana, dne 26. novembra 1996.

Minister
za okolje in prostor

dr. Pavel Gantar l. r.

PRILOGA

1. Objekti in naprave za proizvodnjo in obdelavo or-
ganskih ali anorganskih kemikalij, v katerih poteka:

– alkiliranje,
– aminiranje z aminolizo,
– sinteza karbonilnih skupin,
– kondenzacija,
– dehidrogeniranje,
– esterifikacija,
– halogeniranje in tvorba halogenov,
– hidrogeniranje,
– hidroliza,
– oksidacija,
– polimerizacija,
– sulfoniranje,
– odžveplevanje, tvorba in pretvorba spojin z vsebnost-

jo žvepla,
– nitriranje in tvorba spojin z dušikom,
– tvorba spojin s fosforjem in
– produkcija pesticidov in farmacevtskih proizvodov.
2. Objekti in naprave za obdelavo organskih in anor-

ganskih kemikalij, v katerih poteka:
– destilacija,
– ekstrakcija,
– raztapljanje in
– mešanje.
3. Objekti in naprave za destiliranje, rafiniranje ali dru-

go obdelavo nafte ali naftnih derivatov.
4. Objekti in naprave za popolno ali delno odstranjeva-

nje tekočih ali trdnih odpadkov s sežiganjem ali kemično
razgradnjo.

5. Objekti in naprave za proizvodnjo ali obdelavo gori-
va v plinastem stanju, kot je utekočinjeni naftni plin.

6. Objekti in naprave za suho destiliranje premoga ali
lignita.

7. Objekti in naprave za proizvodnjo kovin ali nekovin
z mokrimi procesi ali s pomočjo električne energije.
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3827.

Na podlagi četrtega odstavka 28. člena zakona o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja
minister za obrambo

P R A V I L N I K
o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne

ogroženosti

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Oceno požarne ogroženosti (v nadaljnjem besedilu: oce-
na) morajo izdelati:

1. načrtovalci ukrepov varstva pred požarom pri gradi-
tvi in rekonstrukciji objektov, za katere je obvezna izdelava
študije požarne ogroženosti;

2. lastniki in uporabniki poslovnih ter industrijskih ob-
jektov in

3. lokalne skupnosti pri pripravi načrtov varstva pred
požarom v skladu z drugim odstavkom 17. člena zakona o
varstvu pred požarom ter pri pripravi načrtov zaščite, reševa-
nja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v skladu s
44. členom zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94).

2. člen

Oceno ogroženosti izdelajo zavezanci sami oziroma
osebe, ki jih za to pooblastijo, v skladu s 14. členom pravil-
nika o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in
usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva
pred požarom (Uradni list RS, št. 64/95).

Oceno ogroženosti lahko izdela tudi organizacija, ki je
registrirana za dejavnost na področju varstva pred požarom
in ima zaposlenega vsaj enega delavca z najmanj VI. stopnjo
strokovne izobrazbe in opravljenim splošnim in posebnim
delom strokovnega izpita iz varstva pred požarom.

3. člen

Pri načrtovanju ukrepov varstva pred požarom na pod-
lagi 23. člena zakona o varstvu pred požarom se metodologi-
ja za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti uporablja za
splošno ugotavljanje ocene požarne ogroženosti. Za natanč-
nejše določanje ocene požarne ogroženosti pri načrtovanju
ukrepov varstva pred požarom se lahko uporabljajo druge
računske metode.

II. VSEBINA OCENE

4. člen

Ocena zajema ocenjevanje požarne ogroženosti v oko-
ljih:

– naravnem;
– bivalnem;
– industrijskem, ki ni obremenjeno z nevarnimi snovmi;
– industrijskem, obremenjenem z nevarnimi snovmi in v
– prometu.
Izdelovalec mora predhodno preveriti, katera okolja za-

jema območje, za katero izdeluje oceno. Na podlagi te ugo-
tovitve se izdela ocena za posamezno okolje. Na podlagi
posameznih ocen izdela izdelovalec skupno oceno.

Osnova za pripravo ocene sta odločitveni diagram s
tabelami v prilogi 1 in preglednica v prilogi 2, ki sta sestavni
del tega pravilnika.

5. člen

Z oceno se ugotavljajo te stopnje požarne ogroženosti
posameznega okolja:

1. stopnja 1 – zelo majhna požarna ogroženost;
2. stopnja 2 – majhna požarna ogroženost;
3. stopnja 3 – srednja požarna ogroženost;
4. stopnja 4 – srednja do povečana požarna ogroženost;
5. stopnja 5 – velika požarna ogroženost in
6. stopnja 6 – zelo velika požarna ogroženost.
Na podlagi dobljenih stopenj požarne ogroženosti mora

zavezanec načrtovati in izvajati dejanski ogroženosti primer-
ne ukrepe varstva pred požarom.

III. NAČIN UGOTAVLJANJA OCENE

6. člen

Izdelovalci si morajo pred začetkom izdelave ocene
glede na okolje, za katero jo izdelujejo, zagotoviti:

1. statistične podatke o naseljenosti okolja;
2. podatke o velikosti in namembnosti objektov, ki so v

obravnavanem okolju;
3. podatke o oskrbovanosti obravnavanega okolja z vo-

do za gašenje;
4. podatke o oddaljenosti in kategoriji gasilskih enot v

obravnavanem okolju;
5. podatke o vrsti in obremenjenosti industrije z nevar-

nimi snovmi ter vrsto in količino nevarnih snovi in
6. podatke iz ocene naravnega okolja – gozdov, ki jo je

izdelal Zavod za gozdove Slovenije.

7. člen

Oceno v naravnem okolju izdela izdelovalec po nasled-
njem postopku:

1. metodologija vodi izdelovalca skozi odločitveni dia-
gram do tabel, ki vsebujejo oceno naravnega okolja;

2. izdelovalec mora poznati podatke, navedene v 3., 4.
in 6. točki prejšnjega člena;

3. izdelovalec mora vedeti, ali obravnavani gozd spada
v kategorijo varovanega gozda;

4. glede na zbrane podatke vodi metodologija izdelo-
valca v odločitvenem diagramu do tabele 2 ali 6;

5. izdelovalec najprej v pomožni tabeli (tabela 2A ali
6A) določi primarno oceno odvisno od oddaljenosti gasilske
enote od obravnavanega območja in osnovne ocene katastr-
ske občine po kategorizaciji Zavoda za gozdove Slovenije;

6. izdelovalec dobi dejansko oceno s tabelo (tabela 2B
ali 6B), ki pomeni odvisnost primarne ocene od kategorije
gasilske enote.

Izdelovalec vpiše dobljeno oceno v preglednico.

8. člen

Oceno v bivalnem okolju izdela izdelovalec po nasled-
njem postopku:

1. metodologija vodi izdelovalca skozi odločitveni dia-
gram do tabel, ki vsebujejo oceno bivalnega okolja;

2. izdelovalec mora poznati podatke, navedene v 1., 2.,
3. in 4. točki 6. člena tega pravilnika;

3. glede na zbrane podatke vodi metodologija izdelo-
valca v odločitvenem diagramu do tabele 8 ali 9;

4. izdelovalec najprej v pomožni tabeli določi primarno
oceno, odvisno od gostote naseljenosti od oddaljenosti gasil-
ske enote;

5. izdelovalec dobi dejansko oceno z drugo tabelo, ki
pomeni odvisnost primarne ocene od kategorije gasilske
enote;
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6. v tabeli dobljena dejanska ocena je pravilna kadar je
oskrba z vodo za gašenje glede na požarno obremenitev
zgradbe zadostna, kadar je oskrba z vodo za gašenje glede na
požarno obremenitev zgradbe nezadostna, je dejanska ocena
za bivalno okolje za eno stopnjo višja.

Izdelovalec vpiše dobljeno oceno v preglednico.

9. člen

Oceno v industrijskem okolju, ki ni obremenjeno z
nevarnimi snovmi, izdela izdelovalec po naslednjem postop-
ku:

1. metodologija vodi izdelovalca skozi odločitveni dia-
gram do tabel, ki vsebujejo oceno industrijskega okolja;

2. izdelovalec mora poznati podatke, navedene v 3., 4.
in 5. točki 6. člena tega pravilnika;

3. izdelovalec mora vedeti, ali so v industrijskih zgrad-
bah vgrajene avtomatske stabilne naprave za gašenje poža-
rov, avtomatske naprave za javljanje požara ter prisotne in-
dustrijske gasilske enote III. ali IV. kategorije;

4. če so industrijske zgradbe brez zaščite, navedene v
prejšnji točki, velja za obravnavano okolje osnovna ocena,
vsebovana v tabeli 4.

Če industrijske zgradbe vsebujejo zaščito, navedeno v
3. točki prejšnjega odstavka, veljajo za obravnavano okolje
razpredelnice v tabeli 11, kjer je opisano, pod katerimi pogo-
ji se lahko ocena zmanjša za eno stopnjo, pri čemer je posto-
pek naslednji:

– izdelovalec najprej po tabeli 4 določi osnovno požar-
no ogroženost glede na vrsto industrije;

– nato s pomočjo tabele 11 dokončno določi oceno
glede na pogoje, ki dopuščajo zmanjšanje stopnje požarne
ogroženosti;

– v sklopu tabele 11 je tudi tabela, ki pove, kolikšna je
potrebna količina vode za gašenje glede na požarno obreme-
nitev zgradbe, da je oskrba z vodo zadostna. Če oskrba z
vodo ni zadostna, se požarna ogroženost poveča za eno
stopnjo.

Izdelovalec vpiše dobljeno oceno v preglednico.

10. člen

Oceno v industrijskem okolju, ki je obremenjeno z
nevarnimi snovmi, izdela izdelovalec po naslednjem postop-
ku:

1. metodologija vodi izdelovalca skozi odločitveni dia-
gram do tabel, ki vsebujejo oceno industrijskega okolja;

2. izdelovalec mora poznati podatke, navedene v 3., 4.
in 5. točki 6. člena tega pravilnika;

3. glede na zbrane podatke vodi metodologija izdelo-
valca v odločitvenem diagramu do tabele 3, 7 ali 10;

4. tabeli 7 in 10 se razlikujeta v vrsti in količini nevar-
nih snovi. Izdelovalec glede na vrsto in količino nevarne
snovi, ki nastopa v procesu, oziroma je na določenem mestu
skladiščena, ter na podlagi oddaljenosti objektov od bivalne-
ga okolja, določi oceno zaradi nevarnih snovi;

5. v tabeli 3 so zajete druge nevarne snovi. Izdelovalec
določi oceno za to vrsto snovi na podlagi stopnje nevarnih
lastnosti snovi. Ocena je navedena za razdalje od 800 do
1000 m od skladiščenja. Snovi, za katere velja posebna
zahteva glede na količine in oddaljenosti, so v sklopu tabel 3
tudi poimensko naštete.

Izdelovalec vpiše dobljeno oceno v preglednico.

11. člen

Oceno v prometu izdela izdelovalec po naslednjem po-
stopku:

1. metodologija vodi izdelovalca skozi odločitveni dia-
gram do tabel, ki vsebujejo oceno prometa;

2. izdelovalec mora poznati podatke, navedene v 3. in
4. točki 6. člena tega pravilnika;

3. izdelovalec mora poznati kakšne povezave in kakšen
promet se v obravnavanem okolju pojavljajo;

4. glede na zbrane podatke vodi metodologija izdelo-
valca v odločitvenem diagramu do tabele 5;

5. izdelovalec nato odvisno od oddaljenost gasilskih
enot, ki morajo biti najmanj V., VI. ali VII. kategorije, in od
vrste prometnih povezav, določi oceno v prometu;

6. posebna kategorija so prevozi nevarnih snovi, kjer
je treba upoštevati norme, ki veljajo pri prevozih nevarnih
snovi:

– norme ADR v cestnem prometu;
– norme RID v železniškem prometu;
– norme IATA (DGR) v letalskem prometu in
– norme IMGD v ladijskem prometu.
Izdelovalec vpiše dobljeno oceno v preglednico.

12. člen

Izdelovalec po določitvi ocen, navedenih v 7., 8., 9.,
10. in 11. členu tega pravilnika, uporabi tabelo 1, kjer s
preglednico določi skupno oceno po naslednjem postopku:

1. od dobljenih ocen za bivalno okolje in industrijsko
okolje, ki je obremenjeno z nevarnimi snovmi, izbere izdelo-
valec največjo vrednost od obeh določenih in jo uporabi v
navpični koloni;

2. od dobljenih ocen za naravno okolje, industrijsko
okolje, ki ni obremenjeno z nevarnimi snovmi, in v prometu,
izbere izdelovalec največjo vrednost od treh določenih in jo
uporabi v vodoravni koloni;

3. presečišče obeh vrednosti faktorjev je končna skup-
na ocena, označeno z eno izmed šestih stopenj.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

Zavezanci iz 1. člena tega pravilnika morajo pripraviti
oceno v skladu s tem pravilnikom v enem letu po njegovi
uveljavitvi.

14. člen

Ocene se morajo obnoviti vedno, ko nastanejo spre-
membe pri virih ogrožanja.

15. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-122/96
Ljubljana, dne 7. novembra 1996.

Minister
za obrambo

Jelko Kacin l. r.
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USTAVNO SODIŠČE

3828.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo družbe Alpkomerc Tolmin,
trgovina in gostinstvo, d.d., Most na Soči, in družbe Shoo-
ping center Nova Gorica d.o.o., Šempeter pri Gorici, ki ga
zastopa Sonja Rovtar-Klinar, odvetnica v Novi Gorici, na
seji dne 14. novembra 1996

o d l o č i l o:

1. Člen 36 uredbe o carinskem postopku z ekonomskim
učinkom (Uradni list RS, št. 56/95) se razveljavi.

2. Razveljavitev učinkuje po preteku šestih mesecev od
dneva prve seje novega Državnega zbora.

O b r a z l o ž i t e v

A)

1. Pobudnici – gospodarski družbi, registrirani za oprav-
ljanje trgovske in gostinske dejavnosti in imetnici proste
carinske prodajalne na mednarodnem mejnem prehodu Ro-
bič oziroma Vrtojba – v svoji vlogi izpodbijata ustavnost in
zakonitost 36. člena uredbe o carinskem postopku z eko-
nomskim učinkom (Uradni list RS, št. 56/95 – v nadaljeva-
nju: uredba), ki je določil vrste blaga, ki se lahko prodajajo v
prostih carinskih prodajalnah. Za imetnike prodajaln, ki so
registrirani za opravljanje trgovinske dejavnosti po zakonu o
trgovini (Uradni list RS, št. 18/93 – v nadaljevanju: ZT), naj
bi to pomenilo omejitev obsega dejavnosti ter posledično
neenakopraven položaj in omejevanje konkurenčnosti trgov-
ske dejavnosti. Po mnenju pobudnic bi takšna omejevalna
določba, kolikor bi bila ekonomsko in pravno utemeljena,
sodila v zakon. Mnenja sta, da je določba v nasprotju s 74.
členom ustave, posredno pa tudi z njenim 66. členom. Izpod-
bijani 36. člen uredbe naj bi bil tudi v nasprotju s 3. in 4.
členom ZT ter s 87. členom carinskega zakona (Uradni list
RS, št.1/95 in 28/95 – v nadaljevanju: CZ), saj naj bi bil
izdan brez zakonskih pooblastil. Pobudnici predlagata nje-
govo razveljavitev oziroma odpravo.

2. Vlada je v svojem odgovoru orisala problematiko
normativne neusklajenosti področja prostih carinskih proda-
jaln s carinsko zakonodajo Evropske zveze. Države članice
Evropske zveze imajo proste carinske prodajalne odprte v
mednarodnih lukah oziroma letališčih, registriranih za med-
narodni promet. Blago lahko prodajajo samo potnikom, ki
potujejo v tujino po morski ali zračni poti. Ker je po sloven-
skem CZ obseg poslovanja tako glede prostora (proste carin-
ske prodajalne tudi na mednarodnih cestnih mejnih preho-
dih) kot subjektov (tudi potniki, ki prihajajo iz tujine) širši,
kot v državah Evropske zveze, je bilo potrebno omejiti vrste
blaga, ki se v prostih carinskih prodajalnah lahko prodajajo.
To potrebo vlada dodatno utemeljuje z neposredno konku-
renco tovrstnih prodajaln trgovcem na slovenski strani meje.
Svojo pristojnost opredeliti vrste blaga, ki se lahko prodajajo
v prostih carinskih prodajalnah, vlada utemeljuje s 87. čle-
nom CZ, ki v petem odstavku vlado pooblašča, da določi
natančnejše kriterije za odprtje, način zapiranja in poslova-
nja prostih carinskih prodajaln. Opredelitev vrste blaga se po
mnenju vlade šteje za enega od pomembnejših elementov
poslovanja prostih carinskih prodajaln.

B)

3. Ustavno sodišče je pobudi sprejelo in glede na izpol-
njene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena zakona o ustav-

nem sodišču (Uradni list RS, št.15/94 – v nadaljevanju:
ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

4. Carinski zakon proste carinske prodajalne v okviru
ureditve carinskega postopka z ekonomskim učinkom (členi
68 do 88) vsebinsko uvršča v skupino carinskega skladišče-
nja. Člen 72 CZ je vlado pooblastil, da določi natančnejše
kriterije in način izvajanja teh carinskih postopkov. Člen 87
CZ v prvem odstavku opredeljuje proste carinske prodajalne
kot prodajalne, katerih imetniki pridobijo dovoljenje carin-
skega organa in ki lahko potnikom, ki odhajajo iz carinskega
območja in prihajajo nanj, prodajajo blago brez plačila cari-
ne. V drugem odstavku 87. člena je med pogoji za pridobitev
dovoljenja določeno, da se proste carinske prodajalne lahko
nahajajo na letališču, odprtem za mednarodni promet, v pri-
stanišču, odprtem za mednarodni promet, ali na mednarod-
nem cestnem mejnem prehodu (do 1.1.1998 v skladu s 181.
členom CZ tudi na cestnih mejnih prehodih za meddržavni
promet). V tretjem odstavku istega člena so naštete dolžnosti
imetnika proste carinske prodajalne, četrti odstavek se nana-
ša na hrambo blaga, peti odstavek pa pooblašča Vlado, da
določi natančnejše kriterije za odprtje, način zapiranja in
poslovanja prostih carinskih prodajaln. Vlada na podlagi
tega pooblastila ni izdala posebnega podzakonskega akta.
Navedene kriterije je določila v uredbi, izdani na podlagi
pooblastila iz 72. člena CZ. V 16. členu in v členih 20 do 25
uredbe je vlada določila pogoje za izdajo dovoljenja za od-
prtje carinskega skladišča; načina zapiranja prostih carinskih
prodajaln ni opredelila, v izpodbijanem 36. členu uredbe pa
je določno naštela blago domače in tuje proizvodnje, ki se
sme v prostih carinskih prodajalnah prodajati.

5. Poleg zakonsko določenih pogojev za poslovanje
prostih carinskih prodajaln je vlada tako predpisala še dodat-
ne pogoje, vezane na vrsto blaga, in s tem izključila promet s
posameznimi vrstami blaga ter glede na zakonsko ureditev
zožila obseg poslovanja prostih carinskih prodajaln. Stališče
vlade, da je bila na podlagi pooblastila za določitev kriterijev
načina poslovanja prostih carinskih prodajaln pooblaščena
tudi za določitev vrst blaga, ki se lahko prodajajo v teh
prodajalnah, ni sprejemljivo.

6. Način poslovanja namreč ni istoveten z gospodarski-
mi posli, ki jih družba v okviru dejavnosti, vpisane v regi-
ster, sme opravljati. Pri načinu poslovanja gre za postopke,
za obliko dejanj, tako pravnih kot dejanskih, ki so usmerjena
navznoter in navzven in ki jih družba opravlja v namen,
zaradi katerega je ustanovljena, ne pa za vsebino oziroma
predmet poslovanja. Izpodbijani 36. člen uredbe gre tako
preko okvira zakonskega pooblastila in posega v pravice
imetnikov prostih carinskih prodajaln, ki jih imajo na podla-
gi veljavne zakonodaje, kar ni v skladu z načelom zakonito-
sti (drugi odstavek 120. člena ustave), po katerem je uprava
(torej smiselno tudi vlada), vezana na okvir, ki ga določata
ustava in zakon. Vlada bi v uredbi lahko le podrobneje
uredila in razčlenila z zakonom določena razmerja v skladu z
nameni in kriteriji iz zakona, oziroma uredila način uresniče-
vanja z zakonom določenih pravic in obveznosti. Uredba kot
podzakonski akt ne sme vsebovati določb, za katere v zako-
nu ni podlage, še zlasti pa ne sme kot izvršilni predpis pri
dopolnjevanju zakonske norme presegati zakonskega okvi-
ra. Podobno je ustavno sodišče odločilo že z odločbo št. U-I-
73/95 (OdlUS IV, 51). Izpodbijana določba je tako v nas-
protju z zakonom in s tem v nasprotju s tretjim odstavkom
153. člena ustave, po katerem morajo biti podzakonski akti v
skladu z ustavo in zakoni.

7. Določitev vrst blaga, ki se smejo prodajati v prostih
carinskih prodajalnah, sama po sebi ni v neskladju s prvim
odstavkom 74. člena ustave, po katerem je gospodarska pobu-
da svobodna. Kljub določitvi vrst blaga podjetniška svoboda
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ni omejena, saj še naprej vsem gospodarskim subjektom zago-
tavlja pravico do svobodne izbire dejavnosti, s katero uresni-
čujejo svoje pridobitne interese v konkurenci na tržišču.

8. Glavna značilnost prostih carinskih prodajaln je, da
se v njih prodaja blago brez plačila carine. To pomeni, da se
je država odpovedala določenemu delu svojih sredstev, saj je
carina eden izmed virov financiranja za uresničevanje njenih
nalog. Država za uresničevanje podeljenih pravic lahko pred-
piše pogoje oziroma določno opredeli, koga oziroma kaj
podeljene pravice zadevajo. Sama določitev vrst blaga, ki se
smejo prodajati v prostih carinskih prodajalnah, torej ne bi
bila ustavnopravno sporna, če bi bila določena z zakonom in
tudi ne, če bi bila določena s podzakonskim aktom, kolikor
bi za to imela vsebinsko podlago v zakonu.

9. Ker je bil izpodbijani 36. člen uredbe izdan brez
vsebinske podlage v zakonu, ga je potrebno kot nezakonite-
ga razveljaviti. Podobno je ustavno sodišče odločilo že z
odločbo št. U-I-38/95 z dne 22. 6. 1995 (OdlUS IV, 64), z
odločbo št. U-I48/95 z dne 14. 9. 1995 (OdlUS IV, 72) pa je
podzakonski akt odpravilo. Ustavno sodišče nezakonite pod-
zakonske predpise odpravi, kadar v skladu s 45. členom
ZUstS ugotovi, da je potrebno odpraviti škodljive posledice,
ki so nastale zaradi ugotovljene nezakonitosti izpodbijanega
predpisa. Glede na to, da je na podlagi carinskega zakona
SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82,
7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90) izdani
odlok o vrsti, vrednosti in količini blaga, ki se sme prodajati
v prostih carinskih prodajalnah (Uradni list SFRJ, št. 33/85),
ki je veljal do začetka uporabe nove, celovite carinske zako-
nodaje Republike Slovenije, to je do 1. 1. 1996, določal še
nekoliko ožji obseg blaga, ki se je v prostih carinskih proda-
jalnah lahko prodajal, ustavno sodišče v obravnavanem pri-
meru ni ugotovilo potrebe po odpravi škodljivih posledic.
Zato se je odločilo za razveljavitev in ne za odpravo izpodbi-
jane določbe. Ker pa določitev vrst blaga, ki se smejo proda-
jati v prostih carinskih prodajalnah, ne bi bila ustavnopravno
sporna, če bi bila določena z zakonom oziroma kolikor bi za
določitev s podzakonskim aktom bila vsebinska podlaga v
zakonu, je učinek razveljavitve skladno s 43. členom ZUstS
odložilo, da bi lahko zakonodajalec – če bo vlada, ki mora
po volitvah novega Državnega zbora skladno s 115. členom
ustave opravljati tekoče posle, tako predlagala in če bo tak
predlog sprejel – lahko sedanjo ureditev, če jo šteje za eko-
nomsko in v širšem smislu tudi ustavnopravno sprejemljivej-
šo, uskladil z določbami 120. in 153. člena ustave.

C)

10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
45. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in
sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez
Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen in
dr. Lojze Ude. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-250/96
Ljubljana, dne 14. novembra 1996.

Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

BANKA SLOVENIJE

3829.

Na podlagi 5. točke 25. člena, 30. člena in drugega
odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o kratkoročnih posojilih bankam

1

V sklepu o kratkoročnih posojilih bankam (Uradni list
RS, št. 67/94 in 50/94) se črta dosedanja 4. točka in se
nadomesti z novo 4. točko, ki se glasi:

“4. Za zavarovanje obveznosti iz naslova kratkoročne-
ga posojila zastavi banka terjatve iz blagajniških zapisov
Banke Slovenije v tujem denarju do dokončne poravnave
vseh obveznosti iz tega posojila.”

2

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 22-0306/96
Ljubljana, dne 27. novembra 1996.

dr. France Arhar l. r.
Guverner

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3830.

Na podlagi določil 26. in 100. člena zakona o zdravstve-
nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 9/92, 13/93 in 9/96) in 61. člena pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94 in
73/95) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije (v nadaljnjem besedilu: zavod), na 17. seji dne 14. 11.
1996 sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o razvrstitvi

zdravil na liste

1. člen

Spremeni se seznam zdravil, ki so razvrščena na pozi-
tivno in vmesno listo in je priloga ter sestavni del sklepa o
razvrstitvi zdravil na liste (Uradni list RS, št. 39/96), tako da
se dopolni z naslednjimi zdravili:

AD3 kapljice 15ml 069213 P
AKINETON tbl. 50 × 2mg 077666 P
AKTIL tbl 60 × 3mg 085448 P
ALKADIL tbl 40 × 25 mg 003115 V
ALKADIL tbl 40 × 50 mg 003107 V
ALPHA D3 kaps 30 × 1mcg 080748 P
ALPHA D3 kaps 50 × 0,25mcg 080721 P
AMOKSIKLAV sol 20ml 018325 P
ARTANE TBL 20 × 5MG 090972 P
ARTANE TBL 20 × 2MG 090964 P
AVOXIN tbl 16 × 100 mg 009857 P
AVOXIN tbl 16 × 50 mg 052493 P
BERODUAL sprej 15ml 004243 P
BERODUAL razt.za inh.20ml 058017 P
BRONILIDE aer.6ml, z inhalatorjem 090581 P
BRONILIDE aer.6ml brez inh. 073318 P
BURINEX tbl. 20 × 1mg 074802 P
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BUSCOL tbl. 20 × 10mg 075388 P
CASODEX tbl 28 × 50mg 085472 P
CLOPIXOL tbl 100 × 10mg 059420 P
CLOPIXOL tbl 50 × 25mg 059439 P
CYNT 0,2 film tbl 30 × 0,2mg 072591 V
CYNT 0,3 film tbl 30 × 0,3mg 072605 V
CYNT 0,4 film tbl 30 × 0,4mg 072613 V
DEVIDON tbl 30 × 50mg 022519 P
DEVIDON tbl 30 × 100mg 022527 P
DHC CONTINUS 120tbl 56 × 120mg 041238 P
DHC CONTINUS 60tbl 56 × 60mg 041246 P
DHC CONTINUS 90tbl 56 × 90mg 041254 P
DIAMOX tbl. 12 × 250mg 057681 P
DIAMOX 20 × 250 mg 007102 P
DIAMOX 30 × 250mg 047945 P
DICLOFENAMID tbl. 50 × 50mg 081094 P
DIGENOL tbl. 30 × 10mg 044393 P
DIGENOL tbl. 30 × 5mg 004227 P
FERRUM LEK žv.tbl. 30 × 100mg 074381 P
FLIXONASE AQ. NASAL sprej 063134 P
FLUANXOL drg 100 × 3mg 061786 P
FLUVAL kaps 28 × 20mg 064378 P
FLUVAL kaps 14 × 20mg 064343 P
FRAHEPAN amp 5 × 3000I.E./0,3ml 090670 V
GENOTROPIN 16IE amp 1 × 16 IE
+ topilo 002321 P
GENOTROPIN KABIQUICK 4 IE amp 10 × 4 IE
+ topilo 076465 P
HEMATOPAN 100 DRG 100 ×  088854 P
HEMATOPAN 100 DRG 20 ×  088846 P
HEMATOPAN 50 DRG 100 ×  088811 P
HEMATOPAN 50 DRG 20 ×  088781 P
HICONCIL kaps.16 × 250mg 037419 P
HOLETAR tabl.20 × 20mg 082945 P
HOLETAR tabl.20 × 40mg 082953 P
HUMATROPE amp 1 × 4 IE
 + topilo 037060 P
IMIGRAN amp 2 × 6mg/0,5ml 049956 V
ISOZID tbl. 100 × 50mg 077658 P
JUMEX tbl. 50 × 5mg 042072 P
KLIMICIN T SOL 60ML 085413 P
KALINOR tbl 15 ×  088560 P
KAPANOL kaps 20 × 100mg 085480 P
KAPANOL kaps 20 × 20mg 085502 P
KAPANOL kaps 20 × 50mg 085510 P
KAPTOPRIL tbl 20 × 12,5 mg 088587 V
KAPTOPRIL tbl 20 × 25 mg 088595 V
KAPTOPRIL tbl 20 × 50 mg 088579 V
LAMICTAL 100 tabl.30 × 100mg 093130 P
LAMICTAL 50 tabl.30 × 50mg 093165 P
LAMICTAL 25 tabl.30 × 25mg 093149 P
LASIX tbl. 20 × 40mg 072656 P
LEKADOL tbl. 10 × 500mg 055530 P
LEKADOL tbl. 20 × 500mg 055654 P
LIVOSTIN gtts oc 4ml 099252 P
LIVOSTIN nasal sprej 10ml 099244 P
LONTERMIN sprej za 200 inh. 002887 P
LONTERMIN sirup 125 ml 042013 P
LONTERMIN tbl. 20 × 0,05mg 042005 P
LORITMIK 160 tbl. 20 × 160mg 079987 P
LORITMIK 160 tbl. 50 × 160mg 079995 P
LORITMIK 80 tbl. 20 × 80mg 079960 P
LORITMIK 80 tbl. 50 × 80mg 079979 P
LUPOCET TBL. 20 × 120MG 063304 P
LUPOCET TBL. 500 × 120MG 063312 P
LUPOCET kaps.10 × 300mg 028142 P
LUPOCET kaps.20 × 300mg 047759 P

LUPOCET tbl. 10 × 500mg 063347 P
METABLEN XE 0,5% sol.p.oc.2,5ml 038334 P
MST CONTINUS tbl 60 × 100mg 098345 P
MST CONTINUS tbl 60 × 10mg 098507 P
MST CONTINUS tbl 60 × 30mg 098329 P
MST CONTINUS tbl 60 × 60mg 098337 P
NORDITROPIN PENSET
12 IE amp 1 × 12 IE + topilo 060445 P
NORDITROPIN PENSTET
24 IE amp 1 × 24 IE + topilo 061263 P
ORFERON RETARD tbl. 30 × 100mg 060321 P
PANADON tbl. iz 500 × 500mg 062049 P
PANAZE 10.000 kaps.20 ×  083070 P
PANAZE 20.000 kaps.20 ×  083100 P
PARACETAMOL tbl. 20 × 500mg 065382 P
PENTILIN forte retard tbl. 20 × 600mg 089907 V
PENTILIN forte retard tbl. 100 × 600mg 089915 V
PERMAX tbl 30 × 0,05mg 098167 P
PERMAX tbl 30 × 0,25mg 098175 P
PERMAX tbl 30 × 1mg 098183 P
PORTAL kaps 28 × 20mg 074764 P
PORTAL kaps 14 × 20mg 082880 P
PORTALAK sirup 500 ml 068322 P
PORTALAK vrečke 30 × 10g/15ml 076015 P
PROZAC kaps 14 × 20mg 087181 P
PROZAC kaps 28 × 20mg 052884 P
PROZAC liqid. 70ml, 052892 P
REGLAN tbl. 40 × 10mg 072575 V
REGLAN razt. 120ml 072508 V
RETAFER tbl. 30 × 100mg 073644 P
RISPERDAL tbl 20 × 1mg 091456 P
RISPERDAL tbl 20 × 2mg 091502 P
RISPERDAL tbl 20 × 3mg 091510 P
RISPERDAL tbl 20 × 4mg 091553 P
RISPERDAL tbl 60 × 1mg 091480 P
RISPERDAL tbl 60 × 2mg 089931 P
RISPERDAL tbl 60 × 3mg 091529 P
RISPERDAL tbl 60 × 4mg 091588 P
ROCALTROL kaps.30 × 0,25mcg 074926 P
ROCALTROL kaps.30 × 0,50mcg 031941 P
ROCALTROL kaps.100 × 0,25mcg 074934 P
ROCALTROL kaps.100 × 0,50mcg 031976 P
RODANOL S TBL. 20 × 1G 057975 P
SERVENT D. rotadiski 15 × 4 bl.+diskh. 068454 P
SERVENT D. rotadiski 15 × 4 blistri 068470 P
SERVENT D. INH.sprej inh.za 120 inhalacij 068330 P
SERVENT D. inhalator za 60 inhalacij 068306 P
SERVENT D. DISKUS upr.snov za inh. 1 disk 099147 P
SINEQUAN kaps 30 × 10mg 077526 P
SINEQUAN kaps 30 × 25mg 032263 P
SINTRON tbl. 20 × 4mg 045519 P
SINTRON 30 × 4mg 058332 P
SIRDALUD tbl 100 × 2mg 078085 P
SIRDALUD tbl 100 × 4mg 078050 P
SIRDALUD tbl 100 × 6mg 078077 P
SIRDALUD tbl 30 × 2mg 078026 P
SIRDALUD tbl 30 × 4mg 078107 P
SIRDALUD tbl 30 × 6mg 078115 P
SUMAMED kaps.6 × 250mg 032824 P
SUMAMED tbl. 3 × 500mg 002593 P
SUPREMIN sirup 200ml 097071 P
SUPREMIN sol 10ml 097063 P
TAMETIL tbl 30 × 10mg 083054 V
TIAREN kaps 40 ×  085391 V
TOLVON film tbl 30 × 60mg 068535 P
TOLVON tbl 20 × 30mg 061727 P
URSOSAN kaps.50 × 250mg 094064 P
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VIVALAN tbl 30 × 50mg 088285 P
VIVALAN tbl 100 × 50mg 088293 P

2. člen

Iz seznama zdravil, ki so bila s sklepom o razvrstitvi
zdravil na liste razvrščena na pozitivno in vmesno listo se
črtajo naslednja zdravila:
BURINEX TBL 20 × 10MG MERC 048216
EPREX amp 6 × 4000IE/ml CILAG 040460
MICROGYNON 30 tabl. 21 × ALKALOID 051349

3. člen

Za predpisovanje zdravil:
NORDITROPIN PENSET 12 IE amp 1 × 12 IE
+ topilo 060445 P
NORDITROPIN PENSET 24 IE amp 1 × 24 IE
+ topilo 061263 P
GENOTROPIN 16 IE amp 1 × 16 IE + topilo 002321 P
GENOTROPIN KABIQUICK 4 IE amp
10 × 4 IE+topilo 076465 P
HUMATROPE amp 1 × 4 IE + topilo 037060 P

v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja je poob-
laščena le Pediatrična klinika v Ljubljani in njen specialist,
ki ga določi zavod.

4. člen

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o razvrstitvi
zdravil na liste se objavi v Uradnem listu RS, ko da nanj
soglasje minister za zdravstvo Republike Slovenije. Veljati
začne osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 007-2/17-5-95/II
Ljubljana, dne 14. novembra 1996.

Predsednik
Skupščine Zavoda za zdravstveno

zavarovanje Slovenije
Erih Šerbec l. r.

K tem spremembam in dopolnitvam sklepa o razvrstitvi
zdravil na liste, je dal soglasje minister za zdravstvo, dne
14. 11. 1996, pod št. 50-20/96.

3831.

Na podlagi 14. člena statuta Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 9/95) je Skupščina
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 17. seji dne
14. 11. 1996 sprejela

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   P R A V I L
obveznega zdravstvenega zavarovanja

1. člen

Črta se 3. člen sprememb in dopolnitev pravil obvezne-
ga zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 39/96) in
ostaja še naprej v veljavi 5. točka 54. člena pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94).

2. člen

Črta se 9. člen sprememb in dopolnitev pravil obvezne-
ga zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 39/96).

3. člen

Spremeni se 2. člen sprememb in dopolnitev pravil
obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št.
39/96) tako, da se na koncu odstavka doda besede “...za vsak
porod.”

4. člen

Spremeni se drugi odstavek 45. člena pravil (Uradni list
RS, št. 79/94), tako da se na koncu dodajo nove alinee z
naslednjim besedilom:

“4. hujše dermatoze (epidermolysis bullosa, scleroder-
mia),

 5. ichthyosis vulgaris,
 6. rekonvalescenca po tuberkulozi in hujših boleznih

dihal.”

5. člen

Za prvim odstavkom 48. člena pravil (Uradni list RS,
št. 79/94) se doda nov odstavek z naslednjim besedilom:

“(2) Zdraviliško zdravljenje otrok traja praviloma 21
dni.”

Spremeni se dosedanji drugi odstavek 48. člena pravil
(Uradni list RS, št. 79/94), tako da se pravilno glasi:

“(3) Zavarovana oseba lahko uveljavlja pravico do zdra-
viliškega zdravljenja zaradi iste bolezni oziroma enakega
stanja največ enkrat na dve leti, otroci pa največ enkrat
letno.”

6. člen

Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem
listu Republike Slovenije, ko da k njim soglasje minister za
zdravstvo. Spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-2/17-4-95/II
Ljubljana, dne 14. novembra 1996.

Predsednik
Skupščine Zavoda za zdravstveno

zavarovanje Slovenije
Erih Šerbec l. r.

K tem spremembam in dopolnitvam pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja, je dal soglasje minister za
zdravstvo, dne 14. 11. 1996, pod št. 512-3/96.
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OBČINE

LJUBLJANA

3832.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. člena odloka o gospo-
darskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/96) ter
26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 32/95 in 33/95) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
20. seji dne 9. julija 1996 sprejel

O D L O K
o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje

kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva zraka

1. člen

S tem odlokom se določijo  pogoji za podelitev konce-
sije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe pregle-
dovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.

2. člen

(območje)

Območje, kjer se opravlja dejavnost iz 1. člena tega
odloka je območje Mestne občine Ljubljana.

3. člen

(uporabniki)

Uporabniki gospodarske javne službe iz 1. člena tega
odloka so pravne in fizične osebe, ki imajo ali uporabljajo
kurilne naprave, dimne vode in zračnike pri svojemu delu in
življenju.

4. člen

(razmerja do uporabnikov)

Uporabniki morajo koncesionarju po tem odloku omo-
gočiti izvajanje pregledov, nadzorovanja in čiščenja njiho-
vih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varst-
va zraka. Uporaba izvajanja pregledov nadzorovanja in
čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva zraka je za uporabnike obvezna.

5. člen

(pogoji za koncesijo)

Koncesionar mora za opravljanje dejavnosti iz 1. člena
tega odloka izpolnjevati naslednje pogoje:

– da je registriran za opravljanje dejavnosti iz 1. člena
tega odloka,

– da se izkaže o svojem finančnem stanju, ki omogoča-
jo izvajanje dejavnosti iz 1. člena tega odloka,

– da predloži ustanovitveni akt,
– da predloži program izvajanja dejavnosti iz 1. člena

tega odloka do leta 2000,
– da predloži reference o dosedanjem delu, iz katerih

bo razvidna primernost za podelitev koncesije,
– da ima delavce s strokovno izobrazbo V. stopnje dim-

nikarske smeri in najmanj tri leta praktičnih delovnih izku-
šenj v dejavnosti iz 1. člena tega odloka,

– da ima primerne poslovne prostore in je opremljen s
sredstvi za delo,

– da ima zaposlenega vsaj enega delavca VI. ali VII.
stopnje za opravljanje strokovnih pregledov, meritev emisij,
nadzor obratovanja naprav in čiščenja za dejavnost iz 1.
člena tega odloka,

– da izpolnjuje dodatne pogoje iz javnega razpisa.

6. člen

(javna pooblastila)

Koncesionarja se s tem odlokom pooblašča za vodenje
razvida kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih
naprav na območju, ki mu je dodeljeno in mora biti kadarko-
li med delovnim časom na vpogled koncendentu. Koncesio-
nar izdaja soglasja in mnenja iz dejavnosti iz 1. člena tega
odloka, ki so določena z zakoni in na njihovi podlagi izdani-
mi predpisi za območje, ki mu je dodeljeno.

7. člen

(splošni pogoji za izvajanje koncesije)

Koncesionar kot izključni izvajalec koncesionarne de-
javnosti iz 1. člena tega odloka na območju Mestne občine
Ljubljana izvaja to dejavnost pod naslednjimi pogoji:

–  da samostojno izvaja dejavnost iz 1. člena tega odlo-
ka na celotnem dodeljenem območju,

–  da skrbi za strokovne kadre in tehnična sredstva,
–  da omogoči koncedentu strokovni in finančni nadzor

ter nadzor nad zakonitostjo dela,
–  da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organi-

zacijske in druge standarde ter normative za opravljanje
koncesije.

8. člen

(višja sila)

Koncesionar je dolžan koncesionirano gospodarsko jav-
no službo  opravljati v okviru objektivnih možnosti tudi ob
nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.

9. člen

(začetek in trajanje koncesije)

Koncesija se podeli za določen čas pet let.
Koncesionar začne izvajati koncesionirano gospodar-

sko javno službo, ki je predmet tega odloka takoj po podpisu
koncesijske pogodbe ali najkasneje en mesec po podpisu.
Koncesijska pogodba se lahko po njenem preteku podaljša
ob soglasju obeh pogodbenih strani.

10. člen

(viri financiranja gospodarske javne službe)

Za izvajanje dejavnosti iz 1. člena tega odloka pridobi-
va koncesionar finančna sredstva s prodajo storitev iz konce-
sijske  dejavnosti.

Cene storitev predlaga koncesionar, ki se določijo po
postopku iz zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov.

11. člen

(plačilo  koncesionarja)

Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije
do konca marca tekočega leta plačati koncendentu za izvaja-
nje javne službe po tem odloku plačilo za podeljeno koncesi-
jo v višini 1,5 odstotka  od dohodka  ustvarjenega z dejav-
nostjo iz 1. člena tega odloka.
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Sredstva iz prvega odstavka tega člena so prihodek
proračuna in se uporabijo za razvoj gospodarskih javnih
služb.

12. člen

(nadzor nad izvajanjem koncesije)

Koncesionar mora na zahtevo upravnega organa mest-
ne uprave pristojnega za gospodarske javne službe kadarkoli
med delovnim časom, posredovati informacijo o poslovanju
in omogočiti delavcem pristojnega upravnega organa mestne
uprave vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z
izvajanjem dejavnosti iz 1. člena tega odloka in zanj prejetih
denarnih prejemkov.

Delavci upravnega organa mestne uprave, iz prvega
odstavka tega člena, ki izvajajo kontrolo so dolžni podatke o
poslovanju obravnavati kot poslovno tajnost.

13. člen

(strokovni nadzor)

Strokovni nadzor nad zakonitostjo izvajanja koncesije
opravlja upravni organ mestne uprave, pristojen za gospo-
darske javne službe.

Koncedent lahko po potrebi za nadzor pooblasti tudi
druge  pravne osebe.

14. člen

(prenehanje koncesijskega razmerja)

Razmerje med koncedentom in koncesionarjem pre-
neha:

– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom koncesionarne gospodarske javne služ-

be v režijo.

15. člen

(prenehanje koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za kate-
rega je bila sklenjena, z odpovedjo,  ali z razdrtjem v skladu
s pogoji določenimi s koncesijsko pogodbo.

16. člen

(odvzem koncesije)

Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesije v roku določe-

nem v 9. členu tega odloka,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izva-

jati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana
gospodarska javna služba.

Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski
pogodbi.

17. člen

(javni razpis)

Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega
razpisa. Javni razpis objavi mestni upravni organ mestne
uprave pristojen za gospodarske javne službe v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Javni razpis traja od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije do poteka razpisnega roka.

Razpis je neuspešen:
– če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena

veljavna prijava,
– če posamezen zahteven element razpisa ni vsebovan

v nobeni od prispelih prijav.

Prijava je neveljavna:
– če ne vsebuje v razpisu določenih sestavin,
– če prijava ni prispela v razpisanem roku.
Če javni razpis ni uspel se ponovi.

18. člen

(izbor koncesionarja)

Mestni svet določi na predlog mestne uprave besedilo
koncesijskega akta, javnega razpisa koncesije in koncesijske
pogodbe.

Za izbiro koncesionarja na podlagi javnega razpisa ime-
nuje mestni svet posebno komisijo. Na predlog komisije iz
prejšnjega stavka odloči mestni svet o izboru koncesionarja.

Na podlagi sklepa mestnega sveta o izboru koncesio-
narja izda mestna uprava izbranemu koncesionarju ustrezno
odločbo.

19. člen

(sklenitev koncesijske pogodbe)

Z izbranim koncesionarjem sklene koncendent konce-
sijsko pogodbo, s katero pogodbeni stranki uredita medse-
bojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane go-
spodarske javne službe.

20. člen

(opravljanje koncesije)

Koncesionar opravlja koncesijo v svojem imenu in za
svoj račun na podlagi določil tega odloka in koncesijske
pogodbe.

21. člen

(odgovornost za škodo)

Za odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar
pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem dejavnosti iz 1. člena
tega odloka uporabnikom ali drugim pravnim in fizičnim
osebam, se uporabljajo veljavni zakonski predpisi.

22. člen

Pogodba z Energetskim servisom d.o.o., številka 1911/
1-1991 z dne 25. 9. 1991 z dodatki k pogodbi: z dne 15. 7.
1992, 7. 10. 1992, 23. 12. 1992 in 1. 4. 1994, preneha veljati
z dnevom podpisa pogodbe z izbranimi koncesionarji.

23. člen

(veljavnost koncesijskega akta)

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

Št. 352-5/96
Ljubljana, dne 9. julija 1996.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič, dipl. jur. l. r.

3833.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o ureja-
nju 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) ter 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Urad-
ni list RS, št. 32/95, 33/95) je Mestni svet MOL na 21. seji
dne 14. 11. 1996 sprejel
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O D L O K
o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in

njihovih družin

1. člen

Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in
način gradnje pomožnih objektov za potrebe občanov in
njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
(v nadaljevanju: pomožni objekti).

2. člen

Za pomožne objekte se štejejo:
1. Pri družinskih stanovanjskih hišah:
– garaža za osebni avto, površina do 18 m2;
– nadstrešek (pokrita terasa, pokrit parkirni prostor za

osebni avto, kolesa, moped in motor ter avtomobilske priko-
lice), s površino pokritega prostora do 18 m2;

– pergola, dimnik, sončni kolektorji, zasteklitev balko-
nov, vetrolov, zunanje stopnice;

– zunanji bazen, površina do 30 m2;
– drvarnica, shramba, vrtna uta, steklenjak, lopa, zim-

ski vrt ipd., površina do 15 m2;
– manjši objekt za rejo malih živali, površina do 12 m2.
2. Pri kmetijah:
– skedenj, kašča, lopa za shranjevanje sena, krme, ste-

lje, orodja, površina do 30 m2;
– tipski silos za shranjevanje živinske krme z atestom,

če ne presega 90 m3 prostornine;
– tople grede in zaprti rastlinjaki, površina do 40 m2.
3. Pri večstanovanjskih hišah (bloki, stolpnice):
– zasteklitev balkonov po enotnem projektu  za celotno

zgradbo;
– oblikovanje zimskih vrtov na večjih terasah po enot-

nem projektu za celotno zgradbo;
– kolesarnica (stojala za kolesa z nadstrešnico);
– ureditev prostora za smetnjake.
4. Drugi pomožni objekti:
– enojni kozolec;
– čebelnjak do 15 m2 površine (samo točkovni temelji);
– lesena lopa na površinah za vrtičke, do 3 m2  povr-

šine;
– vrtna in dvoriščna ograja do višine 1,80 m;
– mikrourbana oprema (klopi, igrala).
Na strokovno rešitev iz prve in druge alinee 3. točke

prvega odstavka tega člena je treba pridobiti mnenje o ustrez-
nosti načrtovanega posega, ki ga izda Mestna uprava, odde-
lek za urbanizem in okolje.

3. člen

Pomožne objekte navedene v 1., 2. in 3. točki prvega
odstavka prejšnjega člena lahko gradi občan na funkcional-
nem zemljišču osnovnega objekta.

Skupna površina več pomožnih objektov, lociranih na
funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta, ne sme prese-
gati 25 m2.

Pomožnih objektov ni možno dograjevati s prigla-
sitvami.

4. člen

Pri določanju lokacije, vrste, namena, največje veliko-
sti in načina gradnje pomožnih objektov je treba upoštevati,
da pomožni objekti:

– ne potrebujejo novih komunalnih priključkov na jav-
ne komunalne objekte in naprave ter

– statičnega ali drugega gradbenotehničnega pre-
verjanja.

5. člen

Pomožni objekti so lahko leseni, zidani ali iz drugih
gradbenih materialov ter kvalitetno oblikovani.

6. člen

Pomožni objekti morajo biti skladni z:
– namensko rabo zemljišč v prostorskem izvedbenem

aktu,
– zahtevami varstva okolja,
– sanitarnimi, požarnimi in vodnogospodarskimi zahte-

vami,
– zahtevami varovanja naravne in kulturne dediščine in
– ne smejo prizadeti pravic ter zakonitih interesov dru-

gih oseb.

7. člen

V primeru neskladja med največjo dovoljeno velikostjo
pomožnega objekta, ki jo določajo prostorski ureditveni po-
goji in tisto, ki jo določa ta odlok, veljajo prostorski uredi-
tveni pogoji.

8. člen

Gradnjo pomožnih objektov je treba priglasiti na pri-
stojni izpostavi Upravne enote Ljubljana.

9. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpekto-
rat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in
prostor.

10. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih
družin (Uradni list SRS, št. 42/85).

11. člen

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

Št. 36-20/96
Ljubljana, dne 14. novembra 1996.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič, dipl. jur. l. r.

BOHINJ

3834.

Na podlagi 45. in 57. člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US in 9/96 – odl. US), zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), ter 9., 16. in
62. člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 5/95) je Občinski svet občine Bohinj na 24. seji dne 27.
11. 1996 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvah odloka o proračunu

Občine Bohinj za leto 1996

1. člen

4. člen odloka o proračunu občine Bohinj za leto 1996
(Uradni list RS, št. 21/96) se spremeni tako, da se glasi:
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Proračun Občine Bohinj za leto 1996 obsega prihodke
v višini 432,570.864 SIT in odhodke v višini 436,270.864
SIT. Primanjkljaj rednega dela proračuna je 3,700.000 SIT.

Prihodki občine za financiranje javne porabe so:

– prihodki za zagotovljeno porabo 212,406.000 SIT

– prihodki za druge naloge 151,379.278 SIT

– prenos prihodkov iz preteklega leta  68,785.586 SIT

Prihodki skupaj 432,570.864 SIT

Prihodki so razporejeni na:

– tekoče odhodke 245,233.040 SIT

– investicijske odhodke 182,734.937 SIT

– rezerve  8,302.887 SIT

Razporejeni odhodki skupaj 436,270.864 SIT

Primanjklaj  3,700.000 SIT

Račun financiranja vsebuje:

– zadolževanje proračuna  13,000.000 SIT

– odplačila kreditov  9,300.000 SIT

Neto zadolževanje proračuna  3,700.000 SIT

2. člen

Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
V obvezno proračunsko rezervo se izloči 0,5% prihod-

kov oziroma 1,783.426 SIT.

3. člen

Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
V tekočo proračunsko rezervo se izloči 3% prihodkov

od zagotovljene porabe oziroma 6,519.461 SIT.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 171/96
Bohinj, dne 28. novembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

3835.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in zadnje
alinee 31. člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Go-
renjske, št. 5/95) je župan Občine Bohinj sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev

prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana
Občine Radovljica za obdobje 1986–2000 (Uradni

vestnik Gorenjske, št. 2/86, 23/88, 9/89, 4/90) in
srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje

1986–1990 za območje nove Občine Bohinj,
ustanovljene z zakonom o ustanovitvi občin

(Uradni list RS, št. 60/94)

1. člen

Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Radovljica in srednjeročnega
plana Občine Radovljica za območje nove Občine Bohinj se
javno razgrne v sejni sobi Občine Bohinj.

Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

2. člen

V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organi, or-
ganizacije in skupnosti pisne pripombe k osnutku, županu
Občine Bohinj.

V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna
obravnava osnutka. Obveščanje občanov o javni obravnavi
bo organizirano na krajevno običajen način.

Št. 35-470/96-4117
Bohinj, dne 22. novembra 1996.

Župan
Občine Bohinj

Franc Kramar, dipl. inž. l. r.

BREZOVICA

3836.

Občinski svet občine Brezovica je na 22. redni seji, dne
24. 10. 1996 sprejel

S K L E P
o določitvi nepremičnin, ki predstavljajo javno

infrastrukturo na področju kulture

1. člen

V skladu z 29. členom in prvim odstavkom 63. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Uradni list RS, št. 74/94) postanejo javna infrastruktura na
področju kulture naslednje nepremičnine na območju Občine
Brezovica, ki so bile na dan 17. decembra 1994 družbena
lastnina v upravljanju občine ali krajevne skupnosti in so
pretežno namenjene opravljanju kulturne dejavnosti:

1. dvorana: 210m2, sejna soba KD: 58m2 in garderobi:
60m2 v Domu krajanov Vnanje Gorice, k.o. Brezovica, parc.
št. 531/5, zkv 3388: družbena lastnina – imetnik pravice upo-
rabe: Krajevna skupnost Vnanje Gorice,

2. dvorana: 279m2, garderoba KD: 34m2 in knjižnica
47m2 v Zadružnem domu Notranje Gorice, k.o. Brezovica,
parc. št. 3512/5, zkv 2916: družbena lastnina – imetnik pravi-
ce uporabe: Krajevna skupnost Notranje Gorice – Plešivica,

3. dvorana: 270m2 in knjižnica: 30m2 v Domu Svoboda
Podpeč-Jezero, k.o. Jezero, parc. št. 117, zkv 236: družbena
lastnina – imetnik pravice uporabe: DPD Svoboda Podpeč,

4. dvorana: 160m2 v Gasilskem domu Brezovica, k.o.
Brezovica, parc. št. 275/4, zkv 1760: družbena lastnina –
imetnik pravice uporabe: Gasilsko društvo Brezovica,

5. dvorana oziroma telovadnica: 124m2 v podružnični OŠ
Rakitna, k.o. Rakitna, parc. št. 126/1, zkv 715: družbena lastni-
na – imetnik pravice uporabe: Krajevna skupnost Rakitna.

2. člen

Kot javna infrastruktura na področju kulture se ob istih
pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v nepremični-
nah, ki služi za kulturno dejavnost.
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3. člen

Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa se kot javna infra-
struktura na področju kulture na predlog zaznamujejo v zem-
ljiški knjigi.

Št. 58/96
Brezovica, dne 21. novembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica

Leopold Pristavec l. r.

BREŽICE

3837.

Občinski svet občine Brežice je na podlagi 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in
57/94) 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84) ter na podlagi
17. in 70. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
38/95) na 24. seji dne 17. 10. 1996 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode – jug v Brežicah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme Ureditveni načrt ob Cesti
svobode – jug v Brežicah, ki ga je izdelal Savaprojekt Krško
pod številko UN 134/92, v avgustu 1996.

2. člen

Določbe tega odloka so dopolnjene z opisi in grafični-
mi prikazi v ureditvenem načrtu, ki se nanašajo na lego in
velikost objektov, potek infrastrukturnih vodov, pogoje za
oblikovanje objektov, naprav in ureditev.

Sestavni deli so:

Tekstualni del

– 1.0. UVOD

– 2.0. IZVLEČEK iz sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Brežice v letu1993

– 3.0. OPIS STROKOVNE REŠITVE

– 4.0. IDEJNE REŠITVE PRENOVE, DOGRADITVE
ALI NOVOGRADNJE PROMETNEGA, ENERGETSKE-
GA, VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA OM-
REŽJA TER SISTEMA ZVEZ

– 5.0. PRIKAZI PROSTORSKIH UREDITEV IN PO-
GOJEV PO POSAMEZNIH PODROČJIH

– 6.0. POGOJI SOGLASODAJALCEV

– 7.0. BESEDILO ODLOKA O UREDITVENEM
NAČRTU

Grafični del
– 8.0. GRAFIČNE PRILOGE
U1 - Izsek iz planskega akta
U2 - Prikaz iz urbanistične zasnove

U3 - Prikaz iz programskih zasnov (namenska raba
prostora)

U4 - Prikaz iz programskih zasnov (prostorske enote)

U5 - Geodetska podloga in kopija katastrskega načrta

U6 - Razdelitev območja in namembnost

U7 - Ureditvena situacija

U8 - Situacija komunalne infrasrukture

U9 - Situacija prometne ureditve

II. MEJA OBMOČJA UREJANJA

3. člen

Opis meje območja, ki se ureja z ureditvenim načrtom.
Območje urejanja je opredeljeno vključno z naslednji-

mi mejnimi ulicami: na jugu z Dobovsko cesto, na severu
delno z Bizeljsko cesto in Hrastinsko potjo, na vzhodu s
Cesto svobode in na zahodu delno s Trdinovo ulico in Ašker-
čevo ulico.

Obodna parcelacija navedenega območja je naslednja:
K.o. Zakot: 276/1, 375/1, 272/3, 271/5, 269/4, 268/5,

268/1, 266/1, 265/4, 348/5 (del);
K.o. Trnje: 1/99, 1/8(del), 1/140, 1/141, 1/142, 1/143,

1/144, 1/145, 1/146, 1/147, 1/148, 1/206, 1/230, 1/213, 1/252,
1/51, 1/335, 1/194, 1/332, 1/53, 1/52, 1/254, 10, 11/2, 11/1,
208/2, 1/123, 232;

K.o. Brežice: 1192, 1901, 1080 (del), 1094/1, 1094/1,
1096, 1102, 1099, 1127, 1169, 1199, 1198;

K.o. Trnje: 1/4, 1/156, 348/5 (del);

III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
PROSTORA

4. člen

Osnovna izhodišča za definiranje namenske rabe in
izrabe območja so:

– prilagajanje obstoječemu coningu v programsko za-
ključenih in definiranih območjih

– izločanje motečih dejavnosti, ki ne sodijo v ožja mest-
na središča

– uvajanje visokoprofitnih dejavnosti na prostih povr-
šinah, predvsem ob Cesti svobode.

5. člen

S konceptom zasnove prostora se skuša:
– zajeziti razpršenost gradnje povojnega dela mesta in

ustvariti močan urbani rob ob prostorski ločnici Cesti svobo-
de, ki bo predstavljal protiutež starega mestnega jedra

– umiriti silhueto vzhodne fasade mesta in ustvariti re-
prezentančni prospekt mesta

– z novimi preboji – ulicami povezati obstoječo grajeno
strukturo z upoštevanjem oziroma navezavo na obstoječe
prostorske parametre

– ponovno ustvariti prostor ulice oziroma trga poudar-
jenega z dominantami

– poleg grajene strukture, kot glavnega elementa za-
snove, jo dopolnjuje tudi ureditev zelenih površin.

6. člen

Razdelitev območja na prostorske enote:

Prostorska enota Marof

Obsega območje med Dobovsko cesto, Bizeljsko cesto,
Trdinovo ulico in Cesto svobode, ki se deli na kareje:
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Kare I; je predel med zeleno nepozidano površino na
jugu in zadnjim nizom individualnih stanovanjskih hiš na
Marofu, ter med Cesto svobode in Trdinovo ulico.

Kare II; je predel med zadnjim nizom individualnih
stanovanjskih hiš na Marofu in prvim nizom individualni
stanovanjskih hiš ob Borštnikovi ulici ter med Cesto svobo-
de in Trdinovo ulico.

Kare III; je predel prvih, individualnih stanovanjskih
hiš v trikotniku med Bizeljsko cesto, Cesto svobode in Boršt-
nikovo ulico.

Kare IV; je predel zelenega nepozidanega pasu med
Dobovsko cesto, Cesto svobode zadnjim nizom individual-
nih stanovanjskih hiš in Trdinovo ulico.

Prostorska enota tovarna pohištva

Obsega prostor med Trdinovo ulico, Hrastinsko potjo,
Aškerčevo ulico in podaljškom Orehove aleje ter prostor
med Tovarno pohištva in Stiplovškovo ulico.

Prostorsko enoto tovarne pohištva delimo na kareje:

Kare V; je predel, kjer stoji tovarna pohištva, med
Trdinovo ulico, Aškerčevo ulico in podaljškom Orehove
aleje.

Kare VI; je predel med Hrastinsko potjo, Trdinovo
ulico, tovarno pohištva in Aškerčevo ulico.

Kare VII; je nepozidan predel med tovarno pohištva na
vzhodu, Stiplovškovo ulico na jugu in stanovanjsko gradnjo
na severu in zahodu.

7. člen

Usmeritve za namensko rabo po prostorskih enotah
Prostorska enota Marof

Obstoječa zelena površina s kmetijskimi zemljišči v
kareju IV med Dobovsko cesto in Marofom je še naprej
predvidena kot nepozidana zelena površina (v prihodnosti je
možna parkovna ureditev). Edino pozidavo s programom na
omenjeni zeleni površini predstavlja le obstoječa ter na novo
predvidena bencinska črpalka. Stanovanjski kare I na Maro-
fu je že formiran z enodružinsko stanovanjsko zazidavo. V
prihodnosti so možne razširitve stanovanjskega programa in
pa eventualno obrtno uslužnostna dejavnost (nehrupna de-
javnost).

Obstoječi program kareja III predstavljata enodružin-
ska stanovanjska gradnja in hiše z lokali ob Bizeljski cesti.
Dovoljena je sprememba namembnosti stanovanjskega ob-
jekta – prvo nadstropje, ki je last Mlakar Ivana in Tatjane na
Boršnikovi ulici 9, iz stanovanjske v prenočitveno, v obsegu
kapacitet kot to omogoča pripadajoče funkcionalno zem-
ljišče. Predvideni program kareja II predstavlja poslovni cen-
ter ob Cesti svobode, gostinsko-poslovni center na obstoječi
zeleni površini med Marofom in nizom enodružinskih hiš ob
Bizeljski cesti, poslovni objekt ob Trdinovi ulici in manjši
poslovno-stanovanjski objekt ob poslovnem centru.

V prihodnosti so močne razširitve stanovanjskega pro-
grama in morebitna obrtno uslužnostna dejavnost (nehrupna
dejavnost).

Prostorska enota tovarna pohištva

Osnovni program predstavlja obstoječa Tovarna pohiš-
tva s svojo proizvodno dejavnostjo. Dopolnitev programa
predstavljajo poslovni objekti s proizvodnjo ob Hrastinski
poti ter stanovanjski objekti med Stiplovškovo ulico in to-
varno pohištva.

IV. USMERITVE ZA URBANISTIČNO
ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

8. člen

Skupna splošna merila in pogoji za poseganje v prostor

V prostorskih enotah so dopustne gradnje in ureditve:

– poslovnih, stanovanjskih in pomožnih objektov v
skladu z opremljeno vsebino

– adaptacije in rekonstrukcija obstoječih objektov

– nadomestne gradnje neustreznih objektov

– prometnih, komunalnih, energetskih objektov ter ob-
jektov in naprav sistema zvez

– zelenih površin

– likovnih elementov, tudi izven zarisanih lokacij (na
podlagi lokacijskih preverb).

Za vsak poseg v prostor se pred izdajo lokacijskega
dovoljenja, izdela dokumentacija za ugotovitev skladnosti s
konceptom zasnove ureditvenega načrta. Osnova za to doku-
mentacijo je investitorjev program s prikazom tehnologij
vhodnih in izhodnih parametrov in potrebnih gabaritov.

Za funkcionalno zemljišče se šteje cela gradbena parce-
la brez izjem.

Na parcelah, kjer je predvidena pozidava se lahko izde-
la lokacijska dokumentacija in izda lokacijsko dovoljenje za
parkirišča, kar se šteje za usklajeno z UN.

Pri spremembi namembnosti obstoječih objektov mora
investitor pridobiti pozitivno soglasje sosedov – mejašev.

Izhodišča za gradbene linije; gabariti in odmiki od ob-
jektov:

– višinski gabarit se odvisno od kareja vklaplja v kom-
pozicijski odnos urbanega okolja in njegovih značilnosti,
pomemben generator gabarita je tudi prometnica ob kateri bo
stal objekt

– za novogradnje je minimalni gabarit P+1, maksimalni
pa P+4+M, oziroma max. 21 m od nivoja terena

– vsi objekti imajo lahko največ dve kletni etaži.

Za nekontinuirano-razpršeno pozidavo je višinski ga-
barit (podstrešje vključeno):

– P+1 če je površina stavbišča manj kot 120m2

– P+2, če je površina stavbišča enaka ali večja od120m2

– P+3, če je površina stavbišča večja od 180m2

– možna je fazna gradnja objektov v sklopu funkcional-
nega zemljišča

– gradbena linija ob prometnicah je označena v karejih,
kjer je to potrebno za razumevanje odnosov do načrtovanih
objektov, in začrtana z prekinjeno črto v ureditveni situaciji
ureditvenega načrta – kar je tudi največja toleranca (od tlori-
sa) objektov.

– odmik od sosednjega objekta je določen za vsak kare
posebej in glede na višino objekta, če je lociran ob parcelni
meji ali prometnici veljajo odmiki določeni v 13. členu tega
odloka

– poleg prometnic je določen tudi maksimalen odmik,
ki znaša od 8 do 16 m

– gradbena linija se podreja značilnostim urbane tek-
sture vsakega kareja.

9. člen

Usmeritve za posege v prostor po posameznih območjih

Prostorska enota Marof

Kare I;
Stanovanjski kare na Marofu je že formiran z enodru-

žinsko stanovanjsko zazidavo. V prihodnosti so možne raz-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 5979Št. 70 – 6. XII. 1996

širitve stanovanjskega programa in pa eventualno servisna
dejavnost (nehrupna dejavnost – samozaposlitev lastnikov,
brez povečanja kapacitet delovnih mest, oziroma bistvenega
povečanja prometa). V odvisnosti od velikosti parcele in
stavbišča se aplicirajo usmeritve za novogradnjo, nadomest-
no gradnjo, prizidke in manjše dozidave. Višina objektov je
od VP+P +M do P+1.

Kare II:
Značilnost kareja je v težnji po kontinuirani pozidavi z

enotno gradbeno linijo. Predvideni program predstavlja po-
slovni objekt ob Cesti svobode (P+4) in manjši poslovno-
stanovanjski objekt ob njem (P+2), kompleks poslovno go-
stinske ponudbe (P+4, P+1), kompleks poslovnih objektov
P+3 (P+2) in poslovni objekt ob Trdinovi ulici (P+2) na
obstoječi zeleni površini med Marofom in nizom enodružin-
skih hiš ob Bizeljski cesti.

Kompleksi objektov, kjer je ob prometnicah začrtana
kontinuirana gradbena linija, ima dopuščen višinski gabarit
P+1, vsebina je namera formiranja mestne aleje. Objekti
višinskega gabarita P+4 v območjih, kjer se stikajo nepo-
sredno s prej omenjenimi objekti, se priredijo za komunika-
cijske in skupne prostore.

Za vse večje objekte je potrebno zagotoviti predhodno
geotehnično raziskavo terena.

Kare III:
Obstoječi program predstavljata enodružinska stano-

vanjska gradnja in hiše z lokali ob Bizeljski cesti.
V tem kareju je izrecno dovoljena kontinuirana grad-

nja, če se lastnika oziroma lasniki sosednjih parcel popreje
sporazumno odločijo o simultani konstrukciji objektov, ki
pa morajo biti enake višine in upoštevajo enotno gradbeno
linijo in odmik od prometnic.

Višina objektov je od P+M do P+1.
Kare IV:
Obstoječa zelena površina s kmetijskimi zemljišči med

Dobovsko cesto in Marofom je še naprej predvidena kot
nepozidana zelena površina (v prihodnosti je možna parkov-
na ureditev). Edino pozidavo s programom na omenjeni ze-
leni površini predstavlja obstoječa in predvidena bencinska
črpalka. Natančno lokacijo nezgrajene črpalke se določi z
lokacijsko dokumentacijo glede na zmožnosti terena in upo-
števanje veljavnih predpisov.

Prostorska enota tovarna pohištva

Kare V:
Osnovni program kareja, ki se ne spreminja, predstavlja

obstoječa tovarna pohištva s svojo proizvodno dejavnostjo.
Ob Trdinovi in Aškerčevi ulici se upošteva obvezni odmik
od prometnic.

Kare VI:
Izvršitev programa v kareju predstavljajo poslovno-in-

dustrijski objekti ob Hrastinski poti. Z vzorcem pozidave
poslovnih in proizvodnih objektov se poskušamo prilagoditi
obstoječi grajeni strukturi, poskušamo ublažiti “mega” struk-
turo Tovarne pohištva, ter ustvariti novo gradbeno linijo –
prostor ulice.

Stanovanjska namembnost v tem kareju je dovoljena.
Višina objektov je P+1+M.
Upošteva se odmik objektov od prometnic; Hrastinske

poti, Trdinove ulice in Aškerčeve ulice.
Kare VII:
Stanovanjski objekti med tovarno pohištva na vzhodu,

Stiplovškovo ulico na jugu in stanovanjsko gradnjo na seve-
ru in zahodu – višine P+2 tvorijo zaključen kompleks kolek-
tivne stanovanjske gradnje z odgovarjajočim številom parki-
rinih prostorov (20) na svojem privatnem dvorišču.

10. člen

Iz izhodišča, da je to reprezentančni del mesta, je zahte-
vano skrbno oblikovanje fasade proti Cesti svobode. Glede
na želeni “kontrast” staro mestno jedro – nova pozidava je
zaželen sodoben pristop k oblikovanju fasad, brez uporablja-
nja klasičnih elementov značilnih za mestno jedro.

Na obstoječih “industrijskih” objektih je potrebno izve-
sti maskiranja fasad, oziroma dograditev objektov v smeri
ceste po novih izhodiščih. Na območjih kjer poslovne pozi-
dave še ni naj se začne trend ukinjanja in prestavljanja go-
spodarskih poslopij in pomožnih objektov iz najbolj atrak-
tivnega območja.

11. člen

V območju urejanja ostaja zelena površina, to je ob-
močje v Marofu pri južnem vhodu v mesto, kjer je možna
parkovna ureditev.

12. člen

Za realizacijo predvidene pozidave je potrebna v skladu
z njeno dinamiko, rušitev nekaterih dotrajanih stanovanjskih
objektov; objekt na parcelni številki 357/1 (že porušen) in
objekt na parcelni številki 2/1 oba k.o. Trnje.

V. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN
ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA

13. člen

a) Primarna mestna cesta (hkrati tudi regionalna pove-
zava) je Cesta svobode in bo v perspektivi osrednja os pro-
metnega dogajanja. Glede na svoj pomen ji je potrebno
zagotoviti najvišji standard:

– širina vozišča 8–7,50 m za zagotovitev tretjih pasov
– ločen kolesarski in peš promet
– najmanjša razdalja med priključki je 300 m
– možnosti širitve, izvedba dodatnih voznih pasov proti

vzhodu
– najmanjši odmik od ceste je 10 m
sekundarne mestne ceste, mestne vpadnice zagotavljajo

glavne prečne povezave v mestu in s tem močno vplivajo na
propustnost, oziroma prispevajo k tekočemu prometu.

Ob rekonstrukcijah je potrebno zagotoviti naslednje
osnovne elemente:

– širina vozišča 6 m–6,5 m
– ločen kolesarski in peš promet
– najmanjša razdalja med priključki je 80 m
– najmanjši odmik objektov od vozišča je 6 m, kjer je

predviden nasad dreves pa 12m,
največji 18 m
Glede na stanje so vse vpadnice potrebne delnih rekon-

strukcij.
b) Zbirne mestne ceste morajo zagotoviti naslednje os-

novne elemente:
– širina vozišča 5–5,50 m
– najmanjša razdalja med priključki je 50 m
– izvedba obojestranskega pločnika
– najmanjši odmik objektov od vozišča – varovalni pas

je 5 m, izjema sta Trdinova ulica in Hrastinska pot, kjer je
varovalni pas v območju UN 7m, zaradi nasada dreves naj-
večji dovoljen odmik je 12 m, z izjemo kareja VI ob Hrastin-
ski poti, kjer je največji dovoljen odmik 18m

– izvedba dvosmerne kolesarske steze na Trdinovi ulici.
Kjer obstoječe stanje ne omogoča zagotovitve teh ele-

mentov je možna tudi ureditev za izboljšanje razmer z omeji-
tvenimi ukrepi – prometnimi znaki.
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c) Stanovanjske ulice, ki zagotavljajo dovoze do objek-
tov in parkirišč morajo zagotoviti naslednje osnovne ele-
mente:

– najmanjši odmik objektov – varovalni pas je 4 m,
največji dovoljen odmik je 12 m

– širina vozišča: 5–5,5 m:
– izvedba vsaj enostranskih pločnikov.

14. člen

Na celotnem območju urejanja je predviden dvosmeren
avtomobilski promet. Višinski poteki rekonstrukcij in novo-
gradenj se prilagajajo cestnemu omrežju, tako da je niveleta
novih odsekov definirana s koto priključitve na obstoječo
prometnico.

15. člen

Na območju so predvideni naslednji novi odseki:

– nova povezava v nadaljevanju Hrastinske poti proti
poslovno-trgovskemu centru in njegovemu parkinemu pro-
storu, na katero se priključita dve krožni povezavi, ki napaja-
ta stanovanjski in poslovno-stanovanjski del kareja II in
kareja III prostorske enote Marof

– več novih (slepih) ulic kot dovoz do stanovanjskih
“otokov” in parkirišč, ter povezava z zbirnimi mestnimi ce-
stami.

Trdinova ulica, Aškerčeva ulica in njen podaljšek pri
tovarni pohištva, in Hrastinska pot so predvidene za delno
rekonstrukcijo, in sicer do potrebnih standardov, z izgradnjo
obojestranskih hodnikov za pešce. Trdinova ulica se poleg
hodnikov za pešce razširi in rekonstruira še v smislu kon-
strukcije dodatne dvosmerne kolesarske steze na desni strani
ulice gledano proti severu. Hodnik za pešce in omenjena
dvosmerna kolesarska steza sta ločena z utopljenim vrtnim
robnikom širine 5 cm.

Predvidena je rekonstrukcija križišč z večjimi elementi
(radiji) z večjo preglednostjo in širino križišč; Cesta svobode
z Bizeljsko cesto, Trdinova ulica z Bizeljsko cesto, Hrastin-
ska pot s Trdinovo ulico in Aškerčeva ulica s Hrastinsko
potjo.

16. člen

Potrebno število parkirnih mest se zagotavlja z izgrad-
njo predvsem tam, kjer je predvidena poslovna in mešano
poslovno stanovanjska namembnost. Potrebno je opredeliti
javna parkirišča in jih ločiti od potrebnih za stanovanja.
Večje parkirišče je predvideno ob poslovno-trgovskem ob-
jektu ob Cesti svobode, in sicer ca. 66, ob poslovnem objek-
tu ob Trdinovi ulici ca. 44 in za tovarno pohištva ca. 63
parkirnih mest.

Poleg teh so predvidene še manjše parkirne površine ob
posameznih objektih predvidenih za poslovno-industrijsko
dejavnost, skupaj ca. 52 parkirnih mest, kakor tudi parkira-
nje za stanovalce kareja VII ca. 20 parkirnih mest.

Vse parkirne površine morajo vsebovati obračališča.
Prepovedana je vzvratna vožnja s parkirišč na cesta in ulice.

17. člen

Ločen kolesarski promet, kolesarske steze, so predvide-
ne ob Cesti svobode, ter vpadnicah v mestno jedro, in sicer
Bizeljski cesti. Na Trdinovi ulici je predviden dvosmerni
kolesarski promet na desni strani ulice gledano proti severu.

Po ostalih prometnicah v območju urejanja se kolesar-
ski promet odvija v sklopu skupnih prometnic. Pri javnih
objektih je potrebno predvideti prostor za odstavo koles –
kolesarnice.

18. člen

Peš promet je organiziran pretežno z izvedbo oboje-
stranskih hodnikov za pešce, ki so predvideni ob vseh pro-
metnicah. Ob Cesti svobode so ti ločeni od prometnih pasov.
Posebna peš povezava je predvidena v nadaljevanju (opušče-
ne) Bizeljske ceste s podhodom pod Cesto svobode, v pove-
zavi s poslovno-trgovskim centrom s podhodom pod Cesto
svobode do stanovanjske soseske Trnje, z nadhodom nad
Cesto svobode, kot nadaljevanje peš poti, ki meji kare Marof
na individualni stanovanjski del in poslovno-stanovanjski
del in z nadhodom nad Cesto svobode, kot povezavo med
individualno stanovanjsko gradnjo na Marofu in območjem
kmetijskih površin, v prihodnosti namenjenih stanovanjski
gradnji.

19. člen

Za zagotovitev racionalnejšega funkcioniranja vodo-
vodnega sistema Brežic je potrebno na območju urejanja
izvesti nov primarni vod ob Cesti svobode, ki bo povezoval
črpališče z južnim delom Brežic ter hkrati omogočal naveza-
ve sekundarnih vej za napajanje tega območja.

Nove pozidave se oskrbuje s pitno in protipožarno vo-
do z izvedbo zank priključenih na ta dva voda, katerih kori-
dorji potekajo ob prometnicah. Da se zadosti potrebam celot-
nega območja po požarni vodi, se locirajo ob teh vodih
nadzemni hidranti, ki se postavijo na nepovoznih površinah,
praviloma na zelenicah. Minimalna razdalja od objektov je
izven dosega porušitve stanovanjskih in poslovnih objektov.
Cevovod se položi na peščeno posteljico na globini 1,45 m.
Na odsekih pod voznimi površinami se cevovod zaščiti z
uvlečenjem v betonske ali druge zaščitne cevi.

20. člen

Odvajanje odpadnih voda iz območja UN se uredi z
dograditvijo sekundarnih vodov mešane kanalizacije.

Za območje Kare II. se zgradi kanalizacija ob podaljšku
Hrastinske poti in Trdinove ulice v dolžini 200 m in se
priključi na primarni vod kanalizacije, ki poteka po Bizeljski
cesti.

Za Kare VI: se zgradi nova sekundarna kanalizacija ob
Hrastinski poti v dolžini 150 m in se priključi na kanalizacijo
v Aškerčevi ulici. Na omenjeno kanalizacijo se priključi tudi
Kare VII.

Sekundarni vodi na obravnavanem območju se izvajajo
po dinamiki izgradnje in gravitirajo proti Cesti svobode.

Glede na to da je obstoječe kanalizacijsko omrežje preo-
bremenjeno, je pogoj za priključitev katere koli nove površi-
ne na kanalizacijski sistem izgradnja zbirnega voda ob Cesti
svobode.

21. člen

Za napajanje območja z električno energijo je potrebna
vzpostavitev nove visokonapetostne linije s povezavo na-
slednjih obstoječih in predvidenih transformatorskih postaj:

– RTP Brežice, – TP Blagovnica, – TP Regulator, – TP
IMV v zemeljski izvedbi.

Daljnovod, ki poteka iz RTP Brežice preko obravnava-
nega območja se prestavi ob kablovod ob Cesto svobode.

Območje ureditvenega načrta se bo preskrbovalo z elek-
trično energijo iz transformatorske postaje – TP Aškerčeva.
Za ta namen se zgradi nizkonapetostno kablovodno omrežje
v sklopu komunalnih koridorjev na območju UN. Kablovod
se položi v jarek na peščeno posteljico 0,8 m globoko. Ob
prečkanju, oziroma na odseku trase pod voznimi površinami
se kablovod položi v zaščitne cevi.
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Novo in rekonstrukcije obstoječega nizkonapetostnega
omrežja se izvajajo z zemeljskimi kablovodi po idejnih reši-
tvah omrežja.

22. člen

Dograditev PTT omrežja na obravnavanem območju, je
predvidena z izgraditvijo kabelske kanalizacije vzporedno s
Cesto svobode od Bizeljske do Tovarniške ceste, priključni
odcepi prostih zemeljskih vodov pa po novopredvidenih uli-
cah.

Za območje ureditvenega načrta se zgradi sekundarno
PTT omrežje, ki se položi v kabelsko kanalizacijo na globini
0,8 m. Priključni vodi za posamezne objekte se izvedejo v
kabelski izvedbi. Ob prečkanju, oziroma na odseku trase pod
voznimi površinami se kabelska kanalizacija in kablovodi
zaščitijo. Sekundarno omrežje ureditvenega načrta se lahko
priključi na primarni vod mestnega PTT omrežja, ki poteka
po Bizeljski cesti ali na primarni vod, ki poteka po Cesti
svobode.

Rekonstrukcija oziroma povečanje kapacitet kabelske
kanalizacije je predvideno po Bizeljski cesti.

Rekonstrukcije obstoječega omrežja se izvajajo z ze-
meljskimi vodi v skladu s programom upravljalca.

23. člen

Plinifikacija in KDS omrežje:
Glede na to da se sistem in izhodišča plinovodnega

omrežja ter kabelskega distribucijskega sistema še niso defi-
nirana, bodo pa v prihodnosti aktualni, naj se načeloma ob
prometnicah upoštevajo koridorji za te vode, v smislu defini-
ranja dovolj širokega profila cestnega telesa – javne površine
ob izgradnjah oziroma rekonstrukcijah le-teh. Natančna tra-
sa se določi v lokacijski dokumentaciji za predvideno
omrežje.

VI. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA

24. člen

V odloku o razvrstitvi območij v Sloveniji v območja
onesnaženosti zraka za potrebe varstva okolja (Uradni list
SRS, št. 19/88), so Brežice uvrščene v II. območje onesnaže-
nosti zraka.

Ob povečanju števila objektov ni pričakovati znatnega
povečanja emisij v ozračje. Glavni vir onesnaženja zraka na
območju UN so interne kotlovnice, zato je v prihodnosti
potrebno urediti skupen sistem ogrevanja za to področje
oziroma za celo mestno območje.

25. člen

Na območju Brežic je Sava v II. do IV. kakovostnem
razredu. To območje jo obremenjuje predvsem s komunalni-
mi odplakami, manj z industrijskimi. Delno se odpadne vode
iz obravnavanega območja vodijo v začasno čistilno napravo
ob potoku Gabernica.

Po programu ukrepov za izboljšanje kakovosti reke
Save zaradi predvidene izgradnje hidroelektrarn na reki Savi
je potrebno izboljšati kakovost reke Save za en kakovostni
razred, kar pomeni, da je potrebno za širše območje Brežic
zgraditi čistilno napravo ter rekonstruirati in dograditi kana-
lizacijski sistem.

Na obravnavanem območju je ugotovljeno precejšnje
nihanje talne vode, kar povzroča probleme na objektih, ki
imajo kletne prostore.

26. člen

Območje UN uvrščamo zaradi mešanih proizvodno-tr-
govskih funkcij z redkimi stanovanjskimi enotami v 5. stop-
njo zahtevnosti varovanja pred hrupom (iz tabele 1 odloka o
maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območ-
ja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore –
Uradni list SRS, št. 29/80).

V peti coni velja maksimalno dovoljena ekvivalentna
raven hrupa 65 dB (A) podnevi in 50 dB (A) ponoči.

Področje je obremenjeno s hrupom predvsem od Tovar-
ne pohištva Brežice in obvoznice – Ceste svobode.

Na območju Tovarne pohištva Brežice je potrebno sa-
nirati eventualne prekoračene ravni hrupa s sanacijami na
viru in s protihrupnimi barierami.

Ob Cesti svobode se predvidevajo izključno trgovski in
poslovni objekti, stanovanjski objekti pa so načrtovani za
notranjost karejev, s tem so od prometnice odmaknjeni. Ko-
likor se izkaže, da eventualni proizvodni procesi povzročajo
hrup iznad dovoljene vrednosti, je dolžan lastnik sanirati
stanje v smislu predpisov.

27. člen

Komunalne odpadke z območja UN odvaža Komunal-
no obrtno podjetje KOP Brežice v skladu z odlokom o ravna-
nju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 17/91) na
komunalno deponijo v Dobovi. KOP Brežice prav tako defi-
nira velikost zbirnih posod in način odvoza odpadkov. Po
sprejetju Koncepta ravnanja z odpadki v Posavju in pričetku
obratovanja regionalne deponije, se komunalni odpadki od-
važajo na regijsko deponijo komunalnih odpadkov po nači-
nu in pogojih koncesijske pogodbe za odvoz komunalnih
odpadkov za Očino Brežice.

Ob povečanju števila lokalov in stanovanj je pričakova-
ti tudi povečanje količine komunalnih odpadkov. Pristojni
občinski upravni organ določi tudi mesto odvoza gradbenih
odpadkov v času gradnje in obnove.

28. člen

Ob poseganju na proste površine in izvajanu gradbenih
jam je potrebno plodno zemljo odstraniti, jo deponirati in
uporabiti za zunanje ureditve. Z viški plodne zemlje se ravna
v skladu z odlokom o ravnanju s plodno zemljo (Uradni list
SRS, št. 1/89 in Uradni list RS, št. 31/92).

29. člen

Po začasni karti maksimalnih intenzitet potresov v MCS
(Seizmološki zavod SR Slovenije, 1982), spada območje
ureditve v IX. stopnjo intenzitet potresa v MCS, zato je na
območju Občine Brežice potrebno graditi po ustreznih krite-
rijih.

30. člen

Pri lociranju objektov se upoštevajo odmiki med objek-
ti, da se prepreči širjrnje požara s prenosom gorečih delcev
ali sevanjem. Ta razmak znaša od 1 do 1,2 višine višjega
objekta. Razširitev ognja med objekti, ki se med seboj pove-
žejo ali ne dosegajo zadostnega odmika, preprečimo s požar-
nim zidom dvignjenim nad strešino. V vsakem kompleksu je
potrebno urediti tudi hidrantno omrežje. Premeri cevi in
razdalja med hidranti se dimenzionira glede na požarno obre-
menitev posameznega kompleksa. Omrežje mora biti izve-
deno z nadzemnimi hidranti, ki se po možnosti locirajo v
zelenice ali pešpoti, dostop do vseh objektov z vseh strani se
omogoči z intervencijskimi potmi. Potrebna je tudi namesti-
tev ročnih gasilnih aparatov v objektih.
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31. člen

Po mnenju ministrstva za obrambo Občine Brežice na
območju UN ni posebnih pogojev s področja njihove dejav-
nosti.

Za območje velja odlok o graditvi in vzdrževanju za-
klonišč na območju Občine Brežice (Uradni list RS, št. 3/93),
ki v svojem 14. členu zahteva gradnjo zaklonišč osnovne
zaščite v vseh novih objektih za šole, vrtce, zdravstvene
zavode, energetske objekte ter drugih objektih, kjer je v
vojni načrtovano opravljanje dejavnosti posebnega pomena
za obrambo in zaščito.

32. člen

Obveznosti izvajalcev in investitorjev.
Pri izvajanju posegov v prostor so izvajalci in investi-

torji dolžni zagotoviti funkcioniranje vseh infrastrukturnih
sistemov (dostop, oskrbe z vodo, elektriko, odvodnjo odpad-
nih voda) do obstoječih objektov in zemljišč ter racionalno
in varno ureditev gradbišč.

33. člen

Etapnosti izvajanja ureditvenega načrta
Etapnost izvajanja delov ureditvenega načrta ni odvi-

sno od prostorskih pogojev razen na naslednjih delih:
– ureditev odvodnjavanja na območju, ki je osnova za

priključevanje novih objektov in površin na kanalizacijski
sistem

– prestavitev vodovod S (25O na območjih, kjer ga
tangira predvidena pozidava pred začetkom realizacije le-te

– prestavitev in kabliranje VN 20 KV daljnovoda pred
začetkom novih ureditev v kareju ob Milavčevi in Cesti
svobode

– prestavitev kotlovnice in prevezava daljinskega ogre-
vanja pred dokončno ureditvijo glavnega trga.

VII. TOLERANCE

34. člen

Odstopanja od določil tega odloka tolmači in preverja
Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice.

VIII. KONČNE DOLOČBE

35. člen

Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri Zavodu za
prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice in Savapro-
jektu Krško.

36. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-
stojne inšpekcijske službe.

37. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 466-317/94-7
Brežice, dne 17. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.

3838.

Na podlagi 8. člena zakona o referendumu in drugih
oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list RS, št. 8/90), 3.
člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in
13. člena statuta KS Jesenice na Dolenjskem ter 13. člena
statuta KS Velika Dolina, sta sveta teh krajevnih skupnosti
sprejela

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka v Krajevni skupnosti Jesenice

na Dolenjskem in Velika Dolina

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka  v
denarju na območju Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenj-
skem in Krajevne skupnosti Velika Dolina, ki predstavljata
en volilni okraj.

2. člen

Referendum bo v nedeljo, dne 22. 12. 1996 od 7. do 19.
ure na glasovnih mestih, ki jih bo določila volilna komisija.

3. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena
za izvajanje referendumskega programa, in sicer:

– 30 mio SIT za sofinanciranje objektov prizidka Os-
novne šole Velika Dolina,

– sofinanciranje programov vaških skupnosti v eni in
drugi krajevni skupnosti.

4. člen

Vrednost programov, ki se bodo sofinancirali iz sred-
stev samoprispevka, znaša (ocena) 45,431.000 SIT. Predvi-
doma toliko se bo nateklo iz samoprispevka.

5. člen

Z referendumom se bodo krajani obeh krajevnih skup-
nosti izrekli o uvedbi samoprispevka za obdobje petih let, in
sicer od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2002.

6. člen

Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim biva-
liščem v navedenih krajevnih skupnostih.

Samoprispevek se plačuje v naslednji višini:

1. vsi zaposleni krajani 1,5% od neto izplačanih OD,
nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu,

2. upokojenci po stopnji 1% od pokojnin,

3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko in
poklicno dejavnost, 2% od povprečne neto plače v gospo-
darstvu RS za preteklo trimesečje,

4. lastniki zemljišč po stopnji 5% od katastrskega do-
hodka,

5. 2% od neto povprečnega dohodka v RS zavezanci, ki
so na začasnem delu v tujini.

7. člen

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po do-
ločbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85).
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8. člen

Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik KS Jesenice na Dolenjskem
in KS Velika Dolina ter vsi zaposleni občani, ki še niso
vpisani v splošni imenik in sprejmejo osebni dohodek.

9. člen

Na referendumu se glasuje osebno in tajno z glasovni-
co, ki ima naslednje besedilo:

KRAJEVNI SKUPNOSTI JESENICE NA DOLENJSKEM
IN VELIKA DOLINA

GLASOVNICA

za glasovanje na referendumu 22. 12. 1996 o uvedbi
krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 1.
1997 do 31. 12. 2002.

Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabi-
la za:

– 30 mio SIT za dogradnjo objektov OŠ Velika Dolina,
– sofinanciranje programov vaških skupnosti v obeh

krajevnih skupnostih.
Samoprispevek bo znašal:
– 1,5% od neto OD in nadomestil,
– 1% od pokojnin,
– 2% mesečno za samostojne podjetnike oziroma obrt-

nike od povprečne neto plače v gospodarstvu RS za preteklo
trimesečje,

– 5% od katastrskega dohodka,
– 2% od neto povprečnega dohodka v RS za zavezance,

ki so na začasnem delu v tujini.

GLASUJEM
ZA PROTI

Glasuje se tako, da se obkroži ZA, če se strinja z uved-
bo samoprispevka, oziroma PROTI, če se z njim ne strinja.

10. člen

Za izvedbo referenduma skrbi poseben odbor, ki ga
sestavljajo delegati Sveta KS Jesenice na Dolenjskem in
Velika Dolina ter predstavniki OŠ Velika Dolina.

11. člen

Sredstva samoprispevka bodo zavezanci plačevali po
domicilnem principu na žiro računa KS Jesenice na Dolenj-
skem in KS Velika Dolina.

12. člen

Finančni nadzor nad zbiranjem in uporabo s samopri-
spevkom zbranih sredstev bosta opravljala Sveta KS Jeseni-
ce na Dolenjskem in KS Velika Dolina. O porabi bosta vsaj
enkrat letno poročala krajanom.

13. člen

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet in Republiška uprava
za javne prihodke – izpostava Brežice.

14. člen

Izid in sklep o uvedbi samoprispevka se objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

15. člen

Ta sklep se objavi na krajevno običajni način in v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Jesenice na Dolenjskem, dne 18. novembra 1996.
Velika Dolina, dne 18. novembra 1996.

Predsednik
Sveta KS

Jesenice na Dolenjskem
Slavko Bizjak l. r.

Predsednik
Sveta KS Velika Dolina
Stanislav Barkovič l. r.

DIVAČA

3839.

Na podlagi 43. in 44.b člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list
RS, št. 24/92) 17., 12. in 20. člena pravilnika o enotni meto-
dologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87,
16/87), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 16. člena statuta Občine
Divača (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine
Divača na 22. seji dne 21. 11. 1996 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine

in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
v Občini Divača za leto 1996

1. člen

Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine,
ki se izračunava po JUS U. C.100, III. stopnja opremljenosti
zmanjšana za povprečne stroške urejanja stavbnega zemljiš-
ča in za vrednost zemljišča znaša na dan 1. 1. 1996 za
območje Občine Divača 100.500 SIT m2.

V tej ceni predstavljajo:
– gradbena, zaključna in instalacijska dela 87%,
– priključki na sekundarno komunalno omrežje s pod-

postajami in razdelilnimi omaricami 3,50%
– funkcionalna zunanja ureditev 1,50%
– projektna dokumentacija in nadzor 3%
– investitorski stroški in stroški kapitala 5%.
Povprečna gradbena cena zajema tudi vrednost solast-

ninskih pravic na skupnih delih in napravah.

2. člen

Cena stavbnega zemljišča se določi v conah z odstotki
od gradbene cene

I. cona 1,20%
II. cona 0,85%

III. cona 0,50%
IV. cona 0,30%.

Območja za določitev cene stavbnih zemljišč:

I. cona obsega:
območja naselij Divača, Senožeče, Dolnje Ležeče.
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II. cona obsega:
območja naselij Famlje, Vremski Britof, Dolnje Vreme,

Gornje Vreme, Škoflje, Zavrhek, Dolenja Vas.

III. cona obsega:
območja naselij Barka, Potoče, Laže, Gabrče, Kačiče-

Pared, Senadole.

IV. cona obsega:
območja naselij v regijskem parku Škocjanske jame in

območja ostalih naselij, ki niso zajeta v prvih treh območjih.

3. člen

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zem-
ljišča na območju Občine Divača za III. stopnjo opremljeno-
sti znašajo 13.400 SIT/m2 koristne stanovanjske površine:

– stroški za naprave individualne komunalne rabe 7.030
SIT/m2

– stroški za objekte in naprave kolektivne rabe 6.370
SIT/m2 na dan 1. 1. 1996.

4. člen

Tako določena povprečna gradbena cena, cena za
stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega ureja-
nja stavbnih zemljišč se mesečno revalorizirajo na osnovi
povprečnega indeksa za stanovanjsko gradnjo, ki ga me-
sečno objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM
Ljubljana.

5. člen

Z začetkom veljave tega odloka preneha veljati odlok o
povprečni gradbeni ceni stanovanj in stanovanjskih hiš, pov-
prečnih stroških komunalnega opremljanja zemljišč in vred-
nosti stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana za leto
1995.

6. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 283/96
Divača, dne 21. novembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Divača
Drago Škamperle l. r.

3840.

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) daje Občinska
volilna komisija občine Divača

P O R O Č I L O
o izidu naknadnih volitev v svete krajevnih skupnosti na

območju Občine Divača na naknadnih volitvah dne
10. 11. 1996

I. Volilna udeležba na volitvah v svete krajevnih skup-
nosti v Občini Divača

Število volilnih upravičencev v občini je 377, glasova-
lo je 287 to je 76,1%

1. Krajevna skupnost Divača
volilnih upravičencev je 248, glasovalo 215 to je 86,7%.

2. Krajevna skupnost Misliče

volilnih upravičencev je 129, glasovalo 78 to je 60,5%.

II. v svete krajevnih skupnosti so bili izvoljeni nasledn-
ji kandidati:

1. Krajevna skupnost Divača

Volilna enota 2/3

1. FLORIJAN KORENČ, roj. 18. 5. 1938, Dolnje Le-
žeče 49, 6215 Divača,

Volilna enota 2/4

1. IVAN BERNETIČ, roj. 23. 5. 1940, Gradišče 1,
6215 Divača

Volilna enota 2/5

1. DRAGO POŽRL, roj. 21. 8. 1965, Brežec 10, 6215
Divača,

Volilna enota 2/7

1. BRUNO IVANČIČ, roj. 13. 4. 1934, Naklo 2/A,
6215 Divača.

2. Krajevna skupnost Misliče

Volilna enota 3

1. BRANKO BREZOVEC, roj. 11. 1. 1964, Vatovlje
10, 6217 Vremski britof,

2. MIRKO KLUN, roj. 15. 2. 1959, Vareje 13, 6217
Vremski britof,

3. DARKO DROŽINA, roj. 19. 1. 1957, Misliče 20,
6217 Vremski britof,

4. ZDRAVKO VATOVEC, roj. 30. 10. 1958, Vatovlje
1, 6217 Vremski britof,

5. BOGDAN ŠTOK, roj. 14. 7. 1972, Vareje 5, 6217
Vremski britof,

6. MARIJAN KLJUN, roj. 9. 3. 1965, Misliče 7, 6217
Vremski britof,

7. ROBERT CERGOLJ, roj. 11. 9. 1970, Misliče 25,
6217 Vremski britof.

Divača, dne 11. novembra 1996.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Divača
Franc Rojko, dipl. jur. l. r.

3841.

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) daje Občinska
volilna komisija občine Divača

P O R O Č I L O
o izidu posvetovalnega referenduma o postavitvi

meteorološkega radarja na Slatni na območju KS
Senožeče dne 10. 11. 1996

I. volilna udeležba na referendumu v Krajevni skupnos-
ti Senožeče

Število volilnih upravičencev v Krajevni skupnosti
Senožeče 792

Glasovalo je 676 to je 85,35%.
Število neveljavnih glasovnic – 18 to je 2,66%.
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Število glasovnic ZA  – 102 to je 15,09%.
Število glasovnic PROTI – 556 to je 82,25%.
1. Volišče št. 4 – Senožeče
Volilnih upravičencev  – 587.
Glasovalo je 491 to je 83,65%.
Število neveljavnih glasovnic – 15 to je 3,05%.
Število glasovnic ZA  – 67 to je 13,65%.
Število glasovnic PROTI – 409 to je 83,30%.
2. Volišče št. 5 – Dolenja vas
Volilnih upravičencev  – 205.
GLASOVALO 185 to je 90,24%.
Število neveljavnih glasovnic – 3 to je 1,62%.
Število glasovnic ZA  – 35 to je 18,92%.
Število glasovnic PROTI – 147 to je 79,46%.

Divača, dne 11. novembra 1996.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Divača
Franc Rojko, dipl. jur. l. r.

DOBREPOLJE

3842.

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list SRS, št. 18/84, 15/89), 2. in 6. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in na podlagi 37. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/
84, 57/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter 16. in 90.
člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) je
Občinski svet občine Dobrepolje sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev

prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Dobrepolje za obdobje 1996–2000,

sprejetega 1986. in dopolnjenega 1987., 1989., 1990.,
1993. in 1994. leta

1. člen

Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Ob-
čine Dobrepolje za območje celotne Občine Dobrepolje.

2. člen

Osnutek sprememb in dopolnitev bo javno razgrnjen v
prostorih Občine Dobrepolje, Videm 35 in na sedežu bivše
KS Struge, Lipa 16.

Razgrnitev bo trajala 30 dni in se začne 9. decembra
1996.

3. člen

Pripombe in predloge k osnutku sprememb in dopolni-
tev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega pla-
na Občine Dobrepolje lahko zainteresirane pravne in fizične
osebe podajo v času javne razgrnitve pisno na sedež Občine
Dobrepolje.

V času javne razgrnitve bo na sedežu občine, Videm
35, javna razprava – datum bo objavljen naknadno.

4. člen

Ta sklep začne veljati z objavo v Uradnem listu Repub-
like Slovenije.

Št. 352-2/96
Dobrepolje, dne 26. novembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje

Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

3843.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 3., 5. in 10. člena zakona o cenah
(Uradni list RS, št. 1/91), 1. člena uredbe o prenosu pristoj-
nost za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in
posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št.
15/93), predpisov s področja otroškega varstva (samouprav-
ni sporazum o uresničevanju socialnovarstvenih pravic –
Uradni list SRS, št. 27/89), 9. in 16. člen statuta Občine
Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95), je Občinski svet obči-
ne Dobrepolje na 25. seji dne 26. 11. 1996 sprejel

 S K L E P
o določitvi najvišjih cen vzgojnovarstvenih storitev

v vzgojnovarstveni enoti “Ciciban Kompolje”
v Kompoljah

 1. člen

Kot najvišjo ceno vzgojnovarstvenih storitev v vzgoj-
novarstveni enoti “Ciciban Kompolje” se od 1. 9. 1996 do-
loči:

 – dejavnost vzgoje in varstva otrok od 2 do 7 let
31.695,20 SIT,

 – dejavnost priprave otrok na vstop v OŠ 6.605 SIT.

 2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 1996
dalje.

Št. 382-1/96
Dobrepolje, dne 26. novembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje

Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

3844.

Na podlagi 12. in 25. člena zakona o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list
SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 20., 21. in
34. člena odloka o pokopališkem redu na območju Občine
Dobrepolje (Uradni list RS, št. 36/96) ter 9. in 16. člena statuta
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Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet
občine Dobrepolje na 25. seji z dne 26. 11. 1996 sprejel

P R A V I L N I K
o ureditvi pokopališč in o merilih za oblikovanje cen za

najem grobov in drugih pokopaliških uslug

1. člen

Ta pravilnik določa merila za oblikovanje cen za upora-
bo pokopaliških pripomočkov za izvajanje pogrebnih stori-
tev, za vzdrževanje pokopališkega prostora in objektov ter
za izvajanje ureditvenih in širitvenih del na pokopališčih.

Merila veljajo za vsa pokopališča na območju Občine
Dobrepolje.

Merila predstavljajo upravljalcu pokopališča osnovo za
izdelavo cenika za izvajanje dejavnosti iz prvega odstavka
tega člena.

2. člen

Upravljalec pokopališča nudi v uporabo naslednje po-
kopališke pripomočke oziroma objekte:

– uporabo obstoječe mrtvašnice za hrambo orodja in
drugih pripomočkov,

– uporabo zaščite za sosednje grobove ob izkopu
groba,

– uporabo orodja za normalen izkop groba,
– uporabo pogrebnega vozička,
– uporabo vozička za prevoz vencev in cvetja.

3. člen

Upravljalec pokopališča je dolžan izvajati vzdrževanje
pokopališkega prostora in urejati pokopališki prostor in pro-
stor za odlaganje pokopaliških odpadkov.

4. člen

Upravljalec pokopališča je dolžan skrbeti za pokopa-
liški prostor do te mere, da se v prostoru nemoteno odvija
pokopališka in pogrebna dejavnost. Upravljalec pokopališča
je dolžan skrbeti tudi za širitev pokopališča ali iskanje nove
lokacije ko se ugotovi, da bo obstoječe pokopališče v bližnji
bodočnosti zapolnjeno.

5. člen

Nudenje pokopaliških objektov in pripomočkov nave-
denih v 2., 3. in 4. členu tega pravilnika upravljalec zaraču-
nava po veljavnem ceniku.

6. člen

Stroški uporabe pripomočkov iz 2. člena tega pravilni-
ka, so zajeti v ceni najemnine grobov.

7. člen

Izvajanje storitev iz 3. člena tega pravilnika opravlja
upravljalec pokopališča skozi vse leto. Sredstva zaračunava
najemnikom grobov v enkratnem znesku, enkrat letno in so
sestavni del najemnine grobov. Sredstva se uporabijo za
urejanje in vzdrževanje pokopališkega prostora z neposred-
no okolico.

Letna najemnina grobov se zaračunava najemnikom po
veljavnem ceniku in je različna za različno vrsto grobov:

– enojni grob,
– dvojni grob,
– trojni grob,

– otroški grob,
– žarni grob.
Sredstva se zaračunavajo po veljavnem ceniku v en-

kratnem znesku enkrat letno in so sestavni del letne najemni-
ne grobov.

8. člen

Ob prvem pokopu (nov grob) upravljalec najemniku
zaračuna “pokopališko pristojbino” v enkratnem znesku.
Sredstva upravljalec pokopališča uporabi v investicijske na-
mene (širitve pokopališča, obnove, nove lokacije). Pokopa-
liška pristojbina je različna za različno vrsto grobov:

– enojni grob,
– dvojni grob,
– trojni grob,
– žarni grob.
V letu, v katerem najemnik plača pokopališko pristojbi-

no, se najemnina groba ne obračuna.

9. člen

Cenik, na podlagi meril navedenih v tem pravilniku, je
dolžan izdelati upravljalec pokopališča, sprejme pa ga Ob-
činski svet občine Dobrepolje.

10. člen

Upravljalec pokopališča je dolžan ob vsaki spremembi
objavljati cenik, na krajevno običajen način.

11. člen

Pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Občinski svet
občine Dobrepolje, objavi pa se v Uradnem listu RS.

Št. 353-7/96
Dobrepolje, dne 26. novembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje

Brane Brodnik dipl. inž. l. r.

DOL PRI LJUBLJANI

3845.

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 65/95, 73/95, 9/96 in 14/96) je Občinski svet
občine Dol pri Ljubljani na seji dne 22. marca 1995 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1

Parcelna št. 516/2 – pot v izmeri 339 m2, vpisana v
seznamu III, k.o. Podgora se izvzame iz javnega dobra, sedaj
družbena lastnina v splošni rabi in se kot družbena lastnina
vpiše v drugi vložek iste k.o. z imetnikom pravice uporabe
Občine Dol pri Ljubljani.

2

Za izvedbo tega sklepa v zemljiški knjigi se pooblasti
Zil INŽENIRING d.d., Ljubljana, Kersnikova 10 na stroške
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OMV Istra, trgovina z nafto in naftnimi derivati d.o.o., Ko-
per, Ferrarska 7.

3

Po vpisu parc. št. 516/2 v zemljiško knjigo kot družbe-
na lasntina, Občina Dol pri Ljubljani z OMV Istra – trgovina
z nafto in naftnimi derivati d.o.o., Koper sklene ustrezno
pogodbo o prenosu nepremičnine parc. št. 516/2 – pot in
zagotoviti nadomestne poti, kot je predvidena z lokacijskim
dovoljenjem št. 351-765/95-4/2-3 z dne 11. 3. 1996, ki jo je
izdala Upravna enota Ljubljana – izpostava Bežigrad.

4

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v
Ljubljani.

Dol pri Ljubljani, dne 25. novembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

GORENJA VAS – POLJANE

3846.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona
o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 34. člena
statuta KS Poljane, sklepa zbora krajanov vasi Žabja vas z
dne 3. 5. 1996, sklepa o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka (Uradni list RS, št. 57/96) in izida referendu-
ma z dne 17. 11. 1996 objavljamo

S K L E P
o uvedbi samoprispevka

1. člen

Na podlagi rezultatov referenduma z dne 17. 10. 1996
se uvede samoprispevek v delu KS Poljane, naselje Žabja
vas (vse hišne številke razen 8, 9 in 10).

2. člen

Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za ob-
novo vodovoda v Žabji vasi v dolžini 550 m.

3. člen

Samoprispevek se uvede za obdobje 5 mesecev, to je od
1. 12. 1996 do 30. 4. 1997.

4. člen

Za realizacijo referendumskega programa je potrebno
zbrati 3 mio SIT, od tega zneska bo iz samoprispevka zago-
tovljeno 720.000 SIT, preostali del pa bo KS zbrala s takso
uporabnikov za priklop na javni vodovod ter s sredstvi širše
družbene skupnosti.

5. člen

Samoprispevek bodo plačevala gospodinjstva, ki imajo
stalno bivališče v delu KS; za katerega je razpisan referen-

dum in lastniki stanovanjskih hiš Žabja vas št. 3 in 6 ter
počitniških hiš (Derlink Mirko in Plestenjak Igor), ki tukaj
nimajo stalnega bivališča, in sicer vsak po 80.000 SIT v
petih enakih mesečnih obrokih z rokom plačila do konca
meseca za tekoči mesec.

6. člen

Vsem zavezancem iz 6. člena  tega sklepa obračunava
in odteguje samoprispevek na osnovi izstavljenih položnic
računovodska služba KS Poljane.

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem
žiro računu št. 51510-842-027-82336.

7. člen

Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v ro-
ku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamud-
nimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo
opravljena v skladu z zakonom o davkih občanov preko
davkoizterjevalca.

8. člen

Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet
KS Poljane in gradbeni odbor za obnovo vodovoda. Gradbe-
ni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financi-
rajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan po kon-
čanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov
tega območja o višini in porabi teh sredstev.

9. člen

Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno,
se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, št. 35/85).

10. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.

Predsednik sveta KS
Poljane

Anton Krek l. r.

3847.

Na podlagi 8. člena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in sklepa o razpisu
referenduma za uvedbo samoprispevka za območje dela KS
Poljane (Uradni list RS, št. 57/96) daje volilna komisija

P O R O Č I L O
o izidu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka v delu KS Poljane (naselje Žabja vas –
vse hišne št. razen 8, 9 in 10), ki je bil izveden 17. 11. 1996

1. Volilna komisija je na podlagi pregleda glasovnih
spisov in zapisnika, ki ga je predložil volilni odbor, ugotovi-
la, da je postopek za uvedbo referenduma izveden v skladu z
zakonom in da ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na
izid glasovanja.

2. Izid glasovanja je naslednji:
– v volilnem imeniku je bilo vpisanih 17 volilnih upra-

vičencev,
– na referendumu jih je glasovalo 12 ali 70,6%,
– ZA uvedbo samoprispevka jih je glasovalo 12

ali 100%,
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– PROTI uvedbi samoprispevka pa 0 ali 0%,
– neveljavnih glasovnic ni bilo.
4. Volilna komisija ugotavlja, da je referendum za uved-

bo samoprispevka v delu KS Poljane (naselje Žabja vas)
izglasovan, ker se je zanj izreklo 100% volilnih upravičen-
cev.

Predsednica volilne komisije
Majda Debeljak l. r.

GROSUPLJE

3848.

Na podlagi 16. člena zakona o razvoju malega gospo-
darstva (Uradni list RS, št. 18/91-I) in 16. člena statuta
Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95), 18. člena
statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) in 17.
člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine
Ivančna Gorica, št. 1/95) so Občinski sveti občine Dobrepo-
lje na 24. seji, dne 9. 10. 1996, Občine Grosuplje na 20. seji,
dne 23. 10. 1996 in Občine Ivančna Gorica na 20. seji, dne
23. 7. 1996 sprejeli

O D L O K
o ustanovitvi Medobčinskega sklada za razvoj malega

gospodarstva Občin Dobrepolje, Grosuplje
in Ivančna Gorica

1. člen

Za pospeševanje malega gospodarstva na območju Ob-
čin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica se ustanovi
Medobčinski sklad za razvoj malega gospodarstva Občin
Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica (v nadaljevanju:
sklad).

2. člen

Sklad je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so
določene z zakonom, s tem odlokom in s statutom sklada.

Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.

Za obveznosti v pravnem prometu odgovarja sklad s
sredstvi, s katerimi razpolaga.

Sedež sklada je v Ivančni Gorici.

3. člen

Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo iz:
– proračunov Občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna

Gorica,
– drugih virov.

4. člen

Sklad lahko opravlja naslednje dejavnosti:

– sofinanciranje projektov malega gospodarstva,

– svetovanje pri ustanavljanju in preoblikovanju podje-
tij in samostojnih obratovalnic,

– svetovanje in priprava strokovnih podlag za odločitve
o vlaganju in sofinanciranje oziroma vlaganje kapitala v
donosne podjetniške programe,

– pripravljanje oziroma ocenjevanje podjetniških in dru-
gih razvojnih programov ter dajanje predlogov in mnenj,

– organiziranje in izvajanje izobraževanja na področju
podjetništva, obrti in privatizacije,

– delo na prenosu programov, tehnologij ter domačih in
tujih izkušenj na področju podjetništva in obrti,

– spremljanje izvajanja privatizacije podjetij,
– sofinanciranje poslovne infrastrukture (pospeševalni

centri, tehnološki park, obrtne, podjetniške in proste cone),
– vodenje baze tržnih in drugih informacij.
Sklad opravlja razne druge dejavnosti, ki dopolnjujejo

osnovno dejavnost in so predpisane z zakonom in statutom.

5. člen

Sklad upravlja upravni odbor. Upravni odbor ima šest
članov in sicer po dva iz vsake občine, ki jih za dobo štirih
let imenujejo in razrešujejo Občinski sveti občin Dobrepolje,
Grosuplje in Ivančna Gorica. Eden od članov upravnega
odbora iz vsake občine je samostojni podjetnik, posameznik,
lastnik ali solastnik podjetja.

6. člen

Občinski sveti občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna
Gorica dajejo soglasje k finančnemu načrtu, zaključnemu
računu, statutu, delovnemu programu sklada in pravilniku za
dodeljevanje sredstev za razvoj malega gospodarstva ter
obravnavajo letna poročila o poslovanju in rezultatih dela
sklada.

7. člen

Upravni odbor:
– sprejema statut sklada,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– sprejema delovni program,
– sprejema naložbeno politiko,
– dodeljuje sredstva za projekte malega gospodarstva,
– sprejema odločitve in ukrepe o vračilu sredstev, če

niso bila porabljena v skladu z merili in pogoji za dodeljeva-
nje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva,

– pripravlja najmanj enkrat letno poročilo o poslovanju
in rezultatih dela sklada,

– opravlja druge naloge v skladu s statutom sklada.

8. člen

Upravni odbor imenuje izmed svojih članov predsedni-
ka s tem, da je vsako mandantno leto imenovan izmed članov
ene izmed občin, začenši z občino Dobrepolje in sicer na
predlog Občinskega sveta posamezne občine.

9. člen

Predsednik upravnega odbora ima naslednje naloge:
– organizira delo sklada,
– zastopa in predstavlja sklad,
– sklicuje seje upravnega odbora,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, odlokom

in statutom.

10. člen

Nadzor nad poslovanjem sklada opravlja nadzorni od-
bor, ki ima tri člane. V nadzorni odbor imenujejo po enega
člana Občinski sveti občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna
Gorica.

11. člen

Statut sklada določa:
– organizacijo in način poslovanja sklada,
– druga vprašanja v zvezi s poslovanjem sklada.
Sklad sprejme statut v 60 dneh po sprejemu odloka.
Statut sklada začne veljati, ko dajo nanj soglasje občin-

ski sveti vseh treh občin.
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12. člen

Strokovna, finančna in administrativno tehnična opra-
vila za sklad opravlja županstvo Občine Ivančna Gorica ali
druga ustrezno usposobljena organizacija.

Vrste in obseg nalog, ki jih opravlja za sklad županstvo
Občine Ivančna Gorica ali druga ustrezno usposobljena or-
ganizacija, se določijo s sporazumom med župani Občin
Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica ter upravnim odbo-
rom sklada. S tem sporazumom se določijo tudi osnove in
merila za zagotavljanje sredstev za delo in druge medsebojne
pravice, obveznosti in odgovornosti.

13. člen

Sklad prevzame vse pravice in dolžnosti ter premoženje
sklada za razvoj malega gospodarstva v Občini Grosuplje.

14. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi sklada za razvoj malega gospodarstva v Občini
Grosuplje (Uradni list RS, št. 62/93 in 61/94).

15. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v urad-
nih glasilih Občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica.

Št. 313-2/96
Dobrepolje, dne 9. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje

Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

Št. 313-1/96
Grosuplje, dne 23. oktobra 1996.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

Št 313-6/96
Ivančna Gorica, dne 23. julija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ivančna Gorica
mag. Jurij Gorišek, dipl. ek. l. r.

3849.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odločba
US, U-I.-47/-12, 38/96 in 43/96 – odločba US, št. U-I.-266/6)
in 24. ter 43. člena statuta Krajevne skupnosti Višnja Gora, je
Svet krajevne skupnosti Višnja Gora na 11. seji dne 19. 11.
1996 sprejel

S K L E P
o uvedbi posebnega samoprispevka za del območja
Krajevne skupnosti Višnja Gora, za financiranje

modernizacije krajevnih cest Višnja Gora–Spodnje
Brezovo, Gorenje Brezovo–Vrh pri Višnji Gori in del

Turnherjeve ulice v Višnji Gori

1. člen

Uvede se posebni samoprispevek za financiranje mo-
dernizacije krajevnih cest Višnja Gora–Spodnje Brezovo,
Gorenje Brezovo–Vrh pri Višnji Gori in del Turnherjeve
ulice v Višnji Gori.

2. člen

Posebni samoprispevek se uvede za zavezance iz ob-
močij vasi: Spodnje Brezovo (delno), Gorenje Brezovo, Vrh
pri Višnji Gori (delno) in Turnherjeva ulica v Višnji Gori
(delno).

3. člen

Posebni samoprispevek bodo plačali posamezniki, ki
so v 7. členu tega sklepa poimensko navedeni.

4. člen

Posamenik plača posebni samoprispevek v višini, ki je
naveden v 7. členu tega sklepa in je bil dogovorjen ter
izglasovan med udeleženci referenduma. Znesek, ki je izra-
žen v DEM, se plača v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila posebnega samopris-
pevka.

5. člen

Posebnega samoprispevka ne plačujejo tisti, ki so svojo
obveznost že poravnali.

6. člen

Zavezanci posebnega samprispevka lahko svojo obvez-
nost poravnajo v dveh obrokih. Prvi del plačila zapade v
plačilo 30. 11. 1996, drugi del pa 16. 12. 1996.

7. člen

Posebni samoprispevek plačajo občani, ki so navedeni
v naslednjem seznamu:

8. člen

Zavezancu se plačani zneski posebnega samoprispevka
odštejejo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohod-
nini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 in 7/95).
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9. člen

Sredstva posebnega samoprispevka se nakazujejo na
žiro račun Krajevne skupnosti Višnja Gora, št. 50130-645-
000-0066003 ali plačajo na blagajni Krajevne skupnosti Viš-
nja Gora.

10. člen

Sredstva zbrana s posebnim samoprispevkom so strogo
namenska in se uporabljajo izključno za namene iz 1. člena
tega sklepa.

11. člen

S sredstvi posebnega samoprispevka razpolaga Svet
krajevne skupnosti Višnja Gora, ki je odgovoren za zbiranje
sredstev, za nadzor nad zbiranjem in njihovo porabo in izva-
janje del. Ta je dolžan po zaključku del poročati zavezancem
na zboru občanov o uporabi s posebnim samoprispevkom
zbranih sredstev.

12. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 701
Višnja Gora, dne 19. novembra 1996.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Višnja Gora
Matjaž Zupančič, dipl. inž. l. r.

3850.

P O R O Č I L O
volilne komisije Krajevne skupnosti Višnja Gora o izidu
glasovanja na referendumu dne 17. 11. 1996 za uvedbo

posebnega samoprispevka za del območja Krajevne
skupnosti Višnja Gora, za financiranje modernizacije
krajevnih cest Višnja Gora–Spodnje Brezovo, Gorenje
Brezovo–Vrh pri Višnji Gori in del Turnherjeve ulice

v Višnji Gori

Na območju Krajevne skupnosti Višnja Gora so bili na
referendumu dne 17. 11. 1996, ki je bil razpisan s sklepom o
razpisu referenduma o uvedbi posebnega samoprispevka za
vasi: Spodnje Brezovo (delno), Gorenje Brezovo, Vrh pri
Višnji Gori (delno) in del Turnherjeve ulice v Višnji Gori,
ugotovljeni naslednji volilni rezultati:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 28 volilnih upravi-
čencev,

2. na referendumu je glasovalo 28 volilcev,

3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 27 volilcev,

4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasoval 1 volilec,

5. neveljavnih glasovnic ni bilo.

Volilna komisija ugotavlja, da je bil referendum za
uvedbo posebnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Viš-
nja Gora izglasovan, saj je zanj glasovalo 27 volilcev.

Predsednik
Volilne komisije KS Višnja Gora

Jurij Groznik l. r.

IVANČNA GORICA

3851.

Na podlagi tretjega odstavka 22. člena in 37. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 18.
člena zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88,
8/89, Uradni list RS, št. 48/90, 8/91 – prečiščeno besedilo in
7/93) ter druge alinee drugega odstavka 17. člena statuta
Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Go-
rica, št. 1/95) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 22.
seji dne 15. 11. 1996 sprejel

O D L O K
o davku od premoženja v Občini Ivančna Gorica

1. člen

Davek od premoženja je iz 2. in 3. točke 14. člena
izračunan na podlagi 17. in 23. člena zakona o davkih obča-
nov (Uradni list RS, št. 8/91 – prečiščeno besedilo in št.
7/93) se poveča dvakrat.

2. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997
dalje.

Št. 416-2/96
Ivančna Gorica, dne 15. novembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ivančna Gorica
mag. Jurij Gorišek l. r.

JURŠINCI

3852.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS, št. 18/94) in 12. člena statuta Občine Juršinci (Uradni
vestnik Občin Ormož in Ptuj) je Občinski svet občine Juršin-
ci na seji dne 25. 11. 1996 sprejel

O D L O K
o izdajateljstvu javnega glasila “Novice”

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ustanavlja javno glasilo “Novice” in
ureja izdajateljstvo javnega glasila ter objavljanje predpisov
Občine Juršinci v uradnem glasilu občine.

2. člen

Občina Juršinci je izdajatelj javnega glasila “Novice”.

3. člen

Sedež uredništva je v Juršincih, Juršinci 3/b.
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4. člen

Glasilo ima žig okrogle oblike premera 25 mm z bese-
dilom:

“Novice, glasilo Občine Juršinci”.

5. člen

Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.

6. člen

Glasilo izhaja praviloma vsak tretji mesec. Lahko izide
tudi kot dvojna številka ali izredna številka.

Glasilo je namenjeno občanom Občine Juršinci.
Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva

v občini.

7. člen

Glasilo opravlja naloge osrednjega informatorja o delu
organov Občine Juršinci, občinske uprave, političnih strank,
ter življenja in dela občanov.

8. člen

Glasilo ima posebno prilogo Uradni vestnik Občine
Juršinci, v katerem se objavljajo predpisi in drugi akti Obči-
ne Juršinci, po sklepu uredništva pa tudi drugih občin.

II. PRAVICE IN ODGOVORNOSTI ODGOVORNEGA
UREDNIKA IN UREDNIŠTVA

9. člen

Glasilo ima odgovornega urednika, ki ga imenuje in
razrešuje Občinski svet občine Juršinci, na predlog komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Odgovorni urednik ureja in pripravlja besedila, oprav-
lja uredniško delo, sodeluje pri oblikovanju posamezne šte-
vilke ter opravlja druge naloge določene z zakonom o javnih
glasilih.

10. člen

Glasilo ima uredništvo, ki ga za štiriletno mandatno
obdobje imenuje občinski svet občine Juršinci na predlog
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Ured-
ništvo sestavljajo: Alojz Kaučič – župna, Simon Toplak-
predsednik občinskega sveta in Martin Žajdela – podžupan.

Občinski svet lahko uredništvo ali posameznega člana
uredništva razreši pred iztekom mandata na predlog skupine
najmanj treh članov občinskega sveta.

Uredništvo v skladu s programsko zasnovo glasila, ki
jo sprejme občinski svet, določa in izvaja uredniško politiko
ter vodi smotrno organizacijo dela.

Uredništvo dela na sejah, ki jih po potrebi, najmanj pa
pred izdajo vsake številke sklicuje in vodi odgovorni ured-
nik.

Uredništvo mora o svojem delu enkrat letno pisno po-
ročati Občinskemu svetu občine Juršinci.

11. člen

Za reševanje spornih vprašanj v zvezi z izvajanjem
programske zasnove in uredniške politike ter položajem od-
govornega urednika se oblikuje poravnalni odbor, v katerega
imenujeta izdajatelj in uredništvo po tri predstavnike, pred-
sedujočega imenujeta sporazumno.

Podrobnejši sestav poravnalnega odbora ter način reše-
vanja vprašanj, določi izdajatelj s posebnim aktom.

12. člen

Pravico do objavljanja v glasilu imajo organi občine
Juršinci, občinska uprava, politične stranke, društva, organi-
zacije in občani.

Uredništvo lahko odkloni objavo članka v primerih, če
članek ni v skladu s programsko zasnovo glasila in če krši
kodeks novinarske etike.

III. FINANCIRANJE IN IZVAJANJE STROKOVNIH
NALOG

13. člen

Za izvajanje tehničnih in organizacijskih opravil v zve-
zi z izdajanjem glasila, sklene župan na podlagi predloga
uredništva pogodbo z zunanjim izvajalcem.

14. člen

Viri financiranja glasila so naslednji:
– proračunska sredstva Občine Juršinci,
– prihodki od reklam in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sred-

stev.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

Prva številka “Novice” mora biti izdana v mesecu de-
cembru 1996. Občinski svet imenuje odgovornega urednika
in uredništvo v roku 30 dni po sprejemu tega odloka.

Do imenovanja odgovornega urednika se na predlog
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ime-
nuje v.d. odgovornega urednika, funkcijo uredništva pa
opravljajo Alojz Kaučič, Simon Toplak in Martin Žajdela.

16. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi javnega glasila Občin Ormož in Ptuj (Uradni
vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 3/65) na območju Občine
Juršinci.

17. člen

Ta odlok začne veljati po sprejetju in se objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 012/29/96
Jurišinci, dne 25. novembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Juršinci
Simon Toplak l. r.

KAMNIK

3853.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 39/95), 36. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varst-
vu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 21. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 in 9/96), 3. in 4. člena
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odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik
(Uradni list RS, št. 47/94 in 47/95) je občinski svet na 19.
seji dne 30. 10. 1996 sprejel

O D L O K
o pogojih, postopkih in merilih za dajanje koncesij na

področju opravljanja gospodarske javne službe
“dimnikarstvo”

1. člen

Obvezna lokalna gospodarska javna služba “dimni-
karstvo” obsega pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje ku-
rilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva in
preprečevanja pretiranega onesnaževanja zraka, protipožar-
ne in zdravstvene zaščite v obsegu, na način in ob pogosto-
sti, kot jo določajo državni predpisi in standardi za obravna-
vo dejavnosti in ta odlok (v nadaljnem besedilu: javna
služba).

2. člen

Javna služba nudi naslednje storitve:
1. strokovno pregledovanje kurilnih naprav, dimnih vo-

dov in prezračevalnih naprav v objektih zaradi preverjanja,
če so varne in v uporabnem stanju. Strokovno pregledovanje
je redno oziroma periodično, občasno ali prvo pred pridobi-
tvijo uporabnega dovoljenja;

Kurilne naprave na trda goriva, dimovodi in dimniki v
zasebnih gospodinjstvih se čistijo, razen na intervencijo, v
kurilni sezoni, vsaka dva meseca.

2. čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in prezrače-
valnih naprav med obratovanjem;

3. izžiganje katranskih oblog v dimnikih in dimniških
priključkih;

4. vodenje katastra kurilnih naprav, dimnih vodov in
prezračevalnih naprav, naprav za shranjevanje goriva, ki so
zavezane pregledovanju in čiščenju;

5. vodenje kontrolne knjige pregledovanja in čiščenja
naprav iz prejšnje točke;

6. zagotavljanje ustreznega ravnanja z odpadki, ki vse-
bujejo nevarne snovi, zbranimi pri opravljanju javne službe;

7. druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni pred-
pis.

3. člen

Koncedent po tem odloku je Občina Kamnik (v nadalj-
njem besedilu: občina).

4. člen

Uporabniki storitev javne službe so lastniki oziroma
uporabniki (najemniki, zakupniki in podobno) kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov na območju občine.

Uporaba storitev javne službe je v obsegu, ki ga določa
ta odlok, za uporabnike obvezna.

5. člen

Javno službo opravlja praviloma en koncesionar, ki ima
na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju ob-
čine:

1. izključno pravico opravljati javno službo, razen v
primerih, ko je z zakonom ali s predpisi, sprejetimi na podla-
gi zakona, posamezno opravilo naloženo drugi osebi;

2. dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano in
kvalitetno opravljanje javne službe v skladu s predpisi v
interesu varstva zraka in požarne oziroma zdravstvene za-
ščite.

Izjemoma lahko v skladu z določili 40. člena javno
službo pod enakimi pogoji opravlja več koncesionarjev.

6. člen

Javno službo izvaja koncesionar ob uporabi delovnih
priprav in drugih sredstev, potrebnih za opravljanje javne
službe, ki so njegova last, oziroma ki jih sam najame ali
kakorkoli drugače priskrbi.

7. člen

Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpol-
njuje naslednje pogoje:

1. da je registriran za opravljanje dimnikarske dejavno-
sti;

2. da ima obrtno dovoljenje oziroma ugotovitveno od-
ločbo po 4. členu zakona o gospodarskih družbah;

3. da razpolaga z zadostnim številom strokovnih ka-
drov za učinkovito opravljanje vseh storitev po 2. členu tega
odloka na področju (območju), za katerega prosi za podeli-
tev koncesije;

4. da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delov-
nih priprav;

5. da razpolaga z ustreznimi poslovnimi prostori;
6. da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za

vodenje katastra javne službe;
7. da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo,

ki jo z opravljanjem javne službe lahko povzroči tretji osebi,
državi ali občini oziroma položiti ustrezno varščino;

8. da zagotavlja interventno izvajanje javne službe na
poziv uporabnikov ob vsakem času;

9. predložiti elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika
kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposob-
nosti vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in raz-
vojnega vidika;

10. se izkazati o svojem finančnem stanju;
11. da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje.
Pri pogojih iz tretje, četrte, pete in šeste alinee tega

člena koncendent lahko upošteva presojo Zbornice gospo-
darskih javnih služb in varstva okolja Slovenije o strokovni
usposobljenosti možnih koncesionarjev.

8. člen

Posamezne storitve iz 2. člena se opravljajo v rokih, na
način, pod pogoji in ob upoštevanju standardov, določenih z
veljavnimi državnimi predpisi.

Če državni predpisi ne določajo drugače, oziroma če
lokalni skupnosti dopustijo lastno opredelitev, velja na ob-
močju Občine Kamnik kot kurilna sezona obdobje od 15.
oktobra tekočega leta do 15. maja naslednjega leta.

S koncesijsko pogodbo se določi pogoje, ob katerih je
koncesionar dolžan interventno posredovati ob vsakem času.

9. člen

Uporabniki imajo v zvezi z javno službo naslednje
obveznosti:

– skrbeti za to, da so njihove naprave pregledane in
očiščene tako, kot zahtevajo predpisi;

– omogočiti izvajalcu javne službe (v nadaljevanju:
dimnikarju) neovirano opravljanje storitev javne službe;

– pripraviti dimnikarju ob neposrednem opravljanju sto-
ritev neoviran dostop do vseh prostorov in naprav, kjer se
opravljajo storitve javne službe;

– dovoliti dimnikarju prost dostop do kurilnih naprav,
pomožnih naprav, potrebnih za obratovanje kurilnih naprav
ter prezračevalnih naprav in naprav za dovod zgorevalnega
zraka ter mu omogočiti vpogled v načrte naprav in v načrte
zgradbe, v kateri so nameščene;

– za nove ali rekonstruirane naprave naročiti koncesio-
narju izdelavo strokovnega mnenja o njihovi primernosti in
poročila o opravljenih meritvah;
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– sporočiti koncesionarju vsako spremembo na napra-
vah, oziroma glede uporabljene vrste goriva ali časa obrato-
vanja, ki ima za posledico spremembo pri emisijah snovi v
zrak;

– nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje ka-
tastra javne službe in obveznih zbirk podatkov;

– redno plačevati storitve javne službe v skladu z ve-
ljavno tarifo.

Če uporabnik izvajalcu, ki ima namen opraviti dela v
okviru javne službe, ne dovoli vstopa v stanovanje ali svoje
poslovne prostore, mu ne omogoči neoviranega dostopa do
naprav ali mu ne omogoči vpogleda v obstoječe načrte, je
koncesionar o tem dolžan nemudoma obvestiti pristojno inš-
pekcijo ali koncedenta.

10. člen

Uporabnik ima posebno pravico:
– kadarkoli zahtevati pregled in čiščenje svojih naprav,

ki so predmet storitev javne službe;
– zahtevati in pridobiti možnost vpogleda v kataster

javne službe oziroma v zbirke podatkov, ki jih vodi konce-
sionar in ki se nanašajo nanj.

Koncesionar je dolžan opraviti storitve iz prve alinee v
razumnem roku.

11. člen

Koncesionar je dolžan zagotavljati interventno izvaja-
nje javne službe na poziv uporabnikov ob vsakem času.

12. člen

Kataster iz 2. člena vsebuje podatke, in sicer:
– katere in koliko je aktivnih dimniških tuljav;
– katere in koliko je rezervnih dimniških tuljav;
– katere in koliko dimniških tuljav in dimnikov je zapr-

tih;
– katere vrste goriv se uporablja za kurjenje kot primar-

no, katero kot sekundarno gorivo;
– kateri in koliko je zračnikov iz kurišč;
– kateri in koliko je navadnih zračnikov;
– koliko je naprav na umetno prezračevanje.
Kontrolna knjiga iz 2. člena vsebuje podatke, ki jih

določa državni predpis.
Kataster se vodi atributno in grafično v obliki računal-

niškega zapisa.
Kopijo ažuriranih podatkov koncesionar periodično,

vendar najmanj štirikrat letno izroča koncedentu, ob prene-
hanju veljavnosti koncesijske pogodbe pa mu jih izroči v
celoti.

Za vodenje katastra in zbirk podatkov je koncesionar
upravičen do zbiranja podatkov neposredno od fizičnih in
pravnih oseb.

Koncesionar je dolžan s katastrom oziroma z zbirkami
podatkov ravnati kot s podatki, za katere velja poslovna
tajnost in jih sme dajati na vpogled samo koncedentu oziro-
ma od njega pooblaščenim nadzornim organom in pristojnim
inšpektorjem. Posameznemu uporabniku koncesionar lahko
na njegovo zahtevo omogoči vpogled v podatke, ki se nana-
šajo nanj.

13. člen

Kataster mora biti voden ažurno, prvi koncesionar, ki
koncesijo pridobi na podlagi tega odloka, pa ga mora vzpo-
staviti:

– za kurilne naprave nad 50 KW moči ter ustrezne
dimnovodne naprave ter prezračevalne naprave – v šestih
mesecih po pričetku izvajanja javne službe;

– za ostale naprave – v štiriindvajsetih mesecih po pri-
četku izvajanja javne službe.

Za vzpostavitev katastra naprav iz druge alinee prvega
odstavka mora prvi koncesionar v enem mesecu po sklenitvi
koncesijske pogodbe predložiti koncedentu krajevno in ča-
sovno natančno opredeljen program.

14. člen

Za odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi in ki se zberejo
ob opravljanju javne službe, je koncesionar dolžan preveriti
ali uporabnik z njimi ravna na predpisan način.

Če uporabnik ni v stanju ravnati s takimi odpadki na
predpisan način, jih je dolžan prevzeti koncesionar ter z
njimi ustrezno ravnati. O takem primeru koncesionar obvesti
pristojno inšpekcijo.

15. člen

Pri uporabnikih koncesionar izvaja javno službo na
podlagi programa dela, s katerim zagotavlja sistematično
pregledovanje vseh naprav ter sistematično čiščenje med
obratovanjem tistih naprav, ki obratujejo.

Program dela za naslednje leto predloži koncesionar
koncedentu v potrditev do konca novembra tekočega leta.

O dnevu in približni uri izvajanja službe obvesti konce-
sionar uporabnika vsaj tri dni vnaprej z navadnim pismom
ali s pisnim obvestilom, objavljenim v prostorih večstano-
vanjske zgradbe na običajen način.

16. člen

Na poziv uporabnika ali na zahtevo pristojne inšpekcije
oziroma drugega pristojnega organa je koncesionar dolžan v
skladu z dogovorom z uporabnikom oziroma inšpekcijo ali
organom opraviti posamezna opravila iz 2. člena ne glede na
roke, ki jih določajo predpisi.

17. člen

Če dimnikar pri opravljanju javne službe ugotovi teh-
nične ali druge nepravilnosti na pregledani napravi oziroma
vodu oziroma ugotovi druge okoliščine, zaradi katerih je
ogrožena varnost pred požarom ali dana možnost zastrupitve
s plinom oziroma nedovoljenega onesnaževanja zraka, je
koncesionar dolžan na nepravilnost pisno opozoriti uporab-
nika, mu postaviti rok za odstranitev nepravilnosti ter se po
preteku tega roka prepričati o stanju.

Če uporabnik nepravilnosti ne odpravi, je koncesionar
o tem dolžan obvestiti pristojno inšpekcijo ter koncedenta.

18. člen

Za izvajanje dimnikarske službe pridobiva koncesionar
finančna sredstva iz cene za storitev dimnikarske službe, ki
jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev dimnikar-
ske službe.

Medsebojna razmerja med koncendentom in koncesio-
narjem, izhodiščna cena in pogoji za njeno spreminjanje se
določijo s koncesijsko pogodbo.

19. člen

Koncesionar izdaja uporabnikom račune tekoče po
opravljenih storitvah in v skladu z veljavno tarifo.

Izdajanje in izterjavo računov za storitve uporabnikom
koncesionar lahko organizira preko podizvajalca.

20. člen

Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije
do marca tekočega leta plačati koncendentu plačilo za kon-
cesijo v višini 3 odstotkov od prometa, ustvarjenega z izva-
janjem dimnikarske službe.
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Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna
Občine Kamnik in se uporabijo za razvoj lokalnih javnih
služb varstva okolja.

21. člen

Koncesionar mora v roku trideset dni po sklenitvi kon-
cesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:

– za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevest-
nim opravljanjem javne službe,

– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravlja-
njem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe upo-
rabnikom ali drugim osebam.

Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je za-
varovanje sklenjeno v korist Občine Kamnik.

Škoda iz prve alinee prvega odstavka obsega zlasti
stroške, ki nastanejo zaradi izbiranja novega izvajalca javne
službe, ali za pokrivanje izrednih stroškov nujnega inter-
ventnega zagotavljanja storitev javne službe, če pride do
prenehanja opravljanja javne službe po krivdi koncesionarja.

Namesto zavarovanja iz prvega odstavka koncesionar
lahko vplača koncedentu varščino v gotovini za iste namene,
katere izhodiščna višina se določi v koncesijski pogodbi in
tekoče prilagaja merilom za določanje višine zavarovanja iz
prvega odstavka.

22. člen

Koncesionar, ki poleg javne službe iz tega odloka oprav-
lja še druge dejavnosti, mora za to javno službo voditi loče-
no računovodstvo po določilih zakona, ki ureja gospodarske
družbe.

Koncesionar, ki javno službo opravlja tudi na območju
drugih lokalnih skupnosti, mora v okviru morebiti ločenega
računovodstva za potrebe javne službe posebej evidentirati
račune za storitve, opravljene na območju Občine Kamnik.

23. člen

Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske
pogodbe izvaja občinska uprava. Koncedent za posamezna
strokovna in druga opravila lahko pooblasti pristojno inš-
pekcijo ali strokovno službo, zavod oziroma drugo primerno
inšpekcijo.

24. člen

Osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana, mora
koncesionar omogočiti odrejeni nadzor, vstop v svoje po-
slovne prostore, pregled naprav ter omogočiti vpogled v
dokumentacijo, v kataster javne službe oziroma zbirke po-
datkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane podatke in
pojasnila.

Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan.

25. člen

Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napo-
vedjo, praviloma najmanj petnajst dni pred izvedbo. Nadzor
mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti
koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času
koncesionarja.

Koncedent lahko zaradi utemeljenih razlogov izvrši tu-
di nenapovedan nadzor v smislu prejšnjega člena.

O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta pred-
stavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov
pooblaščenec.

26. člen

Koncesionar mora na zahtevo koncedenta predložiti
poročila o stanju stvari, opravljenih in potrebnih delih, po-
trebnih investicijah in organizacijskih ukrepih, samoinicia-
tivno pa lahko tudi v vseh drugih primerih.

Koncesionar je dolžan do 31. marca tekočega leta poda-
ti za preteklo leto koncedentu letno poročilo o opravljenih
storitvah.

27. člen

Koncesionarja pridobi občina na podlagi javnega razpi-
sa, ki ga izda župan. Javni razpis se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Javni razpis vsebuje predvsem naslednje sestavine:

– podrobnejše pogoje za pridobitev koncesije v skladu
s tem odlokom;

– rok za prijavo na razpis in način prijave;

– dokumentacijo, ki jo mora vsebovati prijava;

– rok za izbiro koncesionarja;

– postopek v primeru, da se v določenem roku ne prija-
vi noben kandidat.

O izbiri koncesionarja izda, po predhodnem soglasju
občinskega sveta, odločbo občinska uprava.

Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pri-
tožba. O pritožbi odloča župan.

28. člen

Koncedent in koncesionar skleneta pisno koncesijsko
pogodbo. V imenu koncedenta pogodbo podpiše župan.

29. člen

Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, za dobo
5 let.

30. člen

Koncesijsko razmerje preneha s potekom roka, za kate-
rega je bilo sklenjeno, s sporazumnim razdrtjem ali z odvze-
mom.

Koncesijsko razmerje preneha tudi v primeru stečaja
pravne osebe, ki je imela koncesijo oziroma z izbrisom iz
ustreznega vpisnika ali registra fizične osebe, ki je imela
koncesijo.

31. člen

Koncesionar je dolžan koncedenta nemudoma obvestiti
o spremembi okoliščin, ki so bile pomembne za sklenitev
koncesijske pogodbe. Koncesionar je dolžan obvestiti kon-
cedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s spremembo
kapitalske strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku
ne stori, če je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta
ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz
koncesijske pogodbe, lahko koncedent koncesijo odvzame.

32. člen

Prenehanje koncesijske pogodbe, ne glede na razlog ali
način ne sme prizadeti pravic uporabnikov niti ogroziti var-
stva zraka ali povečati požarne ogroženosti. Zato koncedent
opravljanje javne službe do ponovne ureditve razmer v skla-
du s tem odlokom lahko prevzame v režijo s tem, da je
dotedanji koncesionar do ponovne ureditve razmer dolžan
koncedentu na njegovo zahtevo omogočiti uporabo svojih
delovnih priprav.
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Koncendent pred odločitvijo o odvzemu koncesije iz
prejšnjega odstavka lahko pridobi strokovno presojo Zborni-
ce gospodarskih javnih služb in varstva okolja Slovenije.

33. člen

Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo v
primeru hudih kršitev koncesijske pogodbe ali drugih po-
navljajočih se ali neodpravljenih koncesionarjevih kršitev.

Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi
utemeljevale odvzem, prišlo zaradi višje sile.

34. člen

Hude kršitve koncesijske pogodbe so:

– nepravočasen pričetek opravljanja javne službe glede
na rok, določen s koncesijsko pogodbo;

– ponavljajoče se neizpolnjevanje obveznosti iz 11. čle-
na tega odloka;

– ponavljajoče se nespoštovanje veljavnih tehničnih,
stroškovnih, organizacijskih, vzdrževalnih in drugih stan-
dardov in normativov za dejavnost;

– hudi in dokumentirani primeri neučinkovitega in ne-
popolnega ali nestrokovnega opravljanja javne službe, zara-
di česar pride do večje ogroženosti varnosti ljudi in premo-
ženja, ne glede na to ali so posledice nastopile ali ne;

– angažiranje podizvajalcev brez soglasja koncedenta;

– opustitev vodenja katastra;

– uporaba tarif, ki so drugačne od dogovorjenih s kon-
cesijsko pogodbo oziroma določenih s sklepom pristojnega
organa;

– zamuda pri plačilu nadomestila za obdobje, daljše od
45 dni po zapadlosti;

– drugi primeri kršitev, določeni s tem odlokom ali s
koncesijsko pogodbo.

35. člen

Druge kršitve koncesijske pogodbe, na podlagi katerih
je možen odvzem koncesije, so:

– občasno ali ponavljajoče se nespoštovanje veljavnih
tehničnih, strokovnih, organizacijskih, vzdrževalnih in dru-
gih standardov in normativov za dejavnost;

– opuščanje opravljanja javne službe na posameznih
območjih ali na posameznih pomembnejših objektih;

– nepopolno ali strokovno pomanjkljivo vodenje kata-
stra;

– zamude pri plačevanju nadomestila;

– drugi primeri, neposredno določeni s tem odlokom ali
s koncesijsko pogodbo.

Odvzem koncesije v primerih iz prvega odstavka je
možen, če je koncedent na konkretno kršitev koncesionarja
predhodno opozoril, mu postavil rok za odpravo morebitnih
posledic kršitve in mu pri tem zagrozil z odvzemom konce-
sije.

36. člen

Odvzem koncesije se izvede z upravno odločbo, ki jo
izda koncedent.

37. člen

Kot višja sila se smatrajo izredne nepredvidene oko-
liščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so
zunaj volje strank. Za višjo silo štejejo zlasti potresi, poplave
ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi obla-

sti, pri čemer pride do spremenjenih okoliščin ekonomskega
ali sistemskega značaja, pri katerih izvajanje javne službe ni
možno na celotnem območju ali na njenem delu na način, ki
ga predpisuje koncesijska pogodba.

Koncesionar je dolžan v pogojih višje sile nadaljevati z
opravljanjem javne službe, koncedent pa je dolžan koncesio-
narju na ustrezen način povrniti morebitne povečane stroške,
ki nastajajo v teh pogojih.

O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o iz-
vajanju javne službe v takih pogojih.

38. člen

Za škodo, ki jo zaradi izvajanja ali pri izvajanju javne
službe povzročijo koncesionarji ali pri njem zaposleni delav-
ci ali pogodbeni podizvajalci koncedentu, uporabnikom ali
tretjim osebam, je odgovoren koncesionar po pravilih, ki
urejajo odgovornost podjetij oziroma družb.

39. člen

Več subjektov, ki vsak zase izpolnjujejo pogoje za prido-
bitev koncesije, lahko na razpis poda eno – skupno prijavo, s
tem da je v tej prijavi naveden način delitve dela pri izvajanju
javne službe med posameznimi subjekti, sicer pod enakimi
pogoji, po območjih občine (območja določa odlok o določi-
tvi dimnikarskih območij, Uradni list SRS, št. 39/87). V pri-
meru, da je taka vloga izbrana kot najprimernejša, se z vsakim
od tako izbranih subjektov sklene posebna koncesijska po-
godba, vendar z zavezo vsakega od koncesionarjev, da bo v
primeru začasnega ali trajnega prenehanja opravljanja dejav-
nosti drugega ali drugih koncesionarjev in ne glede na razlog
takega prenehanja na zahtevo koncedenta prevzel njegove
oziroma njihove pravice in obveznosti do koncedenta in do
uporabnikov, oziroma do opravljanja javne službe, kar bo
urejeno z aneksom k njegovi koncesijski pogodbi.

40. člen

Koncesija ni prenosljiva, razen s predhodnim soglas-
jem koncedenta.

V izjemnih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo
lahko koncesionar ob izrecnem soglasju koncedenta sklene z
drugim usposobljenim izvajalcem dimnikarskih storitev po-
godbo o začasni vzajemni pomoči, v okviru katere lahko
podizvajalec opravlja posamezne storitve na območju obči-
ne.

Koncesionar mora v primeru delnega izvajanja javne
službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do kon-
cedenta in uporabnikov ter javnosti v zvezi s tem nastopati v
svojem imenu.

41. člen

S sklenitvijo koncesijskih(e) pogodb(e) prenehajo ve-
ljati sklepi Izvršnega sveta občine Kamnik o dodelitvi dim-
nikarskih območij posameznim izvajalcem.

42. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 35301-0001/96
Kamnik, dne 30. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik

Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.
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3854.

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS,
št. 38/81 in 29/86) ter 17. člena statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Kamnik
na 19. seji dne 30. 10. 1996 sprejel

O D L O K
o varstvu vodnih virov vodovodnih sistemov:

1. Platišnik I, II in III, zajetje Platišnik I in II in zajetje
Platišnik III

2. Sela – Rožično, zajetje Trobelno

3. Stara sela – Šmartno – Buč, zajetje Pogorelica

4. Češnjice, zajetje Šumščica

5. Markovo – Vir, zajetje Markovo

6. Soteska, zajetje ob grapi pod Pančurjem ob cesti na
Hrib in zajetje Soteska

7. Zgornji Tuhinj, dve stari zajetji in zajetje za Votlo
pečjo, zajetje Pri lovski koči in zajetje Pod Javorškom

8. Rakitovec, zajetje na izviru Nevljice

9. Gabrovica, zajetje na izviru Ajdovščice

10. Črna, zajetje na izviru Šumešca, zajetje izvira Umi-
valnik, zajetje za Črno

11. Gradišče, zajetje izvira Mlake v Kastavškem

12. Hruševka, zajetje Hruševka

13. Cirkuše – Vrhač, zajetje izvira Liplje

14. Motnik, zajetje pod Homom in zajetje Trenk

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Odlok določa varstvene pasove in ukrepe za zavarova-
nje vodnih zajetij za vodovodne sisteme:

1. Platišnik I, II in III, zajetje Platišnik I in II in zajetje
Platišnik III

2. Sela – Rožično, zajetje Trobelno

3. Stara sela – Šmartno – Buč, zajetje Pogorelica

4. Češnjice, zajetje Šumščica

5. Markovo – Vir, zajetje Markovo

6. Soteska, zajetje ob grapi pod Pančurjem ob cesti na
Hrib in zajetje Soteska

7. Zgornji Tuhinj, dve stari zajetji in zajetje za Votlo
pečjo, zajetje Pri lovski koči in zajetje Pod Javorškom

8. Rakitovec, zajetje na izviru Nevljice

9. Gabrovica, zajetje na izviru Ajdovščice

10. Črna, zajetje na izviru Šumešca, zajetje izvira Umi-
valnik, zajetje za Črno

11. Gradišče, zajetje izvira Mlake v Kastavškem

12. Hruševka, zajetje Hruševka

13. Cirkuše – Vrhač, zajetje izvira Liplje

14. Motnik, zajetje pod Homom in zajetje Trenk

2. člen

Varstveni pasovi virov pitne vode iz 1. člena obsegajo:
– najožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja

– cona 1
– ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja –

cona 2
– širši varstveni pas s higiensko tehničnim režimom

zavarovanja – cona 3.

3. člen

Za vsak poseg v varstveni pas vodnega vira morajo
investitorji pridobiti vodnogospodarsko soglasje oziroma
vodnogospodarsko dovoljenje.

4. člen

Najožji varstveni pas – cona 1 – obsega neposredno
okolico objekta za oskrbo s pitno vodo, kjer obstaja možnost
direktnega vpliva na količino in kakovost pitne vode.

1. Platišnik I, II in III

1.a) – Meja pasu ob zajetju Platišnik I in II je velikosti
10 x 20 m in se nahaja na parcelah št. 527/11 in 527/12 k.o.
Palovče.

1.b) – Meja pasu ob zajetju Platišnik III je velikosti 10
x 10 m in se nahaja na parceli 527/24 k.o. Palovče.

2. Sela – Rožično

– Meja pasu ob zajetju Trobelno je velikosti 10 x 10 m
in se nahaja na parceli št. 595 k.o. Znojile.

3. Stara sela–Šmartno–Buč

– Meja pasu ob zajetju Pogorelica je 10 x 10 m in se
nahaja na parcelah 402/3, 809 in 811 k.o. Zgornji Tuhinj.

4. Češnjice

– Meja pasu ob zajetju Šumščica je 20 x 20 m in se
nahaja na parcelah 609/1, 609/2, 615 in 1004 k.o. Hribi.

5. Markovo–Vir

– Meja pasu ob zajetju Markovo–Vir je 20 x 20 m in se
nahaja na parcelah 625 in 626/1 k.o. Podhruška.

6. Soteska

6.a) – Meja zajetja v grapi pod Pančurjem, ob cesti na
Hrib je 10 x 10 m in se nahaja na parcelah 442/2 in 442/14
k.o. Tučna.

6.b) – Meja zajetja Soteska je 10 x 10 m in se nahaja na
parceli 556/1 k.o. Nevlje.

7. Zgornji Tuhinj

7.a) – Meja pasu dveh starih zajetij in zajetja za Votlo
pečjo, za vsako, je 10 x 10 m in se nahaja na parcelah
520/37, 520/294 in 530/1 k.o. Zgornji Tuhinj.

7.b) – Meja pasu zajetja Pri lovski koči je 10 x 10 m in
se nahaja na parcelah 518/1 in 518/2 k.o. Zgornji Tuhinj.

7.c) – Meja pasu zajetja Pod Javorškom je 10 x 10 m in
se nahaja na parcelah 505, 506, 520/70, 520/88 in 520/232
k.o. Zgornji Tuhinj.

8. Rakitovec

– Meja pasu zajetja na izviru Nevljice je 10 x 10 m in se
nahaja na parcelah 422, 424/2 in 885 k.o. Rakitovec.

9. Gabrovica

– Meja pasu zajetja na izviru Ajdovščice je 10 x 10 m in
se nahaja na parcelah 600, 601 in 602 k.o. Rakitovec.

10. Črna

10.a) – Meja pasu zajetja na izviru Šumešca je 10 x 10
m in se nahaja na parcelah 639 in 640 k.o. Županje njive.

10.b) – Meja pasu zajetja izvira Umivalnik je 10 x 10 m
in se nahaja na parcela v h 545 in 546/1 k.o. Županje njive.

10.c) – Meja pasu zajetja za Črno je 10 x 10 m in se
nahaja na parcelah 580/1, 599 in 904 k.o. Županje njive.

11. Gradišče

– Meja pasu zajetja izvira Mlake v Kastavškem je 10 x
10 m in se nahaja na parceli 279 k.o. Zgornji Tuhinj.

12. Hruševka

– Meja pasu zajetja Hruševka je 10 x 10 m in se nahaja
na parcelah 551/1 in 748 k.o. Hruševka.
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13. Cirkuše–Vrhač

– Meja pasu zajetja izvira Liplje je 10 x 10 m in se
nahaja na parcelah 979/1, 979/2, 981/1, 981/2 in 996/8 k.o.
Hribi.

14. Motnik
14.a) – Meja pasu zajetja pod Homom je 10 x 10 m in se

nahaja na parceli 123/3 k.o. Motnik.
14.b) – Meja pasu zajetja Trenk je 10 x 10 m in se

nahaja na parcelah 365, 367, 368, 370, 378 in 379 k.o.
Motnik.

5. člen

Ožji varstveni pas – cona 2 – s strogim režimom zava-
rovanja, obsega območje, kjer je glede na sestavo zemljin in
nagib terena možno razmeroma hitro onesnaženje vodnega
vira. Območje je določeno tudi glede na čas pretakanja pod-
zemne vode in čistilno sposobnost sedimentov.

V to območje so zajete naslednje parcele:
1. Platišnik I, II in III, zajetje Platišnik I in II in zajetje

Platišnik III
k.o. Palovče: parc. št. del: 527/6, 527/7, 527/11, 527/12,

527/13, 527/19, 527/23, 527/24, 527/55, 527/62, 528, 529,
530, 531, 533, 535, 536, 537, 538, 542, 544/1, 544/2, 545,
548, 549, 846 in parc. št. 532, 534, 546, 547.

2. Sela–Rožično, zajetje Trobelno
k.o. Znojile: parc. št. 582, 583, del 595, del 753/2 in del

1093.
3. Stara sela–Šmartno–Buč, zajetje Pogorelica
k.o. Zgornji Tuhinj: parc. št.: 414/1, 414/2, 809, del

415 in del 933.
4. Češnjice, zajetje Šumščica
k.o. Hribi: parc. št. 500, 507, 508, 509, 510, 512, 513,

523, 524, 525, 609/1.
5. Markovo–Vir, zajetje Markovo
k.o. Podhruška: parc. št. 607, del 619-1, 620, 621, 622,

623, 624/1, 624/2, 624/4, del 625, del 626/1, 626/2, 626/4,
626/5, 634, del 636/1, 636/2, 636/3, 636/4, 637, 638, 639,
del 828, del 826.

6. Soteska, zajetje ob grapi pod Pančurjem ob cesti na
Hrib in zajetje Soteska

k.o. Tučna: parc. št. 444, 449/2, 450/2, 451/1, 451/2,
del 725-1.

k.o. Nevlje: parc. št. 553, 554, 557/1, 557/2.
7. Zgornji Tuhinj, dve stari zajetji in zajetje za Votlo

pečjo, zajetje Pri lovski koči in zajetje Pod Javorškom
k.o. Zgornji Tuhinj: parc. št. 520/16, 520/17, 520/18,

520/19, 520/20, 520/21, 520/22, 520/23, 520/24, 520/37,
520/38, 520/224, del 520/225, 520/226, 520/227, 520/228,
del 520/232, del 520/233, 520/293, 520/294, 520/297,
520/298, 529/1, 529/2, 530/1, 530/2, 531, 532, 533, 534.

k.o. Zgornji Tuhinj: parc. št. 513, 514, 515, 516, del
518/1, 520/92, del 520/95, del 520/246.

k.o. Zgornji Tuhinj. parc. št. del 505, del 506, 520/63,
520/64, 520/65, 520/66, 520/287, del 520/244.

8. Rakitovec, zajetje na izviru Nevljice
k.o. Rakitovec: parc. št. 412, 413, 414, 415, 416, 417,

420, 421, 422, 423, del 424/2, del 425, 457/3, 457/4, del
885.

9. Gabrovica, zajetje na izviru Ajdovščice
k.o. Rakitovec: parc. št. 591, 592, 583, 584, 588, 589,

590, 593, 597, 598, 599, del 600, 601, del 602, del 627,
628/1, del 802, del 863.

10. Črna, zajetje na izviru Šumešca, zajetje izvira Umi-
valnik, zajetje za Črno

k.o. Županje njive: parc. št. 626, 627, 634, 635, 636,
637, 638, del 639, del 640, del 888

k.o. Županje njive: parc. št. 545, 546/1.

k.o. Županje njive: parc. št. del 580/1, del 599, del 904.

11. Gradišče, zajetje izvira Mlake v Kastavškem

k.o. Zgornji Tuhinj: parc. št. del 279, del 496/15,
496/17, 496/18, 496/19, 496/20, 496/30, 496/33, 496/33,
496/34, 496/39, 496/40, del 496/41, 496/42, 496/43, 496/44,
del 496/45, del 496/46, 496/47, del 496/48, 496/56, 496/57,
496/58, 496/59, del 496/60.

12. Hruševka, zajetje Hruševka

k.o. Hruševka: parc. št. del 752, 753, 754, 755, 756/1,
757/1.

13. Cirkuše–Vrhač, zajetje izvira Liplje

k.o. Hribi: parc št. del 974/8, del 979/1,979/2, 980,
981/1, del 981/2, 986/1, 986/2.

14. Motnik, zajetje pod Homom in zajetje Trenk

k.o. Motnik: parc. št. 123/1, 123/2.

k.o. Motnik: parc. št. del 367, del 379, 380, del 381,
389, 390, 391/1, 391/2, 392, 393, 396.

6. člen

Širši varstveni pas – cona 3 – zajema območje, s katere-
ga se vrši površinsko ali podzemno odtekanje vode proti
zajetjem. Območje je omejeno s površinskimi razvodnicami,
litolastnimi mejami in prelomi oziroma so to skrajne točke
ozemlja, s katerega je še možen vpliv na kvaliteto vode v
zajetjih.

V to območje so zajete naslednje parcele:
1. Platišnik I, II in III, zajetje Platišnik I in II in zajetje

Platišnik III
k.o. Palovče: parc. št. del: 527/00, 527/11, 527/12,

527/13, 527/18, 527/19, 527/23, 527/24, 527/54, 527/55,
527/59, 528, 529, 530, 531, 533, 536, 537, 538, 539, 540,
542, 543, 544, 544/1, 544/2, 545, 545/1, 548, 549, 550,
550/1, 551, 552, 553, 604, 606, 607, 608, 839, 846 in parc.
št. 541.

2. Sela–Rožično, zajetje Trobelno
k.o. Znojile: parc. št. 580, 581, del 750, 751, 752/1,

752/2, 753/1, del 753/2, 753/8, 753/9, del 756, del 1093 in
del 1098.

3. Stara sela–Šmartno–Buč, zajetje Pogorelica
k.o. Zgornji Tuhinj: parc. št. del 415, 487, 488, 489, del

490, del 491, del 492, del 493, del 494, del 495, 790, 791,
792, 793, 794, del 804/12, 804/17, del 807, 808, del 932, del
1245/1.

4. Češnjice, zajetje Šumščica
k.o. Hribi: parc. št. 511, 514, 515, 516, 517, 518, 519,

520, 521, 522/1, 522/2, 526, 527, 528, 529, 530, 538, 539,
540, 542, 543, 545, 572, 1000/2, del 1002.

5. Markovo–Vir, zajetje Markovo
k.o. Podhruška: parc. št. 640, 641, 642/1, 642/3, del

826, del 828.
6. Soteska, zajetje ob grapi pod Pančurjem ob cesti na

Hrib in zajetje Soteska
k.o. Tučna: parc. št. 384, 385/1, 385/2, 402, 452, 453/2,

454/2, del 714/1.
k.o. Nevlje: parc. št. 553, 554, 557/1, 557/2.
7. Zgornji Tuhinj, dve stari zajetji in zajetje za Votlo

pečjo, zajetje Pri lovski koči in zajetje Pod Javorškom
k.o. Zgornji Tuhinj: parc. št. 520/16, 520/17, 520/18,

520/19, 520/20, 520/21, 520/22, 520/23, 520/24, 520/37,
520/38, 520/224, del 520/225, 520/226, 520/227, 520/228,
del 520/232, del 520/233, 520/293, 520/294, 520/297,
520/298, 529/1, 529/2, 530/1, 530/2, 531, 532, 533, 534.

k.o. Zgornji Tuhinj: parc. št. 513, 514, 515, 516, del
518/1, 520/92, del 520/95, del 520/246.

k.o. Zgornji Tuhinj. parc. št. del 505, del 506, 520/63,
520/64, 520/65, 520/66, 520/287, del 520/244.
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8. Rakitovec, zajetje na izviru Nevljice
k.o. Rakitovec: parc. št. 412, 413, 414, 415, 416, 417,

420, 421, 422, 423, del 424/2, del 425, 457/3, 457/4, del
885.

9. Gabrovica, zajetje na izviru Ajdovščice
k.o. Rakitovec: parc. št. 591, 592, 583, 584, 588, 589,

590, 593, 597, 598, 599, del 600, 601, del 602, del 627,
628/1, del 802, del 863.

10. Črna, zajetje na izviru Šumešca, zajetje izvira Umi-
valnik, zajetje za Črno

k.o. Županje njive: parc. št. 626, 627, 634, 635, 636,
637, 638, del 639, del 640, del 888.

k.o. Županje njive: parc. št. del 467, 471, 473/2, 474,
475/1, 478, 479, 480, 481, 482, del 485/1, 502, del 503, 516,
del 517, del 888, del 890.

k.o. Županje njive: parc. št. 653, 654, 655, 656, 657,
658, del 664/2, del 888, del 897, del 904.

11. Gradišče, zajetje izvira Mlake v Kastavškem
k.o. Zgornji Tuhinj: parc. št. del 279, del 496/15,

496/17, 496/18, 496/19, 496/20, 496/30, 496/33, 496/33,
496/34, 496/39, 496/40, del 496/41, 496/42, 496/43, 496/44,
del 496/45, del 496/46, 496/47, del 496/48, 496/56, 496/57,
496/58, 496/59, del 496/60.

12. Hruševka, zajetje Hruševka
k.o. Hruševka: parc. št. del 717/3, del 717/7, 719/4,

721/5, 721/6, 721/7, 721/8, 721/9, 721/13, 740/1.
13. Cirkuše–Vrhač, zajetje izvira Liplje
k.o. Hribi: parc. št. 968, 969, 970, 974/2, 974/5, 974/7,

del 974/8, del 974/10, 975/1, 975/2, 975/3.
14. Motnik, zajetje pod Homom in zajetje Trenk
k.o. Motnik: parc. št. del 114/1, 115, 116, 117/1, 117/2,

118, 119, 120, 121, 122, 160/4.
k.o. Motnik: parc. št. 290. 291. 292, 293, 294, 295, 305,

306, 307, 308, 309, 312, 395, 397.

7. člen

Meje varstvenih pasov vodnih virov so določene na
podlagi strokovnih podlag hidrogeoloških raziskav:

– Hidroconsultinga d.o.o. Dragomer v Loki 41, Drago-
mer 1351, Brezovica, številka elaborata Z-5/91 za vodovod-
ni sistem Platišnik I, II in III,

– Geološkega zavoda Ljubljana n.sol.o, št. eleborata
K-II.-30 d/c-3/564-6 za vse ostale vodovodne sisteme

in so vrisane v prostorskih katastrskih načrtih v merilu
1:5000, ki so na vpogled na Oddelku za okolje in prostor.

Kartografsko gradivo iz strokovnih podlag in seznam
parcelnih številk je sestavni del tega odloka.

II. NAJOŽJI VARSTVENI PAS Z NAJSTROŽJIM
REŽIMOM ZAVAROVANJA – CONA 1

8. člen

Najožji varstveni pas je namenjen zaščiti pitne vode in
objektov za oskrbo s pitno vodo.

V njem veljajo naslednja določila:
– prepovedan je vsak poseg v prostor,
– površina ja namenjena izključno objektom, ki služijo

za preskrbo z vodo,
– področje je potrebno ustrezno ograditi tako, da je

vstop možen samo zaposlenim,
– prepovedana je uporaba vseh gnojil in biocidov,
– upravljalec vodovoda mora biti praviloma lastnik

zemljišča ali pa mora imeti dolgoročno pogodbo najemne
služnostne pravice,

– prepovedana je sečnja gozda.

III. OŽJI VARSTVENI PAS S STROGIM REŽIMOM
ZAVAROVANJA – CONA 2

9. člen

Ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja je
namenjen zaščiti področja, kjer je tok vode hiter in lahko
dostopen. V tem varstvenem pasu je prepovedano ali samo v
omejenem obsegu dovoljeno opravljati naslednje dejavnosti:

– prepovedana je gradnja novih stanovanjskih in gos-
podarskih objektov, z izjemo objektov, ki so namenjeni vo-
dovodu in nadomestnih objektov ob pogoju, da se ob vselitvi
ali ob začetku uporabe nadomestnega objekta stari objekt
odstrani,

– dovoljena je adaptacija stanovanjskih in gospodar-
skih objektov na način, ki izboljšuje obstoječe higienske
razmere in ne vpliva kvarno na podtalnico (modernizacija
hlevov, gnojišč ipd.) in adaptacija takšnih objektov obrtni-
kov, ki opravljajo takšno dejavnost, ki je okolju neškodljiva,
vendar se skupna koristna površina objektov ne sme pove-
čati,

– dovoljeno je ponikanje vode s streh in zelenih po-
vršin,

– prepovedana je gradnja javnih naprav za čiščenje
odplak,

– iztoki iz javne kanalizacije morajo biti speljani izven
zaščitnih pasov vodnih virov,

– prepovedana je gradnja novih skladišč nafte in teko-
čih naftnih derivatov,

– obstoječa skladišča nafte in tekočih naftnih derivatov
in nevarnih snovi morajo ustrezati pravilniku o spravljanju
in hrambi kurilnega olja (Uradni list SFRJ, št. 45/67), pravil-
niku o gradnji naprav za vnetljive tekočine ter o uskladišče-
nju in pretakanju vnetljivih tekočin (Uradni list SFRJ, št.
20/71), ter pravilnika o tem, kako morajo biti zgrajena in
opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne ter
škodljive snovi in vsakokratnim njunim spremembam in do-
polnitvam. Prostornina posamezne cisterne je lahko največ 5
m3, skupna prostornina skladišča pa največ 10 m3,

– prepovedana je uporaba gnojevke in gnojnice,
– enkratni odmerek hlevskega gnoja je lahko največ do

25 ton/ha,
– prepovedana je uporaba biocidov, herbicidov in dru-

gih kemičnih zaščitnih sredstev,
– prepovedana je izgradnja novih cest z izjemo dovoz-

nih cest,
– gozdarstvo in kmetijstvo brez spremljajočih funkcio-

nalnih objektov so zaželene gospodarske dejavnosti,
– eksploatacija kamna v kamnolomih in peskokopih ni

dovoljena.

IV. ŠIRŠI VARSTVENI PAS S HIGIENSKO-
TEHNIČNIM REŽIMOM ZAVAROVANJA – CONA 3

10. člen

Širši varstveni pas s higiensko-tehničnim režimom za-
varovanja je namenjen zaščiti toka pitne vode proti izvirom
in je označen z opozorilnimi znaki.

V tem pasu so prepovedane ali samo v omejenem obse-
gu dovoljene naslednje dejavnosti:

– dovoljena je nadomestna gradnja objektov ob pogoju,
da se ob vselitvi ali ob pričetku uporabe nadomestnega ob-
jekta stari objekt odstrani,

– dovoljena je adaptacija obstoječih stanovanjskih in
gospodarskih objektov, če se s tem higienske razmere izbolj-
šujejo. Novogradnje in nadomestne gradnje morajo biti uskla-
jene z možnostjo priključevanja objektov na kanalizacijo,
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– gradnja ponikovalnic za odpadke ter odprtih neureje-
nih gnojišč ni dovoljena. Obstoječa gnojišča morajo biti
urejena tako, da ni nevarnosti pronicanja v podtalnico,

– javno kanalizacijsko omrežje in priključki morajo biti
vodotesno izvedeni. Nepropustnost je potrebno preveriti s
tlačnim preizkusom,

– padavinske vode in odplake z utrjenih manipulativnih
ploščadi in vode iz utrjenih prometnih površin, morajo biti
pred vtokom v kanalizacijo ali ponikanjem očiščene preko
lovilcev maščob,

– prepovedano je odpiranje in izkoriščanje gramoznic,

– prepovedano je odvažanje zemlje,

– prepovedano je skladiščenje podtalnici nevarnih
snovi,

– zaželena dejavnost v tem pasu je gozdarstvo,

– prepovedana je uporaba gnojevke,

– enkratni odmerek hlevskega gnoja je lahko največ do
35 ton/ha,

– obstoječa skladišča in skladiščenje nafte, tekočih naft-
nih derivatov in nevarnih snovi, morajo ustrezati pravilniku
o spravljanju in hrambi kurilnega olja (Uradni list SFRJ, št.
45/67) ter pravilniku o tem, kako morajo biti zgrajena in
opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in
škodljive snovi in pravilniku o gradnji naprav za vnetljive
tekočine ter o uskladiščenju in pretakanju vnetljivih tekočin
(Uradni list SFRJ, št. 20/71) in vsakokratnim njunim spre-
membam in dopolnitvam. Prostornina posamezne cisterne
ali objekta je lahko največ 10 m3, skupna prostornina celot-
nega skladišča pa je največ 50 m3. Nafta in naftni derivati se
lahko pretakajo le na urejenem vodotesnem platoju, oprem-
ljenim z ustrezajočim lovilcem maščob,

– tehnični pregled cisterne mora biti opravljen vsaj vsa-
ka tri leta,

– naprave za čiščenje odplak se smejo graditi le zunaj
varstvenih pasov vodnih virov,

– transportni promet z nafto in naftnimi derivati ni do-
voljen, lokalni pa je dovoljen pod posebnimi sanitarnimi
pogoji,

– prepovedano je graditi nove proizvode, obrtne in ser-
visne objekte, ki predstavljajo nevarnost za vir pitne vode,

– že obstoječi objekti, ki predstavljajo nevarnost za
vodno zajetje, se morajo urediti v roku, ki ga določi sanacij-
ski program iz 15. člena tega odloka tako, da se bo ta nevar-
nost odpravila,

– prepovedana je uporaba biocidov na bazi cianvodiko-
ve kisline klorovih spojin, fenola, živosrebrnih spojin,

– ceste je potrebno opremiti z ustrezno signalizacijo
(omejitev hitrosti na 40 km/h),

– prepovedana je izgradnja novih cest z izjemo dovoz-
nih cest.

V. OZNAČBA VARSTVENIH PASOV

11. člen

Ožji in širši varstveni pasovi se označijo z opozorilnimi
tablami. Table so postavljene na meji posameznega pasu ob
cestah in poteh.

Table so pravokotne oblike, modre barve in z belim
napisom naslednje vsebine:

– OŽJI VARSTVENI PAS VODNEGA VIRA S STRO-
GIM REŽIMOM ZAVAROVANJA ter seznam prepovedi,

– ŠIRŠI VARSTVENI PAS ZAVAROVANJA VOD-
NEGA VIRA S HIGIENSKO-TEHNIČNIM REŽIMOM ZA-
VAROVANJA ter seznam prepovedi.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

12. člen

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti, če krši
določila 8., 9. in 10. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki
krši določila iz prejšnjega odstavka.

Kdor krši s tem odlokom določeno stanje, nosi tudi vse
stroške za vzpostavitev v prvotno stanje.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

Če bo z ukrepi iz 8., 9. in 10. člena tega odloka povzro-
čena škoda oziroma omejitev izkoriščanja kmetijskega zem-
ljišča, ima prizadeti lastnik ali posestnik zemljišča pravico
do odškodnine po splošnih predpisih o odškodnini.

Odškodnino je dolžan poravnati upravljalec objektov
za oskrbo z vodo oziroma izvirov, ki so s tem odlokom
zaščiteni, po predhodni cenitvi pristojnega sodnega cenilca.

14. člen

Upravljalec objektov za oskrbo z vodo mora v roku
enega leta po sprejetju tega odloka urediti zemljiško-knjižno
stanje, postaviti ograjo, oznake, opozorila in prepovedi v
skladu z določili tega odloka.

15. člen

Sanacijska dela v posameznih varstvenih pasovih mo-
rajo biti obdelana v sanacijskem programu varovanja, ki ga
izdela upravljalec vodovoda, na stroške upravljalca in upo-
rabnikov tega vodovoda.

Sanacijski program mora posamezne ukrepe tudi ter-
minsko opredeliti ter mora biti izdelan v roku dveh let po
uveljavitvi tega odloka.

16. člen

Sanacijska dela v ožjem varstvenem pasu morajo biti
izvedena v dveh letih, v ostalih varstvenih pasovih pa sklad-
no z etapami, določenimi v sanacijskih programih.

17. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
inšpekcijska služba.

18. člen

Vsi lokacijski postopki, pričeti v varstvenih območjih
pred sprejetjem odloka, se nadaljujejo v skladu s pogoji
sanitarne zaščite, ki je predvidena v varstvenem pasu, v
katerem se nahaja lokacija.

19. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 02101-52/96
Kamnik, dne 30. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik

Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.
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3855.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Kamnik na 20. seji
dne 27. 11. 1996 sprejel

O D L O K
o razveljavitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta

B-9 Bakovnik del BM-3 Zarja

1. člen

S tem odlokom se razveljavi odlok o sprejetju zazidal-
nega načrta B-9 Bakovnik del BM-3 Zarja (Uradni list SRS,
št. 39/87 Uradni list RS, št. 21/92 in 9/93).

2. člen

Do spremembe dolgoročnega plana Občine Kamnik za
obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 3/89 in Uradni list
RS, št. 22/92 in 30/95) in družbenega plana Občine Kamnik
za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 31/86 in Uradni
list RS, št. 22/92 in 30/95), se za urejanje zazidalnega ob-
močja iz 1. člena tega odloka, uporabljajo splošne določbe
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 52/92 in 30/95).

3. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 02101-0090/96
Kamnik, dne 27. novembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik

Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

KRANJSKA GORA

3856.

Na podlagi drugega odstavka 39. in 40. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/94 73/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93 in 71/93) ter 17. člena statuta Občine Kranjska
Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 4/95) je Občinski svet
občine Kranjska Gora na 27. seji dne 27. 11. 1996 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih

ureditvenih pogojih za območje planskih celot J1, J2, J3
in J5 za Občino Kranjska Gora

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
prostorskih ureditvenih pogojev za območje planskih celot
J1, J2, J3 in J5 za Občino Kranjska Gora (Uradni list RS, št.
15/91 in 30/96), ki jih je izdelal Urbanistični inštitut RS. Z
njimi se dopolnijo posebne določbe za urejanje območja
KG2/V2 Jasna.

2. člen

53. člen se dopolni tako, da se doda nova prva alinea, ki
se glasi:

– v območju niso dopustne novogradnje objektov in
niso dopustne spremembe namembnosti objektov,

in v drugi alinei doda besedilo:
Do izvedbe celovite sanacije odvajanja odpadnih voda

(kanalizacije s priključitvijo na čistilno napravo) niso do-
pustne povečave obstoječih objektov in posegi, ki bi poveče-
vali njihove nastanitvene zmogljivosti.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 354/10-4/96
Kranjska Gora, dne 27. novembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kranjska Gora
Jože Zupančič  l. r.

KUZMA

3857.

Na podlagi 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list
RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93), 17. člena zakona o ravnanju z
odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78 in 29/86), 19. in 20. člena
zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem
prostoru (Uradni list SRS, št. 15/76 in 29/86), uredbe o
hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št.
45/95) in 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 23. člena statuta Občine
Kuzma (Uradni list RS, št. 53/95) je občinski svet na seji dne
22. novembra 1996 sprejel

O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Kuzma

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje
javnega reda in miru, občanov in premoženja, zdravja in
čistoče, zunanjega videza naselij in zelenih površin, ravna-
nja z opuščenimi vozili, čas trajanja javnih prireditev, varo-
vanja pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju ter način
plakatiranja v Občini Kuzma.

2. člen

Določbe odloka veljajo za vse fizične in pravne osebe,
ki se nahajajo v Občini Kuzma.

Vse fizične in pravne osebe so dolžne urediti svoje
življenje in delo tako, da ne vznemirjajo, ovirajo ali motijo
drugih pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njiho-
vega zdravja ali premoženja, skrbijo za privlačen in prime-
ren videz svojega kraja, da spoštujejo splošna moralna in
etična načela in da ne opuščajo ali opravljajo dejanj, ki so po
tem odloku obvezna ali prepovedana.

3. člen

Za prekrške, storjene po tem odloku so neposredno
odgovorne osebe, ki jih same storijo, za prekrške mladolet-
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nih oseb pa starši, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano
varstvo, vzgoja in oskrba mladoletnikov.

II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

4. člen

Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi
zakona o javnih shodih in javnih prireditvah (Uradni list
SRS, št. 20/73, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90).

Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu
in javni prireditvi je odgovoren vodja shoda oziroma priredi-
tve, ki ga določi organizator, v gostinskem lokalu pa poslo-
vodja ali druga odgovorna oseba oziroma zasebni gostinec.

Oseba, ki je odgovorna oseba za vzdrževanje javnega
reda in miru, je dolžna:

1. poskrbeti za red in disciplino ter za varnost na prire-
ditvenem prostoru oziroma v javnem lokalu;

2. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni
red in mir, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane;

3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v posebni
odločbi ali potrdilu o priglasitvi prireditve oziroma zapreti in
izprazniti javni lokal po izteku obratovalnega časa;

4. poskrbeti, da se mladina do 15. leta starosti po 22. uri
brez spremstva staršev ne zadržuje na prireditvenem prosto-
ru in v javnem lokalu;

5. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in jav-
nih prireditev ter drugih javnih lokalov parkirajo svoja vozi-
la tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev
v cestnem prometu in poskrbeti za varnost parkiranih vozil;

6. po končani prireditvi prostor očistiti in vzpostaviti
prvotno stanje;

7. zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz od-
ločbe o prireditvi ali potrdila o priglasitvi javnega shoda
oziroma javne prireditve.

5. člen

V času med 22. in 6. uro je prepovedano uporabljati
glasbila in zvočne naprave na javnih mestih.

Izjemoma se lahko glasbila in zvočne naprave z dovo-
ljenjem pristojnega upravnega organa, po predhodnem so-
glasju občinskega upravnega organa na javnih prireditvah
ter v gostinskih lokalih, uporabljajo v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena.

6. člen

Za zagotovitev javnega reda in miru je prepovedano:
1. točiti ali prodajati alkoholne pijače pred 7. uro ter

točiti v javnih lokalih alkoholne pijače osebam, pri katerih
zunanji znaki kažejo, da so pod vplivom alkohola;

2. popivati v prodajalnah ali drugih javnih krajih, ki
niso določena za točenje alkoholnih pijač;

3. točiti alkoholne pijače mladoletnikom;
4. kaditi v javnih prostorih in lokalih, kjer je to z napi-

som prepovedano;
5. prenočevati po javnih površinah, avtobusnih posta-

jah, v zapuščenih vozilih in v drugih za to neprimernih
prostorih;

6. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben
način trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času, ko je troše-
nje za ta namen omejeno;

7. puščati motorna vozila z delujočim motorjem v str-
njenih naseljih več kot tri minute;

8. v strnjenem naselju v času od 22. do 6. ure, ob
nedeljah in praznikih pa ves dan, opravljati dela in dejavno-
sti, ki povzročajo hrup. Kmetijska sezonska opravila so pri
tem izvzeta;

9. parkirati ali postavljati motorna ali druga vozila, pri-
kolice ali druge delovne stroje na hišnih dohodih, garažnih
dovozih, na zelenicah in drugih površinah, ki niso namenje-
ne za parkiranje, ali na javnih prostorih in površinah, kjer bi
to lahko oviralo dostop intervencijskim vozilom;

10. popivati na javnih krajih zunaj prostorov, ki so
določena za točenje alkoholnih pijač in s petjem ali vpitjem
motiti nočni počitek občanov;

11. ovirati promet na javnem prostoru z odlaganjem
kuriva ali drugega materiala več kot 12 ur; kolikor pa tako
odlaganje povzroča nevarnost, je začasno deponirani mate-
rial potrebno odstraniti takoj;

12. odlagati les ali drug material na javno površino, na
kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali drug objekt za
splošno rabo;

13. parkirati prevozna sredstva, puščati kontejnerje in
posode za smeti na površinah, kjer bi ovirale promet ali
pešce;

14. vstopati brez dovoljenja v prostore, kamor je vstop
prepovedan, če je prepoved vidno označena ali če je kraj
kako drugače zavarovala uradna oseba;

15. motiti ali ovirati oziroma ogrožati organizirane spre-
hode, javne shode, zborovanja, sestanke ali druge javne pri-
reditve;

16. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, mo-
titi ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov zoper njiho-
vo voljo;

17. kolesariti ali voziti drugo vozilo po poti zelenice,
igrišča ali drugega javnega prostora, kjer je prepovedana
vožnja s kolesom ali drugim vozilom ter na kakršenkoli
način ovirati pešce na pločnikih in drugih površinah, ki so
jim namenjene;

18. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati
ali kako drugače onesnažiti napisne table, žive meje, javna
(opozorilna) znamenja, spomenike, prometne znake, napra-
ve za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, ograje,
posode za odpadke, stojala za kolesa in druge naprave ali
predmete za splošno rabo;

19. imeti živali, ki s hrupom, smradom ali kako drugače
motijo okolico ali onesnažijo z iztrebki pašnike, travnike in
površine, kjer se igrajo otroci in druge javne površine;

20. vznemirjati ljudi z močnimi poki, z vpitjem, prepe-
vanjem ali uporabo zvočnih naprav in glasbil motiti okolico,
zlasti pa v času ko se zagotavlja mir občanom;

21. voziti prevozna sredstva brez glušnikov ali z nepri-
mernimi glušniki in vozila, ki povzročajo čezmeren hrup;

22. metati petarde in druga pirotehnična in eksplozivna
sredstva na mestih, kjer to ogroža varnost občanov;

23. zadrževati se na prireditvenem prostoru po končani
prireditvi ali v gostinskem lokalu po končanem obratoval-
nem času;

24. nositi v gostinske lokale nevarne predmete;
25. voditi pse in druge živali v javne lokale z izjemo

psov, ki vodijo slepe;
26. s kakršnimkoli ravnanjem motiti televizijske in ra-

dijske programe;
27. na javnih mestih reklamirati in prodajati pornograf-

ski tisk na vsiljiv način;
28. izzivati pretepe, nerede in prepire.

7. člen

Kartanje in hazardiranje z namenom pridobivanja ma-
terialnih koristi na območju Občine Kuzma ni dovoljeno.

Kartanje ali igranje drugih iger lahko prepove v svojem
lokalu tudi lastnik ali zasebni gostinec. Prepoved mora biti
objavljena na vidnem mestu.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 6002 Št. 70 – 6. XII. 1996

III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA

8. člen

Zaradi varstva ljudi in premoženja je prepovedano:

1. namerno odstraniti ali poškodovati stvari, objekte in
površine, ki so javnega pomena;

2. nepooblaščenim osebam nositi na javnih shodih, pri-
reditvah in v javnih lokalih orožje ali predmete, s katerimi se
lahko prizadene telesna poškodba;

3. sežigati travo, listje in druge odpadke na krajih, kjer
je možnost, da se zaneti požar ter kuriti ogenj na prostem v
vetrovnem vremenu in kadar pooblaščeni organi javno obja-
vijo povečano ali veliko nevarnost požarov ter sežigati gu-
me, odpadno olje, krmo in tekstilne odpadke iz umetnih mas
v naravnem okolju in zaprtih kuriščih;

4. kuriti na prostem in z dimom onesnaževati okolje;

5. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo,
jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost padca;

6. sankati, smučati, drsati, kotalkati ali rolkati ter žogati
se na javnih prometnih površinah;

7. opremljati ograje ob javnih cestah in poteh z bodečo
žico ali drugimi nevarnimi predmeti;

8. organizirati tekmovanja ali treniranje v streljanju z
orožjem izven za to določenih strelišč brez dovoljenja pri-
stojnega organa oziroma streljati ali loviti s strelnim orožjem
v naselju oziroma na krajih, kjer je lahko ogrožena varnost
ljudi in premoženja ter metati kamenje ali druge predmete in
streljati s strelnim orožjem, zračno puško, s fračo, lokom ali
podobnimi napravami na kraju, kjer je lahko ogrožena var-
nost ljudi, živali in premoženja;

9. odmetavati cigarete in druge ogorke ter odlagati pe-
pel na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar;

10. puščati predšolske otroke brez nadzora, na ulicah,
cestah ali drugih javnih površinah;

11. puščati pse brez nadzora in voditi popadljivega psa
brez nagobčnika oziroma imeti psa, ki s svojim lajanjem
pretirano moti in vznemirja okolico ter opuščati opozorila
“HUD PES”, če je pri hiši pes;

12. namerno dražiti, plašiti in ščuvati živali;

13. brez dovoljenja lastnika oziroma upravljalca ali upo-
rabnika uničevati, trgati ali pobirati sadje, poljske in vrtne
pridelke, kopati zemljo, pesek ali kamenje, sekati ali pobirati
les in ga odvažati ter odvajati vodo iz naravnih vodotokov;

14. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti
ali umazati ljudi in pročelja stavb ter prislanjati predmete ali
stvari na stene hiš, izložbena okna ali kamorkoli, kjer to
lahko povzroči škodo, ovira promet ali kvari videz;

15. odstraniti, popisati, uničiti ali poškodovati napisne
table, druga javna obvestila ali opozorilna znamenja ter dru-
ge predmete, ki služijo javnemu namenu;

16. imeti ob javnih cestah nasip, ograjo, živo mejo ali
druge rastline in predmete v stanju, ki ovira ali ogroža pro-
metno varnost občanov, posega v cestno telo ali kvari zuna-
nji videz kraja ter spodkopavati javne poti ali jih kakorkoli
poškodovati oziroma z zemeljskimi deli povzročati nevar-
nost zemeljskih plazov;

17. prosjačiti, preprodajati ali vsiljevati kakršnekoli
predmete ali storitve po stanovanjih ali javnih krajih ter
nadlegovati občane s širjenjem in vsiljevati idej in naukov
po stanovanjihh ali na javnih krajih;

18. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih po-
vršinah brez nadzorstva ali puščati domače živali brez hrane,
vode in zaščite pred slabim vremenom;

19. ovirati promet na pločnikih in drugih javnih poteh s
kurivom ali drugimi predmeti dalj časa, kot je potrebno, da
se odstranijo;

20. dostavljati in razkladati hlodovino v naselju daljšo
od enega metra. Hlodovino je treba razrezati pred vstopom v
naselje;

21. vleči hlodovino po lokalnih, krajevnih in gozdnih
cestah;

22. odlagati hlodovino in druge predmete v jarke oziro-
ma če se začasno odloži, je potrebno omogočiti pretok me-
teorne vode po jarkih;

23. v strnjenih naseljih ljubiteljsko ali intenzivno rediti
živali, ki bi ogrozile javni red in mir ali zdravje ljudi, brez
soglasja sosedov – mejašev in inšpekcijske službe;

24. imeti in rediti divjad v ograjenem prostoru brez
soglasja sosedov – mejašev in pristojne lovske družine;

25. rediti golobe drugje kot v golobnjaku, ki mora biti
redno čiščen in vsaj dvakrat letno razkužen;

26. metati sneg na vozišče iz pločnikov in dvorišč pri
čiščenju snega.

Vsako rejo iz 23., 24. in 25. točke prvega odstavka tega
člena je potrebno prijaviti pristojni veterinarski službi oziro-
ma veterinarski inšpekciji, ki izda ustrezno dovoljenje.

9. člen

Zaradi varstva ljudi in premoženja mora lastnik ali
upravljalec:

1. odstraniti objekte, ki ne služijo več svojemu namenu
in kvarijo videz kraja;

2. obnoviti ali odstraniti objekte, ki kvarijo videz ali
ogrožajo varnost ljudi, ali premoženja in so še vedno v
uporabi;

3. odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki
zmanjšujejo preglednost;

4. odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves pri kate-
rih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost
mimoidočih ali njihovo premoženje.

IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE

10. člen

Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi in od-

padke v naravno okolje to je v potoke, na travnike, ulice,
pločnike, ceste, dvorišča, gozdove ali na druge prostore, ki
niso za to določeni. Za to je odgovoren tudi lastnik zemlji-
šča;

2. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem in živalim, to je
spuščati odplake, fekalije ali gnojnico v potoke, v opuščene
vodnjake, na javne poti in v odkrite cestne jarke, kakor tudi
na območje objektov za preskrbo s pitno vodo;

3. polivati cestišče z odpadnim oljem ali drugim okolju
in zdravju škodljivimi snovmi;

4. na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih
javnih prostorih zanemarjati red in čistočo;

5. pustiti greznice in odtočne kanale odprte ali slabo
zaprte in spuščati odplake iz greznice po površini in opustiti
pravočasno praznjenje;

6. prevažati mrhovino, kosti, kože, fekalije in ostale
odpadke v vozilih, ki niso zaprta ali drugače ustrezno zašči-
tena in na kakršenkoli način onesnažujejo okolje;

7. prati motorna vozila, delovne stroje s priključki in
druge predmete na bregovih in strugah vodotokov in na
zbirnih in zaščitenih območjih vodnih virov;
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8. voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev
slepih v trgovske, gostinske in druge javne lokale, otroška
igrišča, na zelenice ter na pokopališča;

9. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko
povzročijo zamašitev le-teh;

10. puščati iztrebke domačih živali, katere je lastnik
takoj dolžan odstraniti z javnih površin;

11. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih me-
stih nameščene smetnjake ali klopi ter puščati odprte pokro-
ve kontejnerjev in posod za smeti;

12. iztepati, izlivati ali metati z balkonov in oken kar-
koli kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje in varnost
ljudi;

13. prevažati žagovino in druge razpršilne stvari tako
da se raznašajo po cestišču in okolici;

14. povzročati ali razširjati smrad, plin ali prah ter za-
nemarjati osebno čistočo in snago v stanovanju ali v delavni-
ci, da to moti okolico ali utegne škodovati zdravju ljudi;

15. vzrejati domače živali (razen psov in mačk) v urba-
nih naseljih, kot so stanovanjski bloki in strnjene stanovanj-
ske hiše, razen obstoječe kmetije s pretežno kmetijsko dejav-
nostjo;

16. škropiti sadno drevje in trto v strnjenem naselju
tako, da je ogroženo zdravje ljudi;

17. v sušnem obdobju gnojiti z gnojnico ali gnojevko,
razen če gre za takojšen podor ter gnojiti vrtove, sadovnjake
ali travnike z gnojnico ali drugimi smrdljivimi snovmi, tako,
da to moti občane;

18. puščati neočiščeno cestišče pri delu, ki posega na
javno cesto.

V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ
IN ZELENIH POVRŠIN

11. člen

Zaradi varstva zunanjega videza naselij in zelenih povr-
šin je prepovedano:

1. postavljati šotore, bivalne avtobuse ali avtomobilske
prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti na zemljiščih,
ki niso za to določena oziroma brez dovoljenja pristojnega
organa po predhodnem soglasju lastnika ali upravljalca zem-
ljišča in pristojen inšpekcijske službe;

2. pisati, risati ali na kakršenkoli drug način zamazati
zidove hiš in drugih stavb, ograje in podobno;

3. parkirati vozila na zelenici, travniku in drugih kme-
tijskih zemljiščih;

4. hoditi ali voziti v naseljenih krajih izven poti, lomiti
drevje, grmičevje in trgati cvetje;

5. kositi zelenice v naselju ob času, ki je neprimeren in
s tem motiti in vznemirjati prebivalce in okolico;

6. imeti neočiščene, neobdelane in zarasle površine. Ko-
likor lastnik tega pravočasno ne stori, mora dovoliti, da to
stori nekdo drug.

12. člen

Lastniki in uporabniki stanovanjskih in drugih zgradb,
lastniki ter najemniki stanovanj so dolžni pred svojim objek-
tom in na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih;

1. skrbeti da so na objektih nameščeni in vzdrževani
žlebovi in odtoki meteornih voda, snegobrani in podobne
naprave;

2. odstraniti s pločnikov, z dohodov k hišam, iz kanali-
zacijskih jaškov ali hidrantov sneg, ki je ponoči zapadel s
strehe, najkasneje do 8. ure zjutraj, podnevi pa so ga dolžni
odstranjevati sproti tako, da je mogoč dostop;

3. dnevno odstranjevati s streh oziroma žlebov ledene
sveče;

4. ob poledici posipati pločnike ob hišah oziroma dru-
gih zgradbah s soljo, peskom ali žaganjem;

5. posekati drevje, veje, grmovje in živo mejo, ki ovira
promet vozil in pešce na javnih krajih.

13. člen

Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil,
kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo takoj očisti-
ti javno cesto, ki so jo onesnažili z vožnjo ali obračanjem teh
vozil in strojev na koncu njiv in drugih kmetijskih in gozd-
nih površin oziroma cesto, ki so jo onesnažili s hlevskim
gnojem, prstjo ali blatom.

Vzdrževalci oziroma upravljalci cest so dolžni zaradi
varnosti prometa in čistoče pravočasno odstraniti z asfaltnih
cest, pesek, ki so ga posipali zaradi poledice. Enako velja
tudi za druge snovi, ki bi lahko vplivale na varnost prometa
in čistočo površin.

14. člen

Izložbena okna morajo biti čista in estetsko urejena,
reklamni in javni napisi morajo biti estetsko oblikovani in
vzdrževani ter ne smejo ovirati dostopa.

Vsak stanovanjski in poslovni objekt mora biti oprem-
ljen s hišno številko na vidnem mestu.

15. člen

Občinski svet občine Kuzma določi, ob katerih prilož-
nostih in katere zastave se izobešajo na javnih mestih v
Občini Kuzma.

Na stavbi, kjer je sedež Občine Kuzma, je vedno izobe-
šena občinska zastava.

VI. RAVNANJE Z OPUŠČENIMI VOZILI

16. člen

Opuščeno vozilo je vozilo, s katerega so odstranjene
registrske tablice ali je brez veljavne registracije ali je huje
poškodovano in nihče ne skrbi zanj, na parkirnem prostoru,
pločniku, zeleni površini ali na drugi površini, katere lastnik
je pravna ali fizična oseba.

17. člen

Pristojni občinski organ v postopku odstranjevanja
opuščenega vozila najprej opozori lastnika opuščenega vozi-
la. To pomeni, da je lastnik opuščenega vozila dolžan v roku
8 dni odstraniti vozilo z javne prometne površine.

Če v določenem roku lastnik ne odstrani opuščenega
vozila, izda pristojni občinski organ odločbo o odstranitvi.

Če ni možno ugotoviti kdo je lastnik opuščenega vozi-
la, odredi pristojni občinski organ odstranitev vozila na stroš-
ke proračuna občine, vozilo pa postane last Občine Kuzma.

IX. PLAKATIRANJE IN POSTAVLJANJE
TRANSPARENTOV

18. člen

Nameščanje plakatov, oglasov in podobnih objav je
dovoljeno na plakatnih mestih in objektih v posameznih
vaseh, ki jih določi in potrdi občinski svet na predlog župana
oziroma občinske uprave in morajo biti za ta namen posebej
urejena.

Organizacije, društva, fizične in pravne osebe imajo
lahko svoja plakatna mesta na javnih mestih, ki morajo biti
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urejena in postavljena v soglasju z Občinskim svetom občine
Kuzma.

X. KAZENSKA DOLOČBA

19. člen

Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 SIT se kaznuje
fizična oseba, od 25.000 do 200.000 SIT se kaznuje pravna
oseba, od 5.000 do 50.000 SIT pa njena odgovorna oseba, če
krši posamezne člene iz tega odloka.

Zoper kršitelje tega odloka se uvede postopek o prekrš-
ku.

Postopek o prekršku po tem odloku lahko predlagajo:
policijska postaja, upravni organi, inšpekcijske in druge
upravne službe, občinske službe (komunalni redar ali drugi
pooblaščenec s strani župana občine ali druge pooblaščene
osebe), vsak s svojega področja pristojnosti ter oškodova-
nec.

Z denarno kaznijo do 5.000 SIT se lahko na kraju
samem kaznuje posameznik, ki krši posamezne člene po tem
odloku.

Za takšne vrste prekrškov lahko izterja kazen na kraju
samem policist, inšpektor in komunalni redar, ki izda potrdi-
lo o vplačilu.

XI. KONČNI DOLOČBI

20. člen

Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o
javnem redu in miru Občine Murska Sobota (Uradne objave
pomurskih občin, št. 29/79, 15/87, 10/89 in 19/90).

21. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 451/96
Kuzma, dne 22. novembra 1996.

Predsednica
Občinskega sveta

občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

LENDAVA

3858.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 3. in 5. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/91) ter odločitve
krajanov Dolgovaških Goric v Krajevni skupnosti Gorice pri
Lendavi na referendumu z dne 10. 11. 1996 je Svet krajevne
skupnosti Gorice pri Lendavi na seji dne 14. 11. 1996 sprejel

S K L E P
o uvedbi samoprispevka za območje Dolgovaških Goric

v Krajevni skupnosti Gorice pri Lendavi

1. člen

Za območje Dolgovaških Goric v Krajevni skupnosti
Gorice pri Lendavi se po odločitvi na referendumu z dne

10. 11. 1996 uvede krajevni samoprispevek za obdobje štirih
let, in sicer od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.

2. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila
za sofinanciranje:

– vzdrževanje in izgradnja cestišč in hudournikov,
– izgradnje kanalizacije in plinifikacije v naselju,
– dokončno ureditev ulične razsvetljave v naselju,
– ureditev počivališč ob vinski cesti,
– tekoče vzdrževanje.

3. člen

Zavezanci plačila samoprispevka bodo krajani s stal-
nim prebivališčem v Dolgovaških Goricah, samostojni pod-
jetniki, ki imajo sedež dejavnosti ali stalno bivališče v nase-
lju Dolgovaške Gorice, lastniki vinogradov in vinskih kleti,
ki nimajo stalnega bivališča v Krajevni skupnosti Gorice pri
Lendavi:

– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila
plače ter nagrad, plačila dopolnilnega dela in plačil po po-
godbi in avtorskih pogodbah,

– 2% od katastrskega dohodka,

– 2% od pokojnin,

– 3% od neto zavarovalne osnove samostojni podjetni-
ki s stalnim bivališčem ali sedežem dejavnosti v naselju
Dolgovaških Goric,

– 300 DEM letno zaposleni v tujini,

– 150 DEM lastniki vinogradov in vinskih kleti na ob-
močju Dolgovaških Goric, v dveh obrokih, in sicer prvi
obrok v višini 75 DEM do 31. 3. v tekočem letu in drugi
obrok v višini 75 DEM do 30. 9. v tekočem letu.

4. člen

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št.
35/85).

5. člen

Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala pod-
jetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač
ali nadomestil in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračuna-
vala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za pri-
hodke, izpostava Lendava.

Zaposleni v tujini in lastniki vinogradov in vinskih
kleti bodo plačevali prispevek po položnici, ki jo bo izstavil
Svet KS Gorice pri Lendavi.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se KS Gorice pri Lendavi dostavi saznam zavezancev, za
katere se nakazuje samoprispevek.

6. člen

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben
žiro račun Krajevne skupnosti Gorice pri Lendavi z nazivom
Krajevni samoprispevek Krajevne skupnosti Gorice pri Len-
davi, št. 51920-842-080-0082752.

7. člen

Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s
samoprispevkom zbranih sredstev bo upravljal Svet krajevne
skupnosti Gorice pri Lendavi in bo najmanj enkrat letno
poročal zboru krajanov KS Gorice pri Lendavi o uporabi
sredstev.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 6005Št. 70 – 6. XII. 1996

8. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Gorice pri Lendavi
Štefan Maučec l. r.

3859.

P O R O Č I L O
volilne komisije naselja Dolgovaške Gorice v Krajevni

skupnosti Gorice pri Lendavi o izidu glasovanja na
referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka

za območje Dolgovaških Goric z dne 10. 11. 1996

1. V volilni imenik je bilo vpisanih skupaj 262 volilnih
upravičencev s stalnim bivališčem v Dolgovaških Goricah in
538 lastnikov vinogradov in vinskih kleti.

2. Na referendumu je glasovalo skupaj 166 volivcev ali
20,7%.

3. “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo skupaj 126
volivcev ali 75,9%.

4. “PROTI” je glasovalo skupaj 34 volivcev ali 20,4%.

5. Neveljavnih glasovnic je bilo 6 ali 3,6%.

Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja,
da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samopri-
spevka v Dolgovaških Goricah, ker se je zanj izreklo skupaj
126 volivcev ali 75,9% volivcev, ki so glasovali.

Predsednik
VK Lendavskih Goric

Anton Gomzi l. r.

MORAVSKE TOPLICE

3860.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 20. člena statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 33/95), je
Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 28. no-
vembra 1996 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske

Toplice za leto 1996

1. člen

V odloku o proračunu Občine Moravske Toplice za leto
1996 (Uradni list RS, št. 23/96) se spremeni 3. člen odloka
tako, da novo besedilo tega člena glasi:

Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto
1996 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki proraču-
na za leto 1996 v višini 466,994.000 SIT.

Pri tem se v okviru rednih prihodkov proračuna, ki
dosegajo 466,994.000 SIT sredstva razporedijo za:

– zagotovljeno porabo 262,525.000 SIT
– namensko porabo 204,469.000 SIT.

2. člen

Vsa ostala določila odloka o proračunu Občine Morav-
ske Toplice za leto 1996 ostanejo nespremenjena in v ve-
ljavi.

3. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996
dalje.

Št. 90/96
Moravske Toplice, dne 28. novembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

NAZARJE

3861.

Občinska volilna komisija Nazarje je na podlagi 90.
člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94 in 70/95) na seji dne 10. 11. 1996

u g o t o v i l a

1. da je bilo v KS Nazarje v štirih volilnih enotah skup-
no število volilnih upravičencev 976, od tega je glasovalo
786 upravičencev, to je 80,5% vseh volilcev,

2. da se je v KS Nazarje kot eni volilni enoti neposred-
no volil predsednik sveta krajevne skupnosti,

3. da se je v KS Nazarje v štirih volilnih enotah volilo
skupaj osem članov sveta,

4. da je bil za predsednika sveta krajevne skupnosti
Nazarje izvoljen Matej Pečovnik, roj. 11. 10. 1965, Tominš-
kova 8, Nazarje,

5. da so bili za člane sveta KS Nazarje v štirih volilnih
enotah izvoljeni naslednji kandidati, glede na to, da so preje-
li največje število glasov v volilnih enotah:

– v volilni enoti 1 se je volilo tri člane sveta in so bili
izvoljeni:

1. Stanko Kotnik, roj. 19. 2. 1945,

Tratnikova ulica 8, Nazarje  300 glasov

2. Janez Štiglic, roj. 27. 11. 1938,

Tominškova ulica 6, Nazarje  225 glasov

3. Herman Remic, roj. 10. 5. 1941,

Tratnikova ulica 2, Nazarje  201 glas

– v volilni enoti 2 se je volilo tri člane sveta in so bili
izvoljeni:

1. Aleksander Klemše, roj. 3. 4. 1945,

Ob Savinji 14, Nazarje  89 glasov

2. Roman Goltnik, roj. 6. 2. 1963,

Samostanska pot 37, Nazarje  83 glasov

3. Janez Klopčič, ml., roj. 26. 6. 1968,

Ob Savinji 10, Nazarje  61 glasov
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– v volilni enoti 3 se je volil en član sveta in je bil
izvoljen:

1. Stane Ramšak, roj. 9. 10. 1948,
Zavodice 9, Nazarje  46 glasov

– v volilni enoti 4 se je volil en član sveta in je bil
izvoljen:

1. Hedvika Planovšek, roj. 3. 9. 1956,
Dobletina 22, Nazarje  46 glasov

Občinska volilna komisija Nazarje ugotavlja, da pri
glasovanju ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na izid
glasovanja.

Št. 008-1/96-01
Nazarje, dne 10. novembra 1996.

Tajnica Predsednica
OVK Nazarje OVK Nazarje

Marinka Remic l. r. Terezija Plaznik, dipl. prav. l. r.

3862.

Občinska volilna komisija Nazarje je na podlagi 90.
člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94 in 70/95) na seji dne 10. 11. 1996

u g o t o v i l a

1. da je bilo v KS Kokarje v petih volilnih enotah
skupno število volilnih upravičencev 412, od tega je glaso-
valo 307 upravičencev, to je 74,5% vseh volilcev,

2. da se je v KS Kokarje kot eni volilni enoti neposred-
no volil predsednik sveta krajevne skupnosti,

3. da se je v KS Kokarje v petih volilnih enotah volilo
skupaj šest članov sveta,

4. da je bil za predsednika sveta Krajevne skupnosti
Nazarje izvoljen Peter Koren, roj. 17. 5. 1940, Kokarje 37,
Nazarje,

5. da so bili za člane sveta KS Kokarje v petih volilnih
enotah izvoljeni naslednji kandidati, glede na to, da so preje-
li največje število glasov v volilnih enotah:

– v volilni enoti 1 sta se volila dva člana sveta in sta
bila izvoljena:

1. Marko Pečnik, roj. 21. 4. 1960,
Kokarje 17a, Nazarje 58 glasov

2. Franc Bastelj, roj. 26. 9. 1950,
Kokarje 41, Nazarje 52 glasov

– v volilni enoti 2 se je volil en član sveta in je bil
izvoljen:

1. Franc Matko, roj. 28. 6. 1956,
Lačja vas 8, Nazarje 30 glasov

– v volilni enoti 3 se je volil en član sveta in je bil
izvoljen:

1. Stanko Flere, roj. 15. 1. 1955,
Pusto polje 17, Nazarje 23 glasov

– v volilni enoti 4 se je volil en član sveta in je bil
izvoljen:

1. Miran Lever, roj. 26. 4. 1963,
Potok 28, Nazarje 58 glasov

– v volilni enoti 5 se je volil en član sveta in je bil
izvoljen:

1. Alojz Kokovnik, roj. 9. 7. 1958,
Čreta pri Kokarjah 4, Nazarje 6 glasov

Občinska volilna komisija Nazarje ugotavlja, da pri
glasovanju ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na izid
glasovanja.

Št. 008-1/96-01
Nazarje, dne 10. novembra 1996.

Tajnica Predsednica
OVK Nazarje OVK Nazarje

Marinka Remic l. r. Terezija Plaznik, dipl. prav. l. r.

3863.

Občinska volilna komisija Nazarje je na podlagi 90.
člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94 in 70/95) na seji dne 10. 11. 1996

u g o t o v i l a

1. da je bilo v KS Šmartno ob Dreti v petih volilnih
enotah skupno število volilnih upravičencev 540, od tega je
glasovalo 422 upravičencev, to je 78% vseh volilcev,

2. da se je v KS Šmartno ob Dreti kot eni volilni enoti
neposredno volil predsednik sveta krajevne skupnosti,

3. da se je v KS Šmartno ob Dreti v petih volilnih
enotah volilo skupaj osem članov sveta,

4. da je bil za predsednika sveta krajevne skupnosti
Šmartno ob Dreti izvoljen Franjo REMIC, roj. 28. 5. 1957,
Šmartno ob Dreti 24 a, Šmartno ob Dreti,

5. da so bili za člane sveta KS Šmartno ob Dreti v petih
volilnih enotah izvoljeni naslednji kandidati, glede na to, da
so prejeli največje število glasov v volilnih enotah:

– v volilni enoti 1 se je volil en član sveta in je bil
izvoljen:

1. Dore Slapnik, roj. 5. 2. 1955,
Brdo 11, Šmartno ob Dreti 16 glasov

– v volilni enoti 2 se je volilo tri člane sveta in so bili
izvoljeni:

1. Martina Zakrajšek, roj. 26. 6. 1957,
Šmartno ob Dreti 15, Šmartno ob Dreti 87 glasov

2. Božo Govek, roj. 19. 12. 1954,
Šmartno ob Dreti 84, Šmartno ob Dreti 84 glasov

3. Adi Govek, roj. 27. 2. 1962,
Šmartno ob Dreti 72, Šmartno ob Dreti 59 glasov

– v volilni enoti 3 se je volil en član sveta in je bil
izvoljen:

1. Anton Slapnik, roj. 18. 11. 1946,
Rovt pod Menino 20, Šmartno ob Dreti 33 glasov

– v volilni enoti 4 sta se volila dva člana sveta in sta
bila izvoljena:
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1. Franc Praznik, roj. 13. 11. 1967,
Spodnje Kraše 42, Šmartno ob Dreti 42 glasov

2. Janez Zabreznik, roj. 2. 8. 1956,
Spodnje Kraše 24, Šmartno ob Dreti 39 glasov

– v volilni enoti 5 se je volil en član sveta in je bil
izvoljen:

1. Stanislav Bastelj, roj. 24. 3. 1948,
Volog 10, Šmartno ob Dreti 63 glasov

Občinska volilna komisija Nazarje ugotavlja, da pri
glasovanju ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na izid
glasovanja.

Št. 008-1/96-01
Nazarje, dne 10. novembra 1996.

Tajnica Predsednica
OVK Nazarje OVK Nazarje

Marinka Remic l. r. Terezija Plaznik, dipl. prav. l. r.

PIVKA

3864.

Na podlagi 14. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta Občine Pivka (Urad-
ni list RS, 50/95) je Občinski svet občine Pivka na seji dne
22. 9. 1996 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Pivka

za leto 1996

1. člen

V odloku o proračunu Občine Pivka za leto 1996 (Urad-
ni list RS, št. 50/96) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:

“Proračun Občine Pivka se za leto 1996 določa v na-
slednjih zneskih:

v 000 SIT

Bilanca prihodkov Račun
in odhodkov financiranja Skupaj

Prihodki 292.102 20.000 312.102
Odhodki 305.960 9.279 315.239
Primanjkljaj 3.137

Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov
ter računu financiranja so določeni v posebnem delu ter so
sestavni del odloka o proračunu.”

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. XIV-2/96
Pivka, dne 29. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Pivka
Iztok Čančula N., d.i.a. l. r.

RADEČE

3865.

Na podlagi 3., 8. in 51. člena zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91); 29., 100.a člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 14/95); 7. člena zakona o
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) in na osnovi
19. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 51/95) je
Občinski svet občine Radeče na seji dne 29. 10. 1996 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

Občina Radeče ustanavlja s tem odlokom javni
zdravstveni zavod za opravljanje osnovne zdravstvene de-
javnosti za Občino Radeče.

Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v
javnem interesu.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA

2. člen

Ime ustanovitelja zavoda je: Občina Radeče, s sedežem
Ulica Milana Majcna 1, Radeče.

III. IME IN SEDEŽ JAVNEGA ZAVODA

3. člen

Ime javnega zavoda je: Javni zavod Zdravstveni dom
Radeče.

Sedež zavoda je Ulica OF 8, Radeče.
Skrajšano ime zavoda: ZD Radeče.
Zdravstveni dom ima pečat. Oblika in napis se določita

v statutu Zdravstvenega doma.

4. člen

Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem
soglasju ustanovitelja. V pravnem prometu mora zavod upo-
rabljati ime iz predhodnega člena.

IV. ORGANIZIRANOST JAVNEGA ZAVODA

5. člen

Notranjo organizacijo zavoda, organizacijske in stro-
kovne enote in lokacije, na katerih zavod organizira izvaja-
nje dejavnosti, določa zavod s statutom.

V. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA

6. člen

Dejavnost Javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče je:
– osnovna zdravstvena dejavnost v skladu s 7. členom

zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92);
– druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom.
 Zdravstveni dom ima organizirano najmanj:
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– preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebi-
valcev,

– nujno medicinsko pomoč,
– splošno medicino,
– zdravstveno varstvo žensk,
– zdravstveno varstvo otrok in mladine,
– patronažno službo,
– laboratorijsko in drugo diagnostiko,
– družinsko medicino,
– preventivno in kurativno zobozdravstvo,
– medicino dela ter fizioterapijo,
– reševalno službo,
– specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki

niso vezana na bolnišnično zdravljenje, v skladu z mrežo
javne zdravstvene službe.

V tem členu naštete dejavnosti se lahko izvajajo v
sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstve-
nimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno
službo.

VI. ORGANI ZAVODA

7. člen

Z zavodom upravljajo in vodijo posle zavoda v mejah
pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določata ta
odlok oziroma statut zavoda:

– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določata

zakon ali statut zavoda.

a) Svet zavoda

8. člen

Svet zavoda sestavljajo:
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 1 predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov,
– 3 predstavniki ustanovitelja.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci nepo-

sredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom
določa statut zavoda.

Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev ime-
nuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet v skla-
du s statutom občine.

9. člen

Mandat članov sveta traja štiri leta.
Član sveta zavoda je v svet lahko izvoljen največ dva-

krat zaporedoma.
Predsednika sveta se izvoli izmed članov sveta na kon-

stitutivni seji.

10. člen

Svet zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte, ki urejajo zade-

ve iz pristojnosti sveta zavoda v soglasju z ustanoviteljem,
– sprejema program dela in razvoj zavoda,
– spremlja izvrševanje programa dela,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema zaključni račun,
– odloča o najemanju dolgoročnih kreditov s soglasjem

ustanovitelja,
– daje soglasje ob sklepanju pogodb in odločitvam, za

katere je tako določeno v statutu,

– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev de-
javnosti,

– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in
mnenja o posamičnih vprašanjih,

– sprejema program rezreševanja presežnih delavcev
zavoda,

– imenuje in razrešuje glavnega direktorja zavoda s
soglasjem ustanovitelja,

– imenuje in razrešuje člane disciplinske komisije, ko-
misije za varstvo pravic delavcev,  izvršilnih organov in
stalnih ali občasnih komisij,

– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom in aktom o
ustanovitvi oziroma s statutom zavoda.

b) Direktor

11. člen

Direktorja imenuje svet zdravstvenega doma v soglasju
z ustanoviteljem.

12. člen

Direktor zdravstvenega doma:
– predstavlja in zastopa zdravstveni dom,
– organizira in vodi delo in poslovanje zdravstvenega

doma,
– odgovarja za zakonitost dela,
– vodi strokovno delo zdravstvenega doma,
– odgovorja za strokovnost dela zdravstvenega doma,
– odloča o sklenitvi delovnega razmerja delavcev,
– sklepa pogodbe do višine, ki jo določa statut,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovor-

nostmi,
– odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in

nalogam,
– predpiše splošne akte zavoda razen tistih, ki so v

pristojnosti sveta zavoda,
– opravlja druge zadeve na podlagi zakona.

13. člen

Za direktorja je imenovan kandidat na podlagi javnega
razpisa in soglasja ustanovitelja, če izpolnjuje pogoje v skla-
du z zakonodajo in statutom:

– visoka strokovna izobrazba medicinske smeri,
– 5 let delovnih izkušenj na ustreznih delih in nalogah.

c) Strokovni svet

14. člen

Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta
določa statut zavoda.

VII. DELOVNA RAZMERJA

15. člen

Delovna razmerja ter udeležba delavcev pri upravljanju
in uresničevanju sindikalnih pravic, se ureja v skladu z zako-
ni, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti zavoda.

VIII. SREDSTVA ZA DELO ZDRAVSTVENEGA DOMA

16. člen

Zdravstveni dom pridobiva sredstva s plačili za oprav-
ljene zdravstvene storitve, iz sredstev proračuna občine, iz
pogodbenih razmerij z zasebnimi zdravstvenimi delavci in
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zasebnimi zdravstvenimi sodelavci koncesionarji ter iz dru-
gih virov, določenih z zakonom.

17. člen

Ustanovitelj iz občinskega proračuna zagotavlja sredst-
va za investicije in za druge obveznosti, določene z zakonom
in tem odlokom na osnovi sprejetega programa zdravstvene-
ga varstva v občini.

18. člen

Zdravstveni dom lahko za izboljšanje materialne osno-
ve dela, za nabavo specifične ali nadstandardne opreme ali
za izvedbo nadstandardnega programa oziroma za organiza-
cijo in izvajanje izrednih aktivnosti, zbira sredstva od dona-
torjev neposredno ali prek donatorskega sklada, ustanovlje-
nega na ravni občine.

IX. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA

19. člen

Zdravstveni dom samostojno gospodari s sredstvi pri-
hodkov, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.

Presežek prihodkov nad odhodki zavod lahko nameni
za razvoj, medicinsko-tehnološko posodobitev in opravlja-
nje dejavnosti s soglasjem ustanovitelja.

Presežek prihodkov nad odhodki zdravstveni dom lah-
ko nameni za investicije v opremo ali obnovo in vzdrževanje
opreme s soglasjem ustanovitelja. Del presežka pa se po
predhodnem soglasju ustanovitelja lahko nameni za stimula-
tivno nagrajevanje delavcev.

20. člen

Primanjkljaj sredstev v poslovanju zdravstvenega do-
ma, izkazan v medletnem in letnem poslovnem poročilu,
krije ustanovitelj le, če zdravstveni dom z analizo stanja
dokaže, ustanovitelj pa ugotovi, da je do primanjkljaja prišlo
zaradi motenj v poslovanju, katerih vzrok je dispariteta med
kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami.
Pri tem mora zdravstveni dom dokazati, da ima sistemizirano
in zasedeno število delovnih mest v skladu z normativi in
standardi sprejetimi na ravni občine ter da je realizirana
masa sredstev za plače enaka ali nižja od zneska vkalkulira-
nih plač za obdobje, v katerem je ugotavljen primanjkljaj.

21. člen

Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preveč iz-
plačanih plač, krije zdravstveni dom.

22. člen

Če zdravstveni dom v medletnem ali letnem obračun-
skem obdobju izkaže presežek prihodkov nad odhodki in
presežek nameni za stimulacijo zaposlenih v skladu z zako-
nom, kasneje pa izkaže primanjkljaj, ga mora pokriti v bre-
me sredstev za plače najkasnjeje v naslednjem obračunskem
obdobju, razen če dokaže, da financer še ni izpolnil svoje
obveznosti v celoti.

23. člen

Realizacija prihodkov zdravstvenega doma iz dejavno-
sti, ki ni predmet osnovnih dejavnosti (lastne realizacije), je
prihodek zdravstvenega doma, s katerim samostojno razpo-
laga. Če ZD ne posluje pozitivno, se s temi prihodki najprej
poravnajo stroški osnovne dejavnosti.

Prihodke iz prvega odstavka tega člena zdravstvenega
doma se ne more razporejati v investicije ali za druge name-
ne, iz naslova katerih bi nastale višje obveznosti financira-
nja, če k temu ustanovitelj ne da soglasja.

X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZDRAVSTVENEGA DOMA V PRAVNEM PROMETU

24. člen

Zdravstveni dom odgovarja za svoje obveznosti s pre-
moženjem, s katerim razpolaga.

Zdravstveni dom je pravna oseba. V pravnem prometu
s tretjimi osebami ima vsa pooblastila, razen za promet z
nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanovitelja.

25. člen

Zdravstveni dom lahko sklepa pogodbe in opravlja dru-
ge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena s
tem odlokom in vpisom v sodni register.

26. člen

Zdravstveni dom predstavlja in zastopa v pravnem pro-
metu direktor neomejeno.

27. člen

Zdravstveni dom je dolžan skrbeti za vzdrževanje in
obnavljanje stavb in prostorov, ki jih je v soglasju z ustano-
vitelji oddal v najem ali v zakup koncesionarjem ter vzdrže-
vati in obnavljati opremo v teh prostorih, v skladu s po-
godbo.

28. člen

Zdravstveni dom je dolžan dati koncesionarju možnost
najema prostih prostorov in opreme, ki jih dolgoročno ne bo
potreboval za opravljanje javne zdravstvene službe, ter omo-
gočiti vlaganje lastnih najemnikovih sredstev v prostore in
opremo.

29. člen

Zdravstveni dom je dolžan koncesionarja na njegove
stroške vključiti v strokovno izpopolnjevanje, ki ga organi-
zira za svoje zdravnike in zobozdravnike oziroma za druge
svoje zdravstvene delavce.

XI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA
OBVEZNOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA

30. člen

Ustanovitelj odgovarja le za tiste obveznosti zdravstve-
nega doma, ki jih zdravstveni dom prevzame ali se zanje
obveže iz pravnih poslov v okviru dejavnosti zdravstvenega
doma, določene s tem odlokom ter na osnovi programa dela
zdravstvenega doma, h kateremu je dal predhodno soglasje.

XII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN
OBVEZNOSTI USTANOVITELJA ZDRAVSTVENEGA

DOMA

31. člen

Zdravstveni dom je dolžan ustanovitelju najmanj en-
krat letno pošiljati podatke o poslovnih rezultatih zdravstve-
nega doma ter druge podatke, ki so nujni za izvrševanje
funkcije ustanovitelja.
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32. člen

Ustanovitelj je dolžan zdravstvenemu domu zagotav-
ljati sredstva za njegovo delo v okviru sprejetega programa
po dogovorjeni dinamiki, odvisno od vrste sredstev, ki jih za
delo zdravstvenega doma zagotavlja ustanovitelj.

Zdravstveni dom ne sme prevzemati finančnih obvez-
nosti izven sprejetega programa.

33. člen

Zdravstveni dom mora od ustanovitelja:
– pridobiti soglasje k določbam statuta,
– pridobiti soglasje k imenovanju in razrešitvi direk-

torja,
– pridobiti soglasje k statutarnim spremembam in
– pridobiti soglasje k spremembi ali razširitvi dejav-

nosti.
Če ustanovitelj ne odloči o izdaji soglasja iz prejšnjega

odstavka v roku 60 dni od vložitve zahtevka se šteje, da je
soglasje izdal.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen

Zdravstveni dom ima statut, s katerim se natančneje
ureja notranja organizacija zdravstvenega doma, organi, nji-
hove pristojnosti, način odločanja in poslovanja zdravstve-
nega doma v skladu z zakonom in tem odlokom.

Statut sprejme svet zdravstvenega doma s soglasjem
ustanovitelja.

Do uskladitve statuta se uporablja veljavni statut, razen
določil, ki so v nasprotju z zakonom in s tem odlokom.

Zavod je dolžan uskladiti statut in druge splošne akte
zavoda s tem odlokom v šestih mesecih po uveljavitvi tega
odloka.

35. člen

Zdravstveni dom lahko za opravljanje skupnih zadev
na področju izvajanja nalog knjigovodskega in finančnega
poslovanja, planskostatističnih in pravno kadrovskih stori-
tev ter storitev AOP sklene pogodbo z ustrezno službo koli-
kor navedene storitve ni mogoče zagotoviti v lastni upravi
ali upravi ustanovitelja.

36. člen

V času največ 3 mesecev od zagotovitve racionalnejših
pogojev in možnosti za opravljanje zadev navedenih v vsebi-
ni 35. člena v okviru lastne uprave, oziroma uprave ustano-
vitelja mora zdravstveni dom opravljanje teh zadev prenesti
na ustrezno upravno službo na osnovi ugotovitve sveta JZ
ZD Radeče in v soglasju z ustanoviteljem.

37. člen

Občina Radeče s tem odlokom ne prevzema in se ne
obvezuje za kakršnekoli obveznosti JZ ZD Radeče in njene-
ga dosedanjega ustanovitelja, ki so nastale pred l. l. 1995 z
dnem ustanovitve nove Občine Radeče.

38. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati za za-
vod na območju Občine Radeče odlok o izločitvi organiza-
cijskih enot Zdravstveni dom Laško in Zdravstveni dom
Radeče iz javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Laško ter jav-
nega zavoda Zdravstveni dom Radeče (Uradni list RS, št.
60/92) v določbah, ki se nanašajo na ZD Radeče.

39. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Radeče
Matjaž Han l. r.

SEVNICA

3866.

Na podlagi določil zakona o davkih občanov (Uradni
list RS, št. 8/91, 14/92, 7/93 in 18/96), zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 22. člena statuta Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine
Sevnica na seji dne 27. 11. 1996 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov

stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek
oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica

1. člen

Vrednost točke kot osnova za ugotovitev vrednosti
stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za poči-
tek in rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 1996
znaša 344 SIT.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996
dalje.

Št. 41500-0006/96
Sevnica, dne 27. novembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica

Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

SLOVENJ GRADEC

3867.

Svet mestne občine Slovenj Gradec je na 24. seji dne
20. 11. 1996 sprejel naslednji

S K L E P

Svet mestne občine Slovenj Gradec soglaša, da se iz
seznama javnega dobra št. 24 k.o. Legen izvzame parc. št.
1368/7 – cesta v izmeri 18 m2, neplodno v izmeri 130 m2 in
se zanjo lahko sklene kupoprodajna pogodba.

Št. 466-044/96
Slovenj Gradec, dne 26. novembra 1996.

Predsednik
Sveta mestne občine

Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.
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ŠTORE

3868.

Na podlagi 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list
RS, št. 10/91 in 13/93), 17. člena zakona o ravnanju z odpad-
ki (Uradni list SRS, št. 8/78 in 29/86), 19. in 20. člena
zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem
okolju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 29/86), uredbe o hrupu
v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95)
ter 18. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95)
je Občinski svet občine Štore na 19. seji dne 24. 10. 1996
sprejel

O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Štore

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom so predpisani ukrepi za varstvo javnega
reda in miru, občanov in premoženja, zdravja in čistoče,
zunanjega videza naselij in zelenih površin, ravnanja z opuš-
čenimi vozili, čas trajanja javnih prireditev, varovanja pred
hrupom v naravnem in bivalnem okolju, način plakatiranja v
Občini Štore.

2. člen

Po tem odloku so občani dolžni urediti svoje življenje
in delo tako, da ne vznemirjajo, ovirajo in motijo drugih pri
delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdrav-
ja ali premoženja, skrbijo za privlačen videz svojega kraja in
da ne opuščajo ali opravljajo dejanj, ki so po tem odloku
obvezna ali prepovedana.

3. člen

Za prekrške, storjene po tem odloku so neposredno
odgovorne osebe, ki jih same storijo, za prekrške, ki jih
storijo mladoletne osebe pa starši, skrbniki ali rejniki, če so
prekrški posledica njihove pomanjkljive skrbi za mladolet-
nike.

II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

4. člen

Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu
in javni prireditvi je odgovoren vodja shoda oziroma priredi-
tve, ki ga določi organizator, v gostinskem lokalu pa poslo-
vodja ali druga odgovorna oseba oziroma zasebni gostinec.
Oseba, ki je odgovorna za vzdrževanje javnega reda in miru,
je dolžna:

1. poskrbeti za red in disciplino ter za varnost na prire-
ditvenem prostoru oziroma v javnem lokalu,

2. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni
red in mir, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane,

3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v posebni
odločbi ali potrdilu o priglasitvi prireditve oziroma zapreti in
izprazniti javni lokal po izteku obratovalnega časa,

4. poskrbeti, da se mladina do 15. leta starosti po 22. uri
brez spremstva staršev ne zadržuje na prireditvenem prosto-
ru in v javnem lokalu,

5. po končani prireditvi prostor očistiti in vzpostaviti
prvotno stanje.

5. člen

V času med 22. in 6. uro je prepovedano uporabljati
glasbila in zvočne naprave na javnih mestih.

Izjemoma se lahko glasbila in zvočne naprave na javnih
mestih uporabljajo v nasprotju s prvim odstavkom tega člena
in na javnih prireditvah, ki predstavljajo popestritev turistič-
ne ponudbe ter v gostinskih lokalih v okviru njihovega obra-
tovalnega časa, z dovoljenjem pristojnega upravnega orga-
na, po predhodnem soglasju občinskega upravnega organa.

6. člen

Za zagotovitev javnega reda in miru je prepovedano:

1. ogrožati javni red in mir v gostinskih in drugih
javnih prostorih, na prireditvah in stanovanjskih naseljih,

2. točiti alkoholne pijače v lokalih, ki so izključno
namenjeni prehrani delavcev in v prodajalnah, kjer prodajajo
kruh in slaščice, ki so namenjeni predvsem za to dejavnost,

3. točiti alkoholne pijače mladoletnikom,

4. kaditi v športnih in kino dvoranah, javnih prevoznih
sredstvih, v lokalih, ki so izključno namenjeni prehrani, kjer
je to z napisom prepovedano in v prostorih, kjer to prepove
sanitarna inšpekcija,

5. prenočevati po senikih, kozolcih, parkih, avtobusnih
postajališčih, železniški postaji, v zapuščenih vozilih in v
drugih za to neprimernih prostorih,

6. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben
način trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času, ko je troše-
nje za ta namen omejeno,

7. puščati motorna vozila z delujočimi motorji več kot
2 minuti v stanovanjskih naseljih ali v bližini stanovanjskih
hiš, kjer bi to motilo stanovalce, v času od 22. do 5. ure pa na
teh mestih ogrevati motorje,

8. parkirati ali postavljati motorna ali druga vozila,
prikolice ali druge delovne stroje na hišnih dohodih, garažah
in drugih površinah za invalide, na zelenicah in drugih povr-
šinah, ki niso namenjene za parkiranje ali na prehodih, ki
povezujejo ulice, javne prostore in prometne površine, kjer
bi to lahko oviralo dostop intervencijskim vozilom,

9. popivati na javnih krajih zunaj prostorov, ki so dolo-
čeni za točneje alkoholnih pijač,

10. ovirati promet na javnem prostoru z odlaganjem
kuriva ali drugega materiala več kot 12 ur; kolikor pa tako
odlaganje povzroča nevarnost, je začasno deponirani mate-
rial potrebno odstraniti takoj,

11. odlagati les ali drug material na javno površino, na
kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali drug objekt za
splošno rabo,

12. parkirati prevozna sredstva, puščati kontejnerje in
posode za smeti na površinah, kjer bi ovirale promet ali
pešce,

13. vstopiti brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na
kraj, kjer je vstop prepovedan, če je prepoved vidno označe-
na ali če je kraj kako drugače zavarovala uradna oseba,

14. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, mo-
titi ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov zoper njiho-
vo voljo,

15. kolesariti ali voziti drugo vozilo po poti zelenice,
parka, igrišča ali drugega javnega prostora, kjer je prepove-
dana vožnja s kolesom ali drugim vozilom,

16. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati
ali kako drugače onesnažiti napisne table, žive meje, javna
(opozorilna) znamenja, spomenike, prometne znake, napra-
ve za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, ograje,
posode za odpadke, stojala za kolesa in druge naprave ali
predmete za splošno rabo,
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17. imeti živali, ki s hrupom, smradom ali kako drugače
motijo okolico ali onesnažijo z iztrebki pašnike, travnike in
površine, kjer se igrajo otroci, parke in druge podobne javne
površine,

18. z vpitjem ali prepevanjem motiti okolico v času, ko
se zagotavlja mir občanom,

19. v javnih lokalih točiti alkoholne pijače osebam, pri
kateri zunanji znaki kažejo, da so pod vplivom alkohola ali
mamil,

20. voziti prevozna sredstva brez glušnikov ali z nepri-
mernimi glušniki in vozila, ki povzročajo čezmeren hrup,

21. kakorkoli ovirati pešce na pločnikih in drugih povr-
šinah, ki so jim za to namenjene,

22. metati petarde in druga pirotehnična in eksplozivna
sredstva na mestih, kjer to ogroža varnost občanov,

23. poležavati po zelenicah, parkih in javnih klopeh, če
se s tem moti mir občanov,

24. izzivati pretepe, nerede in prepire,

25. točiti alkoholne pijače pred 7. uro zjutraj v vseh
lokalih.

7. člen

Kartanje ali druge igre v javnem lokalu ali drugem
javnem mestu lahko prepove pristojni organ, če ugotovi, da
je taka prepoved potrebna za izboljšanje razmer na področju
javnega reda in miru.

Kartanje ali igranje drugih iger lahko prepove v svojem
lokalu tudi lastnik ali zasebni gostinec. Prepoved mora biti
objavljena na vidnem mestu.

8. člen

V času od 22. do 6. ure, ob nedeljah in praznikih pa ves
dan, so prepovedana dela in dejavnosti, ki povzročajo hrup
in tako motijo mir in počitek v naseljih in zaselkih, razen v
primerih, ko je za to izdano dovoljenje pristojnega organa.
Izvzeta so kmetijska dela in obratovalnice v industrijskih
conah.

III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA

9. člen

Zaradi varstva ljudi in premoženja je prepovedano:
1. nepooblaščenim osebam nositi na javnih shodih, pri-

reditvah in v javnih lokalih orožje ali predmete, s katerimi se
lahko prizadene telesna poškodba,

2. sežigati travo, listje in druge odpadke na krajih, kjer
je možnost, da se zaneti požar ter kuriti ogenj na prostem v
vetrovnem vremenu in kadar pooblaščeni organi javno obja-
vijo povečano ali veliko nevarnost požarov,

3. sežigati gume, odpadno olje, tekstilne odpadke in
odpadke iz umetnih mas v naravnem okolju in zaprtih kuriš-
čih,

4. sankati, smučati, kotalkati, rolkati, drsati ali igrati se
z žogo na javnih cestah in drugih površinah, ki niso za to
namenjene, oziroma tam, kjer bi bil lahko oviran cestni
promet ali kjer bi lahko bilo nevarno za ljudi in premoženje,

5. opremljati ograje ob javnih cestah in poteh z bodečo
žico ali drugimi nevarnimi predmeti,

6. organizirati tekmovanja ali treniranje v streljanju z
orožjem izven za to določenih strelišč brez dovoljenja pri-
stojnega organa oziroma streljati ali loviti s strelnim orožjem
v naselju oziroma na krajih, kjer je lahko ogrožena varnost
ljudi in premoženja,

7. odmetavati cigarete in druge ogorke ter odlagati pe-
pel na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar,

8. puščati otroke do 5. leta starosti brez nadzora, na
cestah, ulicah ali na drugih javnih mestih,

9. puščati pse brez nadzora,

10. voditi popadljivega psa brez nagobčnika,

11. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali,

12. imeti psa, ki s svojim lajanjem pretirano moti in
vznemirja okolico,

13. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali
umazati ljudi in pročelja stavb,

14. z metanjem kamenja ali drugih predmetov poškodo-
vati ali ogrožati ljudi in premoženje,

15. imeti ob javnih cestah nasip, ograjo, živo mejo ali
druge rastline in predmete v stanju, ki ovira ali ogroža pro-
metno varnost občanov, posega v cestno telo ali kvari zuna-
nji videz kraja,

16. krošnjariti, preprodajati ali vsiljevati kakršnekoli
predmete ali storitve po stanovanjih ali na javnih krajih,

17. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih po-
vršinah brez nadzorstva ali puščati domače živali brez hrane,
vode in zaščite pred slabim vremenom,

18. streljati s strelnim orožjem, z zračno puško, s fračo,
lokom ali podobnimi napravami na kraju, kjer je lahko ogro-
žena varnost ljudi, živali in premoženja,

19. prislanjati predmete ali stvari na stene hiš, izložbe-
na okna ali kamorkoli, kjer to lahko povzroči škodo, ovira
promet ali kvari videz,

20. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo,
jašek ali drugo odprtino, kjer obstoja nevarnost padca,

21. spodkopavati ali spodoravati javne poti ali jih ka-
korkoli poškodovati oziroma z zemeljskimi deli povzročati
nevarnost zemeljskih plazov,

22. metati sneg na vozišče iz pločnikov in dvorišč pri
čiščenju snega.

10. člen

Zaradi varstva ljudi in premoženja mora lastnik ali
upravljalec:

1. odstraniti objekte, ki ne služijo več svojemu namenu
in kvarijo videz kraja,

2. obnoviti ali odstraniti objekte, ki kvarijo videz kraja
ali ogrožajo varnost ljudi ali premoženja in so še vedno v
uporabi,

3. odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki
zmanjšujejo preglednost,

4. odstraniti drevesa, pri katerih obstaja nevarnost, da
padejo in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo
premoženje,

5. odstraniti suhe veje pri drevesih, kjer obstaja nevar-
nost suhih padajočih več na cesto ali na druge javne povr-
šine.

IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE

11. člen

Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:

1. metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi ali od-
padke v naravno okolje in druge površine in prostore, ki niso
za to določeni,

2. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem in živini, to je
spuščati odplake, fekalije ali gnojnico v vodotoke, v opušče-
ne vodnjake, na javna pota in v odkrite cestne jarke, kakor
tudi na območju objektov za preskrbo s pitno vodo,

3. polivati makadamsko cestišče z odpadnim oljem ali
drugim oljem in zdravju škodljivimi snovmi,
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4. voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev
slepih v trgovske, gostinske in druge javne lokale, otroška
igrišča, na zelenice, na pokopališča ter javna prevozna sred-
stva,

5. prati motorna vozila, delovne stroje s priključki in
druge predmete na bregovih in v strugah vodotokov in na
zbirnih in zaščitenih območjih vodnih virov,

6. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko
povzročijo zamašitev le-teh,

7. pustiti greznice in odtočne kanale odprte ali slabo
zaprte in spuščati odplake iz greznice po površini,

8. puščati odpadke v zaščitenih območjih vodnih zajetij
ali jih kakorkoli onesnažiti,

9. puščati iztrebke domačih živali, katere je lastnik
dolžan takoj odstraniti z javnih površin,

10. prevažati mrhovino, kosti, kože, fekalije in ostale
odpadke v vozilih, ki niso zaprta ali drugače ustrezno zašči-
tena in na kakršenkoli način onesnažujejo okolje,

11. na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih
javnih prostorih in površinah zanemarjati red in čistočo tako,
da se s tem kvari videz, moti okolica ali ogroža zdravje ljudi,

12. puščati odprte pokrove kontejnerjev in posod za
smeti,

13. iztepati, izlivati ali metati z balkonov in oken kar-
koli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje in varnost
ljudi,

14. povzročati ali razširjati smrad, plin ali prah, ki moti
ljudi v urbanih naseljih,

15. vzrejati domače živali (razen psov in mačk) v urba-
nih naseljih, kot so stanovanjski bloki, razen obstoječe kme-
tije s pretežno kmetijsko dejavnostjo,

16. v sušnem obdobju gnojiti z gnojnico ali gnojevko,
razen če gre za takojšen podor,

17. puščati neočiščeno cestišče pri delu, ki posega na
javno cesto,

18. spuščati pse in druge živali na travnike in druge
kmetijske površine brez dovoljenja lastnika ali drugega upra-
vičenca,

19. spuščati odpadna olja in druge naftne derivate v
naravno okolje,

20. kopati živali v rekah, potokih in studencih.

V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ
IN ZELENIH POVRŠIN

12. člen

Prepovedano je postavljati šotore, bivalne avtobuse in
avtomobilske prikolice za bivanje, ali kako drugače taboriti
na zemljiščih, ki niso za to določena.

Pristojni občinski upravni organ lahko za določen čas
dovoli bivanje oziroma taborjenje na zemljiščih, ki niso za to
določena po predhodnem soglasju lastnika oziroma uprav-
ljalca zemljišča.

Šotor, bivalni avtobus ali avtomobilsko prikolico za
bivanje mora lastnik odstraniti v roku, ki mu ga določi pri-
stojni organ. Če tega ne stori lastnik sam, pristojni organ z
odločbo določi podjetje, ki to stori na stroške lastnika.

13. člen

Zaradi varstva zunanjega izgleda naselij in zelenih po-
vršin je prepovedano:

1. pisati, risati ali na kakršenkoli drug način zamazati
zidove hiš in drugih stavb, ograje in podobno,

2. parkirati tovorna motorna vozila in avtobuse v stano-
vanjskih naseljih izven za to določenih mest in prostorov,

3. parkirati vozila v naravnem okolju brez dovoljenja
lastnika ali drugega upravičenca,

4. puščati bale na travnikih in ob robu travnikov več kot
deset dni.

14. člen

Lastniki in uporabniki stanovanjskih in drugih zgradb,
lastniki ter najemniki stanovanj so dolžni pred svojim objek-
tom in na pripadajočih funkcionalnih površinah:

1. skrbeti, da so na objektih nameščeni in vzdrževani
žlebovi in odtoki meteornih voda, snegobrani in podobne
naprave,

2. očistiti sneg, ki je ponoči zapadel ali padel s strehe na
pločnike, dohode k stanovanjskim in drugim zgradbam, ka-
nalizacijske jaške ali hidrante čimprej, najpozneje pa do
7. ure zjutraj, podnevi pa sproti odstranjevati novo zapadli
sneg,

3. dnevno odstranjevati s streh oziroma žlebov ledene
sveče,

4. ob poledici posipati pločnike ob stanovanjskih in
drugih zgradbah s soljo ali peskom,

5. posekati drevje, veje, grmovje in živo mejo, ki ovira-
jo promet vozil in pešce na javnih krajih.

15. člen

Lastniki in upravljalci lokalov so dolžni pred lokalom
namestiti ustrezno število stojal za kolesa ali na kakršenkoli
drug način omogočiti shranjevanje koles in to tako, da se ne
ovira prometa in pešcev ali povzroča škoda na zgradbah in
ne kvari estetski videz kraja.

16. člen

Vzdrževalci oziroma upravljalci cest so dolžni zaradi
varnosti prometa in čistoče pravočasno odstraniti z asfaltnih
ulic in pločnikov pesek, ki so ga posipale zaradi poledice.
Enako velja tudi za druge snovi, ki bi lahko vplivale na
varnost prometa in čistočo površin iz prejšnjega odstavka.

17. člen

Izložbena okna morajo biti čista in estetsko urejena.
Reklamni in javni napisi morajo biti estetsko oblikovani in
vzdrževani ter ne smejo ovirati dostopa.

18. člen

Vsak stanovanjski in poslovni objekt mora biti oprem-
ljen s hišno številko na vidnem mestu.

VI. RAVNANJE Z OPUŠČENIMI VOZILI

19. člen

Opuščeno vozilo je vozilo, s katerega so odstranjene
registrske tablice ali je brez veljavne registracije ali je huje
poškodovano in nihče ne skrbi zanj, na parkirnem prostoru,
pločniku, zeleni površini, kmetijski površini, gozdni površi-
ni ali na drugi površini, katere lastnik je pravna ali fizična
oseba.

20. člen

Pristojni občinski upravni organ v postopku odstranje-
vanje opuščenega vozila najprej opozori lastnika opuščene-
ga vozila z nalepko na vozilu. Ta nalepka na opuščenem
vozilu pomeni, da je lastnik opuščenega vozila dolžan v roku
8 dni odstraniti opuščeno vozilo z javne prometne površine.

Če v določenem roku lastnik ne odstrani opuščenega
vozila, izda pristojni občinski upravni organ odločbo o od-
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stranitvi in odložitvi opuščenega vozila za rok 14 dni na
določen varovan prostor in obvesti upravo za notranje za-
deve.

V tem času pozove lastnika opuščenega vozila, če je ta
znan, da odpelje vozilo proti plačilu vseh stroškov odvoza in
hrambe.

Upravljalec skladišča opuščenih vozil izda vozilo last-
niku na podlagi listine, ki dokazuje lastništvo.

Po roku iz drugega odstavka 20. člena tega odloka se
smatra, da je lastnik vozilo zapustil. V tem trenutku pridobi
lastninsko pravico na opuščenem vozilu Občina Štore.

Če ni možno ugotoviti, kdo je lastnik opuščenega vozi-
la, odredi pristojni občinski upravni organ odstranitev vozila
na stroške proračuna občine.

21. člen

Pristojni občinski upravni organ v zvezi z odstranitvijo
opuščenega vozila izdela zapisnik o stanju vozila in fotogra-
fijo vozila.

Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: datum opo-
zorila lastniku vozila z nalepko, datum odstranitve, tip vozi-
la, stanje vozila, podatke o lastniku vozila, če je ta znan,
lokacijo opuščenega vozila.

VII. ČAS TRAJANJA JAVNIH PRIREDITEV

22. člen

Javne prireditve, na katerih se uporabljajo glasbila in
zvočne naprave, ki motijo nočni mir in počitek ljudi v narav-
nem in bivalnem okolju se lahko organizirajo ob petkih,
sobotah in nedeljah ter predprazničnih in prazničnih dneh in
smejo trajati:

1. v petkih in nedeljah do 22. ure, ob sobotah do 24. ure,
2. v vseh predprazničnih in prazničnih dneh lahko pri-

stojni upravni organ za notranje zadeve z odločbo določi čas
trajanja prireditve s predhodnim soglasjem občinskega uprav-
nega organa.

Pristojni upravni organ lahko izda dovoljenje za podalj-
šanje trajanja javnih prireditev ne glede na dan, oziroma
datum dogajanja ob predhodni pridobitvi soglasja občinske-
ga upravnega organa.

VIII. VARSTVO PRED HRUPOM V NARAVNEM
IN BIVALNEM OKOLJU

23. člen

Zaradi varstva pred hrupom v naravnem in bivalnem
okolju je prepovedano:

1. na javnih prireditvah in drugih javnih mestih, v vozi-
lih javnega prometa in zasebnih prostorih povzročati preko-
meren hrup z uporabo zvočnikov, radijskih in televizijskih
sprejemnikov, glasbil in drugih naprav za povzročanje zvo-
kov, še posebej pa v času med 22. in 6. uro,

2. z vpitjem, petjem, hrupom motornih vozil, koles z
motorjem, uporabo petard in drugih pirotehničnih sredstev
ali na kak drug način motiti nočni mir in počitek občanov
med 22. in 6. uro, preko celega dne pa povzročati hrup ali
ropot v bližini šol, zdravstvenega doma, varstvene organiza-
cije in v gosteje naseljenih stanovanjskih naseljih, v območ-
ju športnorekreacijskih površin, cerkva in v območju poko-
pališč.

24. člen

Za mejne vrednosti ravni hrupa, ukrepanje za prepreče-
vanje in zmanjšanje hrupa, nadzor, kazni, splošne, prehodne

in končne določbe se uporabljajo določbe uredbe o hrupu v
naravnem in življenjskem okolju ter uredbe o hrupu zaradi
cestnega ali železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95).

IX. PLAKATIRANJE IN POSTAVLJANJE
TRANSPARENTOV

25. člen

Nameščanje plakatov, oglasov in podobnih objav je
dovoljeno na mestu in na objekte, ki so za to posebej urejeni.

Organizacije, društva, krajevna skupnost, fizične ali
pravne osebe imajo lahko svoja plakatna mesta na javnih
mestih, ki morajo biti urejena in postavljena s soglasjem
upravnega organa občine.

Zahtevi za izdajo dovoljenja se mora predložiti:

– idejno rešitev plakatnega mesta z mnenjem poobla-
ščene urbanistične službe in

– dokazilo o pravici razpolaganja z zemljiščem oziroma
s stavbo.

Lastniki plakatnih mest so odgovorni za njihovo redno
vzdrževanje.

V času pred volitvami se za plakatiranje in postavljanje
transparentov lahko določijo dodatna mesta. Za urejenost teh
mest so odgovorne politične stranke, ki nameščajo plakate.
Politične stranke so dolžne plakate in panoje, postavljene
posebej za namen plakatiranja odstraniti v roku enega tedna
po končanih volitvah.

Na zunanjo stran izložbenih oken in na druge zunanje
površine nameščanje plakatov ni dovoljeno, izjemoma se
lahko opozorila ali obvestila, ki opozarjajo ali obveščajo o
izrednih dogodkih, pomembnih za varnost življenja, zdravja
ali premoženja.

Lastniki plakatnih mest so dolžni vse raztrgane in one-
snažene plakate takoj odstraniti.

Lastniki oziroma najemniki lokalov v lokalu lahko na-
meščajo plakate, ki se nanašajo na njihovo dejavnost.

Plakate, ki oglašajo prireditev, je treba odstraniti naj-
pozneje v roku petnajst dni po končani prireditvi, lahko pa se
po končani prireditvi prekrijejo z novimi.

Plakate je prepovedano prelepiti, odstraniti ali trgati
pred potekom njihove aktivnosti.

Plakati, ki so nameščeni na mestu, ki za to niso predvi-
dena, se odstranijo na stroške prireditelja.

X. KAZENSKE DOLOČBE

26. člen

Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek:

1. kdor meče petarde in druga pirotehnična in eksplo-
zivna sredstva (22. točka 6. člena),

2. nepooblaščena oseba, ki nosi na javnih shodih, prire-
ditvah in v javnih lokalih orožje ali predmete, s katerimi se
lahko prizadene telesna poškodba (l. točka 9. člena),

3. kdor sežiga travo, listje in druge odpadke na krajih,
kjer je možnost, da se zaneti požar ali kdor kuri na prostem v
vetrovnem vremenu in kadar pooblaščeni organi javno obja-
vijo ali veliko nevarnost požarov (2. točka 9. člena),

4. kdor sežiga gume, odpadno olje, tekstilne odpadke in
odpadke iz umetnih mas v naravnem okolju in zaprtih kuri-
ščih (3. točka 9. člena),

5. odgovorna oseba, ki organizira tekmovanja ali tre-
ninge v streljanju z orožjem brez dovoljenja pristojnega
organa, oziroma kdor strelja ali lovi s strelnim orožjem v
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naseljih oziroma na krajih, kjer je lahko ogrožena varnost
ljudi in premoženja (6. točka 9. člena),

6. kdor odmetava cigaretne in druge ogorke ali odlaga
pepel na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar (7. točka
9. člena),

7. kdor pušča otroke do 5. leta starosti brez nadzora, na
cestah ali na drugih javnih mestih (8. točka 9. člena),

8. kdor z metanjem kamenja ali drugih predmetov po-
škoduje ali ogroža ljudi in premoženje (14. točka 9. člena),

9. kdor strelja s strelnim orožjem, z zračno puško, s
fračo, lokom ali podobnimi napravami na kraju, kjer je lahko
ogrožena varnost ljudi, živali in premoženja (18. točka
9. člena),

10. kdor meče, spušča ali odlaga predmete, snovi ali
odpadke v naravno okolje in druge površine in prostore, ki
niso za to določeni (1. točka 11. člena).

11. kdor onesnaži vodo, namenjeno ljudem in živini, to
je spušča odplake, fekalije ali gnojnico v vodotoke, v opu-
ščene vodnjake, na javna pota ali odkrite cestne jarke, kakor
tudi na območju objektov za preskrbo s pitno vodo (2. točka
11. člena),

12. kdor poliva makadamsko vozišče z odpadnim oljem
ali drugimi okolju in zdravju škodljivimi snovmi (3. točka
11. člena),

13. kdor pere motorna vozila, delovne stroje s priključ-
ki in druge predmete na bregovih in v strugah vodotokov in
na zbirnih in zaščitenih območjih vodnih virov (5. točka
11. člena),

14. kdor pušča odpadke v zaščitenih območjih vodnih
zajetij ali jih kakorkoli onesnaži (8. točka 11. člena),

15. kdor v sušnem obdobju gnoji z gnojnico ali gnojev-
ko, razen če gre za takojšen podor (16. točka 11. člena),

16. kdor pušča neočiščeno cestišče pri delu, ki posega
na javno cesto (17. točka 11. člena),

17. kdor spušča odpadna olja in druge naftne derivate v
naravno okolje (29. točka 11. člena),

18. kdor ravna v nasprotju z 12. členom,
19. kdor parkira tovorna motorna vozila in avtobuse v

stanovanjskih naseljih izven za to določenih mest in prosto-
rov (2. točka 13. člena),

20. kdor ne ravna v skladu z 16. členom,
21. kdor ne ravna v skladu z 18. členom,
22. kdor ne ravna v skladu z 19. členom,
23. kdor ravna v nasprotju z 22. členom,
24. kdor ne ravna v skladu s 25. členom.

27. člen

Pravna oseba in oseba, ki stori prekršek v zvezi s samo-
stojnim opravljanjem dejavnosti iz 5., 8., 9., 10. in 11. točke
26. člena se kaznuje z denarno kaznijo od 20.000 do 300.000
tolarjev; odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
od 10.000 do 50.000 tolarjev.

28. člen

Z denarno kaznijo od 10.000 do 20.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek:

1. vodja javnega shoda ali javne prireditve oziroma
poslovodja ali druga odgovorna oseba gostinskega lokala ali
zasebni gostinec, ki ravna v nasprotju s l., 2., 3., 4. ali
5. točko 4. člena,

2. kdor toči alkoholne pijače v lokalih, ki so izključno
namenjeni prehrani delavcev ali v prodajalnah, kjer se pro-
dajajo kruh in slaščice in so namenjeni predvsem za to dejav-
nost (2. točka 6. člena),

3. kdor pušča motorna vozila z delujočimi motorji več
kot dve minuti v stanovanjskih naseljih ali v bližini stano-
vanjskih hiš, kjer bi to motilo stanovalce ali v času med 22.

in 5. uro zjutraj ogreva motorje na teh mestih (7. točka 6.
člena),

4. kdor ovira promet na javnem prostoru z odlaganjem
kuriva ali drugega materiala več kot 12 ur, kolikor pa tako
odlaganje povzroča nevarnost, pa začasno deponirani mate-
rial ne odstrani takoj (10. točka 6. člena),

5. kdor vstopi brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na
kraj, kjer je vstop prepovedan in je prepoved vidno označena
ali je kraj kako drugače zavarovala uradna oseba (13. točka
6. člena),

6. kdor po stanovanjih in javnih krajih vznemirja, moti
ali nadleguje občane z zbiranjem podatkov zoper njihovo
voljo (14. točka 6. člena),

7. kdor prestavi, odstrani, uniči, poškoduje, popiše ali
kako drugače onesnaži napisne table, javna (opozorilna) zna-
menja, spomenike, prometne znake, naprave za javno raz-
svetljavo, poštne nabiralnike, klopi, ograje, posode za od-
padke, stojala za kolesa in druge naprave ali predmete, za
splošno rabo (16. točka 6. člena),

8. kdor v javnih lokalih toči alkoholne pijače osebam,
pri katerih zunanji znaki kažejo, da so pod vplivom alkohola
(19. točka 6. člena),

9. kdor izziva pretepe, nerede in prepire (24. točka
6. člena),

10. kdor toči alkoholne pijače pred 7. uro zjutraj v vseh
lokalih (25. točka 6. člena),

11. kdor karta ali igra druge igre v javnem lokalu ali na
drugem javnem mestu, če je to prepovedano (7. člen),

12. kdor opremlja ograje ob javnih cestah in poteh z
bodečo žico ali drugimi nevarnimi predmeti (5. točka
9. člena),

13. kdor pušča pse brez nadzora (9. točka 9. člena),
14. kdor vodi popadljivega psa brez nagobčnika

(10. točka 9. člena),
15. kdor namerno draži, plaši ali ščuva živali (11. točka

9. člena),
16. kdor ima ob javnih cestah nasip, ograjo, živo mejo

ali druge rastline in predmete v stanju, ki ovira ali ogroža
prometno varnost občanov, posega v cestno telo ali kvari
zunanji videz kraja (15. točka 9. člena),

17. kdor krošnjari, preprodaja ali vsiljuje kakršnekoli
predmete ali storitve po stanovanjih ali na javnih krajih
(16. točka 9. člena),

18. kdor pušča živali na javnih prostorih ali na promet-
nih površinah brez nadzorstva ali pušča domače živali brez
hrane, vode in zaščite pred slabim vremenom (17. točka
9. člena),

19. kdor prislanja predmete ali stvari na stene hiš, izlož-
bena okna ali kamorkoli, kjer to lahko povzroča škodo, ovira
promet ali kvari videz (19. točka 9. člena),

20. kdor ima nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak,
jamo, jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost padca
(20. točka 9. člena),

21. kdor spodkopava ali spodorava javne poti ali jih
kakorkoli poškoduje oziroma z zemeljskimi deli povzroča
nevarnost zemeljskih plazov (21. točka 9. člena),

22. kdor meče sneg na vozišče iz pločnikov in dvorišč
pri čiščenju snega (22. točka 9. člena),

23. kdor meče v kanalizacijske naprave predmete, ki
lahko povzročijo zamašitev le-teh (6. točka 11. člena),

24. kdor pusti greznice in odtočne kanale odprte ali
slabo zaprte in spušča odplake iz greznice po površini
(7. točka 11. člena),

25. kdor pušča odpadke v zaščitenih območijih vodnih
zajetij ali jih kakorkoli onesnaži (8. točka 11. člena),

26. kdor na športnih igriščih, avtobusnih postajah in
drugih javnih prostorih in površinah zanemarja red in čistočo
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tako, da se s tem kvari videz, moti okolica ali ogroža zdravje
ljudi (11. točka 11. člena),

27. kdor iztepa, izliva ali meče z balkonov in oken
karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje in varnost
ljudi (13. točka 11. člena),

28. kdor povzroča ali razširja zdravju škodljiv smrad,
plin ali prah, ki prekomerno moti ljudi v urbanih naseljih
(14. točka 11. člena),

29. kdor vzreja domače živali (razen psov in mačk) v
urbanih naseljih, kot so stanovanjski bloki, razen obstoječe
kmetije s pretežno kmetijsko dejavnostjo (15. točka 11. čle-
na),

30. kdor ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 4. ali 5. točko 14.
člena,

31. lastniki in upravljalci lokalov, ki ravnajo v nasprot-
ju s 15. in 17. členom,

32. kdor piše, riše ali na kakršenkoli način zamaže
zidove hiš in drugih stavb, ograje in podobno (1. točka 13.
člena),

33. kdor lepi plakate v nasprotju s 25. členom,
34. lastniki plakatnih mest, ki ne odstranijo raztrganih

in onesnaženih plakatov (šesti odstavek 25. člena),
35. organizator javne prireditve, ki v roku enega tedna

po končani prireditvi ne odstrani plakatov (deveti odstavek
25. člena),

36. kdor nepoklican prelepi, odstrani ali trga plakate
pred potekom njihove aktivnosti (deseti odstavek 25. člena).

29. člen

Za prekrške iz 2., 3., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.,
16., 17., 18., 19., 20., 21. in 22. točke 28. člena se kaznuje
tudi pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti z denarno kaznijo od
40.000 do 60.000 tolarjev ter odgovorna oseba od 10.000 do
20.000 tolarjev.

30. člen

Z denarno kaznijo od 20.000 do 40.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje tudi politična stranka, ki v času pred voli-
tvami namešča plakate v nasprotju s petim odstavkom
25. člena, odgovorna oseba politične stranke pa z denarno
kaznijo od 10.000 do 20.000 tolarjev.

31. člen

Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek takoj na mestu:

1. kdor toči alkoholne pijače mladoletnikom (3. točka
6. člena),

2. kdor kadi v športni dvorani, javnih prevoznih sred-
stvih, v lokalih, ki so izključno namenjeni prehrani, kjer je to
z napisom prepovedano in v prostorih kjer to prepove sani-
tarna inšpekcija (4. točka 6. člena),

3. kdor prenočuje po senikih, kozolcih, parkih, avtobu-
snih postajah, železniški postaji, v zapuščenih vozilih in v
drugih za to neprimernih prostorih (5. točka 6. člena),

4. kdor zaliva vrtove, pere avtomobile ali na drug podo-
ben način troši vodo iz vodovodnih omrežij v času, ko je
trošenje za ta namen omejeno (6. točka 6. člena),

5. kdor parkira ali postavlja motorna ali druga vozila,
prikolice ali druge delovne stroje na hišnih dohodih, garaž-
nih dovozih, na prostorih rezerviranih za invalide, na zeleni-
ce in drugih površinah, ki niso namenjene za parkiranje, ali
na prehodih, ki povezujejo ulice, javne prostore in prometne
površine, kjer bi to oviralo dostop intervencijskim vozilom
(8. točka 6. člena),

6. kdor popiva na javnih krajih zunaj prostorov, ki so
določeni za točenje alkoholnih pijač (9. točka 6. člena),

7. kdor odlaga les ali drug material na javno površino,
na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali drug objekt za
splošno rabo (11. točka 6. člena),

8. kdor parkira prevozna sredstva, pušča kontejnerje in
posode za smeti na površinah, kjer bi ovirale promet ali
pešce (12. točka 6. člena),

9. kdor ima živali, ki s hrupom, smradom ali kako
drugače motijo okolico ali onesnažijo z iztrebki pašnike,
travnike in boršine, kjer se igrajo otroci, parke in druge
podobne javne površine (17. točka 6. člena),

10. kdor vozi prevozna sredstva brez glušnikov ali z
neprimernimi glušniki in vozila, ki povzročajo čezmeren
hrup (20. točka 6. člena),

11. kdor kakorkoli ovira pešce na pločnikih in na dru-
gih površinah, ki so jim za to namenjene (21. točka 6. člena),

12. kdor poležava po zelenicah, parkih in javnih klo-
peh, če se s tem moti mir občanov (23. točka 6. člena),

13. kdor sanka, smuča, kotalka, rolka, drsa ali se igra z
žogo na javnih cestah in drugih površinah, ni niso za to
namenjene, oziroma tam, kjer bi bil lahko oviran cestni
promet ali kjer bi lahko bilo nevarno za ljudi in premoženje
(4. točka 9. člena),

14. kdor ima psa, ki s svojim lajanjem pretirano moti in
vznemirja okolico (12. točka 9. člena),

15. kdor z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškro-
pi ali umaže ljudi in pročelja stavb (13. točka 9. člena),

16. kdor ne ravna v skladu z 10. členom,
17. kdor vodi živali, razen službenih psov in psov vodi-

čev slepih, v trgovinske, gostinske in druge javne lokale,
otroška igrišča, na zelenice, na pokopališča ter javna pre-
vozna sredstva (4. točka 11. člena),

18. kdor pušča iztrebke domačih živali, katere je lastnik
dolžan takoj odstraniti z javnih površin (9. točka 11. člena),

19. kdor prevaža mrhovino, kosti, kože, fekalije in osta-
le odpadke v vozilih, ki niso zaprta ali drugače ustrezno
zaščitena in odpadki na kakršenkoli način onesnažujejo oko-
lje (10. točka 11. člena),

20. kdor spušča pse in druge živali na travnike in druge
kmetijske površine brez dovoljenja lastnika ali drugega upra-
vičenca (18. točka 11. člena),

21. kdor kopa živali v rekah, potokih in studencih
(20. točka 11. člena),

22. kdor parkira vozila v naravnem okolju brez dovo-
ljenja lastnika ali drugega upravičenca (3. točka 13. člena),

23. kdor pušča bale na travnikih in ob robu travnikov
več kot deset dni (4. točka 13. člena),

32. člen

Denarno kazen za prekršek po 31. členu izreče in izterja
od povzročitelja prekrška takoj na mestu policist oziroma
pooblaščena oseba.

33. člen

Uvedba postopka o prekršku po tem odloku predlagajo
pristojni upravni organi, inšpektorji (komunalni inšpektor),
policijska postaja, okrožni državni tožilec, komunalni nad-
zornik, drugi organi in organizacije, ki izvajajo javna poob-
lastila in občani.

XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

34. člen

Na področjih, kjer se tekom izvajanja odloka ugotovi
pomanjkljivost, se le-te lahko opravijo z uvedbo, ki jo izda
pristojni občinski upravni organ.
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35. člen

Odlok začne veljati z dnem sprejema na seji Občinske-
ga sveta občine Štore.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Štore
Albin Valand l. r.

3869.

Na podlagi 8., 9. in 163. člena zakona o varnosti cestne-
ga prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in 1/91),
l0. in 12. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81,
7/86 in 37/87, 3. člena pravilnika o neprometnih znakih
(Uradni list SRS, št. 17/82 in 22/84) in 18. člena statuta
Občine Štore (Uradni list RS, 49/95 z dne 25. 8. 1995) je
Občinski svet občine Štore na 19. seji dne 24. 10. 1996
sprejel

O D L O K
o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Štore

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se v naseljih Občine Štore urejajo:
II. neprometni znaki – postavljanje in nameščanje

III. omejitve in prepovedi prometa v Štorah
IV. nakladanje in razkladanje
V. ustavljanje in parkiranje

VI. avtobusne postaje in postajališče
VII. učenje vožnje z motornimi vozili

VIII. promet koles in koles z motorjem
IX. posebne prometne storitve
X. odstranjevanje nepravilno parkiranih in pokvarjenih

vozil
XI. športne in druge prireditve na javnih prometnih

površinah
XII. zimska služba

XIII. svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
XIV. šolska prometna služba
XV. varstvo okolja

XVI. pristojnosti organov za izvrševanje tega odloka
XVII. kazenske določbe

2. člen

Za promet na javnih prometnih površinah v Občini
Štore veljajo določbe zakona o temeljih varnosti cestnega
prometa, zakona o varnosti cestnega prometa ter določbe
predpisov, izdanih na njuni podlagi in določbe tega odloka.

3. člen

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo na-
slednji pomen:

1. posebne prometne površine namenjene pešcem so
posebej označene ceste in ulice, na katerih je promet z mo-
tornimi vozili omejen, promet s kolesi in kolesi z motorjem
prepovedan, pešci pa lahko uporabljajo celotno prometno
površino;

2. posebne prometne površine, namenjene pešcem in
kolesarjem, so posebej označene ceste in ulice, na katerih je

promet z motornimi vozili omejen, promet s kolesi z motor-
jem prepovedan, pešci in kolesarji pa lahko uporabljajo ce-
lotno ali posebej določen del prometne površine;

3. druge javne prometne površine so pločniki, kolesar-
ske steze, steze in poti, parkirne površine in podobne hoji ali
vožnji namenjene površine;

4. Za parkiranje motornih vozil so na območju občine
Štore namenjene naslednje vrste parkirnih površin:

– javne parkirne površine, to so površine označene s
prometnimi znaki.

II. NEPROMETNI ZNAKI

4. člen

V naseljih je dovoljena postavitev neprometnih znakov
in transparentov na, ob in nad: cesto, posebno prometno
površino in drugo javno prometno površino (na primer na
pločniku, bankini), 4,5 m nad najvišjo točko vozišča; bližje
kot 150 m pred prometnim znakom ter v križišču izven
preglednega trikotnika s tem, da je dovoljena tudi večkratna
ponovitev istega neprometnega znaka ali transparenta, za kar
si mora postavljalec predhodno pridobiti dovoljenje uprav-
nega organa, pristojnega za promet.

Pred izdajo dovoljenja mora upravni organ, pristojen za
promet, pridobiti soglasje upravnega organa pristojnega za
urejanje prostora in preveriti, da je postavitev skladna z
načrtom neprometne signalizacije v Občini Štore, ki ga potr-
di občinski svet in določbami odloka o plakatiranju (Uradni
list RS, št. 2/96).

Uporabnik iz prvega odstavka je za postavitev nepro-
metnega znaka ali transparenta dolžan plačati takso v skladu
z odlokom o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 15/96).

Če inšpekcija za ceste ali komunalna inšpekcija ugoto-
vi, da so na, ob ali nad cesto, posebno prometno površino ali
drugo javno prometno površino postavljeni neprometni zna-
ki ali transparenti brez dovoljenja ali v nasprotju z dovolje-
njem pristojnega organa, odredi takojšnjo odstranitev na
stroške kršilca.

III. OMEJITEV PROMETA V ŠTORAH

5. člen

V naseljih velja, da je vožnja, hoja ali parkiranje dovo-
ljeno samo po za to namenjenih površinah. Prepovedano je
voziti ali parkirati na zelenih površinah (zelenice, parki,
cvetlične grede).

6. člen

Ne glede na prepoved pa je promet z vozili na javnih
prometnih površinah iz 5. člena tega odloka dovoljen v
naslednjih primerih:

1. Za preskrbovanje organizacij in gospodinjstev zapr-
tega območja, če dovoz ni mogoč z dvoriščne strani:

a) med 6. in 9. uro z vozili do 5 ton največje dovoljene
mase, za gospodinjstva pa tudi med 16. in 18. uro.

b) s posebnim dovoljenjem, časovno omejeno, z vozili
brez prikolic, katerih največja dovoljena masa ne presega
12 ton, če je to potrebno, da se prepreči večja gospodarska
škoda ali če tovor ni deljiv.

2. Za interventne potrebe vozil gasilcev, policije, PTT,
komunalnih služb, prve medicinske pomoči, invalide s po-
sebno invalidsko dovolilnico.

3. Za osebna vozila tistih imetnikov, katerih sedež ali
stalno prebivališče je na tem območju, če imajo garažo ali
zagotovljen parkirni prostor na funkcionalnem zemljišču, v
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kateri imajo sedež ali v njej stanujejo.
Promet z vozili iz prvega odstavka tega člena poteka

enosmerno. Smeri določi občinski upravni organ pristojen za
promet in so vrisane na planu naselja ter so označene s
prometnimi znaki.

7. člen

Stanovalci, gospodarski in negospodarski subjekti v za
promet zaprtem območju so se dolžni oskrbovati z dvorišča
ali drugega prostora, kjer so za to dani pogoji.

Dejstvo, ali so podani pogoji za oskrbovanje z dvorišča
ali drugega podobnega prostora ter če so na funkcionalnem
zemljišču zgradb možni parkirni prostori in njih število,
ugotovi za promet pristojni upravni organ in o tem izda
odločbo.

8. člen

Za vsako vozilo iz 6. člena (razen 2. točke) tega odloka
je potrebno dovoljenje, ki ga izda občinski upravni organ,
pristojen za promet. V dovoljenju mora biti vpisana smer in
čas dovoljene dostave blaga.

9. člen

Občinski upravni organ, pristojen za promet, lahko v
primeru elementarne nesreče, izrednih snežnih padavinah ali
v primeru prekomerne onesnaženosti zraka, ter ob drugih
izrednih razmerah, zapre posamezne dele javnih prometnih
površin in temu primerno določi možne obvozne smeri.

Upravni organ občine lahko v primerih iz prvega od-
stavka tega člena odredi konkretne izredne ukrepe za odpra-
vo nastalih razmer, če pooblaščena podjetja niso sposobna
sama v najkrajšem možnem času normalizirati razmer.

Za skladnost dela mobiliziranih delovnih sredstev in
delovne sile ob izrednih razmerah skrbi občinski štab civilne
zaščite v skladu s svojimi načrti.

IV. NAKLADANJE IN RAZKLADANJE

10. člen

Pri nakladanju in razkladanju tovora udeleženci v pro-
metu ne smejo biti ogroženi ali več kot je nujno potrebno
ovirani, niti ne sme biti pretočnost prometa zaradi tega bi-
stveno ovirana.

Z nakladanjem in razkladanjem se ne sme povzročati
nepotrebnega hrupa.

Če je nakladanje in razkladanje tovora nujno potrebno
tako, da vozilo med nalaganjem in razkladanjem stoji na
vozlišču, kolesarski stezi ali prehodu za pešce, se mora delo
začeti takoj, ko vozilo parkira in čim hitreje je mogoče tudi
končati. Med delom mora biti poskrbljeno za varnost drugih
udeležencev v prometu. Tako delo sme trajati največ
30 minut.

Pri nakladanju in razkladanju tovora mora biti vozilo
pravilno označeno in pod nadzorom odgovorne osebe.

V. USTAVLJANJE IN PARKIRANJE

11. člen

Parkiranje v naseljenih krajih je dovoljeno na s promet-
no signalizacijo označenih parkirnih površinah in tam, kjer
to ni izrecno prepovedano.

Ustavljanje in parkiranje na javnih površinah je prepo-
vedano:

– kjer to prepoveduje prometna signalizacija,
– na zaznamovanih prehodih za pešce ali na razdalji

manj kot 5 m od takega prehoda,

– na kolesarskih stezah in prehodih teh stez preko vo-
zišča,

– na križišču in na razdalji manj kot 5 m od najbližjega
roba prečnega vozišča,

– na razdalji manj kot 15 m pred in za znakom, s kate-
rim je označeno avtobusno postajališče, kakor tudi na delu
vozišča, ki je s talnimi označbami določeno za avtobusno
postajališče,

– pred uvozom ali na dohodu v stavbo, garažo, dvorišče
ali gradbišče,

– na ali pred komunalnimi napravami (priključki na
vodovodno omrežje, vhodi v kanalizacijo, kontejnerji za
odpadke oziroma prostori za zbiranje odpadkov ipd.),

– tako, da predstavlja vozilo oviro pri odvozu snega ali
pri odstranjevanju posledic elementarnih in drugih nezgod,

– na javnih zelenicah.

12. člen

Parkiranje tovornih vozil, tovornih prikolic, priklopni-
kov, avtobusov, delovnih strojev in traktorjev je dovoljeno
le na javnih parkirnih površinah, ki so za to posebej določe-
ne.

Upravni organ, pristojen za promet, izda odločbo za
obvestilne znake na mestnih vpadnicah, ki opozarjajo vozni-
ke na javne parkirne površine za vozila iz prvega odstavka
tega člena.

Za turistične avtobuse lahko upravni organ, pristojen za
promet, določi dodatne rezervirane parkirne površine.

VI. AVTOBUSNE POSTAJE IN POSTAJALIŠČA

13. člen

Vozne površine avtobusnih postajališč ureja in vzdržu-
je vzdrževalec prometne površine, z ostalim delom avtobu-
snega postajališča pa upravlja Občina Štore.

14. člen

Avtobusna postajališča v javnem potniškem prometu
morajo biti označena z enotno postajališčno tablo z imenom
postajališča, označbo linije in voznim redom.

Avtobusi v medkrajevnem prometu smejo po potrebi
ustavljati tudi na postajališčih primestnega prometa.

VII. UČENJE VOŽNJE Z MOTORNIMI VOZILI

15. člen

Pouk kandidatov za voznike motornih vozil ni dovoljen
na dovoznih priključkih k šolam, zdravstvenim in vzgojno-
varstvenim zavodom.

l6. člen

Pouk vožnje kandidatov za voznike motornih vozil v
prvi in drugi stopnji (fazi) v Občini Štore je dovoljen v
naseljenih območij.

VIII. PROMET KOLES IN KOLES Z MOTORJEM

17. člen

Na javnih prometnih površinah v naselju je dovoljeno
puščati kolesa le na mestih, ki so za to določena.

V naseljih je prepovedano naslanjati kolesa z motorjem
in kolesa ob zgradbe in druge objekte, ki mejijo na javne
prometne površine ter na robnike pločnikov.
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18. člen

Če predstavlja prislonjeno kolo oviro za varno odvija-
nje prometa, se lahko na zahtevo policista odstrani na stroške
lastnika.

Odstranitev kolesa, po nalogu policista, opravi na
stroške lastnika kolesa, pooblaščeno podjetje za odvoz vozil.

IX. POSEBNE PROMETNE STORITVE

19. člen

Javne prometne površine se smejo praviloma uporab-
ljati samo za promet.

Stanovalec sme pri dostavi kuriva, pohištva ipd. ko
prevzem ni mogoč z dvorišča ali drugega podobnega prosto-
ra, začasno uporabiti javno prometno površino tako, da po-
stavi označbo “Pozor, dovoz blaga!” Po odstranitvi blaga
mora označbo takoj odstraniti.

Blago, ki je dostavljeno naročniku in odloženo na jav-
no prometno površino, mora biti odstranjeno brez odlašanja
in hitro. Javno površino mora uporabnik neposredno po od-
stranitvi blaga temeljito očistiti.

20. člen

Na javnih prometnih površinah ni dovoljeno parkirati
tovorne in bivalne prikolice, plovila, neregistrirana, poško-
dovana ali dotrajana vozila, več kot tri dni, če sicer z znakom
parkiranje ni prepovedano, oziroma če se s tem ne ovira
drugih uporabnikov.

Dotrajana in razpadajoča prometna sredstva tudi ni do-
voljeno puščati na parkiriščih ampak jih mora lastnik ali
voznik brž, ko je mogoče, vendar najkasneje v treh dneh po
nastali neuporabnosti, odstraniti na za to določena mesta.

Kolikor lastnik ali uporabnik predmetov ne ravna v
skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, odstranitev
na stroške lastnika oziroma uporabnika odredi občina ali
policija, odstranitev pa opravi za to pooblaščena pravna
oseba.

21. člen

Če občina ali komunalna inšpekcija ugotovi, da se upo-
rablja cesta, posebna prometna površina ali druga javna pro-
metna površina za postavljanje kioskov, prodajnih stojnic,
gostinskih vrtov, telefonskih govorilnic, uličnih avtomatov,
panojev, gradbišč in začasnih deponij materiala, ali podob-
no, brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem pristojnega
organa, odredi takojšnjo odstranitev na stroške kršitelja.

Izvršitev odredbe občine ali komunalne inšpekcije opra-
vi pooblaščen vzdrževalec javne prometne površine ali dru-
ga pooblaščena pravna oseba.

22. člen

Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na javni pro-
metni površini se lahko opravljajo samo z ustreznim dovo-
ljenjem pristojnega upravnega organa ter tako, da je pri tem
zagotovljena varna vožnja vozil in varnost drugih udeležen-
cev v cestnem prometu.

Vsa dela na javni prometni površini opravlja poob-
laščen vzdrževalec javne prometne površine, na stroške na-
ročnika. Le izjemoma lahko opravlja to delo tudi druga, za to
pooblaščena organizacija, obrtnik ali podjetnik, na predlog
vzdrževalca javne prometne površine.

O izrednih intervencijah na komunalnem omrežju mora
njihov upravljalec obvestiti pristojni upravni organ in
policijo.

23. člen

Naročnik del iz prejšnjega člena tega odloka mora plan
del prijaviti pooblaščenemu vzdrževalcu javne prometne po-
vršine najmanj 15 dni pred pričetkom del. Ta mora interese
prijavljavcev uskladiti.

24. člen

Če se na javni površini izvaja izgradnja ali rekonstruk-
cija komunalne naprave, je potrebno istočasno obnoviti vse
komunalne naprave.

25. člen

Delo na javni prometni površini mora biti vidno ozna-
čeno in zavarovano s predpisanimi prometnimi znaki, tako
da je zagotovljen varen promet.

Delovišče na cesti ali neposredno ob cesti mora biti
ponoči, v megli oziroma slabi vidljivosti predpisano razsvet-
ljeno.

Kadar je potrebno zaradi gradnje ali drugega ostalega
dela zasesti pločnik, kolesarsko stezo ali del vozišča tako, da
se postavi oder, mora izvajalec del sprejeti pod odrom pre-
hod za pešce, ki mora biti zavarovan pred padanjem materia-
la in vode, biti mora razsvetljen ter urejen za varno hojo.

Takoj, ko preneha razlog posebne uporabe javne pro-
metne površine, mora izvajalec del odstraniti prometne zna-
ke, branike in ostalo opremo, ker jo je postavil pred ali med
izvajanjem del na javni prometni površini, jo očistiti in vzpo-
staviti prvotno stanje.

Prometne znake ali druge ovire je izvajalec del dolžan
odstranjevati dnevno tako, da jih postavi pred pričetkom
dela in odstrani po dnevnem zaključku del, če to dopušča
narava dela.

Prometne znake na javnih prometnih površinah sme
postavljati le pooblaščen vzdrževalec javne prometne povr-
šine po potrjeni skici ureditve prometa.

26. člen

Postavitev, dopolnitev, sprememba ali odstranitev pro-
metne signalizacije in talnih obeležb se opravi na osnovi
odločbe za promet pristojnega upravnega organa.

X. ODSTRANJEVANJE NEPRAVILNO PARKIRANIH
IN POKVARJENIH VOZIL

27. člen

Če ugotovi policija, občina ali komunalna inšpekcija,
da je zapuščeno, pokvarjeno ali poškodovano vozilo, ki je
ustavljeno na cesti ali na zemljišču ob cesti, več kot tri dni,
odredi z ustno odločbo odstranitev vozila na stroške last-
nika.

Če gre za osebno vozilo, se lahko odredi odstranitev
vozila takoj po preteku časa, ki je nujno potreben, da je
lastnik oziroma voznik sam poskrbel za odstranitev vozila na
dovoljeno mesto, vendar ne več kot 24 ur.

28. člen

Če je za varnost športne ali druge prireditve na cesti,
posebni prometni površini ali na drugi javni prometni povr-
šini potrebno s prireditvenega prostora odstraniti parkirana
vozila, se to opravi na stroške organizatorja prireditve.

29. člen

Če najde policist ali občina na javni prometni površini
vozilo parkirano tako, da pomeni to neposredno nevarnost
ali oviro za promet, odredi, da se odstrani z javne prometne
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površine na za hrambo in varovanje vozil določeno parkirno
površino, na stroške lastnika oziroma voznika.

Šteje se, da parkirano vozilo pomeni nevarnost ali oviro
za promet, če je parkirano:

– na mestu, kjer je parkiranje s prometno signalizacijo
prepovedano,

– tako, da predstavlja oviro pri odvozu snega, odstra-
njevanju posledic elementarnih ali drugih nezgod,

– ob dovozih ali odvozih z gradbišč in delovišč,
– na pločniku, kolesarski stezi ali prehodu za pešce, če

so zaradi tega pešci ali kolesarji ovirani in se morajo umikati
na vozišče,

– pred uvozom ali na dohodu v stavbo, garažo, dvo-
rišče, prostore za zbiralnike odpadkov oziroma smeti,

– na ali pred komunalnimi napravami (hidranti, jaški,
kontejnerji za odpadke itd.) v pasažah ali hišnem prehodu,

– kjer je predviden odvoz označen z znakom,
– na javnih prometnih površinah iz 6. člena tega od-

loka.
Če je oviran pri normalnem koriščenju svoje pravice

posameznik, lahko zahteva odvoz tako nepravilno parkirane-
ga vozila preko pristojnih služb policije ali občinske straže.

30. člen

Odstranitev nepravilno parkiranih, zapuščenih ali pok-
varjenih vozil opravi od občine pooblaščena pravna oseba,
ki je registrirana za tako dejavnost ter zagotavlja strokovnost
dela in primeren prostor za parkiranje in hrambo odstranje-
nih vozil.

31. člen

Če lastnik ali voznik odpeljanega vozila ne poravna
stroškov v treh dneh po nastanku, jih pooblaščeni pravni
osebi, ki je opravila odvoz, povrne proračun. Proračun od
povzročitelja izterja stroške, vključno z zamudnimi obresti
in stroški izterjave.

32. člen

Ceno za odvoz nepravilno parkiranih, zapuščenih in
pokvarjenih vozil določi pooblaščena pravna oseba iz prejš-
njega člena tega odloka po predhodnem soglasju Občine
Štore.

Policist ali občina lahko napačno parkirano vozilo blo-
kira s posebnimi lisicami, da ga lastnik oziroma voznik ne
more uporabljati do identifikacije kršilca oziroma poravnave
mandatne kazni ali prevzema plačilnega naloga.

33. člen

Če lastnik oziroma voznik vozila odstrani vozilo po-
tem, ko je pooblaščena uradna oseba že pozvala pooblaščeno
pravno osebo za odvoz vozil, da odstrani vozilo, mora voz-
nik, lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila, plačati 50 %
določene višine stroškov odvoza. Šteje se, da vozilo ni od-
stranjeno, dokler vlečno vozilo ni odpeljalo s kraja prekrška.

Javne prometne površine, s katerih se redno odvažajo
nepravilno parkirana vozila so označene z ustrezno promet-
no signalizacijo.

XI. ŠPORTNE IN DRUGE PRIREDITVE NA JAVNIH
PROMETNIH POVRŠINAH

34. člen

Za športne in druge prireditve na ali ob cesti (razen na
magistralni in regionalni cesti), posebni prometni površini
ali drugi javni prometni površini, zaradi katere je potrebno

omejiti, preusmeriti oziroma prepovedati promet, izda na
predlog organizatorja prireditve ali na predlog pooblaščene-
ga vzdrževalca posebne prometne površine ali druge javne
prometne površine občina dovoljuje za začasno omejitev,
preusmeritev oziroma prepoved prometa.

Organizator prireditve iz prvega odstavka tega člena je
dolžan podati vlogo za omejitev, preusmeritev oziroma pre-
poved prometa 15 dni pred pričetkom prireditve in predložiti
prometno tehnično dokumentacijo s skico začasne prometne
ureditve in z besedilom za objavo v sredstvih javnega ob-
veščanja, ki vsebuje čas trajanja in razlog spremenjene pro-
metne ureditve.

K vlogi mora organizator prireditve priložiti predlog
preusmeritve prometa in mnenje upravljalca prometne povr-
šine, na kateri namerava organizirati prireditev.

35. člen

Organizator prireditve oziroma izvajalec del na javni
prometni površini mora po pridobitvi dovoljenja javnost se-
znaniti s spremenjenimi prometnimi razmerami in časom
trajanja spremenjenih razmer na lastne stroške na krajevno
običajen način.

36. člen

Pristojni organ sam ali na predlog pooblaščenega vzdr-
ževalca javne prometne površine oziroma izvajalca rekon-
strukcijskih ali obnovitvenih del odredi splošno prepoved
prometa ali prepoved prometa za posamezne vrste vozil na
vsej, na delu ali na posameznih odsekih ceste (razen magi-
stralne in regionalne ceste), posebne prometne površine ali
druge javne prometne površine na območju Občine Štore;

– če je prometna površina ali objekt na njej oziroma ob
njej v takem stanju, da promet ni mogoč ali je mogoč samo
za posamezne vrste vozil,

– če bi promet posameznih vrst vozil škodoval promet-
ni površini ali objektom na njej oziroma ob njej ter drugim
javnim interesom,

– če se rekonstrukcija, obnovitvena in redna vzdrževal-
na dela na prometni površini ne dajo izvesti, ne da bi se
ustavil promet,

– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo
na varnost prometa.

Splošna prepoved prometa na prometnih površinah iz
prvega odstavka tega člena sme biti samo začasna in ne sme
trajati dalj, kot je nujno potrebno, da se razlogi za omejitev
ali prepoved odpravijo.

XII. ZIMSKA SLUŽBA

37. člen

Zimska služba obsega naslednja dela oziroma ukrepe:
1. pluženje in odstranjevanje snega s cest, ulic, javnih

parkirnih prostorov in drugih javnih prometnih površin,
2. odstranjevanje snega s pločnikov ter posipavanje

le-teh ob poledici,
3. odvoz snega s cest, pločnikov in javnih parkirišč,
4. posipavanje javnih prometnih površin ob poledici,
5. odstranjevanje ledenih sveč s cestne oziroma ulične

strani zgradb,
6. namestitev snegolovov na strehah, s katerih se lahko

vsuje plaz na javne prometne površine,
7. namestitev in redno vzdrževanje žlebov in odtočnih

cevi na cestni strani zgradb,
8. sestavo letnih načrtov o izvedbi in financiranju zim-

ske službe,
9. dežurstvo izvajalcev zimske službe.
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38. člen

Dela iz l., 3. in 4. točke prvega odstavka 37. člena tega
odloka opravlja po posebni pogodbi organizacija ali posa-
meznik.

Naloge iz 2., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka 37. člena
tega odloka so dolžni izvrševati lastniki stavb.

39. člen

Sredstva za financiranje zimske službe zagotavlja Ob-
čina Štore v vsakoletnem občinskem proračunu.

Občina mora pripraviti letni plan zimske službe, v kate-
rem mora biti določen minimalni obseg del zimske službe v
I., II. in III. prioriteti, ki je potrebna za prometno varnost.

40. člen

Ponudbe komunalnih delovnih organizacij, podjetni-
kov ali zasebnikov o izvajanju zimske službe morajo biti
zbrane najkasneje do 15. oktobra vsakega leta. Pogodbe z
izvajalci zimske službe, ki jih sklene Občina Štore, morajo
biti sklenjene do 30. oktobra vsakega leta.

S pogodbo o izvajanju zimske službe mora biti zlasti
dogovorjeno kolikšen bo obseg ter pogoji pod katerimi mora
biti to delo opravljeno, posebno pa mora biti določen čas
opravljanja zimske službe.

41. člen

Pogodbena stranka iz 40. člena tega odloka dela oprav-
lja prioritetno, in sicer:

– v prvi prioriteti se opravlja zimska služba v strnjenem
središču, glavnih dostopnih cestah do strnjenega središča, na
cestah, kjer poteka avtobusni promet ter na vseh parkiriščih.
Z deli se prične takoj ko zapade 7 cm snega in še sneži.
Zimska služba na teh cestah se opravlja ob vsakem času, tudi
ponoči in ob praznikih,

– v drugi prioriteti so druge ceste, z deli se prične, ko
zapade 15 cm snega, na teh površinah se zimska služba
opravlja samo podnevi in delavnikih,

– v tretjo prioriteto spadajo vse druge ceste, delo pa se
opravlja po posebnem naročilu.

Enako prioriteto imajo ceste tudi pri posipu proti pole-
dici.

S pluženjem snega se prične takoj, ko zapade:
– 7 cm snega na cestah I. prioritete iz plana zimske

službe,
– 15 cm snega na cestah II. prioritete iz plana in po

urniku zimske službe.
Z odvozom snega pričeti takoj, ko dobi nalog od Obči-

ne Štore. Odvoženi sneg se lahko odlaga le na za to določena
mesta.

42. člen

Ceste mora izvajalec zimske službe posipati proti pole-
dici takoj, ko je glede na vremenske razmere mogoče priča-
kovati poledenitev.

Osipni material mora izvajalec zimske službe pomesti s
ceste v strnjenem naselju in ga odpeljati takoj, ko se stali
sneg in ko preneha nevarnost poledice.

43. člen

Skozi vse leto mora izvajalec vzdrževanja cest čistiti
jarke ob cestah ter vse cestne požiralnike, ki so potrebni za
odvodnjavanje.

44. člen

Lastniki stanovanjskih hiš ter lastniki stanovanj in lo-
kalov v objektih so dolžni v dolžini zgradb in zazidanih in
nezazidanih stavbnih zemljišč, ki jih imajo v lasti:

1. čistiti sneg s pločnikov,

2. odstranjevati s streh in žlebov ledene sveče, ki ogro-
žajo javni promet,

3. posipati pločnike 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.

– S čiščenjem pločnikov se mora pričeti takoj, ko zapa-
de 7 cm snega in še sneži. Strojno delo se opravlja ob
vsakem času, ročno čiščenje pa le podnevi. Takoj po čišče-
nju snega je potrebno te površine tudi posipati proti poledici.

– V dnevnem času, praviloma samo v delavnikih se
tudi čistijo prehodi za pešce ter avtobusna postajališča. Pre-
hodi za pešce se čistijo od l do 2 m, glede na frekvenco
pešcev, kar mora biti določeno v planu zimske službe.

– Pločniki morajo biti v planu zimske službe opredelje-
ni tako, da je na njih mogoč promet. Če zapade sneg ponoči,
ga je potrebno odstraniti s pločnikov najkasneje do 7. ure
zjutraj oziroma najkasneje v 6. urah po končanem sneženju.

– Ob poledici je potrebno pločnike posuti proti poledi-
ci. Ni dovoljeno posipati pločnikov s smetmi ali pepelom.

45. člen

Zgradbe, s katerih se lahko na cesto vsuje sneg, morajo
imeti na strehi pritrjene snegolove. Poškodovane žlebove in
odtočne cevi na cestni strani zgradb morajo lastniki oziroma
upravniki redno vzdrževati in jih takoj popraviti.

46. člen

Pri čiščenju snega s pločnikov ali streh ni dovoljeno
snega metati na cesto tako, da se ovira normalni promet.

XIII. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM
PROMETU

47. člen

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je
strokovno svetovalni organ občine na področju preventive in
vzgoje v cestnem prometu.

48. člen

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu šteje
7 članov, ki jih imenuje občinski svet za dobo 4 let iz
predstavnikov organizacij, katerih dejavnost je pomembna
za varnost v prometu ter strokovnjakov s področja prometa.

Svet ima predsednika, podpredsednika, tajnika in čla-
ne. Tajnik opravlja strokovna in upravno-tehnična opravila
za svet.

Člani sveta so po poteku mandata lahko ponovno ime-
novani.

49. člen

Naloge sveta za preventivo in vzgojo v prometu so
zlasti:

– proučevanje in obravnavanje problematike s področja
varnosti prometa,

– dajanje mnenj in pripomb ter predlogov in pobud za
izboljšanje varnosti v prometu,

– pospeševanje prometne vzgoje in etike udeležencev v
prometu,

– sodelovanje pri delu organov in organizacij, ki se
ukvarjajo z načrtovanjem, urejanjem vzgojno in preventivno
v smislu uveljavljanja prometne varnosti,
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– izdaja in razširja prometno vzgojno literaturo ter raz-
vija in pospešuje varnost v prometu s pomočjo sredstev
javnega obveščanja,

– razvija in pospešuje organizacijo in aktivnosti šolske
prometne službe,

– nudi strokovno pomoč organom, organizacijam in za-
vodom, ki se ukvarjajo z varnostjo v prometu ter koordinira
njihove aktivnosti,

– opravlja druge naloge s področja preventive in vzgoje
v prometu,

– obravnava in daje pripombe in predloge na osnutke
prostorskih izvedbenih načrtov, ki vsebujejo prometno infra-
strukturo.

50. člen

Občina zagotavlja materialne pogoje za uspešno izvaja-
nje ovrednotenega programa dela sveta za preventivo in
vzgojo v prometu.

XIV. ŠOLSKA PROMETNA SLUŽBA

51. člen

Za večjo prometno varnost otrok lahko organizirajo
šole v sodelovanju s svetom za preventivo in vzgojo v cest-
nem prometu šolsko prometno službo.

Šolsko prometno službo izvajajo mladi prometniki, ki
nadzirajo promet učencev pešcev in učencev kolesarjev ob
prihodu in odhodu iz šole, jim po potrebi pomagajo ter jih
seznanjajo, kako pravilno ravnati v prometu.

Mladi prometniki morajo pri opravljanju službe nositi
modro kapo, ovratno oranžnorumeno ruto z modrim robom,
bele prometne narokavnike, bel prometni pas s prekoramni-
kom in prometni loparček, v dežju in ob zmanjšani vidljivo-
sti pa še pelerino s kapuco oranžnorumene barve z modro
obrobo in svetlobno odsevnimi všitki, tako da so dobro
vidni.

XV. VARSTVO OKOLJA

52. člen

Vozilo na motorni pogon, ki se je ustavilo z zaradi
kakršnihkoli razlogov, sme imeti motor med postankom v
teku največ dve minuti. Če je postanek daljši, mora voznik
motor ugasniti.

53. člen

Ogrevanje strojev motornih vozil pred pričetkom vož-
nje ali zaradi segrevanja kabin je na območju Občine Štore
prepovedano.

Pri uporabi vozil je lastnik vozila oziroma imetnik pra-
vice uporabe dolžan preprečiti nepotreben ropot (vožnja brez
glušnikov ali s pregorelimi izpušniki) in nedovoljene emisije
izpušnih plinov.

54. člen

Prepovedano je iz vozil izpuščati, metati ali odlagati na
ali ob javne prometne površine, kanalizacijo, dvorišča in
druge površine goriva, maziva, dele vozil in druge snovi ali
predmete, ki lahko škodujejo ljudem, živalim, rastlinam ali
kakorkoli drugače onesnažujejo okolje.

Prepovedano je pranje vozil pri javnih izlivkah (javne
vodne pipe) in odprtih vodotokih.

Pri izvajanju zimske službe je prepovedano uporabljati
posipne materiale proti poledici v količinah, ki presegajo
predpisane količinske normative.

XVI. PRISTOJNOSTI ORGANOV ZA IZVRŠEVANJE
TEGA ODLOKA

55. člen

Občina Štore:
1. predpiše pogoje in ukrepe, ki jih je potrebno upošte-

vati pri prekopavanje cest in drugih delih na javnih promet-
nih površinah,

2. določi prednostne in stranske ceste,
3. določi enosmerne ceste,
4. omeji hitrost vožnje skozi naselje,
5. uredi promet pešcev in promet s kolesi, kolesi z

motorjem in vprežnimi vozili,
6. uredi gonjenje in vodenje živine,
7. ukrepa v drugih zadevah lokalnega prometa v na-

seljih.

56. člen

Občina Štore:
1. določi parkirne površine, način parkiranja, prepoved

parkiranja in ustavljanja po določenih cestah in ob trgovskih
in gostinskih lokalih,

2. odredi postavitev in vzdrževanje varovalnih ograj na
nevarnih krajih, kjer so ogroženi pešci,

3. odredi posebne tehnične in druge ukrepe za varnost
otrok in slabotnih na prehodu čez vozišče v bližini zdravstve-
nega in vzgojnovarstvenega zavoda ter šole,

4. odredi odstranitev, zamenjavo ali postavitev promet-
ne signalizacije, če to zahtevajo prometne in varnostne raz-
mere,

5. odredi ukrepe za umirjanje prometa.
Občina mora, če to narekuje varnost prometa, z odloč-

bo odrediti znižanje ograje ali žive meje na 70 cm višine, če
je to potrebno zaradi preglednosti križišča ali ovinka. Tak
ukrep lahko odredi v okviru preglednega trikotnika.

Če lastnik ne izvede z odločbo naloženega ukrepa v
danem roku, inšpektor pristojen za promet naloži upravljalcu
javne prometne površine, da izvede ukrep na stroške last-
nika.

57. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo or-
gani policije, inšpekcija za ceste in občina.

XVII. KAZENSKE DOLOČBE

58. člen

Z denarno kaznijo od 20.000 do 30.000 SIT se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

1. če ne zagotovi oskrbovanja samo z dvorišča ali dru-
gega podobnega prostora, čeprav je bilo uradno ugotovljeno,
da so za to podani pogoji,

2. če ne poskrbi, da bi vozniki tovorna motorna vozila,
priklopnike, tovorne prikolice parkirali na posebej določenih
parkiriščih,

3. če se ne odzove na poziv za odpravljanje izrednih
razmer v prometu.

Z denarno kaznijo do 10.000 SIT se kaznuje tudi odgo-
vorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki samostojno
opravlja prevozniško dejavnost.

59. člen

Z denarno kaznijo od 5.000 do 25.000 SIT se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
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1. če postavi neprometne znake ali transparente v na-
sprotju s 4. členom tega odloka,

2. če vzdrževalec javnih in posebnih prometnih povr-
šin, če ne vzdržuje prometne signalizacije,

3. če ne poskrbi, da vozniki njenih vozil v naselju
spoštujejo določbe iz poglavja varstva okolja,

4. če ne odstrani snega s pločnikov, kot je navedeno v
44. členu,

5. če ne odstrani ledenih sveč s streh ali žlebov ali pred
odstranitvijo ne postavi znaka za nevarnost,

6. če ne posipa pločnikov ob poledici,
7. če meče sneg na vozišča in pločnike, s katerih je bil

sneg že odpeljan, ali v cestne požiralnike ali na vodne hi-
drante,

8. če ne namesti snegolovov na cestni strani zgradb, s
katerih se lahko vsuje snežni plaz na cesto ali pločnik,

9. če ne popravi sproti žlebov ali odtočnih cevi na
cestni strani zgradbe,

10. če odvaža sneg na mesta, ki niso za to določena.
Z denarno kaznijo do 10.000 SIT se kaznuje tudi odgo-

vorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim delom po prvem odstavku tega člena.

60. člen

Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek,
kdor:

1. na javni prometni površini brez predhodnega dovo-
ljenja, ali v večjem obsegu, kot mu je dovoljeno, opravlja
trgovsko, gostinsko ali kako drugo storitveno dejavnost,

2. lastnik ali imetnik pravice uporabe bivalne prikolice,
plovila, neregistriranega, poškodovanega ali dotrajanega in
za varen promet neuporabnega vozila, če le-teh ne parkira na
za to določenih posebnih površinah,

3. če brez dovoljenja uporabi javno ali posebno promet-
no površino,

4. če opravlja dela na ali ob javni prometni površini, pa
ne upošteva vseh predpisanih varnostnih ukrepov,

5. odgovoren delavec pristojnega upravnega organa, ki
je seznanjen z nevarnostmi zaradi neurejene prometne signa-
lizacije, pa iz subjektivnih razlogov ne odredi vzdrževalcu
ustreznih ukrepov,

6. kdor vozi motorno vozilo ali delovni stroj brez po-
trebnega dovoljenja po za promet zaprtem območju,

7. kdor parkira v naselju v nasprotju z 11. členom tega
odloka,

8. voznik, ki parkira tovorno vozilo, priklopnik, priko-
lico ali avtobus, v nasprotju z 12. členom tega odloka,

9. voznik, ki pusti motor vozila v teku zato, da segreva
motor ali kabino oziroma pusti motor delovati na zaustavlje-
nem vozilu več kot dve minuti,

10. ravna v nasprotju s 44., 45. in 46. členom tega
odloka,

11. ne vzdržuje žive meje ob javni prometni površini
tako, kot določa ta odlok,

12. če ne priglasi del na javni prometni površini.

61. člen

Z denarno kaznijo 2.000 SIT se kaznuje, kdor:
1. naroči dostavo blaga in se pri tem ne ravna po 6.

členu tega odloka,
2. naklada ali razklada v nasprotju z 10. členom tega

odloka,
3. vozi po javni prometni površini, čeprav je to s pro-

metnim znakom ali talno označbo prepovedano,
4. voznik, ki vozi vozilo po za promet zaprtem območju

pa nima pri sebi potrebnega dovoljenja, ali vozi v nasprotju z

izdanim dovoljenjem (smer in čas vožnje) ali nima vidno
označene predpisane označbe za vetrobranskim stekom,

5. vozi po javnih prometnih površinah z vozilom, za
katero je promet po taki površini prepovedan,

6. ne upošteva znakov, ki jih daje mladi prometnik, in s
tem lahko koga ogrozi ali spravi v nevarnost,

7. ne upošteva odredb, danih na osnovi 11. člena tega
odloka,

8. pri parkiranju ne upošteva prometnih znakov in tal-
nih obeležb,

9. voznik avtobusa, ki vozi v javnem potniškem prome-
tu, pa ne ustavi na postajališču, čeprav vidi, da čakajo pot-
niki.

62. člen

Z denarno kaznijo 1.000 SIT se kaznuje, kdor:
1. hodi ali vozi kolo oziroma kolo z motorjem po zele-

nicah, gozdovih ali drugih javnih površinah, ki niso temu
namenjene,

2. hodi, vozi kolo ali kolo z motorjem po cestišču,
čeprav ima možnost hoje po pločnikih oziroma vožnje po za
kolo in kolo z motorjem namenjenih površinah,

3. pusti kolo ali kolo z motorjem tako, da lahko povzro-
či škodo ali ovira mimoidoče.

63. člen

Prisilna izterjava kazni se opravi po določbah zakona o
davkih občanov, če je kaznovana fizična oseba, ter po pred-
pisih, ki veljajo za prisilno izterjavo neporavnanih obvezno-
sti pravnih oseb, če je kaznovana pravna oseba.

XVIII. KONČNA DOLOČBA

64. člen

Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na seji Občin-
skega sveta občine Štore.

Štore, dne 24. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Štore
Albin Valand l. r.

TREBNJE

3870.

Na podlagi 12. člena zakona o cestah (Uradni list SRS,
št. 2/88 – prečiščeno besedilo), 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 32/93, 57/94, 14/95) ter
19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95),
je Občinski svet občine Trebnje na 9. seji dne 4. 10. 1995
sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1

S tem sklepom se ukinja status zemljišča v splošni rabi,
in sicer:

– parcela št. 1934/10, sadovnjak v izmeri 204 m2, vpi-
sana pod k.o. Čatež;
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– parcela št. 431/14, dvorišče v izmeri 66 m2, vpisana
pod k.o. Čatež.

2

Parceli, navedeni v 1. točki tega sklepa prenehata imeti
značaj zemljišča v splošni rabi in postaneta last Občine
Trebnje.

3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije.

Št. 466-20/95
Trebnje, dne 4. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

3871.

Na podlagi 12. člena zakona o cestah (Uradni list SRS,
št. 2/88 – prečiščeno besedilo), 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 32/93, 57/94, 14/95) ter
19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95),
je Občinski svet občine Trebnje na 16. seji dne 5. 6. 1996
sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1

S tem sklepom se ukinja status zemljišča v splošni rabi,
in sicer: parcela št. 927/2, sadovnjak v izmeri 157 m2, vpisa-
na pod k.o. Stehanja vas.

2

Parcela, navedena v 1. točki tega sklepa preneha imeti
značaj zemljišča v splošni rabi in postane last Občine Trebnje.

3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije.

Št. 466-5/96
Trebnje, dne 5. junija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

3872.

Na podlagi 12. člena zakona o cestah (Uradni list SRS,
št. 2/88 – prečiščeno besedilo), 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 32/93, 57/94, 14/95) ter
19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95),
je Občinski svet občine Trebnje na 17. seji dne 5. 7. 1996
sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1

S tem sklepom se ukinja status zemljišča v splošni rabi,
in sicer: parcela št. 429/3, pot v izmeri 125 m2, vpisana pri vl.
št. 524 k.o. Trebnje.

2

Parcela, navedena v 1. točki tega sklepa preneha imeti
značaj zemljišča v splošni rabi in postane last Občine Trebnje.

3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije.

Št. 466-159/95
Trebnje, dne 5. julija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

3873.

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na refendumu, dne 10. novembra

1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Veliki Gaber za obdobje

od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2000

Na območju Krajevne skupnosti Veliki Gaber so bili na
referendumu dne 10. novembra 1996, ki je bil razpisan s
sklepom (Uradni list RS, št. 57/96), ugotovljeni naslednji
izidi glasovanja:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 866 krajanov,
2. na referendumu je glasovalo 668 krajanov ali 77,14%,
3. ZA uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo

330 krajanov ali 49,40%,
4. PROTI uvedbi krajevnega samprispevka je glasova-

lo 305 krajanov ali 45,66%,
5. neveljavnih glasovnic je bilo 33 ali 4,94%.
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja,

da ni bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samopri-
spevka, ker se je “ZA” izreklo 330 krajanov ali 49,40%, ki
so glasovali.

Veliki Gaber, dne 20. novembra 1996.

Predsednik
Volilne komisije Krajevne

skupnosti Veliki Gaber
Olga Rahne l. r.

VOJNIK

3874.

Na podlagi 9. in 10. člena statuta Občine Vojnik in na
podlagi zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, 26/65,
7/70, 7/72, in Uradni list RS, št. 18/91) je Občinski svet
občine Vojnik na seji dne 23. 10. 1996 sprejel
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O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Vojnik

1. člen

V Občini Vojnik se uvajajo in plačujejo naslednje vrste
komunalnih taks:

1. za posebno uporabo javnega prostora pred poslovni-
mi in drugimi prostori;

2. za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih (igralni
zabavni avtomati, biljard, igralne karte in podobno);

3. za reklamne napise, objave in oglase, ki so pritrjeni
ali drugače označeni na javnih mestih;

4. za uporabo trgov in drugih javnih površin, za raz-
stavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih prireditev
za gospodarske namene (razen pločnikov);

5. za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslov-
ne stavbe.

Takse se določajo v točkah. Takse se plačujejo po tak-
sni tarifi, ki je sestavni del tega odloka. V tarifi komunalnih
taks so določene tudi oprostitve.

Vrednost točke znaša na dan uveljavitve tega odloka
5 SIT. Vrednost točke sprejme občinski svet do konca mese-
ca decembra za naslednje leto.

2. člen

Taksni zavezanci so pravne in fizične osebe, ki uporab-
ljajo predmete in storitve, za katere se plačujejo komunalne
takse. V taksni tarifi je določeno, v katerih primerih je obra-
čun pobiranje in odvod pobrane takse dolžna zagotoviti prav-
na ali fizična oseba, ki ni taksni zavezanec.

3. člen

Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega
predmeta oziroma s pričetkom uporabe prostora in preneha z
odstranitvijo taksnega predmeta oziroma prenehanjem upo-
rabe prostora.

Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni
mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.

V primerih začasne ali občasne taksne obveznosti zave-
zanci prijavijo le-to na Občini Vojnik najmanj 15 dni pred
nastankom taksne obveznosti.

4. člen

Zavezanec je dolžan prijaviti Davčni upravi Republike
Slovenije (v nadaljevanju: DURS), izpostava Celje nastanek
taksne obveznosti 8 dni pred njenim nastankom.

V primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, mora
taksni zavezanec prijaviti število taksnih predmetov do
31. januarja za tekoče leto.

5. člen

Prijava mora vsebovati podatke o zavezancu ter vsa
dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine
komunalne takse (npr. površina taksnega predmeta, čas tra-
janja namestitve taksnega predmeta ipd.)

6. člen

Komunalne takse plačajo taksni zavezanci, ki imajo do-
voljenje za celoletno uporabo javnih prostorov oziroma dru-
gih predmetov, v dveh obrokih in sicer 15. maja in 15. septem-
bra. Takso je dolžan plačati v 30 dneh po zapadlosti.

Zavezanci, ki imajo dovoljenje za sezonsko uporabo,
plačajo komunalno takso vnaprej. Zavezanci, ki dobijo do-
voljenje za priložnostno uporabo javnega prostora oziroma
predmetov, plačajo komunalno takso praviloma vnaprej v
enkratnem znesku oziroma v 15 dneh po prejemu odločbe.

7. člen

Prisilna izterjava komunalnih taks od fizičnih oseb se
opravlja po predpisih o prisilni izterjavi davkov občanov, od
pravnih oseb pa po splošnih predpisih o opravljanju izvršbe
denarnih obveznosti.

Pravica do izterjatve komunalne takse zastara v dveh
letih po preteku roka v katerem bi morala biti taksa plačana.

Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v
dveh letih po preteku roka v katerem je bila plačana.

8. člen

Komunalne takse obračunava in izterjuje DURS, izpo-
stava Celje. Komunalno takso po 4. točki prvega člena tega
odloka odmeri in zavezancu izda odločb Občina Vojnik.
Komunalne takse so prihodek občine.

9. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja od Občine
Vojnik pooblaščena oseba.

10. člen

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če v določe-
nem roku ne prijavi predmeta ali storitve, za katero je predpi-
sano plačilo komunalne takse.

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT, se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki ne prijavi taksnega pred-
meta v določenem roku.

11. člen

Taksni zavezanci, ki so na dan uveljavitve tega odloka
uporabljali taksne predmete, pa niso prijavili nastanka tak-
sne obveznosti, so dolžnito storiti v roku 15 dni od uveljavi-
tve tega odloka.

12. člen

Vrednost točke se poveča vsako leto v skladu z indek-
som rasti cen na drobno, ki ga objavi Zavod za statistiko
Republike Slovenije.

Valorizirano višino taks ugotovi s sklepom Občinski
svet občine Vojnik.

13. člen

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

TARIFA KOMUNALNIH TAKS

Tar. št. 1
Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača

letno 10.000 točk po taksnem predmetu.
– za biljard (navaden in avtomatski),
– za avtomatsko kegljišče od steze,
– za druga igralna sredstva.
1. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so

razni stenski avtomati, namizni nogomet, košarke, minigolfi
in podobne naprave, ne glede na vrsto pogona in način
plačevanja uporabe sredstev.

2. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih
se plačuje polovica predpisane takse.

Tar. št. 2
Za uporabo javnega prostora za druge začasne namene,

se plača:
– za kioske: 20 točk za vsak m2 dnevno,
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– za kioske, ki prodajajo informativni tisk 10 točk za
vsak m2 dnevno,

– za stojnice: 20 točk za vsak m2 dnevno,

– za premične gostinske prikolice se plača: 200 točk za
prikolico dnevno,

– za priložnostna parkirišča:

– 50 točk dnevno za osebno vozilo,

– 150 točk dnevo za kombi ali osebno vozilo s priko-
lico.

Od vsakega kioska, stojnice, točilnice ali druge upora-
be javnega prostora na daljši rok (najmanj 20 dni v letu) se
plača polovica zgoraj navedenih točk.

Taksni zavezanec je uporabnik prostora.

Javni zavodi in društva, ki so financirani iz proračuna
Občine Vojnik, so oproščeni plačila takse, če so prostori
uporabljeni za dejavnost, ki jo financira proračun.

Taborniška organizacija je oproščena plačila takse za
šotorenje.

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovo-
ljenja za uporabo javnega prostora.

Tar. št. 3

Za uporabo trgov in drugih prostorov, razen pločnikov,
za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih za-
bavnih prireditev se plača dnevno:

– za vsak uporabljen m2 po 5 točk.

Taksni zavezanec je uporabnik prostora.

Društva Občine Vojnik so dvakrat letno oproščena pla-
čila takse po tej taksni tarifi.

Tar. št. 4

Za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori
vključno za opravljanje gostinsko turistične dejavnosti na
njem, se plača za vsak m2 površine dnevno 10 točk.

Tar. št. 5

Za neprometne znake, ki so postavljeni, pritrjeni ali
drugače označeni, se letno odmeri:

Svetleči Nesvetleči

– do 2 m2  2.000 1.000

– od 2 do 5 m2  3.000 2.000

– nad 5 m2  5.000 3.000

Za JUMBO panoje ne glede na lokacijo, za vsak pano
17.000 točk letno.

Takse iz te tarifne postavke se na plačujejo za napise
firm, ki so po zakonu obvezni.

Takse po tej tar. št. so oproščeni reklamni napisi v
zaprtih prostorih (izložbah, avlah ipd.), ki se nanašajo na
blago, ki ga v teh prostorih prodajajo ali na dejavnost, ki se v
zgradbi odvija.

Društva Občine Vojnik so dvakrat letno oproščena pla-
čila takse po tej taksni tarifi.

Št. 1055/96-7
Vojnik, dne 23. novembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vojnik
Peter Vrisk l. r.

VRHNIKA

3875.

Na podlagi 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni
list SRS, št. 18/84 in 15/89), prvega odstavka 2. člena zakona o
urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), sklepa Vlade Republike Slovenije št. 350-01/93-2/53-8
z dne 19. 9. 1996, 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 29. člena statuta
Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet
občine Vrhnika na seji dne 7. 11. 1996 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Vrhnika

za obdobje 1986–1990, dopolnjenega junija 1996,
za območje Občine Vrhnika

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve:
– dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje

1986–2000 (Uradne objave Našega časopisa, št. 13/88, Urad-
ni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94...)

– družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje
1986–1990 (Uradne objave Našega časopisa, št. 4/87), Urad-
ni list RS, št. 41/94, 50/94.....)

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na uskladitev
meje ureditvenega območja mesta Vrhnika in meje poseli-
tvenih površin mesta Vrhnika z območjem kmetijskih zem-
ljišč zaradi rekonstrukcije Kolodvorske ulice.

Spremembe in dopolnitve so grafične in tekstualne.

2. člen

I. Dolgoročni plan Občine Vrhnika za obdobje
1986–2000 (Uradne objave Našega časopisa, št. 13/88, Urad-
ni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94 in…) se spremeni kot sledi:

 1. V skladu s tretjo alineo poglavja e tč. 15: Usmeritve
za usklajevanje navzkrižnih interesov v prostoru, sprememb
in dopolnitev dolgoročnega plana Republike Slovenije za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št.
12/89) se zemljišče dela parcele št. 2614/2 k.o. Vrhnika v
velikosti 2000 m2 in zemljišče dela parcel št. 2689/1 in
2690/2 iste k.o. v velikosti 750 m2 nameni za širitev in
rekonstrukcijo Kolodvorske ceste.

2. Glede na spremenjeno namembnost zemljišča in no-
vo vsebino se ustrezno spremeni in dopolni tudi urbanistična
zasnova Vrhnike.

3. člen

II. Družbeni plan Občine Vrhnika za obdobje
1986–1990 (Uradne objave Našega časopisa, št. 4/87, Urad-
ni list RS, št. 41/94, 50/94 in…) se dopolni kot sledi:

1. V poglavju V/1 Prostorske sestavine DP se v tabeli
Družbene dejavnosti za predvidenim posegom pod zapored-
no št. 135 doda vrstica:

Zap. List PKN Naziv območja Obrazložitev posega Vrsta PIA

št.

135 Vrhnika Kolodvorska Rekonstrukcija z LN
26 in 27 cesta delno prestavitvijo

trase in širitvijo
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4. člen

V zvezi s spremembo iz 2. in 3. člena tega odloka se v
kartografski dokumentaciji v merilu 1 : 5000, ki je identična
za dolgoročni in srednjeročni plan, spremenita in dopolnita
lista Vrhnika 26 in 27.

5. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 350-05/87
Vrhnika, dne 14. novembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika

Brane Jereb l. r.

3876.

Na podlagi 39. 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, 52/93, 56/93, 71/93), 29. čle-
na zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93,
57/94, 14/95) in 29. člena statuta Občine Vrhnika (Uradni
list RS št. 34/95), je Občinski svet občine Vrhnika na seji
dne 7. 11. 1996 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu za poslovno stanovanjski objekt

Kristan na Verdu

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za poslovno
stanovanjski objekt Kristan na Verdu, ki ga je izdelal Primis
Vrhnika, d.d. pod št. 28/96 v juniju 1996.

II. VSEBINA ZAZIDALNEGA NAČRTA

2. člen

Sestavni del zazidalnega načrta so besedni del s soglasji
pristojnih organov in organizacij, besedilo odloka in grafični
prikazi, ki se nanašajo na urbanistično oblikovanje funkcio-
nalne in oblikovalske rešitve objektov ter rešitve infrastruk-
turnega omrežja in drugih posegov v prostor.

Zazidalni načrt vsebuje:
1.  Besedni del
1.1 Odlok
1.2 Obrazložitev k zazidalnemu načrtu
1.3 Soglasja pristojnih organov in organizacij
2.  Grafični del:
2.1 Izsek iz dolgoročnega in družbenega plana  Občine

Vrhnika M 1 : 5000
2.2 Geodetski in katastrski načrt M 1 : 500
2.3 Meja območja urejanja M 1 : 500
2.4 Situacija M 1 : 500
– arhitektura
– urbanistični pogoji

2.4 Situacija M 1 : 500
– tloris strehe
– numerični podatki
2.5 Situacija M 1 : 500
– ureditev zelenih površin
– prometna ureditev
2.7 Komunalna ureditev M 1 : 500
2.8 Predlog parcelacije.

III. MEJA OBMOČJA UREJANJA

3. člen

Meja območja urejanja poteka po mejah parc. 1017 in
1015, razen na zahodu in jugu, kjer poteka ob voznem pasu
Sternenove in Jagrove ceste oziroma po parcelah št. 1756/1
in 995/2. Vse parcele so v k.o. Verd.

IV. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO

4. člen

Zazidalni načrt predvideva novogradnjo poslovno sta-
novanjskega objekta v območju namenjenem oskrbnim, sto-
ritvenim in družbenim dejavnostim.

Osnovna dejavnost je izdelovanje in prodaja otroškega
tekstila, organizirana v zahodni polovici objekta.

Ostali prostori pritličja in nadstropja so namenjeni sta-
novanju.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBMOČJA

5. člen

1. Pogoji za urbanistično oblikovanje območja
Situacija objekta, zunanja ureditev in komunalna uredi-

tev je podana v grafičnih prilogah zazidalnega načrta z di-
menzijami in tolerancami.

Dopustna toleranca glede lege objekta je + 1 m s tem,
da je gradbena linija objekta odmaknjena od severne posest-
ne meje  min. 5 m in od vzhodne posestne meje min. 4 m.

Objekt mora biti odmaknjen od ceste min. 5 m.
Objekt leži vzporedno s severno in zahodno posestno

mejo.
Dostop do objekta je z Jagrove ceste, kjer sta vhod v

stanovanje in dva uvoza v garažo ter s Sternenove ceste, kjer
je vhod v delavnico.

Objekt je pokrit s streho sestavljeno iz simetričnih dvo-
kapnic  v smeri sever-jug, vzhod-zahod in štirikapnice.

2. Pogoji za arhitektonsko oblikovanje območja
2.1 Arhitektura
Tlorisni gabarit je 19 × 21,60 m s toleranco – 1 m

oziroma mora upoštevati urbanistične pogoje.
Višinski gabarit je P+2.
Višina posamezne etaže:
– višina pritličja v delavnici je 3,10 m in v stanovanju

je 2,80 m
– višina nadstropja je 2,80 m
– višina drugega nadstropja je 2,70 m.
Niveleta tlaka v pritličju delavnice je 292,10 in v stano-

vanju je 292,40, oboje s toleranco ± 0,15 m.
Višinska kota urejenega zemljišča ne sme presegati

kote   292,20.
Strešine so v naklonu 30 stopinj.
2.2 Obdelava objekta
Kritina je decra v rdeče rjavih temnejših tonih.
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Vse fasade so aktivne, ometane z zaglajenim ometom in
barvane. Okenske in vratne odprtine so oblikovane v enotnih
rastrih.

VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO
UREJANJE OBMOČJA

6. člen

Promet: V območju je ob Sternenovi cesti urejeno par-
kirišče za  4 PM. Parkiranje je možno tudi pred uvozom v
garažo.

7. člen

Vodovod: Objekt se priključi na javni vodovod.

8. člen

Elektrika: Objekt se priključi na obstoječi NN vod.

9. člen

Telefon: Objekt se priključi na obstoječe telefonsko
omrežje.

10. člen

Kanalizacija: Sanitarne odpadne vode se odvajajo v
javno kanalizacijo.

Padavinske vode iz utrjenih voznih površin in čiste
padavinske vode se speljejo v obstoječi propust v Sternenovi
cesti.  Odpadne padavinske vode morajo biti prečiščene v
lovilcu olj.

Ogrevanje objekta bo s kurilnim oljem. Predvideni sta
dve enoplaščni cisterni, prostornine 2 × 2000 l v nepropustni
lovilni skledi, locirani v pritličju objekta.

VII. DRUGI POGOJI

11. člen

Izvajanje komunalnih vodov in naprav mora biti sklad-
no z veljavnimi predpisi, normativi in soglasji upravljalcev.

Odpadne vode morajo ustrezati pogojem za priključitev
na javno kanalizacijo, navedenim v strokovnem navodilu
(Uradni list SRS, št. 18/85).

Požarna varnost
Varovanje pred požarom zagotavljajo:

– odmik od sosednjih objektov (ca. 15 m),
– obstoječe prometne in delovne površine,
– obstoječe hidrantno omrežje (najbližji hidrant je od

objekta oddaljen ca. 50 m).

VIII. ETAPE IZVAJANJA

12. člen

Zazidalni načrt se izvaja v eni fazi.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

13. člen

Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi morata
investitor in izvajalec natančno upoštevati določila zazidal-
nega načrta. Če se pogoji v naslednjih fazah izvajanja spre-
menijo, vendar so še v skladu z osnovnimi določili zazidal-
nega načrta, si mora investitor pridobiti novo lokacijsko
odločbo.

Če spremenjeni pogoji ne ustrezajo tem zazidalnem
načrtu, je potrebno zazidalni načrt novelirati.

X. KONČNE DOLOČBE

14. člen

Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri občinski upravi
Občine Vrhnika in na sedežu Krajevne skupnosti Verd.

15. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
urbanistična inšpekcija.

16. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.

Št. 352-8/96
Vrhnika, dne 13. novembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika

Brane Jereb l. r.

3877.

Na podlagi 39. 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, 52/93, 56/93, 71/93),
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95) in 29. člena statuta Občine Vrhnika
(Uradni list RS, št. 34/95), je Občinski svet občine Vrhnika
na seji dne 7. 11. 1996 sprejel

O D L O K
o lokacijskem načrtu za pretočni bazen meteornih vod

na Lošci

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za pretočni
bazen meteornih vod na Lošci, ki ga je izdelal Primis Vrhni-
ka, d.d., pod št. 27/96 v juniju 1996.

II. VSEBINA LOKACIJSKEGA NAČRTA

2. člen

Sestavni del lokacijskega načrta so besedni del s so-
glasji pristojnih organov in organizacij, besedilo odloka in
grafični prikazi, ki se nanašajo na prostorske in oblikovalske
rešitve objektov in naprav, komunalno, prometno in horti-
kulturno ureditev.

III. MEJA OBMOČJA UREJANJA

3. člen

1. Meja območja urejanja je identična z V mejo parcel
št. 2802/27, 2802/28 in delno 2802/21, k.o. Vrhnika.
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2. Tlačni cevovod poteka po parcelah št. 2802/25,
2797/5, 2796/3, 2793/3, 2785/5, k.o. Vrhnika.

3 Električni priključek NNO kabel 20 kV poteka po
parcelah št. 2802/25, 2802/1, 2829/1, .542, k.o. Vrhnika.

IV. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN
KVALITETO GRADITVE

4. člen

Območje urejanja je namenjeno izgradnji pretočnega
bazena meteornih vod in tlačnega cevovoda v naselju Lošca
na Vrhniki. Odpadna voda iz naselja Lošca se v pretočni
bazen spelje po določenem kanalu v mešanem sistemu, ki
zbira posamezne iztoke v naselju Lošca, kjer je odvod od-
padne vode tudi urejen v mešanem sistemu.

A) Pretočni bazen
Pretočni bazen ob nalivih zadržuje fekalno vodo in

omogoča pretok meteorne vode v Ljubljanico.
Pretočni bazen sestavljajo trije deli, ki so med seboj

funkcionalno povezani:
1. bazen,
2. črpališče za meteorno vodo,
3. črpališče za odpadno vodo, ki ga sestavljajo:
– zbirni rezervoar odpadnih vod z avtomatskimi grab-

ljami,
– armaturna komora,
– prostor za postavitev kontejnerja,
– mehanizem za čiščenje grabelj,
– prostor za postavitev elektromotorjev črpalk.
Za črpanje meteorne vode morajo biti potopne črpalke.
Prezračevalne odprtine morajo biti obrnjene stran od

naselja (proti Ljubljanici).
V pretočnem bazenu meteornih vod morajo biti združe-

ne vse odpadne in meteorne vode, ki se odvajajo v vodotok
Ljubljanico.

Nosilnost oziroma dopustno obremenitev tal mora do-
ločiti ustrezna strokovna organizacija.

Višinska situacija iztoka meteornih vod mora upošteva-
ti max. višino poplavnih vod vodotoka Ljubljanice.

Vsi obstoječi izpusti se opustijo.
B) Tlačni cevovod
Tlačni cevovod je namenjen odvodu odpadne vode iz

črpališča v obstoječi tlačni cevovod S.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBMOČJA

5. člen

Naklon brežine Ljubljanice mora zagotavljati stabil-
nost.

Dostop v območje urejanja je iz javne ceste.
Območje je hortikulturno urejeno. Ohrani se obstoječe

avtohtono zelenje ob Ljubljanici (vrba, jelša) in intenzivno
zazeleni novo.

A) Pretočni bazen: je sestavljen objekt skupne tlorisne
velikosti 25,20 x 9,20 ± 1 m.

1. Bazen: je vkopan, tlorisne velikosti 10,30 x 7,60 ±
1,0 m, armiranobetonske konstrukcije, volumna 50 m3 in
pokrit z nepovozno armiranobetonsko ploščo. Plošča je pre-
krita z nasipom debeline 0,20 m in zatravljena.

Kota terena nad ploščo je 291,60 m.
Dostop v bazen je skozi dostopne jaške.
2. Črpališče za meteorno vodo: je vkopan bazen tlori-

sne velikosti 10,60 x 7,60 ± 1 m, armiranobetonske kon-
strukcije.

Pokrov bazena je armiranobetonska plošča, zasuta do
kote okoliškega terena.

V bazenu so nameščene črpalke za črpanje meteorne
vode.

Črpalke so potopne ABS, tipa VUP 475-6.
Voda se iz pretočnega bazena preliva v bazen črpališča.
Potopna črpalka izčrpa vodo iz napolnjenega bazena do

kote odtočne komore.
Odtočna komora mora biti zaradi visoke vode Ljublja-

nice nad koto okoliškega bazena.
Objekt odtočne komore je pokrit s pohodno mrežo za-

radi lažjega dostopa do črpalk in zračenja komore.
Iz odtočne komore odteka voda po odtočnem kanalu v

vodotok.
3. Črpališče odpadnih vod: je dvoetažen objekt (K+P),

tlorisne velikosti 4,30 x 9,20 ± 1 m.
Streha je simetrična dvokapnica, naklona 45 stopinj,

krita z opečno kritino – bobrovec, smer slemena je V-Z.
Fasade so obdelane v zaglajenim ometom v beli barvi.
Vsi kovinski deli na objektu so prebarvani s svetlosivo

barvo.
Vsi kovinski deli na ostalih napravah so prebarvani z

modro barvo.
Pred zbirnim rezervoarjem so nameščene avtomatske

grablje za zaščito črpalke pred večjimi plavajočimi deli.
Dostop v objekt je po rampi na S strani objekta. Vstop v

spodnje prostore je skozi vstopne odprtine, ki so pokrite s
pohodno mrežo.

B) Tlačni cevovod je iz PVC 315/10 ml, izveden, kakor
je prikazano v grafični prilogi tega lokacijskega načrta.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE

6. člen

Napajanje z električno energijo bo po kablu iz obstoje-
če transformatorske postaje TP Lošca, ki je od črpališča
oddaljena ca. 200 m. Do območja morata biti speljana vodo-
vod in hidrant.

VII. DRUGI POGOJI IN POGOJI PRISTOJNIH
ORGANOV IN ORGANIZACIJ

7. člen

Material, ki se nabere na grabljah v črpališču odpadnih
vod, se s strgalom dviguje v prostor s kontejnerjem. Odpadki
iz kontejnerja se odvažajo na komunalno urejeno smetišče.

Kvaliteta vode, ki se izteka v Ljubljanico, se mora
preverjati skladno z veljavno zakonodajo in predpisi, ki ure-
jajo to področje.

Po vsakem večjem nalivu je potrebno objekt pregledati
in očistiti.

Objekt mora imeti opremo za čiščenje in vzdrževanje.
Trasa vodovodnega priključka mora biti horizontalno

odmaknjena od kanalizacije:
a) vodovod je na isti globini kot komunalni vod
– odpadni kanal odmik 3 m
– meteorni kanal odmik 1 m
b) vodovod je višji, kot komunalni vod
– odpadni kanal odmik 1,5 m
– meteorni kanal odmik 1,5 m
Trasa vodovodnega priključka mora biti vertikalno od-

maknjena od komunalnih vodov:
a) vodovod poteka pod komunalnim vodom
– odpadni kanal odmik 1 m
– plin, toplovod, elektrika, PTT odmik 0,5 m
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b) vodovod poteka nad komunalnim vodom
– odpadni kanal odmik 0,60 m
– plin, toplovod, elektrika, PTT odmik 0,40 m
Pri križanju medsebojnih komunalnih vodov mora biti

uporabljena zaščita višje ležečega komunalnega voda.
Brežina Ljubljanice se na mestu izliva zavaruje z za-

travljenim skalometom.

VIII. ETAPE IZVAJANJA

8. člen

Pretočni bazen meteornih vod in tlačni cevovod bosta
zgrajena v eni etapi.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

9. člen

Investitor mora po končanih delih zemljišče urediti, kot
je bilo pred izkopom in nositi posledice morebitne škode na
vodotoku.

Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi morata
investitor in izvajalec natančno upoštevati določila lokacij-
skega načrta, odloka in soglasij, pristojnih organov in orga-
nizacij.

Kolikor se pogoji v fazi izvajanja spremenijo, vendar
so še v skladu z osnovnimi določili lokacijskega načrta, si
mora investitor pridobiti novo lokacijsko odločbo.

Kolikor spremenjeni pogoji ne ustrezajo temu lokacij-
skemu načrtu, je potrebno lokacijski načrt novelirati.

X. KONČNA DOLOČILA

10. člen

Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri občinski upra-
vi Občine Vrhnika in na sedežu KS Verd.

11. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.

12. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 352-9/96
Vrhnika, dne 13. novembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika

Brane Jereb l. r.

ŽALEC

3878.

Občinski svet občine Žalec je na podlagi 21. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94
– odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS,
št. 57/94, 14/95), 9. člena zakona o notranjih zadevah (Urad-
ni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 8/90,

19/91, 4/92, 58/93) ter 3. člena zakona o prekrških (Uradni
list SRS, št. 25/83, 36/83, 24/85, 2/86, 47/87 in Uradni list
RS, št. 50/90, 10/91, 13/93, 66/93) ter 12., 13. in 51. člena
statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95, 16/96) na seji
dne 14. novembra 1996 sprejel

O D L O K
o komunalnem nadzoru v Občini Žalec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določa organizacija, pristojnosti in
naloge komunalnega nadzorstva v Občini Žalec.

2. člen

Komunalno nadzorstvo je ustanovljeno za nadzor nad
izvajanjem predpisov Občine Žalec na območju Občine Ža-
lec, ki urejajo naslednja področja komunalne ureditve:

– varstvo okolja,
– urejenost naselij,
– javne poti in druge prometne površine,
– promet v naseljih,
– reklamni objekti in plakatiranje,
– komunalne takse,
– oskrba naselij s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje z odpadki,
– zelene in druge javne površine, objekte in naprave,
– javni red in mir,
in druga področja, za katera ga občinski svet pooblašča

in jih občina ureja z odloki, odredbami, pravilniki in navo-
dili.

3. člen

Naloge komunalnega nadzora se opravljajo na podlagi
pristojnosti iz tega odloka in drugih posameznih odlokov, v
katerih se nadzor določa.

Komunalni nadzor se izvaja po pristojnostih določbe
zakona o splošnem upravnem postopku in ob smiselni upo-
rabi VII. poglavja zakona o upravi – izvrševanje inšpekcij-
skega nadzora (Uradni list RS, št. 67/94).

II. ORGANIZIRANOST

4. člen

Komunalni nadzor izvaja komunalni inšpektor.

5. člen

Komunalni inšpektor je pooblaščena uradna oseba.
Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva izkazu-
je s službeno izkaznico.

Izkaznico izda župan.

III. PRISTOJNOSTI

6. člen

Organi, organizacije, podjetja, skupnosti ali posamez-
niki (v nadaljevanju: fizične in pravne osebe) so dolžni ko-
munalnemu inšpektorju, ki opravlja nadzor:

– omogočiti nemoteno izvajanje komunalnega nadzora
in strokovnih nalog v zvezi z nadzorom,

– omogočiti vstop v objekte, prostore oziroma dostop
do naprav, ki jih nadzira,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 6031Št. 70 – 6. XII. 1996

– dajati podatke, potrebno dokumentacijo in obvestila
v zvezi z opravljanjem komunalnega nadzora.

7. člen

Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora
naleti na fizični odpor ali če tak odpor lahko utemeljeno
pričakuje, lahko zahteva pomoč policije v skladu s 47. čle-
nom zakona o notranjih zadevah.

8. člen

Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva
ugotovi, da je kršen predpis ali zakon, katerega izvajanje
nadzoruje, ima pravico in dolžnost:

– izdati odločbo oziroma sklep s katerim kršitelju odre-
di ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v ro-
ku, ki ga sam določi,

– predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška s področ-
ja kršenja občinskih predpisov oziroma v skladu z občinski-
mi predpisi izreči mandatno kazen,

– posredovati ustrezne podatke o kršilcih pristojnemu
organu, kadar meni, da je potrebno sprejeti ukrepe, za katere
sam ni pristojen.

IV. PREDPISOVANJE DENARNE KAZNI

9. člen

Če gre za prekrške, za katere je z odlokom predpisana
samo denarna kazen v določenem znesku, izterja komunalni
inšpektor znesek denarne kazni od tistega, ki ga je zalotil pri
prekršku, takoj na kraju prekrška.

O plačani denarni kazni se izda potrdilo. Zoper izterja-
no denarno kazen takoj na kraju prekrška ni pritožbe.

Če storilec prekrška ne plača denarne kazni takoj na
kraju prekrška, mu komunalni inšpektor izda plačilni nalog z
navedbo predpisa, člena in točke kršitve ter položnico. Stori-
lec prekrška je dolžan denarno kazen plačati v roku osmih
dni ali v tem roku ugovarjati pri organu, katerega uradna
oseba je izrekla kazen.

Storilcu, ki mu ni bilo mogoče takoj izreči kazni, se
pošlje obvestilo o prekršku, plačilni nalog in položnica. Tudi
v tem primeru lahko storilec kazen plača ali vloži ugovor v
roku osmih dni.

O pritožbi na odločbo prve stopnje odloča župan, ki
predstavlja in zastopa občino kot pravno osebo (drugi odsta-
vek 11. člena ZUP).

Če storilec prekrška ne plača kazni v roku osmih dni,
niti ne vloži ugovora, pošlje komunalni inšpektor nalog za
izterjavo organu, pristojnemu za izterjavo, v skladu z določi-
li zakona o davkih občanov (Uradni list RS, št. 8/91).

Ugovor iz tretjega, četrtega in šestega odstavka tega
člena se poda pisno z vročilom ali pisno priporočeno po
pošti.

V. KAZENSKE DOLOČBE

10. člen

Z denarno kaznijo do 10.000 SIT se kaznuje za prekr-
šek fizična oseba in odgovorna oseba pravne osebe, če ko-
munalnemu inšpektorju onemogoči nemoteno izvrševanje
nadzorstva ali ne upošteva na kraju samem odrejenega zako-
nitega ukrepa komunalnega inšpektorja (6. člen in prvi od-
stavek 8. člena tega odloka).

Z denarno kaznijo do 60.000 SIT se kaznuje za prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena pravna oseba in samosto-
jen podjetnik, ki je storil prekršek v zvezi z opravljanjem
dejavnosti.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

11. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
določitvi organa za nadzorstvo nad izvajanjem odloka o
javnem redu in miru ter komunalni ureditvi (Uradni list RS,
št. 37/93).

12. člen

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 353/010/96
Žalec, dne 14. novembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

3879.

Na podlagi 29. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS št 75/94 in
20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS št. 34/95 in
Uradni list RS št. 16/96) je Občinski svet občine Žalec na
seji dne 14. novembrra 1996 sprejel

S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

v Občini Žalec

I

Javna infrastruktura na področju kulture postanejo na-
slednje nepremičnine na območju Občine Žalec, ki so bile
17. 12. 1994 družbena lastnina v upravljanju občine ali
krajevne skupnosti oziroma društvena lastnina in so pretež-
no namenjene opravljanju kulturne dejavnosti.

1. Zadružni dom Andraž (št. zemlj. knj. vl. 599, parc.
št. 383, k.o. Andraž), lastnik občina Žalec

2. Dom krajanov Gomilsko (št. zemlj. knj. vl. 382, parc.
št. 201, k.o. Gomilsko), lastnik Krajevna skupnost Gomilsko

3. Dom DPD Svobode Griže (št. zemlj. knj. vl. 692,
parc. št. 1425, 406, 458, k.o. Zabukovica) lastnik DPD Svo-
boda Griže

4. Letno gledališče Limberk Griže (št. zemlj. knj. vl.
869, parc. št. 1730/2, 1707/3), lastnik DPD Svoboda Griže

5. Dom DPD Svoboda Liboje (št. zemlj. knj. vl. 409,
parc. št. 151/263, lastnik DPD Svoboda Liboje (št. zemlj.
knj. vl. 409, parc. št. 151/262 – do polovice, k.o. Kasaze)
lastnik Svoboda Liboje

6. Kulturni dom Polzela (št. zemlj. knj. vl. 639, parc. št.
852/2, k.o. Polzela), lastnik Občina Žalec

7. Umetniška skulptura – avtorja Janeza Bolke s funk-
cionalnem zemljiščem (zemlj. knj. vl. 1129, parc. št. 810/3,
zemlj. knj. vl. 1164, parc. št. 810/4, k.o. Polzela), lastnik
Občina Žalec

8. Dom DPD Svobode Prebold (zemlj. knj. vl. 569,
parc. št. 136, 316/2, 317/2 k.o. Prebold), lastnik Krajevna
skupnost Prebold.

9. Zadružni dom Šešče, (zemlj. knj. vl. 90, parc. št.
1284/2, k.o. Gornja vas), lastnik Občina Žalec

10. Dom kulture Vransko (zemlj. knj. vl. 465, parc. št.
6/1, zemlj. knj. vl. 406, parc. št. 6/2, zemlj. knj. vl. 225, parc.
št. 5/2,
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k..o. Vransko, lastnik Krajevna skupnost Vransko
11. Dom krajanov Vrbje (zemlj. knj. vl. 1952, parc. št.

155/4, k.o. Vrbje), lastnik Krajevna skunost Vrbje
12. Dom II. slov. tabora Žalec (zemlj. knj. vl. 1136,

parc. št. 149/7, zemlj. knj. vl. 1442, parc. št. 150/1, k.o.
Gotovlje), lastnik Občina Žalec

13. Savinova hiša (zemlj. knj. vl. 1299, parc. št. 21/l,
k.o. Žalec), lastnik Občina Žalec

II

Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim
dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi
kulturnim dejavnostim.

III
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa se kot javna infra-

struktura na področju kulture zaznamuje v zemljiški knjigi.

IV
Nepremičninam iz 1. točke tega sklepa ni mogoče spre-

meniti namembnosti brez sklepa Občinskega sveta občine
Žalec.

V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije.

Št. 02200/003/96
Žalec, dne 14. novembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

3880.

Občinski svet Občine Žalec je na podlagi 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,
45/95, 57/94, 14/95) na svoji seji dne 14. novembra 1996
sprejel naslednji

SKLEP
o ukinitvi zemljišč v splošni rabi

I

S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi:

K.O. VRANSKO:

– parc. št. 777/6 pot v izmeri 303 m2

– parc. št. 777/8 pot v izmeri 5 m2

– parc. št. 777/9 pot v izmeri 147 m2

– parc. št. 777/10 pot v izmeri 10 m2

vpisane v vl. št. S 002, k.o. Vransko

– parc. št. 778/4 pot v izmeri 181 m2

– parc. št. 794/5 pot v izmeri 40 m2

– parc. št. 792/2 neplodno v izmeri 184 m2

– parc. št. 792/3 neplodno v izmeri 45 m2

vpisane v vl. št. 250, k.o. Vransko.

K.O. LOČICA:

– parc. št. 1305/8 cesta v izmeri 314 m2

– parc. št. 1317/3 cesta v izmeri 58 m2

– parc. št. 1317/4 cesta v izmeri1282 m2

– parc. št. 1317/5 cesta v izmeri 392 m2

– parc. št. 1317/6 cesta v izmeri 249 m2

– parc. št. 1317/7 cesta v izmeri 401 m2

– parc. št. 1317/8 cesta v izmeri 43 m2

– parc. št. 1306/5 pot v izmeri 115 m2

– parc. št. 1306/6 pot v izmeri 325 m2

– parc. št. 1306/7 pot v izmeri 111 m2

– parc. št. 1306/8 pot v izmeri 124 m2

– parc. št. 1310/9 pot v izmeri 429 m2

– parc. št. 1310/10 pot v izmeri 85 m2

– parc. št. 1307/11 cesta v izmeri 985 m2

– parc. št. 1307/12 cesta v izmeri 55 m2

– parc. št. 1315 cesta v izmeri1002 m2

– parc. št. 701 cesta v izmeri 145 m2

vpisane v vl. štev. S 004, k.o. Ločica

– parc. št. 64/2 pot v izmeri 501 m2

vpisana v vl. št. 226, k.o. Ločica

II

Parcele, navedene v I. točki tega sklepa, prenehajo ime-
ti značaj zemljišč v splošni rabi in postanejo družbena lastni-
na v upravljanju Občine Žalec.

III

Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 466/032/96
Žalec, dne 14. november 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

3881.

Na podlagi 12. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Žalec na seji dne
14. novembra 1996 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1
S tem sklepom se ukine status dobrine v splošni rabi

parc. št. 868/5 – cesta v izmeri 7450 m2, vpisane v seznam
V., k.o. Trnava. Del te parcele preneha imeti status dobrine v
splošni rabi in ostane družbena lastnina v upravljanju Obči-
ne Žalec.

2

Pristojno okrajno sodišče v Žalcu, po uradni dolžnosti
vpiše v zemljiško knjigo družbeno lastnino na zemljišču, ki
je vpisano v 1. točki tega sklepa.

3
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 46600/010/95
Žalec, dne 14. novembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.
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KOČEVJE

3882.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Kočevje
(Uradni list RS, št. 39/95 in 48/95) je Občinski svet občine
Kočevje na seji dne 28. 11. 1996 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine

Kočevje za leto 1996

1. člen

2. člen odloka o proračunu Občine Kočevje za leto
1996 se spremeni tako, da glasi:

Proračun Občine Kočevje je določen v skupni višini
1.044,799.734,33 SIT, od tega

Bilanca prihodkov Račun

in odhodkov financiranja

Prihodki 1.044,799.734,33

Odhodki 1.043,999.734,33 800.000

Presežek 800.000

Primanjkljaj 800.000

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova raz-
poreditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu
financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.

3. člen

Črta se 8. člen odloka o proračunu Občine Kočevje za
leto 1996.

4. člen

Dopolni se 11. člen odloka o proračunu Občine Kočev-
je za leto 1996 tako da se doda nova peta alinea:

– odloča o prerazporeditvi sredstev med posameznimi
področji.

5. člen

Spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 401/2/96/121
Kočevje, september 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

ŠKOFJA LOKA

3883.

Na podlagi 2. člena zakona o urejanju prostora v pre-
hodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 18. člena
statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je
Občinski svet občine Škofja Loka na seji dne 14. 11. 1996
sprejel

D O P O L N I T E V
družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje

1986–1990, programska zasnova za rekonstrukcijo ceste
R 314 v Škofji Loki

I. UVOD

Projektivni atelje PROSTOR, d.o.o. je na podlagi skle-
pa IS SO Škofja Loka št. 352-6/94 o sprejemu programa
priprave lokacijskega načrta in programskih zasnov za re-
konstrukcijo Kidričeve ceste v Škofji Loki, na odseku Plev-
na–Poden in na podlagi pogodbe sklenjene med Direkcijo
RS za ceste, Ljubljana, pristopil k pripravi in izdelavi Pro-
gramske zasnove, za rekonstrukcije Kidričeve ceste v Škofji
Loki R 314 v dolžini 740 m, odsek 1076, od km 15,550 do
km 15,700 in odsek 1077, od km 0,000 do km 0,590 med
tem, ko se za odsek Kidričeve ceste med “Podnom in Petro-
lom”, to je odsek 1076 od km 14,640 do km 15,550 ceste R
314 pripravlja nov idejni projekt in bodo programske zasno-
ve izdelane kasneje.

Glede na gostoto in strukturo prometa, pogostost kri-
žišč, predstavlja Kidričeva cesta hkrati mestno cesto in tran-
zitno povezavo za Selško in Poljansko dolino istočasno pa se
na njo v križiščih prometno navezujejo večji zazidani kom-
pleksi.

Predviden poseg na obstoječi regionalni cesti je:

– zamenjava zgornjega ustroja ceste,

– rekonstrukcija obstoječih križišč z izvedbo pasov za
leve zavijalce ali razširitvijo voznih pasov za zavijanje v
levo,

– ureditev prehodov za pešce in kolesarje,

– ureditev površin za pešce in kolesarje,

– ureditev dovozov do objektov,

– ureditev avtobusnih postajališč in

– ureditev varovanih zelenih površin.

II. OPREDELITEV OBMOČJA

Ureditveno območje obsega zemljišča potrebna za re-
konstrukcijo regionalne ceste, križišč, kolesarskih stez, hod-
nikov za pešce, zemljišča obstoječih prometnic na katerih se
spreminja prometni režim, zemljišča potrebna za ureditev
nadomestnih uvozov, zelenih površin in drugih ureditev ter
obsega naslednje parcelne številke:

k.o Škofja Loka 102/1, 121/4, 322, 106/2, 115/2, 115/1,
119/1, 108/6, 108/2, 399, 110/5, 398, 1035/3, 1035/2, 1035/4,
120, 108/7, 110/3, 519, 330, 117/1, 117/2, 117/3, 331, 332,
117/4, 117/6, 1035/1, 102/52, 110/2, 106/3, 106/4, 106/5,
106/6, 106/7, 105, 106/1, 129/2, 369, 129/5, 508, 129/1,
127/3, 127/4, 127/2, 688, 127/5, 124/5, 630, 124/10, 307/3,
307/2, 124/11, 124/12, 124/13, 124/14, 1031, 1095, 124/7,
124/8, 124/9, 124/6, 377, 582, 682,

124/1, 124/4, 121/2, 121/1, 121/3, 122/1, 124/3, 122/3,
632, 119/2, 372, 115/3, 652, 651, 110/4, 452/1, 381, 110/10,
87/2, 92/2, 102/3, 102/12, 110/9, 1086/1, 1086/2, 1086/3,
87/1, 88

k.o. Suha 1060/4, 140, 1188, 1189, 85/1, 985/2, 1058/2,
1039/5, 1039/3, 1056/3, 1060/5, 197, 1056/1, 297, 1042/2,
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198, 1042/4, 1058/1, 1039/2, 84/1, 984/1, 1074/1, 1056/2
1056/5, 984/3, 984/2, 985/1, 982/1, 160, 1060/7, 1208/1,
982/2, 139, 117, 85/2, 985/3, 987/5, 987/22, 987/21, 987/4,
982/4, 982/5, 987/2, 987/3, 987/6, 987/7, 987/8, 987/9,
987/15, 987/1, 987/10, 987/11, 987/14, 982/3, 982/6, 987/17,
987/13, 982/7, 1192, 1055, 1006/3, 987/18, 1039/5

ter obsega površino 96,780m2 zemljišča.

Predvideni poseg na regionalni cesti R 314 – Kidričeva
cesta v Škofji Loki, je rekonstrukcija obstoječe dvopasovne
ceste s spremljajočimi elementi prečnega prereza in vzdolž-
nega poteka.

Površina s programom rekonstrukcije prizadetega zem-
ljišča obsega 1,8 ha od tega je novih površin 0,53 ha.

III. PROGRAM

Predvideni poseg na Kidričevi cesti v Škofji Loki v
dolžini 740 m je razširitev normalnega profila ceste za širino
kolesarske steze in hodnika za pešce, in sicer na odseku
zahodno od križišča “Petrol” v dolžini 160 m, enostransko in
vzhodno od križišča “Petrol” v dolžini 580 m, obojestran-
sko. Predvidena je ureditev avtobusnih postajališč izven voz-
nih pasov in ureditev križišč s pasovi za zavijanje v levo,
oziroma razširitvijo voznih pasov za leve zavijalce.

Ob obravnavanem odseku so nanizani stanovanjski, po-
slovno-stanovanjski in poslovni objekti, katerim je potrebno
zagotoviti dostope do objektov.

Na celotnem obravnavanem območju je potrebno svet-
lobne in signalne naprave prilagoditi slepim in slabovidnim
osebam.

1. Potek trase

Rekonstrukcija ceste poteka po obstoječi trasi od ob-
jekta zveze borcev, 160 m pred križiščem “Petrol”, v smeri
proti vzhodu, v dolžini 740 m, kjer se naveže na že izvedeno
rekonstrukcijo regionalne ceste R 314 do križišča “Stari
dvor”.

Niveletno se rekonstrukcija ceste prilagaja obstoječe-
mu stanju, manjše korekture so le na priključkih lokalnih
cest.

2. Križišča

Vsa obstoječa križišča, ki so nivojska, se rekonstruirajo
z dodajanjem pasu za leve zavijalce ali razširitvijo za leve
zavijalce in ustreznimi izvozno-uvoznimi radiji.

Križišče “Petrol”

je štirikrako križišče na odseku 1077, ceste R 314, v km
0,010, povezuje Kidričevo cesto z regionalno cesto R 319,
cesto za Poljansko dolino in Partizansko cesto. V vseh voz-
nih smereh je predviden pas za leve zavijalce, v območju
križišča, pa so označeni prehodi za pešce in kolesarje, križiš-
če je semaforizirano.

Križišče “Plevna”

je zasnovano kot “T” križišče v km 0,290 odseka 1077,
ceste R 314, ki navezuje na Kidričevo cesto, lokalno cesto,
Staro cesto. V križišču je predvidena razširitev cestišča za
zavijanje v levo, ureditev prehoda za kolesarje in pešce.

Priključki

Predvidena je navezava s priključkom desno–desno na

rekonstruirano cesto:

– obstoječi bencinski servis zahodno od križišča “Pe-

trol”,

– dostavna rampa za trgovino ob križišču “Petrol”,

– dostavna rampa in parkirišče pri gostilni “Plevna”,

– parkirišče ob objektu “Sint”.

Uvoz za Bandag se uredi s Stare ceste, izjemoma je

dovoljen izvoz na Kidričevo cesto preko poglobljenega rob-

nika, le za vlačilce.

Priključek vzhodnega kraka Partizanske ceste v km

0,300 (odsek 1077) se ukine, dovoljen je le uvoz preko

poglobljenega robnika do objekta na parceli številka 1074/2

k.o. Suha.

V km 0,395 Ljubljanska cesta napaja območje Pod
Plevno, kot uvozna (enosmerna) rampa.

Priključek obstoječe poti v km 0,430, za dostop do

kmetijskih povšin in objektov.

Hišni priključki se izvedejo preko poglobljenih robni-
kov.

3. Kolesarski in peš promet

Ureditev kolesarskega in peš prometa, v območju re-
konstrukcije, se navezuje na načrtovane in obstoječe kole-

sarske steze in površine za pešce v smeri vzhod–zahod.

Od km 15,550, odseka 1076, poteka dvosmerna kole-

sarska steza in hodnik za pešce, ob severni strani rekonstrui-

rane ceste do križišča “Petrol”, kjer kolesarji in pešci preha-
jajo na obojestransko enosmerno kolesarsko pot in hodnik za

pešce, do km 0,590, odseka 1077, kjer se navežejo na obsto-

ječo kolesarsko stezo in obstoječe površine za pešce.

V km 15,550 (odsek 1076) je v območju obstoječega

prehoda za pešce predviden prehod za pešce preko rekon-
struirane ceste R 314, opremljen s semaforjem in zvočnim

signalom.

V vseh križiščih so predvideni prehodi za pešce in

kolesarje, prav tako tudi preko uvoza na Ljubljansko cesto.

4. Javni potniški promet

Za potrebe javnega potniškega prometa, ki se odvija po

regionalni cesti R 314, sta na rekonstruiranem delu predvide-

ni dve avtobusni postajališči pred in za križiščem “Plevna”.
Tipski avtobusni postajališči s hodnikom za pešce sta locira-

ni izven vozišča, v smeri vožnje s čakalnim peronom.

5. Mirujoči promet

Potrebe po parkirnih površinah se zagotavljajo za po-

trebe posameznih poslovnih dejavnosti ob rekonstruirani ce-

sti znotraj funkcionalnega zemljišča, dostop se izvede preko

poglobljenega robnika, desno–desno. Zahodno od gostilne

Plevna se uredi dostop do parkirnih površin s Suške ceste.
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IV. ELEMENTI CESTE

Rekonstrukcija ceste poteka po obstoječi osi od objekta

zveze borcev 160 m pred križiščem “Petrol”, v smeri proti
vzhodu, v dolžini 740 m, kjer se naveže na že izvedeno

rekonstrukcijo regionalne ceste R 314 do križišča “Stari
dvor”.

Niveletno se rekonstrukcija ceste prilagaja obstoječe-

mu stanju, manjše korekture so le na priključkih lokalnih
cest.

Z upoštevanjem parametrov, posebej v smislu promet-
ne varnosti je privzeta računska hitrost

V rač = 50km/h

A) Normalni profil

– odsek med km 15,550 ( odsek1076) in km 0,010
(odsek 1077, križišče Petrol)

vozni pas 2 x 3,00 m  6,00 m

robni pas 2 x 0,30 m  0,60 m

dvosmerna kolesarska steza  2,00 m

pločnik  1,60 m

skupaj 10,20 m

– odsek med km 0,010 (križišče “Petrol”) do km 0,590
(odsek 1077)

vozišče 2 x 3,50 m  7,00 m

kolesarska steza 2 x 1,50 m  3,00 m

pločnik 2 x 1,60 m 3,20 m

skupaj 13,20 m

Po potrebi se normalni profil ceste modificira oziroma
prilagodi specifičnim situacijam:

– levi zavijalci v križišču 3,00 m

– avtobusno postajališče 3,00 m.

V. OPIS POTEKA TRASE Z OZIROM NA PRIZADETA
ZEMLJIŠČA

Obravnavani odsek Kidričeve ceste v Škofji Loki pote-
ka v dolžini 740 m v smeri zahod – vzhod.

Skupna površina s programom rekonstrukcije prizade-
tega zemljišča obsega 1,8 ha. 1,28 ha ali 71% je površin

pretežno cestnega sveta, novih površin je 0,52 ha, kar znaša
ca. 29%. Od tega je prizadetih 3,5% kmetijskih zemljišč in

25,5% funkcionalnih zemljišč objektov in obstoječih zelenih
površin.

VI. SKLADNOST PREDVIDENIH POSEGOV

Z DOLGOROČNIM PLANOM OBČINE ŠKOFJA LOKA
– ZASNOVA PROMETNEGA OMREŽJA

Dolgoročni plan zasnove prometnega omrežja Občine
Škofja Loka vključuje regionalno cesto R 314 v svoj sistem

in sicer v obstoječi trasi in obstoječem obsegu, načrtovani
poseg s predmetno programsko zasnovo, pa posega tudi
izvenplansko določenih površin.

VII. SKLADNOST PREDVIDENIH POSEGOV
Z OSTALIMI ELEMENTI DOLGOROČNEGA PLANA

IN URBANISTIČNIH DOKUMENTOV

Predvidena rekonstrukcija Kidričeve ceste, ceste R 314,
tangira naslednja območja:

SC1 – ureditveno območje Kapucinsko predmestje

Za območje veljajo določila prostorskih ureditvenih
pogojev. Rekonstrukcija le delno posega v to območje in
sicer v zelene površine neposredno ob cesti.

S1/15 – ureditveno območje Zdravstveni dom

Za območje veljajo določila prostorskih ureditvenih
pogojev. Rekonstrukcija delno posega v območje mestnih
zelenih površin, in na funkcionalna zemljišča objektov ob
južni strani predvidene rekonstrukcije, kar zahteva prestavi-
tev obstoječe ograje, rušitev obstoječega parkirišča ob ob-
jektu in rušitev enega pomožnega objekta (garaže).

S1/1 – ureditveno območje Kamnitnik

Za območje veljajo določila prostorskih ureditvenih
pogojev. Rekonstrukcija delno posega na funkcionalna zem-
ljišča objektov, kar zahteva tudi prestavitev ograj in rušitev
kamnitega zidu ob obstoječi avtobusni postaji. Za ureditev
nove avtobusne postaje je potreben manjši poseg v kmetijska
zemljišča.

VIII. POGOJI IN USMERITVE ZA
INFRASTRUKTURNO OMREŽJE

Obravnavano območje, s predvideno rekonstrukcijo re-
gionalne ceste R 314, je že opremljeno s komunalno in
energetsko infrastrukturo. Obstoječi vodi potekajo ob obsto-
ječi prometnici oziroma jo večkrat prečkajo.

Predmet obdelave so naslednji vodi:

1. električno omrežje,

2. telefonsko omrežje,

3. vodovod,

4. kanalizacija,

5. plin.

Zasnova energetskega omrežja

1. Električno omrežje

Preko obravnavanega območja potekajo visoko in niz-
konapetostni kabli, v manjši meri pa prostozračno nizkona-
petostno omrežje, kar je potrebno upoštevati pri nadaljnjem
projektiranju.

2. Telefonsko omrežje

Na obravnavanem območju potekajo telefonski kabli
delno v kabelski kanalizaciji, delno pa neposredno v zemlji,
kar je potrebno upoštevati pri nadaljnjem projektiranju in
izvajanju rekonstrukcije.

3. Plin

Pri rekonstrukciji Kidričeve ceste je potrebno upošte-
vati prečkanja obstoječega in predvidenega plinskega
omrežja.

Zasnova komunalnega omrežja

4. Vodovod

S predvideno rekonstrukcijo ceste je potrebno ohraniti
obstoječe vodovode, ki prečkajo oziroma potekajo ob pred-
videni trasi.
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5. Kanalizacija
Na obravnavanem območju je kanalizacija v mešanem

sistemu. Pri izdelavi projekta rekonstrukcije ceste je potreb-
no predvideti ustrezno odvajanje meteornih vod v novo pred-
videne odvodnike oziroma javno kanalizacijo. Vse meteorne
vode iz asfaltnih površin je potrebno, pred izpustom v narav-
ni recipient, predhodno očistiti v peskolovih in lovilcih olj.

IX. POGOJI IN USMERITVE ZA VAROVANJE
NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

TER PRVIN KRAJINE

Na območju prizadetem z obravnavano rekonstrukcijo
Kidričeve ceste obstajajo naslednji elementi plansko varova-
nih območij in objektov (dolgoročni plan – varstvo naravne
in kulturne dediščine):

– vrt gostilne Plevna sicer na obravnavanem območju
ni objektov naravne in kulturne dediščine.

Predvidena rekonstrukcija zahteva posege v obstoječe
zelene površine ob cesti in na funkcionalnih zemljiščih ob-
stoječih objektov, zato je pri zmanjševanju vpliva predvide-
ne rekonstrukcije v okolju zagotoviti ozelenitev vseh pre-
stavljenih ograj, novih zelenih površin in nadomestitev
odstranjenih dreves, ob upoštevanju sedanjih drevesnih in
grmovnih vrst.

X. USMERITVE ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE
BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA

Vzporedno s pripravo programske zasnove za rekon-
strukcijo Kidričeve ceste v Škofji Loki je bila izdelana študi-
ja hrupa, ki jo je izdelal Traffic design d.o.o. iz Ljubljane,
kjer je ugotovljeno, da obstoječa regionalna cesta R 314 na
odseku skozi Škofjo Loko presega dovoljene ravni hrupa za
cesto kot vir, da je celotna obremenitev območja ob cesti
zelo visoka in da presega tako mejne ravni kot kritične
vrednosti za območje III. stopnje varstva, ki predvideva za
noč 59 dB(A) in 69 dB(A) za dan.

Zato mora gradbeni poseg na rekonstruirani cesti delo-
vati kot sanacijski ukrep, saj s predvideno rekonstrukcijo ne
pridobivamo dodatnih voznih pasov.

XI. USMERITVE Z VIDIKA OBRAMBE IN ZAŠČITE

Pri načrtovanju objekta in ureditve območja upoštevati
veljavne predpise s področja obrambe in zaščite.

Do vseh objektov ob cesti mora biti omogočen dostop
intervencijskim vozilom in urejena protipožarna hidrantna
mreža v skladu z veljavno zakonodajo.

XII. POGOJI IN USMERITVE GLEDE ZAPOREDNOSTI
GRADNJE

Realizacija posega se predvideva v več etapah. Vsaka
etapa mora z ozirom na specifiko dejavnosti izvesti pripada-
joče infrastrukturno omrežje in naprave, oziroma se izvajati
sočasno z etapo, ki zagotavlja ustrezne ukrepe za varstvo
bivalnega in delovnega okolja.

3884.

Občinski svet občine Škofja Loka je na podlagi prvega
odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 18. člena
statuta Občine Škofja Loka na 16. redni seji dne 3. oktobra
1996 sprejel

P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje
do leta 2000

ter
prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana

Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta
1990 v nadaljevanju sestavine prostorskega plana
Občine Škofja Loka (v nadaljevanju: PPOGVP)

1. člen

Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in

obseg posebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih na-
log, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in
sprejemanja sprememb in dopolnitev PPOGVP, subjekti, ki
sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PPOGVP,
način njihovega sodelovanja, oziroma naloge in obveznosti,
ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne
faze priprave PPOGVP ter sredstva, potrebna za njihovo
pripravo. Ta program določa še nosilca strokovnih aktivnosti
priprave PPOGVP ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo
oziroma dopolnjujejo.

2. člen

Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se

v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tek-
stualnega in kartografskega dela izvleček:

– 5., 31., 32., 33. in 38. člena zakona o urejanju prosto-
ra (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju:
ZUPr) ter 23. člena navodila o vsebini in metodologiji izde-

XIII. KONČNO DOLOČILO

Z dnevom uveljavitve Programskih zasnov za rekon-
strukcijo ceste R 314 v Škofji Loki se prenehajo uporabljati
določila dopolnitev družbenega plana Občine Škofja Loka
za obdobje 1986–1990 s programskimi zasnovami za pros-
torske izvedbene akte, v podnaslovu: lokacijski načrt za
rekonstrukcijo ceste R–314 na odseku Lipica–Stari dvor–
Novi svet, (Uradni vestnik Gorenjske št. 11-166/87).

Programska zasnova za rekonstrukcijo ceste R–314 v
Škofji Loki začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 352-5/94
Škofja Loka, dne 14. novembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.
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lave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih ak-
tov občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA),
kadar se vsebina nanaša na konceptualni del oziroma na
organizacijo dejavnosti v prostoru;

– 17., 32. in 33. člena ZUPr ter 10. člena NPA, kadar se
vsebina nanaša na organizacijo dejavnosti v prostoru oziro-
ma se nova poselitev usmerja predvsem v ureditvena območ-
ja naselij;

– 34. in 35. člen ZUPr ter 11., 12. in 24. člena NPA,
kadar se vsebina nanaša na urbanistične ali krajinske zasno-
ve oziroma na podrobnejšo razdelavo prostorskih sestavin
občinskih planskih aktov;

– 43. člena ZUPr ter 38. člena NPA, kadar se vsebina
nanaša na podrobnejšo določitev prostorske organizacije de-
javnosti in namenske rabe prostora na območjih, kjer je
predvidena kompleksna gradnja, prenova ali drugi zahtev-
nejši posegi.

Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin občinskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim
upoštevanjem 25. in 39. člena NPA.

3. člen

Organizacija priprave sprememb in dopolnitev:

a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokov-
nih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi oddelek za
okolje in prostor Občine Škofja Loka iz 66. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84),

b) kot koordinator postopka priprave se določi:

– župan Občine Škofja Loka, g. Igor Draksler,

– odbor za varstvo okolja in urejanje prostora.

4. člen

Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi spre-
memb in dopolnitev planskih aktov so:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad Republike Slo-
venije za prostorsko planiranje,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija
za varstvo okolja in urejanje voda,

– Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo Ljubljana,

– Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine,

– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj,

– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ce-
ste,

– Elektro Gorenjska, Kranj,

– Telekom Kranj,

– odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in urejanje podeželja
Občine Škofja Loka,

– odbor za varstvo okolja in urejanje prostora,

– odbor za gospodarstvo, javne službe in gospodarjanje
z občinskim premoženjem,

– RS, Upravna enota Škofja Loka, varstvo kmetijskih
zemljišč,

– vse krajevne skupnosti v Občini Škofja Loka,

– vsi upravljalci vodovodov v Občini Škofja Loka,

– Geodetski zavod Ljubljana.

5. člen
Terminski plan:
– s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolni-

tve občinskih planskih aktov se prične (se je pričelo) 1. 7. 1996,
– osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih

aktov se dostavi občinskemu svetu do januarja 1997,
– Občinski svet občine Škofja Loka sprejme sklep o

enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolni-
tev občinskih planskih aktov na prvi seji po prejemu gradiva
iz prejšnje alinee; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Urad-
nem listu RS,

– javna razgrnitev se izvede v prostorih Občine Škofja
Loka in na vseh krajevnih skupnostih za 30 dni, po dnevu
objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee,

– javna razprava se izvede na sedežu Občine Škofja
Loka v času trajanja javne razgrnitve,

– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov,

– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlo-
gov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi
poročila Oddelka za okolje in prostor Občine Škofja Loka, ki
predhodno obravnava pripombe in predloge,

– občinski svet v roku 30 dni po sprejetju stališč do
pripomb in predlogov iz prejšnje alinee naloži županu oziro-
ma občinski strokovni službi, da poskrbi za pripravo usklaje-
nega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov oziroma dopolnitev in popravke tistih njegovih sesta-
vin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlo-
gi ter ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
Republike Slovenije za prostorsko planiranje (v nadaljeva-
nju: MOP) s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z
obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Republike Slovenije (v nadaljevanju:
republiški prostorski plan).

– župan Občine Škofja Loka posreduje po sprejetju
obvestila Vlade Republike Slovenije o usklajenosti predloga
sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obvez-
nimi izhodišči republiškega prostorskega plana oziroma po
preteku roka 45 dni po posredovanju predloga za ugotovitev
njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega pro-
storskega plana na MOP usklajeni predlog sprememb in
dopolnitev občinskih planskih aktov na občinski svet s pred-
logom, da o predmetih sprememb in dopolnitev občinskih
planskih aktov razpravlja in jih sprejme z odlokom v enofaz-
nem (skrajšanem) postopku.

6. člen

Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih plan-
skih aktov predvidevamo proračunska sredstva iz postavke
6.4.5. – urbanistična dokumentacija.

7. člen

Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine
Škofja Loka.

Št. 30-02/89
Škofja Loka, dne 3. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.
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3885.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 26/86,
26/90, 18/93, 47/93, 71/93) in 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in
14/95) ter 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list
RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na svoji
17. seji dne 14. novembra 1996 sprejel

O D L O K
o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Kidričeve ceste

v Škofji Loki R 314, odsek 1076 od km 15.550
do km 15.700, odsek 1077 od km 0,000 do km 0,590

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za rekon-
strukcijo Kidričeve ceste v Škofji Loki R 314, odsek 1076 od
km 15,550 do km 15,700 in odsek 1077 od km 0,000 do  km
0,590, ki ga je izdelal Projektivni atelje PROSTOR d.o.o. iz
Ljubljane, pod številko projekta 1033, v marcu 1996 in na
osnovi javne razgrnitve in javnih razprav dopolnil v avgustu
1996.

2. člen

Lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka vsebuje tek-
stualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo
območja, lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje
objektov, naprav in ureditev.

Tekstualni del obsega:

A) splošni del:

– registracija podjetja,

– izjave,

– predpise.

B) Normativna določila:

– predhodne pogoje in mnenja organov, organizacij in
skupnosti,

– sklep o javni razgrnitvi, pripombe in sklep o stališčih
do pripomb,

– soglasja,

– sklep o sprejemu LN.

C) Lokacijski načrt:

– odlok o LN,

– obrazložitev lokacijskega načrta, prostorske pogoje
za realizacijo planskih odločitev prostorske ureditve po po-
sameznih področjih, elemente za zakoličbo, etape izvajanja,
oceno stroškov tangirane gradbene parcele s seznamom last-
nikov.

Grafični del obsega

1. Izsek iz planskih dokumentov M 1:5000

2. Kopija katastrskega načrta M 1:1000

3. Geodetski načrt obstoječega stanja M 1:1000

4. Ureditvena situacija M 1:1000

5. Situacija komunalne infrastrukture M 1:1000

6. Prostorske ureditve po posameznih

področjih M 1:1000

7. Načrt gradbenih parcel M 1:1000

8. Etape izvajanja M 1:1000

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen

Območje lokacijskega načrta obsega naslednje parcel-
ne številke:

k.o Škofja Loka 102/1, 121/4, 322, 106/2, 115/2, 115/1,
119/1, 108/6, 108/2, 399, 110/5, 398, 1035/3, 1035/2, 1035/4,
120, 108/7, 110/3, 519, 330, 117/1, 117/2, 117/3, 331, 332,
117/4, 117/6, 1035/1, 102/52, 110/2, 106/3, 106/4, 106/5,
106/6, 106/7, 105, 106/1, 129/2, 369, 129/5, 508, 129/1,
127/3, 127/4, 127/2, 688, 127/5, 124/5, 630, 124/10, 307/3,
307/2, 124/11, 124/12, 124/13, 124/14, 1031, 1095, 124/7,
124/8, 124/9, 124/6, 377, 582, 682, 124/1, 124/4, 121/2,
121/1, 121/3, 122/1, 124/3, 122/3, 632, 119/2, 372, 115/3,
652, 651, 110/4, 452/1, 381, 110/10, 87/2, 92/2, 102/3,
102/12, 110/9, 1086/1, 1086/2, 1086/3, 87/1, 88;

k.o. Suha 1060/4, 140, 1188, 1189, 85/1, 985/2, 1058/2,
1039/5, 1039/3, 1056/3, 1060/5, 197, 1056/1, 297, 1042/2,
198, 1042/4, 1058/1, 1039/2, 84/1, 984/1, 1074/1, 1056/2
1056/5, 984/3, 984/2, 985/1, 982/1, 160, 1060/7, 1208/1,
982/2, 139, 117, 85/2, 985/3, 987/5, 987/22, 987/21, 987/4,
982/4, 982/5, 987/2, 987/3, 987/6, 987/7, 987/8, 987/9,
987/15, 987/1, 987/10, 987/11, 987/14, 982/3, 982/6, 987/17,
987/13, 982/7, 1192, 1055, 1006/3, 987/18, 1039/5

ter obsega površino 96.780 m2 zemljišča.

Območje predvidene rekonstrukcije regionalne ceste R
314 v dolžini 740 m se prične 160 m pred križiščem pri
Petrolu in poteka v smeri proti vzhodu, na odseku 1076 v
dolžini 150 m in na odseku 1077 v dolžini 590 m, kjer se
naveže na že izvedeno rekonstrukcijo dela Kidričeve ceste
do križišča Stari dvor.

Meja območja je razvidna iz grafičnega dela lokacij-
skega načrta.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

4. člen

Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega:

– sedanjo traso regionalne ceste R 314 odsek 1076 in
1077,

– predvideno območje izključne rabe rekonstruirane
regionalne ceste na podlagi projektnih rešitev,

– predvidena območja izključne rabe novih kolesarskih
in peš poti,

– površine za prestavitve infrastrukturnih vodov in na-
prav,

– obstoječe stanovanjske ceste, ki se navezujejo na
rekonstruirano cesto.

S predvideno rekonstrukcijo bodo izboljšani voznoteh-
nični pogoji z ureditvijo priključkov in križišč, avtobusnih
postajališč in površin za pešce ter kolesarje.

IV. PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
OBMOČJA

5. člen

V območju lokacijskega načrta bo rekonstruirana ob-
stoječa dvopasovna cesta, odsek 1076 od km 15,550 do km
15,700 in odsek 1077 od km 0,000 do km 0,590.
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6. člen

Normalni profil rekonstruirane ceste
A) Računska hitrost 50km/uro
B) Normalni profil:
– odsek med km 15,550 ( odsek 1076) in km 0,010

(odsek 1077, križišče Petrol)

vozni pas 2 x 3 m  6 m

robni pas 2 x 0,30 m  0,60 m

dvosmerna kolesarska steza  2 m

pločnik  1,60 m

skupaj 10,20 m

– odsek med km 0,010 (križišče “Petrol”) do km 0,590
(odsek 1077)

vozišče 2 x 3,50 m  7 m

kolesarska steza 2 x 1,50 m  3 m

pločnik 2 x 1,60 m 3,20 m

skupaj 13,20 m

Določa se možnost modifikacije normalnega profila ce-
ste oziroma prilagoditev specifičnim situacijam:

– levi zavijalci v križišču 3 m

– avtobusno postajališče 3 m

7. člen

Niveletno se rekonstruirana cesta prilagaja obstoječe-
mu stanju, manjše korekture so le na priključkih lokalnih
cest.

8. člen

Križišča

Vsa obstoječa križišča, ki so nivojska, se rekonstruirajo
z dodajanjem pasu za leve zavijalce ali razširitvijo za leve
zavijalce in ustreznimi izvozno-uvoznimi radiji.

Križišče “Petrol” km 0,010 (odsek 1077):

– navezava regionalne, Poljanske ceste (R 319) z južne
strani in priključnega kraka stanovanjske, Partizanske ceste,
s severne strani. Zasnovano je kot štirikrako, semaforizirano
križišče, opremljeno z zvočnim signalom.

Križišče “ Plevna” km 0,290 (odsek 1077):

– navezava stanovanjske, Stare ceste z južne strani.
Zasnovano je kot “T” križišče. Suška cesta, ki se navezuje na
Staro cesto, prometno navezuje sistem enosmernih cest Pod
Plevno.

Priključki

Zahodno od križišča Petrol, v km 15,670 (odsek 1076)
se obstoječi bencinski servis Petrol navezuje na rekonstruira-
no cesto s priključkom desno – desno.

Priključek vzhodnega kraka Partizanske ceste v km
0,300 (odsek 1077) se ukine, dovoljen je le uvoz preko
poglobljenega robnika do objekta na parceli številka 1074/2,
k.o. Suha.

V km 0,395 Ljubljanska cesta napaja območje Pod
Plevno, kot uvozna (enosmerna) rampa, širine 4 m.

V km 0,430 je priključek obstoječe poti, za dostop do
kmetijskih površin in objektov.

Hišni priključki so izvedeni preko poglobljenih robni-
kov, min. širine 3 m.

Dostava za trgovino ob križišču Petrol, se vrši preko
poglobljenega robnika, desno – desno, na dostavno rampo.

Uvoz za Bandag je začasno urejen iz Stare ceste, izje-
moma je dovoljen izvoz preko poglobljenega robnika le za
vlačilce.

Dostava in uvoz na parkirišče gostilne Plevna, je preko
poglobljenega robnika, desno – desno.

Uvoz na parkirišče ob objektu Sint se izvede preko
poglobljenega robnika, desno – desno.

9. člen

Obstoječa Ljubljanska cesta kot vstopna smer, cesta v
naselje Pod Plevno v smeri proti jugu do Suške ceste in
Suška cesta do križišča Plevna, kot izstopna smer, tvorijo
sistem cest, na katere se navezuje promet iz stanovanjskega
območja Pod Plevno.

10. člen

Kolesarski promet
Ureditev kolesarskega prometa, v območju lokacijske-

ga načrta, se navezuje na načrtovane in obstoječe kolesarske
steze v smeri vzhod – zahod.

Od km 15,550, odseka 1076, poteka dvosmerna kole-
sarska steza širine 2 m, vzporedno s hodnikom za pešce, ob
severni strani rekonstruirane ceste do križišča “Petrol”, kjer
kolesarji prehajajo na obojestransko enosmerno kolesarsko
pot, širine 1,50 m, do km 0,590, odseka 1077, kjer se naveže
na obstoječo kolesarsko stezo.

11. člen

Peš promet
Ob severnem robu rekonstruirane ceste, na odseku od

km 15,550 (odsek 1076) do km 0,010 (odsek 1077), križišča
“Petrol”, poteka enostranski hodnik za pešce širine 1,60 m, v
križišču, pa pešci prehajajo na obojestranski hodnik za peš-
ce, širine 1,60 m do km 0,590 (odsek 1077), kjer se navežejo
na obstoječe površine za peš promet.

V km 15,550 (odsek 1076) je predviden prehod za
pešce preko rekonstruirane ceste R 314 opremljen s semafor-
jem in zvočnim signalom.

V križišču “Petrol” sta predvidena obojestranska pre-
hoda za pešce preko rekonstruirane ceste R 314 in enostran-
ski prehod za pešce preko R 319 – ceste v Poljansko dolino
in pasu za leve zavijalce ter priključnega kraka Partizanske
ceste.

V križišču “Plevna” je predviden enostranski prehod za
pešce in kolesarje preko rekonstruirane ceste R 314 in eno-
stranski prehod za pešce preko Stare ceste.

Prehod za pešce je urejen tudi preko uvoza na Ljubljan-
sko cesto.

12. člen

Javni potniški promet
Za potrebe javnega potniškega prometa, ki se odvija po

regionalni cesti R 314, sta na rekonstruiranem delu predvide-
ni dve avtobusni postajališči, v km 0,200 in v km 0,350,
odseka 1077.

Tipski avtobusni postajališči s hodnikom za pešce sta
locirani izven vozišča, v smeri vožnje, s čakalnim peronom.
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13. člen

Mirujoči promet

Bandag zagotavlja potrebe po parkirnih površinah zno-
traj funkcionalnega zemljišča, dostop se izvede preko po-
globljenega robnika, desno – desno.

Pri gostilni Plevna so urejena parkirišča na površini
obstoječega križišča, dostop je iz Suške ceste. Za potrebe
gostilne Plevna, pa so urejene parkirne površine znotraj funk-
cionalnega zemljišča gostilne, dostopne preko poglobljene-
ga robnika, desno – desno.

Parkirne površine ob objektu Sint, so dostopne preko
poglobljenega robnika, desno – desno.

14. člen

Na celotnem obravnavanem območju je potrebno svet-
lobne in signalne naprave prilagoditi slepim in slabovidnim
osebam.

15. člen

Elektrika
Kablovodi, ki prečkajo cesto se ustrezno zaščitijo. Ste-

bri prostozračnih nizkonapetostnih vodov se prestavijo ali se
omrežje kablira. Na celotnem območju rekonstruirane ceste
R 314 se uredi javna razsvetljava in svetilke na kovinskih
stebrih.

16. člen

Telefonsko omrežje
Vse trase telefonskega omrežja, ki prečkajo ali potekajo

ob cesti se zavarujejo in mehansko zaščitijo. Vse trase tele-
fonskega omrežja, ki potekajo po cestišču rekonstruirane
ceste se prestavi izven le-tega.

17. člen

Vodovod
Na odsekih, kjer se trasa ceste približuje ali prečka

obstoječi vodovod, se mora le-ta prestaviti ali zamenjati. Na
mestih, kjer vodovod prečka cesto in ni predvidena zamenja-
va cevi, se mora vodovod ustrezno zaščititi. V povezavi s
prestavitvijo vodovoda se na teh mestih še obnovijo obstoje-
či priključki.

18. člen

Kanalizacija

Na mestih, kjer kanalizacija poteka v cestišču ali ga
prečka, se mora le-ta zaščititi ob upoštevanju mehanskih
obremenitev. Za prehode sekundarnih vej kanalizacije preko
ceste, se morajo le-te položiti v cevi z ustreznimi profili, za
možnost kasnejše priključitve objektov, ki v tem trenutku še
nimajo rešene kanalizacije.

19. člen

Plin

Na mestih prečkanja s plinovodom se predvidi najmanj
1,35 m vertikalnega prostega odmika med temenom cevi
plinovoda in končno urejeno niveleto vozne površine.

Pod cestnim telesom se plinovod zaščiti z armirano-
betonskimi ploščami in stiroporom v raščenem terenu 3 m
preko roba voznih površin oziroma vznožja nasipa. V zašči-
tenem pasu plinovoda (2 m) so posebni pogoji dela: ročno
izvajanje del, nadzor.

V. RUŠITVE

20. člen

Na obstoječi cesti R 314 se odstrani celotni zgornji
ustroj.

Ruši se kamniti zid ob obstoječi avtobusni postaji v km
0,250 (odsek 1077).

Ruši se obstoječe parkirišče na vzhodni strani objekta
policije, parc. št. 117/4 k.o. Škofja Loka. Ruši se pomožni
objekt ob vzhodni fasadi objekta policije, parc. št. 117/6 k.o.
Škofja Loka.

Predvidene so prestavitve ograj na naslednjih zemljiš-
čih:

k.o. Škofja loka parc. št. 108/6

parc. št. 108/2

parc. št. 117/3

k.o. Suha parc. št. 1060/5 in 197

parc. št. 1060/4

parc. št. 1039/5

parc. št. 1039/3

VI. PROSTORSKE UREDITVE PO POSAMEZNIH
PODROČJIH

21. člen

Vodnogospodarske ureditve
Uredi se odvodnjavanje rekonstruirane ceste. V skladu

s strokovnim navodilom o tem katere snovi se štejejo za
nevarne in škodljive in o dopustnih temperaturah vode (Urad-
ni list SRS, št. 18/85) je potrebno urediti odvod meteorne
vode s cestnih površin, kar zajema zajemanje, čiščenje in
odvodnjavanje padavinskih voda z območja rekonstruirane
ceste in neškodljiv izpust teh vod v naravni recipient ali
odvod in čiščenje v čistilni napravi, kakor tudi zajemanje in
ustrezno ravnanje z eventuelno razlitimi in nevarnimi snov-
mi ob nesrečah.

22. člen

Varovanje naravne in kulturne dediščine

Na obravnavanem območju ni objektov naravne in kul-
turne dediščine.

Odstranjeno lesno vegetacijo je obvezno nadomestiti z
zasaditvijo nove, izključno avtohtone vrste.

23. člen

Protihrupni ukrepi
Investitor mora pri rekonstrukciji ceste R 314, glede na

izračunano emisijo hrupa, kot sanacijski ukrep, upoštevati
obvezno uporabo absorbcijskega obrabnega sloja in učinko-
vito protihrupno zaščito do nivoja obremenitve, ki je dovo-
ljena po standardih.

24. člen

Škodljive emisije plinov
Investitor mora pri izdelavi projektne dokumentacije

zagotoviti zakonsko določene zaščitne ukrepe za prepreče-
vanje eventuelnih možnosti nastanka prekomernega hrupa v
naravnem in bivalnem okolju, prekomerne emisije dima,
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prašnih delcev in drugih snovi, ki bi imele negativne posle-
dice v okolju.

25. člen

Ravnanje s plodno zemljo

S površin na katerih bodo izvajani načrtovani posegi je
investitor dolžan odstraniti in začasno deponirati prst tako,
da se ohrani njena plodnost in količina. Za vse predvidene
posege v kmetijska zemljišča bo investitor zagotovil sreds-
tva za pravične odškodnine.

26. člen

Pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje območ-
ja in drugih posegov v prostor

Predvidena rekonstrukcija ceste bo povzročila posege v
funkcionalna zemljišča obstoječih objektov, zato je potrebno
zagotoviti:

– ustrezno nadomestitev oziroma prestavitev obstoje-
čih ograj,

– ureditev dovozov do objektov oziroma do parkirnih
površin preko poglobljenih robnikov v skladu z grafično
prilogo št. 4.

Urbana oprema prostih zelenih površin ob cesti mora
biti oblikovno usklajena s pogoji mestne opreme starega
mestnega jedra Škofje Loke (luči, smetnjaki, klopi, reklamni
panoji…)

Žične ograje ob Kidričevi cesti so dovoljene le, kadar
so ozelenjene z gosto vednozeleno vegetacijo. Nove beton-
ske ograje niso dovoljene.

Ob rekonstruirani Kidričevi cesti se dovoljuje postavi-
tev reklamnih panojev in tabel oblikovanih v skladu s pogoji
oblikovanja mestne opreme starega jedra Škofje Loke, razen
v območju med rekonstruirano Kidričevo cesto in cesto v
Poljansko dolino in južno od ceste v Poljansko dolino in
rekonstruirane Kidričeve ceste.

Zelene površine med rekonstruirano Kidričevo in cesto
v Poljansko dolino se uredijo z nizko parterno ozelenitvijo,
dovoljuje se le postavitev drogov za zastave. Postavljanje
reklamnih panojev in tabel ni dovoljeno.

V zelenem pasu, južno od ceste v Poljansko dolino in
rekonstruirane Kidričeve ceste, so dovoljene le hortikulturne
ureditve, postavljanje reklamnih panojev in tabel ni dovolje-
no (veduta na grad).

Za ozelenjevanje se uporablja izključno avtohtona ve-
getacija, pri čemer se v največji možni meri upošteva vzorec
kulturne krajine in sedanja smer razvrščanja drevesnih in
grmovnih vrst.

Na zelenicah ob trasi, 2 m od roba vozišča, se mora
uporabljati rastlinske vrste odporne na sol.

Ohrani se vsa vegetacija, ki ni na cestnem telesu.

Deli prometnic, nadomeščeni z novimi, se uredijo kot
zelene površine oziroma kot kmetijske površine na kmetij-
skih območjih.

27. člen

Zaščita pred požarom

Požarna varnost objektov ob cesti se zaradi posega ne
bo spremenila. Povsod so zagotovljeni dovozi za intervencij-
ska vozila, tangirani vodovodi se prestavijo tako, da se pre-
skrba s požarno vodo ne bo zmanjšala.

VII. ETAPNOST IZVEDBE

28. člen

Lokacijski načrt se izvaja v več etapah, ki so medseboj-
no neodvisne glede na časovno zaporedje. Vsaka etapa mora
z ozirom na specifiko dejavnosti izvesti pripadajoče infra-
strukturno omrežje in naprave, oziroma se izvajati sočasno z
etapo, ki zagotavlja ustrezne ukrepe za varstvo bivalnega in
delovnega okolja. Časovno zaporedje in obseg izvedbe po-
samezne etape je odvisno od izkazanega interesa investitor-
jev, oziroma v primerih celostnega oblikovanja posega, tudi
od pristojnih organizacij, organov in skupnosti, ki skrbe za
območje urejanja.

29. člen

Začasna namembnost zemljišč, ki se ne preoblikujejo v
prvi oziroma predhodnih etapah, ostaja enaka dosedanji. Za
njih veljajo obstoječi režimi s tem, da se na teh zemljiščih
dovoljujejo posegi v prostor, ki so potrebni za nemoteno
realizacijo predhodnih etap.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA

30. člen

Poleg določb tega odloka morata investitor in izvajalec
posega v prostor zagotoviti:

– organiziranje prometa med gradnjo tako, da ne bo
prihajalo do zastojev ter da bo zagotovljen dovoz in dostop
do vseh zemljišč in objektov ob cesti med gradnjo in po njej,

– obnovitev vseh cest in poti, ki bi bile prizadete z
gradnjo,

– redno vzdrževanje objektov in naprav regionalne ce-
ste,

– kolikor bi iz kakršnihkoli razlogov med gradnjo priš-
lo do potrebe po obvoznem prometu, je investitor in izvaja-
lec dolžan te ceste predhodno primerno urediti za varno
odvijanje prometa, ob pričakovanem povečanju števila vozil
na njih, – izboljšanje predvidenih tehničnih rešitev lokacij-
skega načrta s projektno dokumentacijo.

IX. TOLERANCE

31. člen

Pri realizaciji tega načrta so poleg že navedenih tole-
ranc v normalnem prečnem prerezu dopustna manjša odsto-
panja od načrtovanih le v območju izključne rabe rekon-
strukcije ceste kot jo določa ta načrt, pri čemer pa morajo biti
spremembe v skladu s pogoji, ki so pridobljeni k temu loka-
cijskemu načrtu.

V primerih, kjer se ugotovi, da katastrsko stanje odsto-
pa od dejanskega stanja, so tolerance lahko tudi večje, ven-
dar ne smejo bistveno vplivati na pogoje za bivanje in delo.

X. PREDHODNI IN KONČNI DOLOČBI

32. člen

Lokacijski načrt je na vpogled vsem zainteresiranim v
prostorih Občine Škofja Loka, oddelek za okolje in prostor.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 6042 Št. 70 – 6. XII. 1996

3886.

Na podlagi 94. člena statuta Občine Škofja Loka (Urad-
ni list RS, št. 37/95), 32. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 2. člena odloka o
izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije
(Uradni list RS, št. 28/96) in na podlagi 18. člena statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95), je Občinski
svet občine Škofja Loka na 17. redni seji dne 14. 11. 1996
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališkem

redu in pogrebnih svečanostih

1. člen

Drugi člen odloka o pokopališkem redu in pogrebnih
svečanostih, Uradni list Republike Slovenije, št. 20/91 in
9/94, se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:

“V Občini Škofja Loka so naslednja pokopališča:

1. pokopališče Škofja Loka – Lipica,

2. pokopališče Stara Loka,

3. pokopališče Reteče,

4. pokopališče Bukovščica,

5. pokopališče Lenart,

6. staro mestno pokopališče Škofja Loka.”

2. člen

Četrti člen odloka se v celoti nadomesti z naslednjim
besedilom:

“Pokopališko in pogrebno dejavnost v občini opravlja-
jo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravl-
janje pokopališke in pogrebne dejavnosti, ki so predpisane v
zakonu in s katerimi občina, na podlagi javnega razpisa,
sklene koncesijsko pogodbo (v nadaljevanju: upravljalec).

Na pokopališčih, kjer občani izrazijo željo, da se uprav-
ljanje pokopališča in opravljanje pogrebnih svečanosti oprav-
lja na krajevno običajen način, se dopusti kontinuiteta dose-
danjega upravljanja in opravljanja pogrebnih svečanosti.”

3. člen

Prvi odstavek šestega člena odloka se v celoti nadome-
sti z naslednjim besedilom:

“Pokopališča v naselju Škofja Loka in v naseljih širšega
območja morajo imeti zagotovljeno mrliško vežo za čuvanje
umrlih.”

33. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 352-5/94
Škofja Loka, dne 14. novembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 353-12/90
Škofja Loka, dne 14. novembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

3887.

Na podlagi 94. člena statuta Občine Škofja Loka (Urad-

ni list RS, št. 37/95) in 3. člena zakona o prekrških (Uradni
list SRS, št. 25/83 in 66/93) in na podlagi 18. člena statuta

Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski

svet občine Škofja Loka na 17. redni seji dne 14. 11. 1996

sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o reji

in registraciji psov ter reji drugih živali

1. člen

V odloku o reji in registraciji psov ter reji drugih živali,

(Uradni list RS, št. 55/92), se v 4. členu, drugi odstavek; v 

5. členu, prvi odstavek; v 7. členu, prvi odstavek; v 8. členu,
prvi in četrti odstavek; v 15. členu, drugi odstavek; v 16.

členu; v 17. členu, tretji odstavek in v 24. členu beseda

“Posestnik” nadomesti z besedo “Imetnik” v vseh sklonih in

številu.

2. člen

V 2. členu se v celoti nadomesti drugi odstavek z bese-

dilom, ki se glasi: “Živali iz prvega odstavka tega člena se

sme rediti na ožjem območju mesta samo z dovoljenjem
veterinarske in sanitarne inšpekcije po predhodnem soglasju

občinskega oddelka, pristojnega za javne službe.”

3. člen

V 2. členu, tretji odstavek se del stavka “Jegorovo

predmestje od bivše gostilne pod klancem do hiše št. 14”
nadomesti s :”Fužinsko ulico”.

4. člen

V 3. členu se del stavka “občinskega upravnega organa,

pristojnega za veterinarstvo” nadomesti z: “veterinarske in

sanitarne inšpekcije po predhodnem soglasju občinskega od-
delka, pristojnega za javne službe.”

5. člen

V 4. členu, prvi in drugi odstavek in v 9. členu, tretji

odstavek, se “občinski upravni organ, pristojen za veteri-
narstvo” nadomesti s:”občinski oddelek, pristojen za javne

službe”.
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6. člen

V 5. členu se prvi odstavek v celoti nadomesti z besedi-

lom: “Imetnik psa mora Živinorejsko veterinarskemu zavo-
du Gorenjske – Kranj ali veterinarskemu delavcu s koncesi-

jo, oziroma drugi službi ali organizaciji, ki vodi register psov

na območju stalnega prebivališča imetnika živali (v nadalj-

nem besedilu: pooblaščena veterinarska organizacija), v os-

mih dneh prijaviti nabavo, pogin, odtujitev, pobeg ter vsako

drugo spremembo v zvezi z rejo psov, nabavo mladiča pa
najpozneje do dopolnjenega četrtega meseca starosti mla-

diča.”.

7. člen

V 10. členu se v prvem odstavku beseda “filološke”

nadomesti s pravilno “felinološke”.

8. člen

V 14. členu se drugi odstavek v celoti nadomesti z

besedilom: “Imetniki, oziroma spremljevalci psov morajo

sproti, povsod in vedno odstraniti in počistiti iztrebke psov.

Iztrebke je treba spraviti v posebno standardizirano ali pri-

merno vrečko in jo odvreči na določenem ali na za to primer-
nem mestu.”

9. člen

V 16. členu se na koncu stavka črtata besedi “veterinar-

ski inšpekciji” in se nadomestita z: “veterinarju s koncesi-

jo.”.

10. člen

V 22. členu se za “pristojne inšpekcijske službe”, doda:

“Veterinarski zavod Slovenije-OE Ljubljana,”

11. člen

Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi: “Ob-

činski svet lahko na podlagi zakona s posebnim odlokom

uvede takso, povračilo ali nadomestilo na živali, oziroma za

imetnike živali iz 1. člena tega odloka.”.

12. člen

V 23. členu se brez nadomestila črta tretja alinea; četrta

in peta alinea pa postaneta tretja in četrta alinea.

13. člen

Zneski iz 23. in 24. člena se spremenijo:
– 23. člen, prvi odstavek: s 4.000 SIT na 20.000 SIT;

– 23. člen, drugi odstavek: s 3.000 SIT na 10.000 SIT;

– 24. člen: z 2.000 SIT na   5.000 SIT.

14. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 323-1/92-3

Škofja Loka 14. novembra 1996.

Predsednik

Občinskega sveta
občine Škofja Loka

Pavel Malovrh l. r.

RAVNE-PREVALJE

3888.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 12/96) in 17. člena statuta Občine Ravne-Prevalje
(Uradni list RS 43/95) je Občinski svet občine Ravne-Preva-
lje na 21. redni seji dne 20. 11. 1996 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

GLASBENA ŠOLA RAVNE NA KOROŠKEM

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom Občina Ravne-Prevalje s sedežem Če-
čovje 12/a Ravne na Koroškem (v nadaljnjem besedilu: usta-
novitelj) ustanavlja na področju glasbenega šolstva javni
vzgojno-izobraževalni zavod GLASBENA ŠOLA RAVNE
NA KOROŠKEM (v nadaljevanju: zavod).

Glede vprašanj, ki s tem odlokom niso posebej urejena
se urejajo z določbami zakona.

II. STATUSNE DOLOČBE

2. člen

Zavod posluje pod imenom: JVIZ GLASBENA ŠOLA
RAVNE NA KOROŠKEM Sedež zavoda: Javornik 35, 2390
Ravne na Koroškem

Skrajšano ime zavoda: GLASBENA ŠOLA

3. člen

Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgo-
varja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpo-
laga.

4. člen

Zavod je pravni naslednik Glasbene šole Ravne na Ko-
roškem vpisanega v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, na registrskem vložku 1/300-00 z dne 17. 10.
1992 in prevzame vse pravice in obveznosti zavoda.

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 v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.

6. člen

Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike,
premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slove-
nije, na zunanjem obodu pa je zapisano: REPUBLIKA
SLOVENIJA JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZA-
VOD, GLASBENA ŠOLA RAVNE NA KOROŠKEM.

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, pre-
mera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka
tega člena. Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.

7. člen

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničenja določi ravnatelj.
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8. člen

Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez ome-

jitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov

pomočnik. Pomočnik ravnatelja opravlja v času ravnateljeve
odsotnosti naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.

Ravnatelj lahko za zastopanje in predstavljanje zavoda
v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

9. člen

Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so poob-
laščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki
jih opravljajo.

10. člen

V glasbeno šolo Ravne na Koroškem se vpisujejo učen-
ci iz občin: Ravne-Prevalje, Mežica, Črna na Koroškem,
Dravograd.

III. DEJAVNOST ZAVODA

11. člen

Dejavnost zavoda je:
– M/80.421 - dejavnost glasbenih in drugih umetniških

šol

12. člen

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 vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se
uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

Zavod lahko sklepa pogodbe v okviru dejavnosti, ki je
vpisana v sodni register.

13. člen

Zavod ima organizirano glasbeno izobraževanje v:
– matični glasbeni šoli Ravne na Koroškem
– oddelek glasbene šole v Mežici
– oddelek glasbene šole v Dravograd.

IV. ORGANI ZAVODA

14. člen

Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno

področje, sestavo, način volitev in imenovanja se določi s
pravili.

1. Svet zavoda

15. člen

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstav-
niki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstav-
niki staršev.

Svet zavoda šteje sedem članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed

delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov
posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike zaposle-
nih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah,
po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.

Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev.
V svetu morajo biti enakomerno zastopani vsi delavci.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji

predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta za-

voda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev s svetu zavoda je pove-

zan s statusom njihovih otrok v zavodu.

16. člen

Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– 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 zavodu,
– 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,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in

mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavo-

da in imenuje volilno komisijo,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti

zavoda določene naloge.

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

17. člen

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ devetdeset in najmanj šestde-
set dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo
najkasneje petnajst dni pred potekom mandata svetu zavoda.

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo. 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 štirih let.

18. člen

Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima
najmanj deset odstotkov delavcev zavoda z aktivno volilno
pravico in reprezentativni sindikat.

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volilni komisiji najkasneje enaindvajseti dan po dnevu razpi-
sa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih
kandidatov.
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Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda mo-
rajo imeti pasivno volilno pravico.

19. člen

Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. Volitve
morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena 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, na kateri ni mogoče ugotoviti
volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica,
če je volilec glasoval več kandidatov kot jih je potrebno
izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polo-
vica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

20. 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 poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi
v roku pet dni od dneva glasovanja na enak način kot razpis
volitev.

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

21. člen

Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu za-
voda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev
zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindika-
ta, 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. Zah-
teva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravil-
nost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v
tridesetih 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 delavcev v
svet zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in
zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.

22. 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 ureja sodelo-
vanje delavcev v upravljanju podjetij.

2. Ravnatelj

23. 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 pravic
in dolžnosti učencev,

– vodi delo učiteljskega zbora,

– oblikuje predlog nadstandardnih programov,

– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,

– organizira mentorstvo za pripravnike,

– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učite-
ljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,

– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive
in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,

– ugotavlja obstoj trajnega prenehanja potreb po delu
delavcev,

– spremlja delo svetovalne službe,

– skrbi zs 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 disciplinski
odgovornosti delavcev,

– imenuje in razrešuje svojega pomočnika,

– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno
službo in

– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.

24. člen

Ravnatelja imenuje svet šole po postopku in pod pogoji
določenimi z zakonom.

3. Drugi organi

25. člen

Glede nalog in pristojnosti drugih organov se uporab-
ljajo določbe zakona.

V. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

26. člen

Ravnatelji in drugi delavci šole morajo varovati listine
in podatke, od katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo
pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so dolo-
čeni za poslovno tajnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi

predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za

poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih

pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči

pristojni organ ali druga organizacija.
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VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA
DELO ZAVODA

27. člen

Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo za-
voda.

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.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA
OBVEZNOSTI ZAVODA

28. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda.

VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

29. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih 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.

30. člen

Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev prisojnosti pri sprejemanju splošnih aktov

zavoda se določi s pravili zavoda.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

31. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju
Občine Ravne-Prevalje veljati odlok o ustanovitvi javnega
zavoda št. 064-14/90-1/3 z dne 11. 5. 1994 (MUV 7/92).

32. 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, določenim z zakonom.

Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata,
oziroma do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s
tem odlokom, če mu je mandat že potekel.

33. člen

Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je
pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela v treh mesecih po veljavnosti tega odloka.

34. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 108-11/95-2
Ravne na Koroškem, dne 20. novembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

3889.

Na podlagi 85. člena statuta Občine Ravne-Prevalje
(Uradni list RS, št. 43/95) in 17. člena odloka o priznanjih in
nagradi Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 41/96), je
komisija za občinska priznanja in odlikovanja dne 21. 10.
1996 sprejela

P O S L O V N I K
o delu komisije za občinska priznanja in odlikovanja

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem poslovnikom je določena organizacija in način
dela komisije za občinska priznanja in odlikovanja (v nada-
ljevanju: komisije), kriteriji, ki jih komisija upošteva pri
pripravi predloga za podelitev priznanj oziroma nagrad, po-
stopek podeljevanja ter vodenje evidence o občinskih pri-
znanjih in nagradah.

2. člen

Komisija opravlja svoje naloge v skladu s sklepom o
sestavi in delovnem področju stalnih komisij Občinskega
sveta občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 71/95) ter z
odlokom o priznanjih in nagradi Občine Ravne-Prevalje.

3. člen

Komisija je pri svojem delu neodvisna in deluje po
načelih strokovnosti, vestnosti in pravičnosti.

II. DELO KOMISIJE

4. člen

Delo komisije vodi predsednik komisije, ki ga imenuje
občinski svet. V odsotnosti nadomešča predsednika najsta-
rejši član komisije.

5. člen

Naloga predsednika je, da:
– vodi in organizira delo komisije,
– sklicuje in vodi seje,
– podpisuje sklepe, zapisnike in predloge,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– pripravi načrt dela komisije in predlog potrebnih sred-

stev,
– sodeluje z občinskim svetom in županom,
– po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta.

6. člen

Komisija praviloma dela na sejah.
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, predlo-

ge za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi
člani komisije.

Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki
jo je s sklepom predlagal občinski svet ali župan.

7. člen

Predsednik pošlje vabilo za sejo vsem članom komisije
najpozneje pet dni pred datumom seje. Izjemoma lahko sejo
skliče tudi v krajšem roku. Vabilo z gradivom pošlje v ved-
nost tudi predsedniku občinskega sveta in županu.

Vabilu je potrebno obvezno priložiti gradivo, ki je po-
trebno za obravnavo.
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8. člen

Na seji komisije se piše zapisnik in vodi evidenca pri-
sotnosti.

Zapisnik obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, kraj, datum, uro pričetka in

trajanje seje,
– navedbo prisotnih članov, odsotnih članov z razlo-

gom za odsotnost ter navedbo stalih prisotnih na seji,
– sprejet dnevni red,
– poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrdi-

tev zapisnika,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim povzet-

kom razprave,
– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov komisije,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se

vnesejo v zapisnik.
Zapisnik podpišeta predsednik komisije in zapisnikar.

9. člen

Predsednik komisije lahko v primerih, ko to opravičuje
nujnost ali ekonomičnost postopka, opravi korespondenčno
sejo.

Korespondenčna seja se izvede tako, da se vsakemu
članu komisije posreduje predlog sklepa po telefonu ali tele-
faksu, nakar se le-ta izjasni oziroma glasuje na isti način.

O opravljeni korespondenčni seji se napiše zapisnik, ki
ga obravnava komisija na prvi redni seji.

10. člen

Po opravljeni razpravi o posameznih točkah dnevnega
reda predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glaso-
vanje.

Komisija veljavno sklepa, če je na seji prisotna, oziro-
ma je bila s predlogom seznanjena večina članov komisije.

Odločitev je sprejeta, če za predlog glasuje večina čla-
nov komisije.

Glasovanje na sejah je praviloma javno, z dviganjem
rok. Na zahtevo večine članov komisije je lahko glasovanje
tudi tajno.

11. člen

Zapisniki in ostala gradiva za seje komisije se hranijo v
občinski upravi. Po preteku enega mandatnega obdobja se
gradivo arhivira.

Zapisniki in sklepi se hranijo trajno, ostalo gradivo pa
10 let.

12. člen

Vsa strokovna in administrativna opravila za potrebe
komisije opravljajo delavci občinske uprave in sekretar ob-
činskega sveta.

III. KRITERIJI IN POSTOPEK PODELJEVANJA
PRIZNANJ IN NAGRAD

13. člen

Priznanja in nagrade Občine Ravne-Prevalje podeli svet
občine s sklepom na predlog komisije.

14. člen

V skladu z odlokom komisija vsako leto objavi javni
razpis, s katerim javno obvesti predlagatelje, da lahko v
določenem roku podajo predloge za podelitev priznanj in
nagrad.

Komisija obravnava le predloge, ki so bili podani pra-
vočasno. Predloge, ki so prispeli prepozno oziroma so bili
podani že pred objavljenim javnim razpisom, komisija s
sklepom zavrže in predlagatelja z ustrezno obrazložitvijo
napoti na naslednji razpis.

15. člen

Kolikor komisija ugotovi, da ima predlog formalne po-
manjkljivosti, ki so bistvenega pomena za delo komisije,
opozori predlagatelja, da le-te odpravi v roku 8 dni.

Komisija nato obravnava vse predloge in na koncu
sprejme sklep o predlogu za podelitev priznanj in nagrad.
Predlog mora vsebovati podatke o kandidatu ter utemeljitev
predloga.

16. člen

Pri obravnavi posameznega predloga komisija oceni,
ali so dosežki kandidata izredni in pomenijo prispevek k
razvoju oziroma promociji občine v taki meri, kot predvide-
va odlok. Zlasti v primeru, ko je predlogov več, kot je
razpisanih nagrad in priznanj, komisija predloge rangira gle-
de na pomembnost po naslednjih kriterijih:

a) pomen za družbeni in gospodarski razvoj občine
povprečen 0 točk
nadpovprečen 10 točk
izjemen 15 točk

b) prispevek promovira občino
v regiji 5 točk
v državi 10 točk
v tujini 15 točk

c) prispevek ima pomen
za lokalno skupnost 5 točk
za državo 10 točk
mednarodni 15 točk

d) objava prispevka
v lokalnih sredstvih obveščanja 1 točka
v nacionalnih sredstvih obveščanja 2 točki
v strokovni literaturi 3 točke

17. člen

Komisija obvesti predlagatelje, katerih predlogi niso
bili uvrščeni v predlog za občinski svet, o odločitvi komisije,
z napotitvijo, da prijavo ponovijo na prvi naslednji razpis.

18. člen

Komisija in strokovni delavci, ki sodelujejo pri obrav-
navi predlogov za podelitev občinskih priznanj in nagrad, v
času do odločitve občinskega sveta, ne dajejo javnosti infor-
macij o vloženih predlogih in predlaganih kandidatih.

19. člen

Priznanja in nagrade občine se vročajo na svečan način,
v skladu z odlokom.

IV. VODENJE EVIDENCE

20. člen

Občina Ravne-Prevalje vodi kronološko evidenco o pri-
znanjih in nagradah občine.

Evidenco vodi tajnik občine oziroma sekretar občin-
skega sveta.
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Evidenca vsebuje podatke o predlogih ter podatke o
podeljenih priznanjih in nagradah za posamezno koledarsko
leto.

V evidenco podeljenih priznanj in nagrad se vpišejo
podatki o:

– predlagatelju

– dobitnikih priznanj (ime, priimek oziroma firma, na-
slov, vrsta priznanja)

– dobitnikih nagrad (ime, priimek oziroma firma, na-
slov).

V. KONČNI DOLOČBI

21. člen

Ta poslovnik sprejme komisija, veljati pa začne z dnem,
ko je dal soglasje svet občine. Poslovnik se objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

22. člen

Za vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom, se
uporabljajo določila poslovnika o delu sveta občine.

Št. 108-18/95-1
Ravne na Koroškem, dne 21. oktobra 1996.

Predsednik komisije
Ludvik Kotnik l. r.

Soglasje občinskega sveta je bilo dano dne 20. 11. 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

DRŽAVNI ZBOR

3890.

Na podlagi 15. člena in 172. člena svojega poslovnika

je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 2. decembra
1996 sprejel

O D L O K
o izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike

Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne
zadeve za potrebe 1. seje Državnega zbora

I

Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za vo-
litve, imenovanja in administrativne zadeve ima predsedni-

ka, podpredsednika in 18 članov.

II

V Komisijo Državnega zbora Republike Slovenije za
volitve, imenovanja in administrativne zadeve se izvolijo:

za predsednika:

Igor Bavčar (LDS)

za podpredsednika:

Franc Potočnik (SLS)

za člane:

Anton Anderlič (LDS),

Davorin Terčon (LDS),

Herman Tomažič (LDS),

Zoran Thaler (LDS),

Franci Rokavec (SLS),

Ciril Smrkolj (SLS),

dr. Franc Zagožen (SLS),

Ivo Hvalica (SDS),

Janez Janša (SDS),

Pavel Rupar (SDS),

Bogomir Špiletič (SDS),

Vincencij Demšar (SKD),

Benjamin Henigman (SKD),

Aurelio Juri (ZLSD),

Miran Potrč (ZLSD),

Anton Delak (DeSUS),

Polonca Dobrajc (SNS),

Maria Pozsonec (narod. skupnost),

Št. 020-02/92-27/73
Ljubljana, dne 2. decembra 1996.

Predsedujoči

Državnega zbora

Republike Slovenije

mag. Marijan Schiffrer l. r.

3891.

Na podlagi 84. člena ustave Republike Slovenije ter 15.

in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-

nije je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 3.

decembra 1996 sprejel

 O D L O K
o izvolitvi predsednika Državnega zbora

Republike Slovenije

Za predsednika Državnega zbora Republike Slovenije

se izvoli Janez Podobnik, dr. med.

Št. 020-02/92-27/74

Ljubljana, dne 3. decembra 1996.

Predsedujoči

Državnega zbora

Republike Slovenije

mag. Marijan Schiffrer l. r.
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3892.

Na podlagi 15. in 172. člena poslovnika Državnega

zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slove-

nije na seji dne 3. decembra 1996 sprejel

 O D L O K
o izvolitvi podpredsednikov Državnega zbora

Republike Slovenije

Za podpredsednike Državnega zbora Republike Slove-

nije se izvolijo:

– Zoran Thaler, dipl.pol.,

– dr. Helena Hren Vencelj, spec.mikrobiol.,

– Borut Pahor, dipl.pol.

Št. 020-02/92-27/75

Ljubljana, dne 3. decembra 1996.

Predsednik

Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

VLADA

3893.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.

1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Urad-

ni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dajanju soglasij k veleprodajnim cenam zdravil

in medicinskih pripomočkov za humano rabo

1. člen

S to uredbo se določi ukrep določitve cen s pridobitvijo

soglasja k veleprodajnim cenam zdravil in medicinskih

pripomočkov za humano rabo, ki so namenjena izključno

uporabi pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravs-

tveno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: medicinsko blago).
Ta uredba se ne nanaša na medicinsko blago, ki se nikoli

ne izdaja oziroma prodaja na zdravniški recept oziroma na

naročilnico.

2. člen

S to uredbo se določi ukrep določitve cen s pridobitvijo

soglasja:

– k spremembi veleprodajnih cen medicinskega blaga, ki

so bile oblikovane v skladu s predpisi in uporabljene na tržiš-

ču na dan uveljavitve te uredbe;
– k veleprodajnim cenam medicinskega blaga, ki na tr-

žišču nastopa prvič.

3. člen

Soglasja iz prejšnjega člena te uredbe da Vlada Republi-

ke Slovenije.

4. člen

Pravne in fizične osebe ter podružnice in zastopniki tujih

firm (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), ki oblikujejo vele-
prodajne cene medicinskega blaga, vložijo zahtevek za izdajo

soglasja k veleprodajnim cenam medicinskega blaga (v na-

daljnjem besedilu: zahtevek) na Ministrstvo za ekonomske

odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5.

5. člen

Zahtevek za spremembo veleprodajnih cen medicinske-
ga blaga, ki so bile oblikovane v skladu s predpisi in uporab-

ljene na tržišču na dan uveljavitve te uredbe, mora vsebovati:

– ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti za katero

je zavezanec registriran;

– ime medicinskega blaga in ime zdravilne učinkovine
poimenovane z mednarodnim nezaščitenim imenom, za kate-

rega se vlaga zahtevek;

– veleprodajno ceno medicinskega blaga, za katerega se

vlaga zahtevek, ki je bila uporabljena na dan 20. junija 1995;

– veleprodajno ceno medicinskega blaga pred uvelja-
vitvijo te uredbe in predlagano veleprodajno ceno z navedbo

odstotka spremembe cene;

– državo, iz katere se medicinsko blago uvaža v primeru,

da se zahtevek nanaša na uvoženo medicinsko blago;

– vrsto medicinskega blaga in strukturo veleprodajne ce-
ne, ki se uporablja na dan vložitve zahtevka ter strukturo

predlagane veleprodajne cene;

– obrazložitev predlaganega povečanja;

– nabavno vrednost medicinskega blaga s priloženimi

kopijami faktur in uvoznih carinskih deklaracij v primeru, da
se zahtevek nanaša na uvoženo medicinsko blago;

– plačilne in druge poslovne pogoje;

– primerjavo predlagane veleprodajne cene s cenami kon-

kurenčnih izdelkov;

– veleprodajno ceno medicinskega blaga, za katerega se
vlaga zahtevek, ki jo zavezanec ali matična firma v primeru

podružnice, doseže na domačem in tujih trgih;

– strukturo prihodkov in odhodkov za podjetje in po

stroškovnih mestih ter nosilcih za predhodno leto in za tekoče

leto z zaključenim mesecem pred vložitvijo zahtevka ter s
primerjavo z istim obdobjem preteklega leta.

6. člen

Zahtevek k veleprodajnim cenam medicinskega blaga, ki

na tržišču nastopa prvič, mora vsebovati:

– ime in sedež zavezanca, z navedbo dejavnosti za katero

je zavezanec registriran;

– ime medicinskega blaga in ime zdravilne učinkovine
poimenovane z mednarodnim nezaščitenim imenom, za kate-

rega se vlaga zahtevek;

– navedba paralelnega medicinskega blaga, ki je na na-
šem tržišču, in navedbo veljavnih veleprodajnih cen;

– dokazilo, da je trgovina – promet z medicinskim bla-

gom, za katerega se vlaga zahteva v Sloveniji dovoljen;

– veleprodajno ceno medicinskega blaga, za katerega se

vlaga zahtevek, ki jo zavezanec ali matična firma v primeru

podružnice, doseže na domačem in tujih trgih;

– predlog veleprodajne cene medicinskega blaga z na-

vedbo prodajnih pogojev in razčlenitvijo elementov vele-

prodajne cene.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 6050 Št. 70 – 6. XII. 1996

7. člen

Če Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ugotovi,
da zahtevek ni popoln, o tem obvesti zavezanca. Zavezanec
mora na način in v roku, ki ga določi ministrstvo, zahtevek
dopolniti, sicer se šteje, da zahtevek ni bil vložen. Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva tudi dodatne
podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev zahtevka zave-
zanca. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pri obrav-
navi podatkov upošteva načelo zagotovitve zaupnosti vseh
prejetih podatkov.

8. člen

Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati 9. decembra 1996.

Št. 515-01/95-4/6-8
Ljubljana, dne 4. decembra 1996.

Vlada Republike Slovenije

Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3894.

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) objavlja Statistični urad
Republike Slovenije.

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na

območju Slovenije za november 1996

Cene življenjskih potrebščin so se novembra 1996 v
primerjavi z oktobrom 1996 povišale za 0,5%, cene na drob-
no pa za 0,4%.

Št. 052-07-9/96
Ljubljana, dne 29. novembra 1996.

Direktor
Statističnega urada

Republike Slovenije
Tomaž Banovec l. r.

VLADA
3819. Uredba o elektromagnetnem sevanju v na-

ravnem in življenjskem okolju 5925
3820. Uredba o spremembah in dopolnitvah ured-

be o ustanovitvi Pošte Slovenije, d.o.o. 5931
3893. Uredba o dajanju soglasij k veleprodajnim

cenam zdravil in medicinskih pripomočkov
za humano rabo 6049

3821. Sklep o merilih in pogojih za dodeljevanje
sredstev za investicije v javni sektor gospo-
darstva 5932

MINISTRSTVA
3822. Odredba o pogojih za pridobitev in o nači-

nu pridobitve pooblastila za izdelavo poro-
čil o vplivih na okolje 5932

3823. Pravilnik o prvih meritvah in obratoval-
nem monitoringu za vire elektromagnetne-
ga sevanja ter o pogojih za njegovo izvaja-
nje 5933

3824. Pravilnik o prvih meritvah in obratoval-
nem monitoringu emisije snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja ter o po-
gojih za njegovo izvajanje 5936

3825. Pravilnik o prvih meritvah in obratoval-
nem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o
pogojih za njegovo izvajanje 5944

3826. Navodilo o metodologiji za izdelavo poroči-
la o vplivih na okolje 5948

3827. Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje
ocene požarne ogroženosti 5952

USTAVNO SODIŠČE
3828. Odločba o razveljavitvi 36. člena uredbe o

carinskem postopku z ekonomskim učin-
kom 5969

BANKA SLOVENIJE
3829. Sklep o spremembi sklepa o kratkoročnih

posojilih bankam 5970

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

3830. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa
o razvrstitvi zdravil na liste 5970

3831. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja 5972

3894. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
in cen na drobno na območju Slovenije za
november 1996 6050

OBČINE
3832. Odlok o koncesiji za pregledovanje, nadzo-

rovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
(Ljubljana) 5973

3833. Odlok o določitvi pomožnih objektov za po-
trebe občanov in njihovih družin (Ljublja-
na) 5975

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
3890. Odlok o izvolitvi Komisije Državnega zbo-

ra Republike Slovenije za volitve, imenova-
nja in administrativne zadeve za potrebe 1.
seje Državnega zbora 6048

3891. Odlok o izvolitvi predsednika Državnega
zbora Republike Slovenije 6048

3892. Odlok o izvolitvi podpredsednikov Držav-
nega zbora Republike Slovenije 6049

Stran

Stran
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3834. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Bohinj za leto 1996 5974

3835. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoroč-
nega družbenega plana Občine Radovljica
za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
plana Občine Radovljica za obdobje 1986–
1990 za območje nove Občine Bohinj, usta-
novljene z zakonom o ustanovitvi občin (Bo-
hinj) 5976

3836. Sklep o določitvi nepremičnin, ki predstav-
ljajo javno infrastrukturo na področju kul-
ture (Brezovica) 5976

3837. Odlok o ureditvenem načrtu ob Cesti svo-
bode–jug v Brežicah 5977

3838. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo kra-
jevnega samoprispevka v Krajevni skupno-
sti Jesenice na Dolenjskem in Velika Dolina
(Brežice) 5982

3839. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj-
ske površine in stroških komunalnega ure-
janja stavbnih zemljišč v Občini Divača za
leto 1996 5983

3840. Poročilo o izidu naknadnih volitev v svete
krajevnih skupnosti na območju Občine Di-
vača na naknadnih volitvah dne 10. 11. 1996
(Divača) 5984

3841. Poročilo o izidu posvetovalnega referendu-
ma o postavitvi meteorološkega radarja na
Slatni na območju KS Senožeče dne 10. 11.
1996 (Divača) 5984

3842. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoroč-
nega in srednjeročnega plana Občine Do-
brepolje za obdobje 1996–2000, sprejetega
1986. in dopolnjenega 1987., 1989., 1990.,
1993. in 1994. leta (Dobrepolje) 5985

3843. Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojnovars-
tvenih storitev v vzgojnovarstveni enoti “Ci-
ciban Kompolje” v Kompoljah (Dobrepo-
lje) 5985

3844. Pravilnik o ureditvi pokopališč in o merilih
za oblikovanje cen za najem grobov in dru-
gih pokopaliških uslug (Dobrepolje) 5985

3845. Sklep o ukinitvi javnega dobra (Dol pri
Ljubljani) 5986

3846. Sklep o uvedbi samoprispevka (Gorenja
vas-Poljane) 5987

3847. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka v delu KS Po-
ljane (naselje Žabja vas – vse hišne št. razen
8, 9 in 10), ki je bil izveden 17. 11. 1996
(Gorenja vas-Poljane) 5987

3848. Odlok o ustanovitvi Medobčinskega sklada
za razvoj malega gospodarstva Občin Do-
brepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica (Gro-
suplje) 5988

3849. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka
za del območja Krajevne skupnosti Višnja
Gora, za financiranje modernizacije kra-
jevnih cest Višnja Gora–Spodnje Brezovo,
Gorenje Brezovo–Vrh pri Višnji Gori in del
Turnherjeve ulice v Višnji Gori (Grosuplje) 5989

3850. Poročilo volilne komisije Krajevne skupno-
sti Višnja Gora o izidu glasovanja na refe-

rendumu dne 17. 11. 1996 za uvedbo poseb-
nega samoprispevka za del območja Kra-
jevne skupnosti Višnja Gora, za financira-
nje modernizacije krajevnih cest Višnja
Gora–Spodnje Brezovo, Gorenje Brezovo–
Vrh pri Višnji Gori in del Turnherjeve uli-
ce v Višnji Gori (Grosuplje) 5990

3851. Odlok o davku od premoženja v Občini
Ivančna Gorica 5990

3852. Odlok o izdajateljstvu javnega glasila “No-
vice” (Juršinci) 5990

3853. Odlok o pogojih, postopkih in merilih za
dajanje koncesij na področju opravljanja
gospodarske javne službe “dimnikarstvo”
(Kamnik) 59912

3854. Odlok o varstvu vodnih virov vodovodnih
sistemov (Kamnik) 5996

3855. Odlok o razveljavitvi odloka o sprejetju za-
zidalnega načrta B-9 Bakovnik del BM-3
Zarja (Kamnik) 6000

3882. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
proračunu Občine Kočevje za leto 1996 6033

3856. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o prostorskih ureditvenih pogojih za ob-
močje planskih celov J1, J2, J3 in J5 za
Občino Kranjska Gora 6000

3857. Odlok o javnem redu in miru v Občini Kuz-
ma 6000

3858. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje
Dolgovaških Goric v Krajevni skupnosti
Gorice pri Lendavi (Lendava) 6004

3859. Poročilo volilne komisije naselja Dolgovaš-
ke Gorice v Krajevni skupnosti Gorice pri
Lendavi o izidu glasovanja na referendumu
za uvedbo krajevnega samoprispevka za ob-
močje Dolgovaških Goric z dne 10. 11. 1996
(Lendava) 6005

3860. Odlok o spremembi odloka o proračunu Ob-
čine Moravske Toplice za leto 1996 6005

3861. Ugotovitev Občinske volilne komisije KS
Nazarje 6005

3862. Ugotovitev Občinske volilne komisije KS
Kokarje (Nazarje) 6006

3863. Ugotovitev Občinske volilne komisije KS
Šmartno ob Dreti (Nazarje) 6006

3864. Odlok o spremembi odloka o proračunu Ob-
čine Pivka za leto 1996 6007

3865. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda
Zdravstveni dom Radeče (Radeče) 6007

3888. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izo-
braževalnega zavoda Glasbena šola Ravne
na Koroškem 6043

3889. Poslovnik o delu komisije za občinska priz-
nanja in odlikovanja (Ravne) 6046

3866. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vred-
nosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž
ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo
na območju Občine Sevnica 6010

3867. Sklep o ugotovitvi javnega dobra (Slovenj
Gradec) 6010

3883. Dopolnitev družbenega plana Občine Škof-
ja Loka za obdobje 1986–1990, program-

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)

ska zasnova za rekonstrukcijo ceste R314 v
Škofji Loki 6033

3884. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Škofja Loka za obdobje do leta 2000
ter prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Občine Škofja Loka za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 v nadalje-
vanju sestavine prostorskega plana Občine
Škofja Loka 6036

3885. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstruk-
cijo Kidričeve ceste v Škofji Loki R 314,
odsek 1076 od km 15.550 do km 15.700,
odsek 1077 od km 0,000 do km 0,590 (Škof-
ja Loka) 6038

3886. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o pokopališkem redu in pogrebnih sve-
čanostih (Škofja Loka) 6042

3887. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o reji in registraciji psov ter reji drugih
živali (Škofja Loka) 6042

3868. Odlok o javnem redu in miru v Občini Što-
re 6011

3869. Odlok o ureditvi cestnega prometa v nase-
ljih Občine Štore 6017

3870.–3872 Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni
rabi (Trebnje) 6023–6024

3873. Poročilo o izidu glasovanja na referendu-
mu, dne 10. novembra 1996 za uvedbo kra-
jevnega samoprispevka za območje Krajev-
ne skupnosti Veliki Gaber za obdobje od 1.
1. 1997 do 31. 12. 2000 6024

3874. Odlok o komunalnih taksah v Občini Voj-
nik 6024

3875. Odlok o spremembah in dopolnitvah pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana Obči-
ne Vrhnika za obdobje 1986–2000 in sred-
njeročnega plana Občine Vrhnika za
obdobje 1986–1990, dopolnjenega junija
1996, za območje Občine Vrhnika 6026

3876. Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno sta-
novanjski objekt Kristan na Verdu (Vrhni-
ka) 6027

3877. Odlok o lokacijskem načrtu za pretočni ba-
zen meteornih vod na Lošci (Vrhnika) 6028

3878. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Ža-
lec 6030

3879. Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture v Občini Žalec 6031

3880. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi (Ža-
lec) 6032

3881. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
(Žalec) 6032

MEDNARODNE POGODBE
70. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vla-

do Republike Slovenije in Vlado Združenih
držav Mehike o odpravi vizumov za imetni-
ke diplomatskih in službenih potnih listov 385

71. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzposta-
vitvi diplomatskih odnosov med Republiko
Slovenijo in Republiko Bolivijo 387

72. Uredba o ratifikaciji Skupnega sporočila
med Republiko Slovenijo in Republiko Hon-
duras o vzpostavitvi diplomatskih odnosov 389

73. Uredba o ratifikaciji Skupne izjave o vzpo-
stavitvi diplomatskih odnosov med Repub-
liko Slovenijo in Ljudsko demokratično re-
publiko Laos 390

74. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Re-
publiko Slovenijo in Ljudsko republiko
Bangladeš o vzpostavitvi diplomatskih od-
nosov 391

75. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Re-
publiko Slovenijo in Republiko Azerbaj-
džan o vzpostavitvi diplomatskih odnosov 392

76. Uredba o ratifikaciji Skupne izjave o vzpo-
stavitvi diplomatskih odnosov med Repub-
liko Slovenijo in Republiko Maldivi 394

77. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Re-
publiko Slovenijo in Državo Eritrejo o vzpo-
stavitvi diplomatskih odnosov 395

78. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Repub-
liko Slovenijo in Islamsko republiko Mavre-
tanijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov 396

StranStran


