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DRŽAVNI ZBOR

3454.

Na podlagi 15. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 67/93) in 172. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 19. 11. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o preoblikovanju Univerze

v Ljubljani (OdPUL-B)

1. člen

V 3. členu odloka o preoblikovanju Univerze v Ljublja-
ni (Uradni list RS, št. 82/94 in 77/95) se štiriindvajseta alinea
spremeni tako, da se glasi:

“Univerza v Ljubljani
Visoka šola za socialno delo
Skrajšano ime: UL VŠSD
Sedež: Ljubljana, Topniška 33”.

2. člen

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

Št. 602-04/94-15/4
Ljubljana, dne 19. novembra 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3455.

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega
odstavka 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja jav-
ne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št.
49/92 in 50/92 – popravek) po obravnavi na seji dne
19. novembra 1997 objavlja

S P R E M E M B O   P O R O Č I L A
o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih

za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona
o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno de-
javnostjo velja prepoved poslovanja z državo, javnimi pod-
jetji in javnimi zavodi (Uradni list RS, št. 55/93, 66/93,
22/94, 61/94, 18/95, 44/95, 12/96, 27/96, 44/96, 19/97, 35/97
in 64/97):

črtajo se podjetja:
8. CORECT podjetje za svetovanje, trgovino in pro-

izvodnjo, opravljanje storitev mednarodne špedicije, trans-
porta ter drugih storitev, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Rozmanova 6, Ljubljana.
29. HI – TI, svetovanje, montaža in trgovina, d.o.o.,

Logatec
Sedež: Vodovodna 6a, Logatec
30. HIDA plus, podjetje za posredovanje v prometu

nepremičnin in opreme, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Koželjeva 6, Ljubljana
dodajo se podjetja:
54. “J&M RIBIČ”, družba za storitve, d.o.o., Maribor
Sedež: Betnavska cesta 21, Maribor
55. SALOMA d.o.o, Proizvodnja, trgovina in tehnolo-

ški inženiring, Ljubljana
Sedež: Smrtnikova 4, Ljubljana
56. APA, podjetje za organizacijo, d.o.o., Naklo
Sedež: Pot pod Gradiščem 4, Naklo.

Št. 432-03/93-1
Ljubljana, dne 19. novembra 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3456.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-
nije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
19. novembra 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Jelka KURNIK, na sodniško mesto okrožne sodnice na

Okrožnem sodišču v Mariboru.

Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 19. novembra 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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3457.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-
nije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
19. novembra 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Vilma THALER, na sodniško mesto okrožne sodnice

na Delovnem sodišču v Celju.

Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 19. novembra 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3458.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-
nije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
19. novembra 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Dragica KOTNIK, na sodniško mesto okrožne sodnice

na Okrožnem sodišču v Kopru.

Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 19. novembra 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3459.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-
nije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
19. novembra 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Metka RADJENOVIČ, na sodniško mesto okrožne sod-

nice na Okrožnem sodišču v Kranju.

Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 19. novembra 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3460.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-
nije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
19. novembra 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Mateja JEREB, na sodniško mesto okrajne sodnice na

Okrajnem sodišču v Kranju.

Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 19. novembra 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3461.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-
nije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
19. novembra 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Irena RENIER, na sodniško mesto okrajne sodnice na

Okrajnem sodišču v Krškem.

Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 19. novembra 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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3462.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-
nije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
19. novembra 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Valter VINDIŠ, na sodniško mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Ormožu.

Št. 700-04/90-15/23
Ljubljana, dne 19. novembra 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3463.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-
nije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
19. novembra 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Frančiška FIŠER, na sodniško mesto okrajne sodnice

na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu.

Št. 700-04/90-15/23
Ljubljana, dne 19. novembra 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3464.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-
nije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
19. novembra 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Marija VABIČ, na sodniško mesto okrajne sodnice na

Okrajnem sodišču na Jesenicah.

Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 19. novembra 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3465.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-
nije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
19. novembra 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Saša DOGAN, na sodniško mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 19. novembra 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3466.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-
nije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19.
novembra 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Lea HABJANIČ, na sodniško mesto okrajne sodnice na

Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 19. novembra 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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3467.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-
nije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
19. novembra 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Polonca MARJETIČ ZEMLJIČ, na sodniško mesto

okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 19. novembra 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3468.

Na podlagi prvega odstavka 3. člena in prve alinee
4. člena zakona o Družbenem pravobranilcu Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 69/95) ter dvanajste alinee drugega
odstavka 48. člena, 172. in 247. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slo-
venije na seji dne 19. novembra 1997 sprejel

O D L O K
o razrešitvi namestnika Družbene pravobranilke

Republike Slovenije

Razreši se:
Ciril KOPRIVC, funkcije namestnika Družbene pravo-

branilke Republike Slovenije z dnem 31. 12. 1997.

Št. 700-08/89-2/9
Ljubljana, dne 19. novembra 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3469.

Na podlagi petega odstavka 258.h člena zakona o pre-
krških (Uradni list SRS, št. 25/83, popravek v št. 36/83,
42/85, popravek v št. 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št.
10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odločba US in 34/97), ob smi-
selni uporabi 74. člena zakona o sodniški službi (Uradni list
RS, št. 19/94, 8/96) ter na podlagi dvanajste alinee drugega
odstavka 48. člena, 172. člena ter 247. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije je Državni zbor Re-
publike Slovenije na seji dne 19. novembra 1997 sprejel

O D L O K
o razrešitvi sodnice za prekrške s sedežem v Izoli

Razreši se:
Meri MIKAC, funkcije sodnice za prekrške s sedežem

v Izoli.

Št. 716-01/89-1/69
Ljubljana, dne 19. novembra 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3470.

Na podlagi prvega odstavka 132. člena ustave Republi-
ke Slovenije, drugega odstavka 74. člena in prve točke
75. člena zakona o rednih sodiščih (Uradni list SRS, št.
10/77, 4/82, 37/82, 7/86, 41/87, 24/88 in Uradni list RS, št.
8/90 in 19/94) v zvezi s prvim odstavkom 134. člena zakona
o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in 45/95) ter osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 247. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 19. novembra 1997 sprejel

O D L O K
o razrešitvi okrožne sodnice – svetnice na Delovnem

sodišču v Kopru

Razreši se:
Vida GARDELIN, funkcije okrožne sodnice – svetnice

na Delovnem sodišču v Kopru z dnem razrešitve.

Št. 714-01/89-1/69
Ljubljana, dne 19. novembra 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3471.

Na podlagi drugega odstavka 79. člena zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94) v zvezi s prvo alineo
33. člena in četrtim odstavkom 35. člena zakona o javnem
tožilstvu (Uradni list SRS, št. 10/77, 7/86, 41/87 in Uradni
list RS, št. 8/90) ter dvanajste alinee drugega odstavka
48. člena, 172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 19. novembra 1997 sprejel

O D L O K
o razrešitvi okrožnega državnega tožilca na Okrožnem

državnem tožilstvu v Ljubljani

Razreši se:
Vladimir PREZELJ, funkcije okrožnega državnega to-

žilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani z dnem
razrešitve.
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Št. 700-06/89-3/1
Ljubljana, dne 19. novembra 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3472.

Na podlagi 14. člena zakona o državni statistiki (Uradni
list RS, št. 45/95), tretjega odstavka 48. člena in 172. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Držav-
ni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. novembra 1997
sprejel

O D L O K
o imenovanju članice Statističnega sveta Republike

Slovenije

V Statistični svet Republike Slovenije se imenuje za
članico:

Jožica VELIŠČEK, za dobo štirih let.

Št. 050-01/92-5/5
Ljubljana, dne 19. novembra 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

MINISTRSTVA

3473.

Na podlagi drugega odstavka 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95 – odl.
US) v zvezi s 44. in 47. členom zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92 in 52/94 – odl. US) izdaja minister
za delo, družino in socialne zadeve

P R A V I L N I K
o koncesijah na področju socialnega varstva

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik ureja postopek in pogoje za podeljevanje,
prenehanje in nadzor koncesij (koncesijskih razmerij) na
področju socialnega varstva, opredelitev pogodbe o koncesi-
ji in vodenje evidence o podeljenih koncesijah.

2. člen

Koncesija na področju socialnega varstva se podeli za
opravljanje storitev javne službe na področju socialnega var-
stva, ki jo določa zakon o socialnem varstvu.

3. člen

Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, oziroma ob-
čina (v nadaljnjem besedilu: koncedent) v skladu z nacional-

nim programom socialnega varstva s sklepom določita vrsto
in obseg storitev, za katere se razpiše javni natečaj za podeli-
tev koncesije (v nadaljnjem besedilu: natečaj).

Natečaj se lahko razpiše tudi samo za določeno storitev.

4. člen

Koncesija se podeli na podlagi natečaja pravni oziroma
fizični osebi (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), ki izpol-
njuje pogoje po zakonu o socialnem varstvu in na podlagi
zakona izdanih izvršilnih predpisih.

II. POSTOPEK ZA PODELITEV KONCESIJE

5. člen

S sklepom iz 3. člena tega pravilnika koncedent odloči
tudi o natečaju in določi razpisne pogoje.

Natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

6. člen

Natečaj določa:
– storitve, ki so predmet koncesije;
– obseg posamezne storitve;
– krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija

za izvajanje določene  storitve;
– uporabnike storitve, za katere se razpisuje koncesija;
– začetek in čas trajanja koncesije;
– vire financiranja storitev, ki so predmet koncesije;
– način plačila koncesionarja za opravljanje storitev;
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
– vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in

o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet koncesije,
– rok za prijavo na natečaj;
– kriterije in roke za izbiro med ponudbami;
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri;
– organ, ki bo opravil izbor koncesionarja;
– organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske po-

godbe;
– odgovorno osebo za dajanje informacij v času objave

natečaja;
– druge podatke, pomembne za določitev in izvajanje

storitve.

7. člen

Rok za prijavo na natečaj mora omogočiti ponudnikom
pripravo dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in ne
sme biti krajši od 30 dni.

8. člen

Koncedent mora v času objave natečaja omogočiti po-
nudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo
predati razpisno dokumentacijo.

V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi po-
datki, ki bodo omogočili ponudniku izdelati popolno vlogo.

9. člen

Za pregled in presojo prispelih ponudb imenuje konce-
dent tričlansko strokovno komisijo (v nadaljnjem besedilu:
komisija).

Predsednik in vsaj en član komisije morata izpolnjevati
pogoje za strokovne delavce po zakonu o socialnem varstvu.

Vsaj en član komisije mora biti zaposlen pri konce-
dentu.

10. člen

Pravilno opremljenost, pravočasnost in popolnost po-
nudb presoja komisija na seji, ki jo skliče predsednik komi-
sije.
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O seji se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in
oba člana komisije.

11. člen

Komisija pregleda prispele ponudbe v roku 30 dni po
preteku roka za prijavo na natečaj.

Če komisija ugotovi, da dokumentacija ponudnika ni
popolna, pozove ponudnika, da jo dopolni, in mu določi rok
za dopolnitev dokumentacije.

Rok iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljši od 15 dni.
Če ponudnik v določenem mu roku odpravi pomanj-

kljivosti, se šteje, da je ponudba od samega začetka v redu.
Če ponudnik v skladu z zahtevo in v roku iz drugega in

tretjega odstavka tega člena ne dopolni ponudbe, se šteje,
kot da ponudba ni bila vložena.

12. člen

O ponudbah, ki jih je komisija ocenila kot pravilno
opremljene, pravočasne in popolne, mora komisija pridobiti
mnenje Socialne zbornice Slovenije.

Socialna zbornica Slovenije na zahtevo komisije v roku
20 dni poda mnenje o predlaganih ponudnikih.

13. člen

Komisija najkasneje v roku 60 dni po pregledu prispe-
lih ponudb istočasno obravnava vse pravilno opremljene,
pravočasne in popolne oziroma v skladu z 12. členom dopol-
njene vloge in koncedentu poda poročilo s predlogi za pode-
litev koncesije.

Koncedent na predlog komisije z odločbo v upravnem
postopku odloči o podelitvi koncesije.

14. člen

Če se na natečaj ne javi noben ponudnik ali če noben od
ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predlo-
ži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom
ugotovi, da natečaj ni uspel.

15. člen

V primeru iz prejšnjega člena koncedent lahko ponovi
natečaj v roku, ki ne sme biti daljši od 60 dni od izdaje
sklepa o neuspelem natečaju.

16. člen

Natečaj se smiselno ponovi po postopku, določenem v
5. do 16. členu tega pravilnika.

III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE

17. člen

Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba, registrirana za oprav-

ljanje dejavnosti v  Republiki Sloveniji,
– da izpolnjuje pogoje po zakonu o socialnem varstvu

za opravljanje  dejavnosti, za katero se razpisuje koncesija,
– da zaposluje zadostno število strokovnih delavcev in

strokovnih sodelavcev ter zagotavlja ustrezno vodenje izva-
janja koncesionarne dejavnosti,

– da ima izdelan podroben program dela izvajanja sto-
ritve, ki je predmet  koncesije,

– da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve.

18. člen

Ponudnik mora predložiti dokazila o izpolnjevanju po-
gojev iz prejšnjega člena, in sicer:

– dokazilo sodišča ali drugega pristojnega organa o
registraciji,

– odločbo ministra, pristojnega za socialno varstvo, da
pravna oseba izpolnjuje minimalne tehnične, kadrovske in
druge pogoje v skladu s 60. členom,  oziroma odločbo v
skladu s 66. členom zakona o socialnem varstvu, da  zaseb-
nik izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 65. člena tega
zakona (dovoljenje za delo zasebnika),

– priglasitveni list pristojne uprave za javne prihodke,
– potrdila o ustrezni strokovni izobrazbi izvajalcev pro-

grama,
– dokazila o lastništvu ali najemu ustreznih prostorov

in razpolaganju s potrebno opremo za opravljanje koncesij-
ske dejavnosti v skladu z zakonom in izvršilnimi predpisi, ki
predpisujejo pogoje za delo,

– program, po katerem bo izvajal storitve in iz katerega
je razviden obseg storitve (število uporabnikov v programu)
ter metode dela,

– reference o dosedanjem delu.

19. člen

Če se na natečaj, ki ga razpisuje ministrstvo, pristojno
za socialno varstvo, prijavi ponudnik – fizična oseba, ki še
nima dovoljenja za delo zasebnika, mora za pridobitev kon-
cesije predložiti tudi dokumentacijo, potrebno za pridobitev
dovoljenja za delo zasebnika v skladu s 65. in 66. členom
zakona o socialnem varstvu.

Če oseba iz prejšnjega odstavka izpolnjuje vse ostale
pogoje za pridobitev koncesije, ministrstvo, pristojno za so-
cialno varstvo, o dovoljenju za delo in podelitvi koncesije
odloči hkrati in izda eno odločbo.

V primeru iz prvega in drugega odstavka tega člena
mora koncesionar dokazilo iz tretje alinee prvega odstavka
prejšnjega člena predložiti pred podpisom pogodbe o kon-
cesiji.

IV. POGODBA O KONCESIJI

20. člen

Koncedent po vročitvi odločbe o koncesiji pripravi pred-
log pogodbe o koncesiji, ki jo pošlje koncesionarju.

Predlog pogodbe o koncesiji mora biti posredovan kon-
cesionarju v roku 30 dni od vročitve odločbe o koncesiji.

21. člen

S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredi-
ta medsebojno koncesijsko razmerje in razmerje do uporab-
nikov, zlasti pa:

– vrsto in obseg storitve, ki je predmet koncesije,
– začetek izvajanja koncesije,
– čas, za katerega se sklene koncesijska pogodba (v

primeru koncesije za določen čas),
– rok, v katerem lahko koncesionar odpove koncesijo,

in način odpovedi,
– ceno oziroma način vrednotenja storitev,
– sredstva, ki jih koncesionarju za opravljanje storitev,

ki so predmet koncesije, zagotavlja koncesionar, in način
financiranja,

– dolžnost in način poročanja koncesionarja konceden-
tu o vseh dejstvih in  pojavih, ki utegnejo vplivati na oprav-
ljanje storitev, ki so predmet koncesije,

– dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o teko-
čem opravljanju storitev, ki so predmet koncesije,

– obveznosti koncesionarja do uporabnikov (informira-
nje o možnosti ugovora v zvezi z opravljanjem socialno
varstvenih storitev in podobno…),
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– dolžnost koncesionarja, da spoštuje kodeks etičnih
načel v socialnem varstvu,

– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilne-
ga izvajanja koncesije,

– način finančnega in strokovnega in upravnega nadzo-
ra s strani koncedenta,

– način spreminjanja koncesijske pogodbe oziroma kon-
cesijskega razmerja,

– prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno
podaljšanje,

– druge določbe, ki so pomembne za določitev in izva-
janje storitve, ki je predmet koncesije.

22. člen

Koncedent in koncesionar uskladita vsebino pogodbe
o koncesiji v skladu s pogoji, ki so bili objavljeni na nate-
čaju, in jo podpišeta v roku 60 dni od vročitve odločbe o
koncesiji.

Če koncesionar ne podpiše pogodbe o koncesiji v roku
iz prejšnjega odstavka, mu koncedent koncesijo odvzame z
odločbo.

23. člen

V primeru iz drugega odstavka prejšnjega člena ima
koncedent pravico, da podeli koncesijo drugim ponudni-
kom, ki niso bili izbrani, pa so izpolnjevali predpisane
pogoje.

V. NADZOR

24. člen

Strokovni in upravni nadzor nad izvajanjem javne služ-
be na podlagi koncesije se izvaja v skladu z X. poglavjem
zakona o socialnem varstvu (nadzor) in določili tega pravil-
nika.

25. člen

Določbe iz X. poglavja zakona o socialnem varstvu, ki
se nanašajo na socialnovarstveni zavod ali zasebnika, se
smiselno uporabljajo tudi za koncesionarja.

26. člen

Komisija, ki jo za opravljanje nadzora imenuje mini-
ster, mora imeti vsaj enega člana iz vrst koncedenta.

VI. ODVZEM KONCESIJE

27. člen

Kadar se ugotovijo razlogi iz 46. člena zakona o social-
nem varstvu, koncedent koncesionarju določi rok za odpravo
pomanjkljivosti, ki ne more biti daljši od 60 dni.

Koncedent lahko rok iz prejšnjega odstavka na zahtevo
koncesionarja iz upravičenih razlogov podaljša še za 30 dni.

V primeru ugotovljenih kršitev človekovih pravic rok
za odpravo pomanjkljivosti ne sme biti daljši od 3 dni brez
možnosti podaljšanja.

28. člen

Koncesionar o odpravljenih pomanjkljivostih poroča
koncedentu.

Če koncesionar v roku prejšnjega člena ne odpravi po-
manjkljivosti in o tem v nadaljnjih 15 dneh ne poroča konce-
dentu, koncedent koncesijo z odločbo odvzame.

VII. EVIDENCA O PODELJENIH KONCESIJAH

29. člen

Koncedent vodi register o podeljenih koncesijah, ki
obsega:

1. zaporedno številko (to je številka izdane odločbe o
podelitvi koncesije),

2. ime in sedež koncesionarja,
3. obseg in vrsto socialnih storitev, za katere je bila

podeljena koncesija,
4. datum začetka izvajanja koncesije,
5. rok trajanja podelitve koncesije,
6. višino sredstev, ki jih zagotavlja koncedent.

VIII. PREDHODNI RAZPIS

30. člen

Koncedent lahko razpiše pred natečajem predhodni raz-
pis za ugotavljanje interesentov za opravljanje socialno var-
stvenih storitev.

31. člen

Predhodni razpis vsebuje zlasti navedbo storitev, ki
bodo predmet koncesije, ter pogoje, ki jih bodo morali izpol-
njevati ponudniki.

32. člen

Predhodni razpis in prijava nanj za koncedenta in po-
nudnika nista obvezujoča.

IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

33. člen

Do sprejetja nacionalnega programa socialnega varstva
koncedent s sklepom določi letni obseg koncesij za posa-
mezno vrsto socialno varstvenih storitev.

Obseg razpisanih storitev ne sme preseči pet odstotkov
obsega javne službe na dan 31. 12. 1996.

34. člen

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

Št. 01701-0016/97
Ljubljana, dne 17. novembra 1997.

Minister za delo, družino
in socialne zadeve

mag. Anton Rop l. r.
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OBČINE

GROSUPLJE

3474.

Na podlagi določil 16. in 19. člena zakona o varstvu
okolja, (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter 11. in 18. člena
statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Ob-
činski svet občine Grosuplje na 33. seji dne 22. 10. 1997
sprejel

O D L O K
o varstvu virov pitne vode na območju Občine

Grosuplje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določajo zavarovana območja virov
pitne vode, varstveni pasovi in ukrepi za zavarovanje teh
virov pred onesnaženjem.

2. člen

S tem odlokom se zavarujejo vsi viri pitne vode, in
sicer:

– aktivni vodni viri, ki se uporabljajo za oskrbo javnih
ali lokalnih sistemov s pitno vodo,

– perspektivni vodni viri, ki so predvideni za oskrbo
javnih ali lokalnih sistemov s pitno vodo.

3. člen

Obseg zavarovanih območij virov pitne vode in var-
stvenih pasov je grafično prikazan v kartografski predlogi
hidrogeoloških razmer na območju Občine Grosuplje in v
strokovnih podlagah za zavarovanje zajetij pitne vode in
perspektivnih vodnih virov, ki jih je izdelal Hidroconsulting
d.o.o. Dragomer in se nahaja na vpogled na Občini Grosup-
lje in na sedežu Javnega komunalnega podjetja Grosuplje.

Kartografska predloga vsebuje podatke o lokacijah vod-
nih virov, njihovih izdatnostih, mejah prispevnega območja,
litološki sestavi tal, hidroloških in hidrogeoloških razmerah
zemljišča, kakor tudi vrise mej varstvenih pasov v prostor-
skih katastrskih načrtih v merilu 1:5000 na celotnem območ-
ju Občine Grosuplje in tudi na območjih sosednjih občin.

II. VARSTVENI PASOVI

4. člen

Zavarovana območja virov pitne vode so razdeljena v
naslednje varstvene pasove:

– najožji varstveni pas (območje 1) z najstrožjim reži-
mom varovanja,

– ožji varstveni pas (območje 2) s strogim režimom
varovanja,

– širši varstveni pas (območje 3) z blagim – sanitarnim
režimom varovanja.

5. člen

S tem odlokom se zavarujejo naslednji vodni viri:
1. aktivni vodni viri – zajetja z vsemi tremi varstvenimi

pasovi:

– zajetje Stavka,
– zajetje Trščenik,
– zajetje z vrtino VP-3/87 (Črna dolina),
– zajetje z vrtino VP-1/84 (Dobje),
– zajetji z vrtinama VP-2 in VP-4 (Dobje),
– zajetje z vrtino K-1/85 (Kačjek),
– zajetje Sevnik,
– zajetje Medvedica,
– zajetje Curek I,
– zajetje Curek II,
– zajetje Mrzlica,
– zajetje Zdravšček,
– zajetje z vrtino K-1/96 (Kožljevec),
– zajetje Nad cesto,
– zajetje Malakarski studenec,
– zajetje za Veliko Loko (novo),
– zajetje za Veliko Loko (1 – staro),
– zajetje in drenaža za Žalno.
Zaščiten je tudi izvir Gabršček. Del širšega pasu izvira

sega v Občino Ivančna Gorica. V Občino Ivančna Gorica
sega tudi širši varstveni pas starega zajetja za Veliko Loko;

2. perspektivni vodni viri – predvidena zajetja z vrtina-
mi – zajetja z zavarovanim širšim, ožjim in najožjim varstve-
nim pasom:

– predvideno zajetje z vrtino južno od Dolenje vasi,
– predvideno zajetje z vrtino severozahodno od vasi

Mali Konec,
– predvideno zajetje z vrtino severno od Kožljevca,
– predvideno zajetje z vrtino jugovzhodno od zajetja

Kačjek,
– predvideno zajetje z vrtino severno od predvidenega

zadrževalnika Veliki Potok,
– predvideno zajetje z vrtino severno od Police,
– predvideno zajetje z vrtino severno od Velike Loke,
– zajetje z vrtino poleg drenaže za Žalno.

III. VARSTVENI UKREPI

6. člen

Z namenom zavarovanja posameznih varstvenih pasov
vodnih virov ta odlok določa, kaj je na območju posamezne-
ga varstvenega pasu:

– prepovedano (graditi, izvajati, uporabljati, vgrajevati,
opredeljevati in odlagati),

– obvezno (graditi, izvajati in sanirati),
– dovoljeno (izvajati, graditi in adaptirati, nadzidati in

prizidati),
– potrebno preurediti.

7. člen

Območja varstvenih pasov vodnih virov na območju
Občine Grosuplje in vodnih virov, ki se nahajajo na območju
drugih občin, njihovi varstveni pasovi pa segajo na območje
Občine Grosuplje, se v tem delu zaščitijo s tem odlokom.
Območja varstvenih pasov vodnih virov, ki se nahajajo na
območju Občine Grosuplje, njihovi varstveni pasovi pa se-
gajo na območja sosednjih občin, se v tistem delu zaščitijo z
ustreznim aktom sosednje občine. Predlog zaščite in stro-
kovne podlage pripravi občina, na območju katere se vodni
vir nahaja.
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8. člen

Varstveni ukrepi se seštevajo. Vsi ukrepi, ki veljajo za
širši varstveni pas (območje 3) veljajo tudi za oba znotraj le-
tega ležečega pasova (območji 2 in 1).

9. člen

Najožji varstveni pas – območje 1, predstavlja območje
z najstrožjim režimom varovanja, v katerem je dovoljena le
dejavnost, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo. Zemljišče
najožjega varstvenega pasu mora biti odkupljeno in zemlji-
ško knjižno vpisano na lastnika vodovoda (koncedenta).

Območje mora biti fizično zavarovano – ograjeno in
opremljeno z opozorilnimi tablami. Dostop na območje naj-
ožjega varstvenega pasu je dovoljen le pooblaščenim ose-
bam upravljalca vodovoda, inšpekcijskim organom ter poob-
laščenim delavcem pristojnih zdravstvenih organizacij za
kontrolo in spremljanje kvalitete pitne vode.

V območju najožjega varstvenega pasu ni dovoljena
uporaba kemičnih sredstev za zaščito in uravnavanje rasti
rastlin, uničevanje podrasti in škodljivcev ter organsko gno-
jenje.

10. člen

Ožji varstveni pas – območje 2, predstavlja območje s
strogim režimom varovanja in zajema prostor, kjer obstaja
možnost direktnega onesnaženja vodnega vira.

11. člen

V ožjem varstvenem pasu je
Prepovedano
1. graditi
– proizvodne in obrtno servisne objekte,
– energetske objekte, ki bi s svojo tehnologijo škodlji-

vo vplivali na vodni vir,
– stanovanjske in poslovne objekte brez rešene dispozi-

cije odpadnih in padavinskih voda preko kanalskega sistema
izven območja varstvenih pasov z obveznim čiščenjem na
čistilni napravi,

– pralnice avtomobilov,
– kampe, kopališča,
– magistralne in regionalne ceste ter železnice,
– skladišča nafte in naftnih derivatov, nevarnih in ško-

dljivih snovi,
– naftovode,
– plinovode,
– ponikovalnice za odpadne vode in padavinske vode

iz cestišč,
– komunalne čistilne naprave nad 2000 EE,
– objekte, ki bistveno zmanjšujejo količino vodnega

vira,
– odlagališča in pretovorne postaje komunalnih in po-

sebnih odpadkov in začasna skladišča posebnih odpadkov,
– pokopališča,
– podzemna skladišča,
– bencinske servise.
2. izvajati
– cestni in železniški promet nevarnih in škodljivih sno-

vi, ki so navedene v predpisih o prevozu nevarnih snovi, po
nezaščitenih cestah in železnicah,

– izkop gramoza ob in iz vodotokov in v novih gramoz-
nicah ter eksploatacijo kamna v kamnolomih in peskokopih,

– spremembo namembnosti in dejavnosti objektov, če
se s tem povečuje nevarnost za vodni vir,

– namakanje kmetijskih površin,
– gnojenje tal z odplakami in odpadki,
– ponikanje padavinskih voda s prometnih in manipu-

lacijskih površin,

– povečano črpanje tehnološke vode iz vodnjakov iz-
ven vodarn,

– vrtanje raziskovalnih vrtin z uporabo pomožnih sred-
stev, ki so vodi škodljiva.

3. uporabljati
– rastlinska zaščitna sredstva in gnojila, ki vsebujejo

strupene snovi, ki se v pitni vodi približujejo mejni koncen-
traciji, opredeljeni v predpisih o higienski neoporečnosti
pitne vode,

– za vodo nevarne in škodljive snovi pri vzdrževanju
železniških tirov in drugih zunanjih objektov.

4. vgrajevati
– toplotne črpalke – izmenjevalce na podlagi uporabe

podtalnice.
5. opredeljevati
– nova ureditvena območja naselij in širiti obstoječa.
6. odlagati
– odpadke.

12. člen

V ožjem varstvenem pasu je:
Obvezno
1. graditi
– nepropustno javno in interno kanalizacijsko omrežje

in priključiti nanj vse objekte; nepropustnost mora izvajalec
dokazati z atestom,

– utrjene nepropustne prometne in manipulacijske po-
vršine,

– lovilne sklede za obstoječa skladišča za nevarne sno-
vi, kamor je mogoče ujeti tudi rabljeno požarno vodo.

2. izvajati
– odvajanje fekalne (komunalne) in tehnološke vode v

javno kanalizacijo,
– odvajanje vode iz utrjenih prometnih in manipulacij-

skih površin,
– opremljanje cest z ustrezno signalizacijo (opozorilne

table).
3. sanirati
– obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih

in škodljivih snovi, ki niso zgrajena skladno s predpisi o
gradnji le-teh.

13. člen

V ožjem varstvenem pasu je
Dovoljeno
1. izvajati
– dejavnost, ki služi oskrbi s pitno vodo,
– proizvodne in obrtne dejavnosti v obstoječih objek-

tih, za katere pooblaščena organizacija iz 29. člena tega
odloka ugotovi, da ne predstavljajo nevarnost za kvaliteto in
količino pitne vode,

– športno rekreacijske dejavnosti.
2. graditi
– stanovanjske hiše v vrzelih obstoječih zazidalnih po-

vršin, ne da bi se bistveno povečalo število prebivalcev na
tem območju, če je urejeno odvajanje in čiščenje odplak,

– nadomestne stanovanjske hiše za objekte iz tega var-
stvenega pasu,

– objekte družbenega standarda za osnovno preskrbo
prebivalstva,

– objekte za potrebe individualnih kmečkih gospodar-
stev,

– skladišča za kurilno olje s prostornino do 5 m3 in
– športno-rekreacijske objekte z minimalnimi spremlja-

jočimi objekti.
3. adaptirati, nadzidati in prizidati
– objekte in naprave tako, da ne ogrožajo virov pitne

vode.
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14. člen

V ožjem varstvenem pasu je
Potrebno preurediti
– greznice in gnojišča tako, da ni nevarnosti pronicanja

v podzemno vodo oziroma prelivanja na površino,
– obstoječe ceste in železniške proge tako, da se z re-

konstrukcijo le teh doseže, da v primeru incidentov morebit-
ne razlite tekočine ne morejo pronicati in ponikati do pod-
zemne vode.

15. člen

Širši varstveni pas (območje 3), predstavlja območje z
blagim – sanitarnim režimom varovanja in zajema prostor,
kjer obstaja možnost, da se padavine iz celotnega padavin-
skega območja infiltrirajo oziroma površinsko pritečejo do
izvira vode, oziroma prostor, kjer naj se zagotavlja zaščita
pred nerazpadajočimi ali težko razpadajočimi snovmi, ter
nevarnimi kemičnimi in radiološkimi onesnaženji.

16. člen

V širšem varstvenem pasu je
Prepovedano
1. graditi
– proizvodne, energetske, obrtne in servisne objekte, ki

pomenijo nevarnost za vir pitne vode
– skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in ško-

dljivih snovi, ki so večja kot 25 m3 za posamezni rezervoar
(200 m3 v zaključeni celoti) oziroma ali so večja, kot jih
dopuščajo predpisi o tem, kako morajo biti zgrajena in oprem-
ljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodlji-
ve snovi,

– naftovode,
– ponikovalnice za odpadne vode,
– nove komunalne čistilne naprave nad 2000 EE,
– objekte, ki bistveno zmanjšujejo izdatnost vodnega

vira,
– odlagališča in pretovorne postaje komunalnih in po-

sebnih odpadkov in začasna skladišča posebnih odpadkov,
– pralnice avtomobilov, ki nimajo priključka na kanali-

zacijo,
– nova pokopališča.
2. izvajati
– cestni in železniški tranzitni promet nevarnih in škod-

ljivih snovi, ki so navedene v predpisih o prevozu nevarnih
snovi, po nezaščitenih cestah in železnicah,

– izkop gramoza ob vodotokih in iz njih ter v novih
gramoznicah, ki pomenijo nevarnost za vir pitne vode,

– izkop peska in kamna (z izjemo kamnolomov, ki so
opredeljeni kot kamnolomi posebnega družbenega pomena),

– spremembo namembnosti in dejavnosti objektov, če
se s tem povečuje nevarnost za vodni vir,

– povečano črpanje tehnološke vode iz vodnjakov iz-
ven vodovodnega sistema,

– sečnjo in spravilo lesa v večjem obsegu brez vednosti
upravljalca vodovoda,

– posek lesa na večji površini, tako da obstoji možnost
zmanjšanja izdatnosti vodnega vira,

– množično vzrejo živali,
– gnojenje tal z odplakami in odpadki,
– vrtanje raziskovalnih vrtin z uporabo pomožnih sred-

stev, ki so vodi škodljiva.
3. uporabljati
– rastlinska zaščitna sredstva in gnojila, ki vsebujejo

strupene snovi, ki se v pitni vodi približujejo mejni koncen-
traciji (ogrožajo vodni vir) in so opredeljena v predpisih o
higienski neoporečnosti pitne vode.

4. vgrajevati
– toplotne črpalke – izmenjevalce na podlagi uporabe

podtalnice.
5. odlagati
– odpadke.

17. člen

V širšem varstvenem pasu je
Dovoljeno
1. graditi
– stanovanjske hiše v vrzelih obstoječih strjenih naselji

ne da bi se bistveno povečalo število prebivalcev in če je
ustrezno urejeno odvajanje in čiščenje odplak,

– nadomestne stanovanjske hiše za objekte iz tega var-
stvenega pasu,

– objekte družbenega standarda za osnovno oskrbo pre-
bivalstva,

– objekte za potrebe individualnih kmečkih gospodar-
stev,

– skladišča za kurilno olje prostornine do 200 m3. Skla-
dišča morajo imeti prvo stopnjo zaščite (dvoplaščna cister-
na).

2. izvajati
– proizvodne in obrtne dejavnosti v obstoječih objek-

tih, za katere pooblaščena organizacija iz 29. člena ugotovi,
da ne ogrožajo kakovosti pitne vode,

– športno-rekreacijske dejavnosti,
– ponikanje strešnih voda,
– namakanje kmetijskih površin s čisto vodo,
– pokop na območju, kjer je nad podtalnico ugotovlje-

na plast za vodo nepropustne gline.
3. adaptirati, nadzidati in prizidati
– objekte in naprave tako, da ne ogrožajo virov pitne

vode.

18. člen

V širšem varstvenem pasu je
Obvezno
1. graditi
– vodotesno javno in interno kanalizacijsko omrežje in

priključiti nanj vse objekte; vodotesnost mora izvajalec do-
kazati z atestom,

– greznice za individualne stanovanjske objekte, pri
katerih ni možno odvajati fekalne vode v javno kanalizacijo
skladno s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in grez-
nic. Te greznice so začasne, in sicer do zgraditve nove javne
kanalizacije,

– urejene nepropustne manipulacijske površine z odvo-
dom meteornih voda v kanalizacijo (ali prek maščobnika v
ponikovalnico),

– lovilne sklede za obstoječa skladišča za nevarne sno-
vi, kamor je možno ujeti tudi rabljeno požarno vodo.

2. odvajati
– v kanalizacijo odpadne (komunalne) in tehnološke

vode.
3. opremiti
– ceste z ustrezno signalizacijo (opozorilne table).
4. sanirati
– obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih

in škodljivih snovi, ki niso zgrajena skladno s predpisi o
gradnji le teh,

– obstoječe bencinske servise, tako da imajo največjo
skupno prostornino skladišča 200 m3 in prvo stopnjo zaščite
(dvoplaščna cisterna s stalnim merjenjem tekočine med pla-
šči ali s signalizacijo).

5. izvajati
– rekonstrukcije obstoječih cest in železniških prog ta-

ko, da v primeru nesreč morebitne razlite tekočine ne morejo
ponikati v podtalnico.
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IV. POSEBNI UKREPI

19. člen

Vodnogospodarske in druge posege v vodotoke na ob-
močju varstvenih pasov je treba izvajati tako, da ne bo ogro-
žen vodni vir.

20. člen

Hitrost vozil, ki prevažajo nafto, naftne derivate, nevar-
ne in škodljive snovi, po cestah in železnici na območju
širšega varstvenega pasu je omejena na 40 km/h.

21. člen

Varstveni pasovi vodnih virov se označijo z opozorilni-
mi tablami. Table se postavijo na meji pasu ob cestah in
poteh.

22. člen

O režimu upravljanja z zemljišči in gozdovi v posamez-
nih varstvenih pasovih obvestijo njihove lastnike pristojne
službe Občine Grosuplje.

23. člen

Občina Grosuplje uvede in vodi kataster skladišč nafte,
naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi in drugih
nevarnih onesnaževalcev, ki so v območju varstvenih pasov
virov pitne vode. Ta mora biti izdelan v rokih in po metodo-
logiji, ki jo predpišejo predlogi sanacijskih ukrepov.

V. NAČIN NADZORA NAD IZVAJANJEM UKREPOV
NA ZAVAROVANIH OBMOČJIH

24. člen

1. Nadzor nad izvajanjem ukrepov na zavarovanih ob-
močjih izvajajo:

– pooblaščene institucije za izvajanje kontrole nad kva-
liteto pitne vode in stanjem objektov in naprav za oskrbo s
pitno vodo ter varovanih področij,

– inšpekcijski organi, predvsem vodnogospodarska in
zdravstvena inšpekcija z izdajanjem soglasij in dovoljenj ter
neposrednega inšpekcijskega nadzora,

– upravni delavci na področju upravnih postopkov iz-
dajanja lokacijskih in gradbenih dovoljenj za posege v pro-
stor na območju varovanih področij vodnih virov,

– upravljalci javnih in lokalnih vodovodnih sistemov,
– uporabniki pitne vode.
2. Nadzor se izvaja nad:
– stanjem zemljišč, objektov, prometnic in vodotokov,
– dokumentacijo za izvajanje posegov v prostoru zava-

rovanih območij,
– predpisanimi postopki in izvajanjem zaščitnih ukre-

pov na objektih in manipulativnih prostorih,
– izvajanjem omejitev pri rabi prostora na zavarovanih

področjih v prostorskem planu oziroma v upravnem postop-
ku pridobitve lokacijskega in gradbenega dovoljenja.

VI. OBSEG SANACIJSKIH UKREPOV, ROKI
IN NOSILCI IZVAJANJA

25. člen

Za ugotovitev in določitev onesnaževalcev ter uspešno
sanacijo obstoječega stanja v varstvenih pasovih virov pitne
vode je potrebno izdelati predloge sanacijskih ukrepov. Po
naročilu Občine Grosuplje jih izdela za to področje strokov-

no usposobljena institucija, potrdi pa jih občinski svet v roku
dveh let po uveljavitvi tega odloka.

Onesnaževalci v varstvenih pasovih in občina kot nosi-
lec razvoja komunalne infrastrukture morajo na podlagi spre-
jetih sanacijskih ukrepov izdelati sanacijske programe, ki
morajo vsebovati tehnično rešitev sanacije, koncept financi-
ranja, roke za izvedbo in ostale obveznosti. Sanacijski pro-
grami morajo biti izdelani v roku treh let po uveljavitvi tega
odloka. Sanacijske programe predpišejo pristojne inšpekcij-
ske službe, ki tudi opravljajo nadzor nad izvajanjem le-teh.

Sredstva za izdelavo sanacijskih programov ter njihovo
izvedbo zagotavljajo onesnaževalci za svoje programe in
Občina Grosuplje za sanacijo v smislu ekološke sanacije
nelegalnih odlagališč in izgradnje komunalne in druge po-
trebne infrastrukture. Izvajanje sanacijskih programov mora
biti vključeno v letne plane onesnaževalcev in občinski pro-
račun.

VII. NAČIN UVELJAVLJANJA VAROVALNEGA
REŽIMA

26. člen

Uveljavljanje varovalnega režima na zavarovanih ob-
močjih se uresničuje:

– z izvajanjem postopkov sanacije objektov, naprav,
prometnic in zemljišča na področju varstvenih pasov vodnih
virov,

– s predpisovanjem pogojev sanitarne zaščite v lokacij-
skih postopkih za objekte, ki se predvidevajo v varstvenem
pasu,

– z nadzorom in inšpekcijo nad izvajanjem zaščitnih in
drugih ukrepov v zavarovanem območju vodnega vira,

– z omejevanjem izkoriščanja kmetijskih površin in dru-
gih naravnih virov (gramoz, vodne količine).

Uveljavljanje varovalnega režima prične v roku 8 dni
po uveljavitvi tega odloka, dolžne so ga uveljavljati vse
upravne službe, ki izvajajo upravne postopke na območju
Občine Grosuplje.

VIII. KAZENSKA DOLOČBA

27. člen

Z denarno kaznijo od 20.000 do 120.000 SIT se kaznu-
je za prekršek pravna oseba, ki krši določila 9., 11., 12., 13.,
14., 16., 17. in 18. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo od 10.000 do 40.000 SIT se kaznuje
za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 SIT se kaznuje
za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.

Kdor krši s tem odlokom določeno stanje, nosi tudi vse
stroške za vzpostavitev v prvotno stanje.

IX. PREHODNE DOLOČBE

28. člen

Upravljalci vodovodov morajo v dveh letih po uvelja-
vitvi tega odloka urediti najožje varstvene pasove aktivnih
zajetij, s katerimi upravljajo na način, kot to določa 9. člen
tega odloka.
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29. člen

Za vse posege v varstvenih pasovih, ki jih omogoča in
dovoljuje ta odlok, mora za izdajo lokacijskega dovoljenja
investitor pridobiti oceno vpliva posega na vir pitne vode pri
pooblaščeni organizaciji, ki spremlja kakovost vode na ob-
močju Občine Grosuplje. Ocena je podlaga za izdajo soglas-
ja pristojne zdravstvene inšpekcije.

30. člen

Če se z ukrepi iz ožjega varstvenega pasu omeji obsto-
ječe izkoriščanje kmetijskega zemljišča, je lastnik kmetij-
skega zemljišča upravičen do odškodnine po splošnih pred-
pisih o odškodnini.

Breme omejitve rabe zemljišča se lahko vpiše v zem-
ljiško knjigo na osnovi ugotovljenega javnega interesa, us-
klajenih planskih dokumentov in izplačane odškodnine iz
prvega odstavka tega člena.

Odškodnino je dolžan poravnati upravljalec vodovoda
(koncesionar). Le-temu mora biti ob ceni pitne vode zago-
tovljen vir sredstev (ekološka taksa).

31. člen

Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o
določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih
virov na območju Občine Grosuplje (Uradni list SRS, št.
24/87 in Uradni list RS, št. 16/94).

32. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 354-3/97
Grosuplje, dne 22. oktobra 1997.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

3475.

Na podlagi 26. in 30. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93), 21. in 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, in 14/95), 3. in
25. 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) in 11. in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 33.
seji dne 22. 10. 1997 sprejel

O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju

Občine Grosuplje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določajo vrste komunalnih odpadkov
in ravnanje z njimi na območju Občine Grosuplje.

2. člen

Subjekti ravnanja z odpadki so:
1. Občina Grosuplje,

2. pooblaščeni izvajalci javnih služb za ravnanje z od-
padki (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) in

3. vse pravne in fizične osebe, ki se nahajajo na območ-
ju občine in pri katerih nastajajo odpadki (v nadaljevanju:
povzročitelji).

3. člen

Na področju ravnanja z odpadki se vzpostavi naslednji
sistem:

1. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru njihovega na-
stanka ter prevažanje, sortiranje in skladiščenje odpadkov,

2. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo,
3. odlaganje preostalih odpadkov na urejenih odlagali-

ščih in
4. saniranje divjih odlagališč.

4. člen

Na območju Občine Grosuplje je obvezno zbiranje in
organizirano odvažanje komunalnih odpadkov iz stanovanj,
industrijskih objektov, poslovnih prostorov, obrtnih delav-
nic, gostinskih obratov, javnih zgradb, dvorišč, parkirišč,
parkov in drugih virov na javno odlagališče in sicer na način,
ki ga določa ta odlok.

5. člen

Dejavnost ravnanja z odpadki opravljajo v skladu s
tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi pooblaščeni
izvajalci.

II. ODPADKI

6. člen

Odpadki so po tem odloku snovi oziroma predmeti, ki
so proizvajalcu ali uporabniku neuporabni, nadležni ali ško-
dljivi, in ki nastajajo v gospodinjstvih, v proizvodnih in
storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah
in v objektih, ki so v javni rabi.

7. člen

Vrste komunalnih odpadkov, ki jih ureja ta odlok, so:
1. biološki odpadki:
– kuhinjski odpadki (ostanki hrane, zelenjavni odpadki

itd.),
– vrtni odpadki,
– drugi odpadki (lasje, žagovina itd.),
2. sekundarne surovine (papir, steklo, kovine, umetne

mase itd.),
3. preostali komunalni odpadki:
– trdni anorganski odpadki (ohlajen pepel, ohlajeni

ogorki iz skupnih kurilnih naprav itd.),
– kosovni odpadki,
– odpadni gradbeni material, jalovina,
4. odpadki in smeti, ki nastajajo pri ročnem in strojnem

čiščenju javnih površin,
5. komunalnim odpadkom podobni odpadki iz drugih

virov.

8. člen

Komunalni odpadek je vsaka snov ali predmet, ki ga je
dovoljeno zbirati, odlagati v tipizirane posode za odpadke in
odvažati na komunalno deponijo.

9. člen

Odpadki, ki se posebej zbirajo kot sekundarne surovine
(npr. papir, steklo, kovine itd.) in območja, na katerih se
sekundarne surovine zbirajo (ekološki otoki), so določeni s
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pravilnikom o načinu odvoza in odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju Občine Grosuplje. Sekundarne suro-
vine se odlagajo v specialne zabojnike, ali pa se zbirajo z
občasnim odvozom. Sekundarne surovine je prepovedano
odlagati v posode za odpadke, ki za to niso namenjene.

10. člen

Gradbeni odpadki so odpadni gradbeni material, kame-
nje in jalovina iz gradbenih posegov.

11. člen

Kosovni odpadki (pohištvo, gospodinjski stroji, ostan-
ki vozil in koles, hišna oziroma stanovanjska oprema (školj-
ke, umivalniki, kadi) ipd.) se odvažajo na odlagališče.

Odvoz opravlja izvajalec odvoza odpadkov, v rokih, ki
so določeni s pravilnikom o načinu odvoza in odstranjevanja
komunalnih odpadkov na Območju občine Grosuplje.

Če povzročitelj sam pripelje kosovne odpadke na odla-
gališče, jih mora odložiti na mestu, ki je za to določeno in
plačati sorazmerni del stroškov deponiranja.

12. člen

Z nenevarnimi odpadki iz proizvodnih in storitvenih
dejavnosti se ravna kot z ostalimi komunalnimi odpadki, s
tem da morajo povzročitelji obvezno skleniti pogodbo za
odvoz odpadkov s pooblaščenim izvajalcem. V pogodbi mo-
rajo biti natančno določene vrste odpadkov, ki se odvažajo
in odlagajo na odlagališču.

Vsak povzročitelj mora izvod pogodbe za odvoz nevar-
nih odpadkov dostaviti na občino, kjer se ta pogodba hrani v
knjigi katastra onesnaževalcev. K vsaki pogodbi mora biti
priložena tudi listina o primernosti in usposobljenosti odla-
gališča za sprejem in odlaganje teh vrst odpadkov. Kolikor
pa se ti odpadki uporabljajo kot surovine, pa mora povzroči-
telj k pogodbi priložiti tudi izjavo prejemnika, da se bodo ti
nevarni odpadki uporabljali kot surovina za njegovo pro-
izvodnjo.

Upravljalec odlagališča je dolžan zavrniti sprejem od-
padkov, če njihovo odlaganje ni predvideno s pogodbo. Iz-
vajalec odvoza odpadkov in upravljalec deponije sta dolžna
zavrniti sklenitev pogodbe za odpadke, za katere obstaja
sum, da so nevarni.

13. člen

Določbe tega odloka ne veljajo za odpadke, ki vsebuje-
jo nevarne snovi (ostanki zdravil, baterije, ostanki barv in
topil, druge hitro vnetljive, jedke, dražljive, radioaktivne ali
strupene snovi, odpadno olje, ostanki gnojil, ostanki insekti-
cidov in pesticidov, živalski ostanki) in se jih ne sme odlaga-
ti v posode za odpadke ali direktno na javno odlagališče,
temveč jih morajo povzročitelji v sodelovanju s pooblašče-
nim izvajalcem zbirati in začasno deponirati na ekološko
primeren način na pristojnem deponijskem mestu

III. ZBIRANJE ODPADKOV

14. člen

Povzročitelji so dolžni odlagati komunalne odpadke v
tipizirane posode za odpadke, sekundarne surovine pa v
specialne zabojnike, ki morajo biti postavljeni na za ta na-
men ustrezno urejenih prostorih (zbirna mesta) in dostopni
izvajalcem (odjemna mesta).

Povzročitelji so dolžni odlagati odpadke v posode za
odpadke skladno z navodili izvajalca.

15. člen

Kosovne odpadke zbirajo in hranijo povzročitelji na
ustreznih mestih doma, v času organiziranega odvoza pa jih
prepeljejo na določena odjemna mesta.

16. člen

Če so komunalni odpadki takšni, da jih ni mogoče
odlagati v posode za odpadke ali kontejnerje ali če so v
večjih količinah, mora pravna oseba ali fizična oseba kot
nosilec dejavnosti z izvajalcem skleniti posebno pogodbo, s
katero se določi drug način odlaganja teh odpadkov, ki pa ne
sme biti v nasprotju z določili tega odloka.

S pogodbo iz prvega odstavka tega člena se določi tudi
višina in način plačila stroškov tovrstnega odlaganja.

17. člen

Vrsto in število posod za odpadke določijo izvajalci v
skladu s tehnologijo odvažanja oziroma strukturo in vrsto
odpadkov ter planom izboljšanja in širitve dejavnosti pri
odvozu odpadkov Občine Grosuplje.

18. člen

Potrebno število posod si v naseljih, kjer se odpadki
pobirajo na izvoru (pri povzročiteljih) na svoje stroške pri-
skrbijo lastniki oziroma investitorji zgradb in drugih objek-
tov, za naselja, kjer se odpadki pobirajo iz zbirnih mest, pa
priskrbi potrebno število posod Občina Grosuplje.

Kolikor povzročitelju dodeljena posoda za odpadke ne
zadostuje njegovi količini odpadkov, si mora v dogovoru z
izvajalcem priskrbeti dodatno posodo, če tega ne stori pa mu
to z odločbo predpiše komunalni redar.

19. člen

Povzročitelji so dolžni dotrajane posode nadomeščati
z novimi na stroške povzročiteljev. Kolikor pa so poškodbe
povzročili izvajalci, jih morajo le-ti zamenjati na svoje
stroške.

Povzročitelji so dolžni plačati stroške popravila oziro-
ma zamenjave posode za odpadke, če so posodo poškodovali
ali odtujili sami.

20. člen

Zbirno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, na
katerem povzročitelji redno odlagajo odpadke v tipizirane
posode za odpadke. Odjemno mesto za odpadke je ustrezno
urejen prostor, od koder izvajalci redno odvažajo odpadke.
Povsod, kjer je primerno naj bosta zbirno in odjemno mesto
na istem prostoru. Odjemna mesta so lahko oddaljena največ
10 m od transportne poti smetarskega vozila.

21. člen

Vrsto, velikost in število tipiziranih posod za odpadke
in specialnih zabojnikov, določa pravilnik o načinu odvoza
in odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Obči-
ne Grosuplje. V njem so določena tudi zbirna in odjemna
mesta za komunalne in kosovne odpadke ter sekundarne
surovine. Zbirna in odjemna mesta morajo ustrezati funk-
cionalnim, estetskim, higiensko-tehničnim, požarno-vars-
tvenim pogojem in ne smejo ovirati in ogrožati prometa na
javnih površinah.

22. člen

Zbirna in odjemna mesta določajo izvajalci v soglasju s
povzročitelji in krajevno skupnostjo na območju katere so
locirana, vzdržujejo pa jih povzročitelji.
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23. člen

Za nove stanovanjske bloke, javne in poslovne stavbe
mora biti že v načrtu predviden poseben prostor za shranje-
vanje tipiziranih posod za odpadke. Pri načrtovanju tega
prostora je treba upoštevati predviden način odvoza odpad-
kov, projektant pa mora zahtevati mnenje izvajalca in to
mnenje pri določitvi prostora za posode za odpadke tudi
upoštevati.

24. člen

Povzročitelji so dolžni v času odvoza odpadkov, poso-
de za odpadke, razen specialnih zabojnikov, pripeljati iz
zbirnega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti nazaj.

25. člen

Na zbirnih, odjemnih mestih ter ekoloških otokih je
prepovedano odlagati odpadke izven posod za odpadke, prav
tako je prepovedano nepravilno sortiranje odpadkov na eko-
loških otokih (papir v posodo za steklo ipd.).

26. člen

V posode za odpadke je prepovedano odlagati:
– odpadni gradbeni material, kamenje in zemljo,
– kosovne odpadke (večja embalaža, pohištvo, gospo-

dinjski stroji, kolesa ipd.),
– usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov,
– odpadke v tekočem stanju,
– nesežgan kužen odpadni material iz zdravstvenih,

veterinarskih in drugih organizacij,
– tleče, lahkovnetljive, eksplozivne snovi, posebne od-

padke in druge nevarne snovi, ki se morajo odlagati v skladu
s pravilnikom o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo
nevarne snovi (Uradni list SRS, št. 20/86),

– neohlajene ogorke, pepel in
– poginule živali in kože.

27. člen

Prepovedano je brskanje in razmetavanje odpadkov iz
vseh vrst posod za odpadke in zabojnikov.

28. člen

Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih in
odjemnih mestih in dovoznih poteh do odjemnega mesta.

Povzročitelji so tudi v zimskem času dolžni omogočiti
izvajalcu dostop do odjemnih mest.

Izvajalec je dolžan izprazniti tipizirane posode tako, da
ne onesnaži prostora ter ne poškoduje posode ali okolice, kjer
se opravlja delo. Kadar izvajalci pri praznjenju posod za od-
padke onesnažijo odjemno mesto, so ga dolžni takoj očistiti.

29. člen

Skupna zbirna in odjemna mesta so dolžni vzdrževati in
čistiti povzročitelji, ekološke otoke pa je dolžan vzdrževati
in čistiti izvajalec.

30. člen

Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prire-
ditev in aktivnosti na prostem morajo poskrbeti, da so prire-
ditveni prostori v času trajanja prireditve opremljeni z us-
treznimi posodami za odpadke. Po končani prireditvi,
najkasneje do 7. ure zjutraj, pa morajo poskrbeti, da bo
prireditveni prostor očiščen.

31. člen

Ob kioskih, slaščičarnah, trgovinah, gostinskih obratih,
javnih zgradbah, tržnicah, parkih, športnih igriščih, parki-

riščih in drugih javnih površinah morajo biti nameščeni stan-
dardizirani koši za odpadke.

Potrebno število košev za odpadke morajo namestiti
lastniki oziroma uporabniki objektov in površin iz prvega
odstavka tega člena. Lastniki oziroma uporabniki objektov
in površin so dolžni koše za odpadke prazniti v tipizirane
posode za odpadke, okolico košev pa redno čistiti.

IV. ODVOZ ODPADKOV

32. člen

Izvajalci so dolžni posode za odpadke prazniti skladno
z razporedom odvoza, ki je določen s pravilnikom o načinu
odvoza in odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju
Občine Grosuplje. V primeru izpada odvoza zaradi višje sile
ali večjih ovir na dovozu (sneg, prekop dovoza ipd.) so
izvajalci dolžni opraviti odvoz odpadkov najkasneje v na-
slednjih dveh dneh po prenehanju ovire. Komunalni redar
lahko z odločbo naloži izvajalcu večjo pogostost odvoza na
stroške povzročitelja.

33. člen

Izvajalci morajo odvažati komunalne odpadke s pose-
bej urejenimi komunalnimi vozili.

Odstranjevanje in odvažanje komunalnih odpadkov se
mora opravljati v skladu s higienskimi in sanitarno-tehnični-
mi predpisi na tak način, da je preprečena sleherna okužitev
in onesnaževanje okolja.

34. člen

Za odvažanje kosovnih odpadkov organizira izvajalec
v soglasju z Občino Grosuplje, najmanj dvakrat letno poseb-
no akcijo. O izvedbi akcije obvesti izvajalec občane na kra-
jevno običajen način.

Izvajalec je dolžan na željo povzročitelja organizirati
tudi dodaten odvoz kosovnih odpadkov na stroške povzroči-
telja.

V. ODLAGANJE ODPADKOV

35. člen

Odlagališče je prostor ali objekt, ki omogoča varno in
nadzorovano, končno ali začasno odlaganje odpadkov. V
okviru odlagališča se lahko uredijo deponije za začasno skla-
diščenje sekundarnih surovin in deponije za začasno hrambo
nevarnih snovi.

36. člen

Izvajalci in povzročitelji morajo odlagati odpadke na za
to dejavnost določeno odlagališče odpadkov. Odlagališče
odpadkov mora zagotoviti občina.

37. člen

Z odlagališčem odpadkov upravlja izvajalec, na podla-
gi obratnega poslovnika o delovanju odlagališča odpadkov,
ki ga potrdi nadzorni svet JKP Grosuplje.

38. člen

Obratni poslovnik o delovanju odlagališča odpadkov
mora vsebovati:

– režim odlaganja odpadkov na odlagališču. Dostop na
odlagališče je možen le v obratovalnem času, ko je prisoten
dežurni delavec. Če povzročitelj sam pripelje odpadke, de-
žurni delavec evidentira vstop na deponijo, kontrolira vrsto
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pripeljanih odpadkov in določi mesto, na katerega se odpad-
ki odložijo,

– režim vzdrževanja odlagališča, ki obsega zlasti pra-
vilno in pravočasno izravnavo odlagališča, preprečevanje
požarov, dnevno zasipanje organskih odpadkov z anorgan-
skim materialom, dezinfekcijo, dezinsekcijo, deratizacijo,
čiščenje izcednih vod in kontrolo vpliva na okolje, požarno
varnost ter vzdrževanje okolice odlagališča,

– način sanacije oziroma rekultiviranja odlagališča med
in po koncu obratovanja.

39. člen

Na odlagališče komunalnih odpadkov je dovoljeno od-
lagati le komunalne odpadke.

Posebne odpadke, ki se odlagajo pod posebnimi pogoji
je dovoljeno odlagati na odlagališče po pridobitvi mnenja
upravnega organa občine, pristojnega za varstvo okolja ozi-
roma ustrezne strokovne institucije. V pogodbi, ki jo sklene
izvajalec s povzročiteljem teh odpadkov, morajo biti nave-
deni pogoji, pod katerimi se lahko ti odpadki odlagajo na
odlagališče komunalnih odpadkov.

40. člen

Odpadni inertni gradbeni materiali se lahko uporabljajo
na odlagališču odpadkov v skladu z obratnim poslovnikom.
Lahko se odložijo tudi kam drugam v okolje, za kar pa se
mora pridobiti dovoljenje za poseg v prostor.

Odpadne gradbene materiale in jalovino je v skladu s
sanacijskimi programi dopustno odlagati v opuščenih gra-
moznicah ali jih uporabiti za izravnave pri urejanju okolja
ter za nasipe. Odlaganje gradbenih materialov in jalovine ne
sme ogrožati podtalnice, vodotokov ter virov pitne vode.

41. člen

Obratovalni čas na odlagališču določi upravljalec odla-
gališča. Povzročitelji so dolžni pripeljati odpadke na odlaga-
lišče v obratovalnem času in jih odložiti na mestu, ki ga
določi upravljalec.

42. člen

Kdor odloži komunalne odpadke izven odlagališča ko-
munalnih odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti
in prepeljati na odlagališče. Če tega ne stori, jih na njegove
stroške odstrani izvajalec takoj, ko dobi zahtevo komunalne-
ga redarja o odstranitvi teh odpadkov.

43. člen

Komunalnih odpadkov ni dovoljeno odlagati v reke in
potoke, njihova obrežja, gozdove in na druga zemljišča.

44. člen

Na območju Občine Grosuplje je prepovedano kakr-
šnokoli odlaganje in zbiranje odpadnih motornih vozil ter
ostankov teh vozil.

Odpadno motorno vozilo je vsako vozilo, s katerega
so odstranjene registrske tablice ali je brez veljavne regi-
stracije.

45. člen

Odlaganje odpadkov v nasprotju z določili tega odloka
je prepovedano. Povzročitelj, ki odloži odpadke v nasprotju
z določili tega odloka, jih je dolžan na svoje stroške odstra-
niti in sanirati nastalo škodo. V primeru, da tega v roku, ki ga
je določil komunalni redar, ne stori, odstranitev zagotovi
občina na stroške povzročitelja. Za nepravilno odlaganje se
šteje tudi skladiščenje surovin, repromateriala in drugih stva-

ri, za katere obstaja sum, da lahko onesnažijo okolje. Lastnik
stvari je v primeru suma dolžan z ustrezno strokovno analizo
dokazati, da je način skladiščenja ustrezen oziroma neneva-
ren za okolje.

VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA STROŠKOV
ZA RAVNANJE Z ODPADKI

46. člen

Stroški za ravnanje z odpadki se določajo skladno z
veljavno zakonodajo in so jih dolžni plačevati vsi povzroči-
telji odpadkov. Pristojni organ občine Grosuplje lahko dolo-
či, da se ob ceni storitev opravljanja dejavnosti odvoza,
odstranjevanja in deponiranja odpadkov uvede tudi dodatni
prispevek.

47. člen

Stroški storitev iz tega odloka se obračunavajo meseč-
no od m2 stanovanjske ali poslovne površine, razen pri počit-
niških in nevseljenih stanovanjskih hišah, kjer se obračuna-
vajo stroški trimesečno.

Stroški storitev so diferencirani in se določijo za gospo-
dinjstvo in gospodarstvo. Stanovanjske in poslovne površi-
ne, ki zapadejo pod plačilo storitev se določijo v pravilniku o
načinu odvoza in odstranjevanja komunalnih odpadkov na
območju Občine Grosuplje.

48. člen

Povzročiteljem, ki pripeljejo odpadke na odlagališče,
se stroški odlaganja odpadkov zaračunajo po m3 pripeljanih
odpadkov po veljavni ceni, ki je določena za odlaganje od-
padkov brez prevoza.

49. člen

Za odvoz komunalnih odpadkov, ki se urejajo s poseb-
no pogodbo ali po naročilu, se zaračunavajo dejanski stroški,
vključujoč tudi stroške vzdrževanja in urejanja odlagališča.

50. člen

Uporabniki komunalnih storitev so dolžni izvajalcu
prijaviti točne podatke o površinah stanovanja, poslovnih
prostorov kakor tudi vse spremembe o lastništvu in naslovu
v roku 15 dni po nastali spremembi. Če zaradi netočnih
podatkov ali opustitve prijave o spremembi, nastane za
izvajalca premoženjska škoda, je tako škodo dolžan povr-
niti uporabnik.

51. člen

Obveznost plačila za ravnanje s komunalnimi odpadki
nastane za povzročitelja z dnem, ko začnejo izvajalci oprav-
ljati storitve na njihovem območju ali ko se povzročitelji
vselijo v stanovanje, počitniške objekte ali prično uporablja-
ti poslovne prostore.

VII. NADZOR

52. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalni
redar Občine Grosuplje. Komunalni redar je dolžan kršitelja
najprej opozoriti, mu določiti rok za odpravo pomanjkljivo-
sti, šele nato ukrepati s kazenskimi sankcijami.

Komunalni redar lahko pri opravljanju nadzora izdaja
odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti
izvrševanje določb tega odloka.
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Izvajalci in povzročitelji so dolžni ugotavljati nepravil-
no ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru
neupoštevanja določil tega odloka so dolžni kršitelje prijavi-
ti pristojni inšpekciji.

VIII. KAZENSKI DOLOČBI

53. člen

Z denarno kaznijo od 40.000 do 100.000 SIT se kaznu-
je izvajalec, ki krši: drugi odstavek 11. člena, tretji odstavek
12. člena, 17. člen, prvi in tretji odstavek 19. člena, tretji
odstavek 28. člena, 29., 32., 33., 34., 36. in 38. člen.

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje tudi
odgovorna oseba izvajalca, ki stori dejanje iz prvega odstav-
ka tega člena.

54. člen

Z denarno kaznijo od 10.000 do 80.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek povzročitelj, ki krši: 9. člen, tretji odsta-
vek 11. člena, prvi in drugi odstavek 12. člena, 13., 14., 15.,
16. ter 18. člen, drugi odstavek 19. člena, 22., 24., 25., 26. in
27. člen, prvi in drugi odstavek 28. člena, 30., 31., 36., 39.,
40., 41., 42., 43., 44, 45., 46., in 49. člen.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

55. člen

Izvajalec je dolžan v roku 3 mesecev po sprejemu odloka
predložiti Občinskemu svetu občine Grosuplje v obravnavo in
sprejem pravilnik o načinu odvoza in odstranjevanja komu-
nalnih odpadkov na območju Občine Grosuplje.

V roku 6 mesecev po sprejemu odloka se naj pripravi
sprememba 47. člena, ki bo upoštevala nove kriterije za
način obračunavanja stroškov za ravnanje s komunalnimi
odpadki.

56. člen

Ob uveljavitvi tega odloka, preneha veljati odlok o
obveznem zbiranju, odvozu in odstranjevanju odpadkov v
Občini Grosuplje (Uradni list SRS, št. 43/86, 9/89 in 38/90).

57. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 353-33/96
Grosuplje, dne 22. oktobra 1997.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

3476.

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 21. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 26/97)
ter 13. in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS,
št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 33. seji dne
22. 10.1997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o taksah

in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno
rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju

Občine Grosuplje

1. člen

V odloku o taksah in povračilih za obremenjevanje
okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na
območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 23/96) se
spremeni e) točka 3. člena tako, da se glasi:

e) za uporabnike sistema zbiranja in odvažanja odpad-
kov ter komunalne deponije,

– 100% od prodajne cene smetarine.
Zbrana sredstva se bodo namensko uporabljala za novo

deponijo.

2. člen

Spremeni se tretji odstavek 4. člena tako, da se glasi:
Povračila iz 3. člena tega odloka dvakrat letno obraču-

nava občinska uprava, na podlagi prijave, ki jo mora v roku
petnajst dni po preteku vsakega polletja dati fizična ali prav-
na oseba, ki izkorišča rudnine.

3. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 414-1/96
Grosuplje, dne 22. oktobra 1997.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

3477.

Na podlagi 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96) in 18. člena statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje
na 31. seji, dne 17. 9. 1997 sprejel

S K L E P
o združitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov

Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje
in Osnovna šola Šmarje-Sap

1. člen

Javna vzgojno-izobraževalna zavoda Osnovna šola Lo-
uisa Adamiča Grosuplje in Osnovna šola Šmarje-Sap se zdru-
žita v en zavod Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje.

2. člen

Osnovna šola Šmarje-Sap se organizira kot podružnič-
na šola javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Louisa Adamiča Grosuplje.

3. člen

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Št. 601-1/97
Grosuplje, dne 17. septembra 1997.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. inž. l. r.

JESENICE

3478.

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96), 3. in 7. člena zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 4. člena
odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice
(Uradni list RS, št. 33/95), 3. in 25. 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, 66/93 in 35/97) in 26. člena statuta
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96 in 37/96),
je Občinski svet občine Jesenice na 32. seji dne 23. 10. 1997
sprejel

O D L O K
o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih

površin v Občini Jesenice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok ureja varstvo, urejanje in vzdrževanje javnih
zelenih površin v ureditvenih območjih naselij v lasti občine
v Občini Jesenice s ciljem, da se zagotovi urejenost javnih
zelenih površin.

2. člen

V Občini Jesenice izvaja javno službo urejanja, varstva
in vzdrževanja javnih zelenih površin Javno komunalno pod-
jetje JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51 (v
nadaljevanju: izvajalec).

Zelene površine fizičnih in pravnih oseb, ki niso javne-
ga pomena, urejajo in vzdržujejo lastniki.

3. člen

Izvajalec izdela kataster javnih zelenih površin v Obči-
ni Jesenice v roku dveh let po uveljavitvi tega odloka. Kata-
ster mora vsebovati poleg splošnih podatkov tudi kategori-
zacijo zelenih površin in seznam lastnikov.

4. člen

Urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin se fi-
nancira iz občinskega proračuna in iz drugih namenskih
sredstev.

5. člen

Za javne zelene površine po tem odloku se štejejo:
– javni parki, nasadi, drevoredi in zelenice,
– posamezna skupina dreves in posamezno za naravno

okolje posebnost kraja pomembno drevje, v soglasju z last-
nikom,

– zelene površine ob javnih cestah, javnih poteh, ob
javnih komunikacijah in vodnih površinah,

– zelene površine ob spomeniških in zgodovinskih ob-
jektih,

– šolske zelene površine,
– zelene površine na pokopališčih in
– zelene površine ob infrastrukturnih objektih v lasti

Občine Jesenice.
V ostalih primerih odloči o tem, ali se posamezno zem-

ljišče šteje za javno zeleno površino v smislu določil tega
odloka, občinski upravni organ, pristojen za komunalne za-
deve.

II. UREJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN

6. člen

Na območjih Občine Jesenice se urejajo javne zelene
površine z izvedbeno dokumentacijo, ki mora vsebovati pro-
gram ureditve javnih zelenih površin in predlog za zavarova-
nje posameznih značilnih javnih zelenih površin, drevore-
dov in zelenih površin ob vseh pomembnejših prometnicah,
križiščih, ob objektih, urejenih vodnih strugah ipd.

Javne zelene površine na območjih naselij, ki niso vklju-
čena v izvedbeno dokumentacijo, se urejajo s programom
ureditve zelenih površin, katerega sprejme občinski svet na
predlog občinskega upravnega organa, pristojnega za komu-
nalne zadeve.

Načrt ureditve javnih zelenih površin mora biti uskla-
jen z omrežjem komunalnih in energetskih naprav ter objek-
tov in s priključki na komunalne naprave.

7. člen

V primeru, ko je potrebno zaradi gradnje objekta od-
straniti drevje, drevored, večje okrasno ali parkovno drevje,
ki se po tem odloku šteje za javno zeleno površino, je pov-
zročitelj dolžan za vsako odstranjeno drevo nadomestiti so-
razmerno vrednost v drevesih iste ali druge primerne vrste in
jih zasaditi na mesto in v času, ki ga odredi občinski upravni
organ, pristojen za komunalne zadeve.

8. člen

Naročnik in izvajalec del sta se dolžna pri urejanju
javnih zelenih površin seznaniti z dejansko izvedenim sta-
njem podzemnih komunalnih naprav pred sajenjem visoko-
raslega drevja. Občinski upravni organ, pristojen za komu-
nalne zadeve, ima pravico naložiti izvajalcu del na lastne
stroške presaditev dreves, če se ta pred saditvijo ni seznanil s
podzemnimi komunalnimi napravami.

9. člen

Izvajalec gradbenih del mora ob izkopu gradbene jame
na javni površini na celotnem območju odstraniti rodovitno
zemljo, ki ne sme vsebovati nerodovitnih primesi in jo depo-
nirati na mestu, ki ga odredi izvajalec v soglasju z občinskim
upravnim organom, pristojnim za komunalne zadeve. Tudi
debelino sloja rodovitne zemlje ugotovi upravni organ, pri-
stojen za komunalne zadeve.

Deponirano rodovitno zemljo je potrebno zavarovati in
vzdrževati tako, da se ohrani njena plodnost. Rodovitna zem-
ljišča se pod določenimi pogoji uporabi za urejanje javnih
zelenih površin ob novozgrajenih objektih, drugih javnih zele-
nih površinah in za izboljšanje plodnosti nerodovitnih tal.

10. člen

Investitorji oziroma izvajalci gradbenih del iz 9. člena
tega odloka so dolžni občinskemu upravnemu organu, pri-
stojnemu za komunalne zadeve, prijaviti začetek del na od-
kopu plodne zemlje in glede morebitnih viškov plodne zem-
lje ravnati v skladu z določili 9. člena tega odloka.
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11. člen

Izvajalec gradbenih del je dolžan pred posegom v pro-
stor zavarovati pred poškodbami javne zelene površine na
celotnem območju gradnje.

V primeru, da izvajalec gradbenih del med gradnjo
poškoduje drevje ali parkovno grmičevje, ga je dolžan nado-
mestiti v najmanj enakem obsegu in količini.

12. člen

Po zaključeni gradnji objekta je izvajalec na javni povr-
šini dolžan v skladu s pogoji lokacijskega oziroma gradbene-
ga dovoljenja zemljišče urediti, zlasti pa odstraniti gradbene
provizorije in odvečni material ter razgrniti in poravnati
plodno zemljo, ki jo mora biti najmanj 20 cm in jo zatraviti.

Investitor objekta mora javne zelene površine urediti v
roku, ki je določen v uporabnem dovoljenju in ki ne sme biti
daljši od enega leta. Če investitor kljub opominu v roku, ki
ga določi občinski upravni organ, pristojen za komunalne
zadeve, javne zelene površine ne uredi, ta organ odredi, da
uredi javno zeleno površino na stroške investitorja izvajalec
javne službe.

13. člen

Za urejanje in vzdrževanje gozdov in zemljišč, ki se po
zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) šteje za gozd-
no površino, veljajo predpisi o gozdovih.

III. VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN

14. člen

Na javnih zelenih površinah v naseljih se morajo redno
in v skladu z namenom in zahtevnostjo teh površin opravljati
vsa potrebna vzdrževalna dela in varstveni ukrepi, zlasti pa:

– spomladansko in jesensko čiščenje površin,
– vzdrževalna dela na travnatih površinah,
– gnojenje trat in rastlin,
– nasaditev in vzdrževanje okrasnih gredic in cvetlič-

nih korit,
– oskrbovanje in obrezovanje grmovnic in drevja ter

živih mej,
– negovanje in obnavljanje gozdnega in parkovnega

drevja, grmičevja, cvetličnih nasadov,
– vzdrževanje in obnavljanje parkovne opreme in ob-

jektov, meteorne kanalizacije in druge opreme,
– vzdrževanje smerokazov,
– zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast par-

kovnih rastlin,
– varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci

in poškodbami,
– vzdrževanje živih mej ob cestah, da ne ovirajo pre-

glednosti na cestišču in ob vključevanju v promet in da ne
zakrivajo prometne signalizacije,

– čiščenje suhih vej, odpadnega listja in drugih odpad-
kov,

– postavitev in vzdrževanje raznih opozorilnih tabel za
prepoved hoje po zelenicah,

– prepoved odlaganja smeti in odpadkov in igranja z
žogo na zelenicah, kakor tudi postavitev in vzdrževanje na-
pisnih tablic z oznako imen okrasnega parkovnega drevja
oziroma grmičevja,

– redno pobiranje smeti in čiščenje košev za odpadke.

15. člen

Izvajalec del po potrebi zagotovi oznake o prepovedih
iz prejšnjega člena tega odloka.

Če lastniki oziroma uporabniki ne izvršijo v določe-
nem roku nujno potrebnih vzdrževalnih del na zelenih po-
vršinah, lahko občinski upravni organ, pristojen za komu-
nalne zadeve, odredi, da ta dela opravi izvajalec na njihove
stroške.

Izvajalec javne službe ima pravico pri privatnih vrtovih
obrezovati drevje in grmovje, ki raste v cestno telo, kolikor
tega ne opravi lastnik sam na predlog občinskega upravnega
organa, pristojnega za komunalne zadeve.

IV. VARSTVO JAVNIH ZELENIH POVRŠIN

16. člen

Prepovedano je sekanje, obsekavanje, odstranjevanje
gozdnega ali parkovnega drevja in grmičevja, ki se šteje po
tem odloku za javne zelene površine, razen, če to ni predvi-
deno v lokacijskemu oziroma gradbenemu dovoljenju ali če
je to potrebno zaradi preureditve, obnove in varstva javnih
zelenih površin ter cestno prometne varnosti na bližnjih jav-
nih površinah.

Dovoljenje za primere iz prejšnjega odstavka izda ob-
činski upravni organ, pristojen za komunalne zadeve.

Prav tako je prepovedano brez dovoljenja upravnega
organa spremeniti namembnost javnih zelenih površin,
zmanjšanje teh zelenih površin, odstranjevanje skupin drevja,
grmičevja oziroma zmanjšanje javnih zelenih površin.

17. člen

Javne zelene površine je potrebno skrbno urejati, varo-
vati in vzdrževati, zlasti je na teh površinah prepovedano:

– voziti in parkirati na izven za to namenjenih površi-
nah,

– obsekovati, lomiti ali kako drugače poškodovati drev-
je, grmovje ali druge nasade in poškodovati žive meje,

– hoditi po javnih zelenih površinah izven dovoljenih
in urejenih poti,

– pritrjevati na drevje in grmovje obvestila in reklame,
– prevračati, poškodovati ali onesnažiti parkovno opre-

mo in druge naprave,
– na javne zelene površine puščati pse in druge živali

ter onesnaževati površine z njihovimi iztrebki,
– odlagati na javne zelene površine raznovrstne odpad-

ke, obrezano vejevje in listje,
– odlagati in skladiščiti na javnih zelenih površinah

najrazličnejše materiale in predmete,
– zažigati travnate površine, suhljad, odpadke in grmi-

čevje,
– graditi pomožne objekte,
– spuščati odpadno vodo.

18. člen

Občinski upravni organ, pristojen za komunalne zade-
ve, lahko prepove gojenje določenih kultur, vrtnin in dru-
gih rastlin na javnih zelenih površinah, kjer bi le-te kvarile
estetsko podobo naselja in imele druge škodljive učinke na
okolje.

Kršitelji določil iz prejšnjega odstavka so dolžni na
zahtevo pristojnega upravnega organa ali inšpektorja vzpo-
staviti javne zelene površine v prejšnje stanje.

Kdor namerno ali iz malomarnosti povzroči škodo na
javnih zelenih površinah, mora v najkrajšem času od nastan-
ka škode le-to odpraviti ali pa v tem roku plačati odškodni-
no, ki jo določi uradni cenilec.
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V. KAZENSKE DOLOČBE

19. člen

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za

prekršek posameznik, ki stori prekršek iz 17. člena tega

odloka.

Na kraju samem se z denarno kaznijo 15.000 SIT kaz-

nuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz 17. člena

tega odloka.

20. člen

Z denarno kaznijo najmanj 75.000 SIT se kaznuje za

prekršek izvajalec, če ne vzdržuje javnih zelenih površin v

skladu z določili 14. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje od-

govorna oseba izvajalca, če stori prekršek iz prejšnjega od-

stavka tega člena.

21. člen

Z denarno kaznijo najmanj 75.000 SIT se kaznuje za

prekršek pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, ki stori

prekršek iz 17. člena odloka.

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje od-

govorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega

odstavka tega člena.

22. člen

Denarno kazen za prekršek na kraju samem izreče in

izterja od povzročitelja prekrška takoj na mestu komunalni

redar Občine Jesenice oziroma druga pooblaščena oseba.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajajo

pristojne inšpekcijske službe, komunalni redar Občine Jese-

nice in organi za notranje zadeve, v okviru svoje pristojnosti.

24. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih površin v naseljih v

Občini Jesenice (Ur. Vestnik Gorenjske, št. 5/83 in Uradni

list RS, št. 23/91).

25. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 012-5/97

Jesenice, dne 23. oktobra 1997.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Jesenice

Valentin Markež, inž. l. r.

KUNGOTA

3479.

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84 in 15/89), zakona o planiranju in urejanju prostora
v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 29. člena
statuta Občine Kungota (MUV, št. 8/95) je Občinski svet
občine Kungota na seji dne 23. 10. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Občine Maribor-Pesnica za obdobje
1986–2000 in družbenega plana Občine

Maribor-Pesnica za obdobje 1986–1990 za območje
Občine Kungota v letu 1997

1. člen

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor-Pesnica za ob-
dobje od leta 1986 do 2000 (MUV, št. 4/86) in prostorskih
sestavin srednjeročnega družbenega plana za obdobje od
leta 1986 do 1990 (MUV, št. 1/87) na območju Občine
Kungota, ki se nanašajo na 2. in 5. poglavje iz besedila
dolgoročnega plana in 4. poglavje iz besedila srednjeročne-
ga družbenega plana.

Omenjena besedila se v celoti nadomestijo z novim
integralnim tekstom prostorskih sestavin plana.

 2. člen

Besedilo v prejšnjem členu navedenih poglavij se spre-
meni tako, da glasi:

1. SKUPNI INTERESI IN CILJI PROSTORSKEGA
RAZVOJA OBČINE

Osnovni cilji prostorskega razvoja Občine Kungota so:
ohranjanje in varovanje okolja, skrb za ekološko ravnovesje,
uravnotežena in smotrna namenska raba prostora, skladen
prostorski razvoj, optimalno omrežje naselij in poselitev,
prostorske možnosti za razvoj pomembnejših naselij v obči-
ni ter dobra infrastrukturna opremljenost na celotnem ob-
močju občine.

Dosedanji razvoj je zlasti v preteklih desetletjih generi-
ral neravnovesja v gospodarjenju s prostorom in naravnimi
viri ter povzročil bolj in manj ostra nasprotja med različnimi
vrstami rabe prostora. Ta nasprotja se izražajo tudi v onesna-
ženosti, izkoriščenosti in ogroženosti dobrin splošnega po-
mena (vode, kmetijska zemljišča, gozdovi, zrak, naravna in
kulturna dediščina). Nadaljnje urejanje prostora bo zato pr-
venstveno usmerjeno k sanaciji stanja in bo v vseh pogledih
podrejeno ugotovitvam glede obstoječih in pričakovanih
vplivov človekovih dejavnosti na okolje.

2. USMERITVE ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI V
PROSTORU

Varovali bomo dobrine splošnega pomena ter podpirali
dejavnosti, ki imajo majhne oziroma obvladljive negativne
vplive na okolje.

Pri razvoju poselitve bomo v največji meri upoštevali
načelo izboljšanja kvalitete življenja v bivalnem okolju.
Usmerjanje poselitve bo temeljilo na konceptu zmerne kon-
centracije prebivalcev v naseljih. Varovali bomo kmetijska
zemljišča in ohranjali kulturno krajino. Upoštevali bomo
značilnosti obstoječe (razpršene) poselitve ter prirodne po-
goje za razvoj posameznih dejavnosti.
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Na področju infrastrukture bomo načrtovali opremlje-
nost območij in naselij v skladu s potrebami. Infrastrukturne
vode bomo združevali v koridorje, da bo vizualna degrada-
cija prostora čim manjša. Pri načrtovanju tras bodo poleg
tehnoloških rešitev upoštevani še naravovarstveni vidiki in
varovanje kmetijskih zemljišč ter gozdov.

Naravne dobrine in krajinske vrednote prostora je po-
trebno varovati pred razvrednotenjem, že zgrajene danosti
pa vključiti v naravno okolje in obvladati morebitne konflik-
te, ki jih le-te povzročajo.

Nove posege v prostor bomo načrtovali in usmerjali
tako, da bodo v največji možni meri ohranjena krajinska
razmerja v prostoru ter upoštevani zmogljivost okolja in
prirodna primernost. Predlagane rešitve za nove posege v
prostor ne bodo le tehnične oziroma ekonomske, temveč
bodo vključevale tudi elemente za kvalitativno izboljšanje
grajenih in prirodnih prostorskih struktur.

3. ZASNOVE RAZVOJA DEJAVNOSTI V PROSTORU –
ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI IN NAMENSKA RABA

PROSTORA

Zasnove razvoja in organizacije dejavnosti v prostoru
ter rabe prostora temeljijo na ciljih in usmeritvah urejanja
prostora v občini ter upoštevajo sedanjo rabo in prostorske
omejitve, primernost prostora za posamezne dejavnosti, po-
trebe poselitve in nanjo vezanih infrastrukturnih omrežij ter
potrebe po zmanjšanju obstoječih konfliktnih situacij med
različnimi dejavnostmi ter rabami prostora.

Zasnova namenske rabe prostora je prikazana na karti
št. 1 “Zasnova rabe prostora”.

3.1. KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

Osnovna dolgoročna usmeritev na področju kmetijstva
je ohranjanje najboljših kmetijskih zemljišč in izboljšanje
proizvodne sposobnosti slabših kmetijskih zemljišč z ustrez-
nimi agrotehničnimi ukrepi. Razvoj kmetijstva bo temeljil
na primerni intenzivnosti izkoriščanja razpoložljivega kme-
tijskega prostora. Pri rajonizaciji kmetijskih kultur bodo upo-
števani agropedološki in klimatski pogoji.

Kmetijska zemljišča na 2.002,74 hektarjih 1. območja
so trajno namenjena za proizvodnjo hrane. 1.239 hektarjev
2. območja kmetijskih zemljišč je prav tako prvenstveno
namenjenih kmetijski proizvodnji.

Namembnost kmetijskih zemljišč 1. območja bo mo-
goče spremeniti le izjemoma v skladu z zakonom o kmetij-
skih zemljiščih ali v skladu s širšim javnim interesom,
ugotovljenim v dolgoročnem planu občine in sestavinah
prostorskega plana republike. Kmetijskim zemljiščem 2.
območja se bo raba za druge namene spreminjala le v
skladu z določili plana in ustreznega izvedbenega akta.
Zemljišča, ki jim bo namembnost spremenjena samo za
določen čas (odlagališče odpadkov, gramoznica ipd.), mo-
ra začasni uporabnik tega prostora po izkoriščanju usposo-
biti pretežno v primarno rabo.

Za nadomestitev kmetijskih zemljišč, ki bodo zaradi
posegov nanje trajno izgubljena za kmetijsko proizvodnjo,
bo potrebno urediti in intenzivirati slabše produktivna kme-
tijska zemljišča tako, da bo zagotovljena enakovredna nado-
mestitev izgubljenega kmetijskega potenciala.

Usposabljanje oziroma urejanje kmetijskih zemljišč se
bo izvajalo v ravninskih predelih in v gričevnatem svetu v
skladu s planom urejanja kmetijskih zemljišč. Z agrarnimi
ukrepi bomo pripomogli k zagotovitvi pogojev za večanje
kmetijskih proizvodnih enot.

V planu urejanja kmetijskih zemljišč v Republiki Slo-
veniji za obdobje 1991–1995 Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano ter na podlagi dopolnitve tega plana, ki
ga je izdelal Kmetijski zavod Maribor v l. 1997 je na območ-
ju Občine Kungota planirano:

– osuševanje na 123 ha kmetijskih površin na lokacijah
Zg. Kungota in Svečina;

– namakanje na 53 ha kmetijskih površin na lokaciji
Ogrizkovo;

– agromelioracije na 233 ha na lokacijah Zg. Kungota
in Svečina;

– agromelioracije – trajni nasadi na skupno 771 ha na
večjem številu lokacij.

V zvezi z zasnovo in izvajanjem agrarnih operacij bo
potrebno posebno skrb posvetiti rekultivaciji opuščenih vi-
nogradov.

Iz nacionalnega programa namakanja je razvidno, da je
na območju Občine Kungota predvideno poleg tega še
32,30 ha drugih namakalnih površin na območju Svečine,
Špičnika in Slatinskega dola.

Območja osuševanja in namakanja iz plana urejanja
kmetijskih zemljišč za obdobje 1991–1995 so prikazane na
karti št. 3 z naslovom “Zasnova vodnogospodarskih ureditev
in agrarnih operacij”.

Pred izdelavo projektne dokumentacije za zgoraj nave-
dene agrarne operacije morajo biti ustrezno upoštevane ome-
jitve, ki jih za izvedbo agrarnih operacij postavljajo morebit-
ni sočasni oziroma drugi uporabniki prostora, na katerem so
agrarne operacije predvidene (varstvo naravne in kulturne
dediščine, novogradnja in rekonstrukcija cest, regulacije vo-
dotokov ipd). Agrarne operacije je potrebno zasnovati in
izvesti celovito in sonaravno, ne pa zgolj v minimalnem
tehničnem obsegu.

Kmetijski prostor ni le proizvodni prostor za pridobi-
vanje hrane, temveč tudi naselitveni, rekreacijski in okolje-
varstveni prostor, ki poleg tega mnogo prispeva k videzu
kulturne krajine. Kot takega ga je potrebno upoštevati pri
vsakem posegu v prostor in zlasti skrbeti za čim manjšo
okrnjenje njegove naravne prvobitnosti. Posamezna območ-
ja kmetijskega prostora bodo namenjena sočasni rabi prosto-
ra s strani dveh ali več dejavnosti (poleg kmetijstva npr. še
rekreacija in turizem), pri čemer se te dejavnosti ne smejo
izključevati oziroma ovirati druga drugo.

Kmetijska zemljišča so prikazana na karti št. 1 “Zasno-
va rabe prostora”.

Urejanje kmetijskih zemljišč je prikazano na kartah
plana urejanja kmetijskih zemljišč v Republiki Sloveniji za
obdobje 1991–1995 na območju bivše Občine Pesnica za
območje nove Občine Kungota ter dopolnitvah tega plana iz
l. 1997, ki ga je izdelal Kmetiujski zavod Maribor in je
sestavni del dolgoročnega prostorskega plana Občine Kun-
gota.

3.2. GOZDOVI

Pri gospodarjenju z gozdovi bo pomembno uresničeva-
nje naslednjih temeljnih razvojnih ciljev:

– zmanjšanje obsega posegov v gozdove in prilagodi-
tev obsega sečnje reproduktivni sposobnosti gozda ter stanju
njegove obolelosti (poseganje v gozdove le, ko bo to neob-
hodno potrebno za izgradnjo infrastrukturnih in drugih ob-
jektov);

– krepitev okoljetvornih, kulturno pogojenih in pro-
izvodnih funkcij gozda ter zagotavljanje skladnega razmerja
med njimi preko sonaravnega gospodarjenja z gozdom;

– zagotovitev ohranitve funkcij gozdov ne glede na
njihovo lastništvo;
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– ohranjanje trajnosti gozdov ter njihove mnogonamen-
ske (ekološke, socialne, proizvodne) funkcije in v tem sklo-
pu razreševanje problema umiranja gozdov zaradi onesnaže-
vanja okolja.

Območje občine je v celoti del mariborskega gozdno-
gospodarskega območja. Po planu je v Občini Kungota skup-
no 1.323,52 ha gozdnih površin. Po gozdnogospodarskem
načrtu za obdobje 1991–2000 imajo vsi gozdovi v občini
lesnoproizvodni pomen, varovalnih gozdov in gozdov s po-
sebnim pomenom v občini ni.

Pri gospodarjenju z gozdovi bomo zlasti skrbeli za
odpravljanje problemov, ki izhajajo iz razdrobljene lastniške
strukture gozdov v občini.

Umiranje gozdov v občini zaenkrat ni problematično.
Zaradi onesnaženosti zraka je zelo poškodovanih 1,6% goz-
dov, nepoškodovanih pa je 76,7% gozdov. Prizadetost goz-
dov zaradi onesnaženega zraka se bo zmanjšala le z ukrepi
za sanacijo onesnaženosti zraka v Sloveniji (in Evropi). Ško-
do na drevesih zaradi divjadi bomo zmanjšali z ukrepi kot so
ureditev pašnih površin za rastlinojedo divjad, tvorba mirnih
con ipd. Skrbeli bomo za obnovo gozdov.

Površine, ki jih pokrivajo gozdovi, so prikazane na
karti št. 1 “Zasnova rabe prostora”.

3.3. VODNI VIRI IN VODNOGOSPODARSKE
UREDITVE

3.3.1. Vodni viri

Občina v celoti spada v vododeficitarno območje, več-
jih virov pitne vode tu ni (obstajajo le vodnjaki in izviri z
majhno izdatnostjo), zato je občina v celoti vezana na vodne
vire v sosednji Občini Maribor.

Za zagotovitev dodatnih količin pitne vode bomo sode-
lovali pri raziskovalnih delih na Selniški dobravi (v Občini
Ruše), in pri nadaljevanju raziskovalnih del na Dravskem
polju ter Limbuški dobravi (v Občini Maribor). Vse nove,
predvidene in potencialne vodne vire bomo normativno za-
varovali in na njih po potrebi izvedli sanacijske ukrepe.

Zasnova vodnih virov je prikazana na karti št. 2 “Za-
snova vodnih virov in oskrbe z vodo”.

3.3.2. Vodnogospodarske ureditve

Urejanje vodotokov je potrebno za preventivno varo-
vanje naselij in komunikacij pred poplavami, odvodnjo za
potrebe hidromelioracij, za uravnavo vodnega režima in od-
pravljanje posledic erozije ter hudourniškega delovanja. Vod-
nogospodarsko planiranje bo usklajevalo vodnogospodarske
ter sočasne poselitvene, prometne, gozdnogospodarske, kra-
jinske in kmetijske rešitve v zvezi z urejanjem prostora.

Načrtovana je ureditev na odseku nižinskega vodotoka
Pesnica (od Gradiške gorvodno do Jurija). Načrtovano je
tudi urejanje drugih vodotokov na območju občine v skladu
s strokovno presojo in potrebami upravljalcev vodotoka ozi-
roma uporabnikov prostora ob njem. Za potrebe namakanja
kmetijskih zemljišč bo v skladu z nacionalnim programom
namakanja kmetijskih zemljišč izvedena izgradnja več manj-
ših namakalnih sistemov, temelječih na manjših vodnih aku-
mulacijah.

Zasnova vodnogospodarskih ureditev je prikazana na
karti št. 3 “Zasnova vodnogospodarskih ureditev in agrarnih
operacij”.

3.4. RUDNINE

Na območju Občine Kungota sta nahajališči peščenja-
ka in apnenca, katerih eksploatacijo načrtuje občina v pri-
hodnjem obdobju.

Za morebitno odprtje novih gramoznic bo potrebno
izdelati strokovno dokumentacijo vključno z bilancami po-
treb po gramozu in s celovitimi presojami vplivov tovrstnih
posegov na okolje.

3.5. NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA

Območja vrednejše naravne in kulturne dediščine po-
krivajo precejšen del občine in predstavljajo pomembno pro-
storsko kvaliteto. Zato bo njihovo ohranjanje, izboljšanje
stanja in predstavitev eno od izhodišč za usmerjanje prostor-
skega razvoja drugih dejavnosti.

Zasnovo varovanja in ohranjanja najkvalitetnejše na-
ravne in kulturne dediščine izvajamo z odloki o zavarovanju
naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov. Zaščita z
odloki predstavlja enega od kriterijev za združevanje in po-
rabo sredstev za sanacijo poškodovane dediščine. Območja
naravne in kulturne dediščine, ki niso zavarovana z odloki,
varujemo z opredelitvami v planu, to je z njihovo primerno
rabo ter z merili in pogoji za poseganje v prostor.

Območja naravne dediščine, ki so ogrožena zaradi ne-
primerne rabe, nelegalne pozidave in posledic vseh vrst one-
snaževanja, bomo v prostorskih izvedbenih aktih obravna-
vali kot območja sanacij s podrobnejšimi ukrepi za
izboljšanje stanja. Z občinskim odlokom bomo normativno
zavarovali naravne znamenitosti na območju občine (narav-
ni spomeniki Plački vrh in Svečinski hrib).

Namen varovanja območij kulturne dediščine, še pose-
bej kulturnih in zgodovinskih spomenikov, je izboljšanje
stanja in ohranjanje spomenikov, njihovo redno vzdrževanje
in dostopnost. Zavarovali jih bomo z odlokom o razglasitvi
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine,
varstvena določila odloka pa upoštevali pri izdelavi prostor-
skih dokumentov. Za območja naselbinskih spomenikov bo-
mo izdelali načrte prenove ali pa jih ustrezno vključili v
prostorsko načrtovanje širšega območja naselij. S proračun-
skimi viri, sredstvi imetnikov spomenikov ter drugimi viri
bomo postopno sanirali in prezentirali najpomembnejšo kul-
turno dediščino.

Območja in usmeritve varstva naravne in kulturne de-
diščine so prikazana na karti št. 4 “Zasnova varstva naravne
in kulturne dediščine”.

3.6. OBMOČJA ZA REKREACIJO V NARAVNEM
OKOLJU

Za potrebe rekreacije bomo urejali zelene površine zno-
traj oziroma ob naseljih ter rekreacijo navezovali na območ-
ja s turistično funkcijo (izletniški, kmečki, lovski turizem).
Pri tem bodo posebej upoštevane dostopnost, naravne zna-
menitosti, kulturni in zgodovinski spomeniki ter krajinske
kvalitete prostora. Rekreacijska območja bomo urejali na
način, ki ne bo rušil naravnega ravnovesja v krajini in bo
predstavljal primerno povezavo z ostalimi rabami prostora.

Turizmu in rekreaciji bodo v večji meri namenjena
območja v širši okolici Svečine in Jurija. Navezana bodo na
predvideno vinsko cesto in izletniške poti ter mrežo turistič-
nih kmetij in vinotočev. Manjše rekreacijske površine bodo
urejene kot nogometna, teniška, šolska ipd. igrišča v okviru
že poseljenih površin.

Poleg vinske ceste načrtuje občina še sadne poti, pot po
vinskih kleteh, pohodniške poti in gozdno učno pot.
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3.7. SANACIJA NARAVNIH VIROV

Stopnja onesnaženosti naravnih virov na območju
Občine Kungota določa naslednje skupne cilje:

– preprečevati nevarnosti in nova žarišča onesnaževa-
nja ter pri različnih dejavnostih zmanjšati tveganje za poš-
kodbo okolja,

– ohranjati kakovost še neonesnaženih ali zmerno one-
snaženih območij,

– varno in gospodarno ravnati z odpadki in sanirati
nelegalna odlagališča,

– zmanjšati hrup in onesnaženost tal.
Za uresničitev navedenih ciljev bodo pomembne za-

konska podpora, večja ekološka osveščenost, ustrezno raz-
meščanje dejavnosti v prostoru, podprto s celovitimi preso-
jami vplivov novih posegov na okolje, in upoštevanje načela
“povzročitelj plača”.

V občini je zrak minimalno onesnažen: v naseljih II.
stopnje in v odprtem prostoru I. stopnje onesnaženosti. S
primernimi ukrepi bomo preprečevali poslabšanje stanja na
področju onesnaženosti zraka. Ob načrtovanju rekonstrukcij
in novogradenj prometnega omrežja bomo presodili tudi vpli-
ve teh posegov na zrak in izvedli ukrepe za omilitev teh
vplivov.

Onesnaženost vode reke Pesnice uvršča to reko v II.
kakovostni razred vode (onesnaženost pod sprejemljivo me-
jo). Za potrebe varstva vodotokov in virov pitne vode v
občini bo potrebno:

– graditi kanalizacijo in čistilne naprave,
– preiti na način kmetovanja, ki upošteva rabo ekolo-

ško primernejših gnojil in zaščitnih sredstev,
– zmanjšati tveganje z ustrezno izvedbo gospodarskih

in drugih objektov ter transportnih poti,
– vzpostaviti kataster posebnih odpadkov in nevarnih

snovi,
– izvesti druge ukrepe, ki izhajajo iz izdelanega kata-

stra onesnaževalcev vod v občini (recikliranje vode, uporab-
ljene v proizvodnji, ločevanje sistemov tehnološke in sani-
tarne vode).

Ravnanje z odpadki bo obsegalo dokončanje uvedbe
sistema ločenega zbiranja odpadkov in ureditve rednega od-
voza odpadkov na celotnem območju občine, nadalje vrača-
nje koristnih odpadkov v reprodukcijski krog in kompostira-
nje biološko razgradljivih odpadkov. V okviru
medobčinskega projekta bomo sodelovali pri nadaljevanju
aktivnosti za določitev lokacije regijskega centra za ravna-
nje s komunalnimi odpadki in njegovo izgradnjo. Nelegalna
odlagališča odpadkov v občini bodo evidentirana in sanira-
na, nastajanje novih pa bo preprečeno z inšpekcijskim nad-
zorom. Za tiste posebne odpadke, ki jih kungoška podjetja
ne bodo odlagala na odlagališču v Metavi v Občini Maribor,
bomo opredelili celovit način ravnanja.

Hrupnost bomo preprečevali in postopno zmanjševali z
upoštevanjem meril v zvezi s hrupnostjo in protihrupnih
ukrepov v vseh fazah prostorskega planiranja in urbanistič-
nega načrtovanja, nadalje zlasti pri prometnih ureditvah, pri
projektiranju, izboru gradbenih materialov in izvedbi objek-
tov. Kataster hrupa bo poleg republiških in občinskih pred-
pisov o varstvu pred hrupom uporabljen kot osnova pri do-
ločanju stopnje varstva pred hrupom oziroma protihrupnih
ukrepov za stanovanjska, centralna, proizvodna in druga
območja ter za načrtovanje in izvedbo prometnic.

Za ugotavljanje in zmanjševanje onesnaženosti tal bo
potrebno vzpostaviti sistem meritev, preprečevati nevarne
emisije in izvajati nadzor nad rabo kemičnih snovi v kme-
tijstvu.

Na karti št. 5 je prikazana “Zasnova sanacij in rudnin”.

3.8. POSELITEV

Zasnova poselitve teži k ohranjanju obstoječe poselje-
nosti ter usmerjanju gradnje predvsem v občinsko središče
in v ureditvena območja lokalnih središč. V teh naseljih
bomo zagotovili stavbna zemljišča in ustrezno komunalno
opremo ter spodbujali lociranje oskrbnih in storitvenih de-
javnosti, ki bodo služile tudi širšemu zaledju.

Pri razvoju poselitve bo med drugim upoštevano nače-
lo optimalne izrabe že zgrajenih kapacitet energetske in ko-
munalne infrastrukture, zato bomo novogradnje usmerjali na
še prosta zemljišča v naseljih, širitve naselij pa izvajali v
največji možni meri na območja neintenzivne kmetijske ra-
be v skladu s strokovno utemeljenimi potrebami.

Ker je pretežni del občine demografsko ogrožen, bomo
zaradi potrebe po ohranitvi prebivalstva omogočali gradnjo
v zaselkih, že načeta in pretežno komunalno opremljena
območja pa v večji meri namenjali tvorbi novih ureditveni
območij za poselitev.

Ohranjali bomo razpršeno poselitev, ki omogoča izra-
bo prirodnih danosti za kmetijstvo, gozdarstvo in spremlja-
joče dejavnosti, z novogradnjami pa ne bomo spreminjali
značilnega pokrajinskega vzorca. V urejanje podeželja bodo
s primerno namembnostjo vključeni kulturni in zgodovinski
spomeniki ter naravne znamenitosti.

S podrobnejšimi dokumenti, ki bodo sledili prostorske-
mu planu, bomo določili pogoje in merila za posege v pro-
stor v ureditvenih območjih naselij in za ves ostali prostor,
kjer bo dan poseben poudarek razvojnim prostorskim mož-
nostim kmetij in gradnji na 2. območju kmetijskih zemljišč.

3.8.1. Funkcije naselij v omrežju naselij
Omrežje naselij v občini izhaja iz osnovnega koncepta

sistema poselitve, ki predvideva policentrični razvoj urbanih
središč in približno enakomeren komunalni razvoj na celot-
nem območju občine.

Naselje Zg. Kungota je opredeljeno kot središče občin-
skega pomena. Svojo tovrstno vlogo bo okrepilo z izpopol-
njevanjem in širjenjem vseh potrebnih dejavnosti.

Pomembnejše lokalno središče v občini je Svečina.
Status lokalnega središča imajo naselja Spodnja Kun-

gota, Morski jarek, Gradiška in Jurij. Ta naselja imajo neka-
tere osnovne oskrbne in storitvene dejavnosti za potrebe
lokalnega prebivalstva.

V naseljih, kjer današnji obseg oskrbnih in storitvenih
dejavnosti ne dosega potrebnega nivoja glede na plansko
funkcijo naselja v omrežju naselij, bomo z ustrezno politiko
opremljanja stavbnih zemljišč ter drugimi lokacijskimi mož-
nostmi spodbujali dopolnitev teh dejavnosti.

V ostalih naseljih ne bomo vzpodbujali razvoja oskrb-
nih, storitvenih in proizvodnih dejavnosti, ki bi presegale
zgolj lokalni nivo, in sicer z namenom, da se ohrani značil-
nost podeželskih krajev.

Omrežje centralnih naselij, njihova vloga v tem omrež-
ju in velikost je prikazana na karti št. 6 “Zasnova poselitve
in funkcij naselij”. Podatek v tej karti o velikosti oziroma
številu prebivalcev v posameznem naselju se nanaša na ure-
ditveno območje tega naselja in predstavlja ocenjeno modi-
fikacijo podatka o številu prebivalcev v naselju kot statistič-
ni kategoriji (naselje po registru območij teritorialnih enot).

3.8.2. Ureditvena območja naselij

Ureditvena območja naselij so prostorske enote, kamor v
skladu z zasnovo policentrične poselitve usmerjamo stano-
vanjsko in drugo gradnjo. Namen prostorskega zaokroževanja
naselij je v prvi vrsti omogočanje optimalnih komunalnih in
infrastrukturnih ureditev, ustvarjanje ustreznega oskrbnega si-
stema in ohranjanje najboljših kmetijskih zemljišč.
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Na območju Občine Kungota imajo ureditveno območ-
je naslednja naselja: Zg. Kungota, Svečina, Spodnja Kungo-
ta, Morski jarek, Jurij in Gradiška. Med t. i. druga ureditve-
na območja sodijo območje mejnega prehoda Jurij, območje
počitniških hiš, proizvodna območja in nekateri zaselki, ki
jim namenjamo pomembnejšo poselitveno funkcijo.

Stavbna zemljišča znotraj ureditvenih območij naselij
in drugih ureditvenih območij so vsa zemljišča razen:

– zelenih površin (z izjemo tistih, ki so po zakonu zazi-
dana stavbna zemljišča in so objekti na njih zgrajeni s po-
trebnimi dovoljenji),

– površin, ki po zakonu niso stavbna zemljišča (vodne
površine).

Stavbna zemljišča izven naselij in drugih ureditvenih
območij so območja kompleksne graditve (infrastrukturni
objekti in naprave) in zemljišča razpršene gradnje. Skupna
površina stavbnih zemljišč znotraj ureditvenih območij na-
selij in na območjih razpršene gradnje je po tem planu
304,23 ha.

Stavbna zemljišča so tudi zemljišča, ki v kartografskem
delu plana morebiti niso posebej prikazana, pa hkrati na njih
stojijo objekti, zgrajeni s predpisanimi dovoljenji, in zem-
ljišča, za katera je bila plačana odškodnina za spremembo
namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda, odmerjena na
podlagi izdelane lokacijske dokumentacije.

Zemljišča izven ureditvenih območij, na katerih so zgra-
jeni objekti brez potrebnih dovoljenj, pa jih ta plan oprede-
ljuje kot stavbna zemljišča, formalno nimajo takega statusa.
Taka zemljišča pa lahko dobijo status stavbnega zemljišča,
če se na podlagi preučitve posameznega nedovoljeno zgraje-
nega posega ugotovi, da je le-ta v skladu z določili tega
plana in veljavnega prostorskega izvedbenega akta.

Stavbna zemljišča na območju naselij bomo za potrebe
gospodarstva, stanovanjske in druge gradnje v skladu z na-
čelom vnaprejšnega zagotavljanja ponudbe takih zemljišč
pravočasno in ustrezno urejali.

3.9. PROMETNO OMREŽJE

Osnovni cilj razvoja prometa v občini je izgrajevanje
optimalne strukture prometnega omrežja in čim boljša vklju-
čenost v državni prometni sistem ter povezovanje le-tega z
mednarodnim prometnim sistemom. Razvoj prometa in pro-
metnega omrežja bo usmerjen v raznovrstnost in multifunk-
cionalnost.

Na področju cestnega prometa bomo aktivnosti usmer-
jali v izboljšanje prepustnosti posameznih cestnih smeri in
izboljšanje kvalitete cestnega omrežja. Z urejanjem državne-
ga omrežja cestnih povezav na območju občine in drugih
(lokalnih) cest bomo prvenstveno zagotavljali kvalitetnejše
povezave med pomembnejšim in drugimi naselji v skladu z
zasnovo omrežja centralnih naselij. Skrbeli bomo, da bodo
odročnejši kraji na zadovoljiv način povezani z urbanimi in
zaposlitvenimi središči. Reševali bomo problematiko parki-
rišč, razvijali javni potniški promet in urejali kolesarske
steze, poti ter površine za pešce, višinsko ločene od vozišča.

Strategija razvoja cestnega omrežja v občini vključuje
v prvi vrsti:

– ureditev navezave Občine Kungota na regionalno sre-
dišče Maribor preko cestne smeri Kungota–Kamnica,

– vzpostavitev kontinuirane cestne povezave ob držav-
ni meji,

– preusmeritev prometa na obvozne povezave v nase-
ljih Jurij ob Pesnici in Zg. Kungota.

Na obstoječi regionalni cesti R 359 Počehova–Zg. Kun-
gota – Jurij in R 359 A Zgornja Kungota–Plač bo izvedena
rekonstrukcija v smislu razširitve cestišča in ureditve posa-
meznih krivin ter zlasti asfaltiranje odseka od Podigraca do

Plača oziroma državne meje z Avstrijo. Hkrati bomo pričeli
z aktivnostmi za sočasno izgradnjo potrebnih obvoznih po-
vezav na navedenih regionalnih cestah.

Izvedli bomo aktivnosti za formiranje ceste, ki bi kon-
tinuirano vodila ob državni meji in omogočala večjo pro-
metno (in s tem tudi turistično) dostopnost manj razvitih in
demografsko ogroženih krajev v občini (izdelava strokovne
dokumentacije z določitvijo potrebnih rekonstrukcij obsto-
ječih obmejnih cest in novogradenj na posameznih manjka-
jočih odsekih (npr. na odsekih Kresnica–Ciringa in Špičnik–
Jurij).

Lokalno cestno omrežje v občini bo vzdrževano in po-
sodabljano, pri čemer bo skrb posvečena zlasti asfaltiranju
cest, ki še nimajo protiprašnega cestišča, in razširitvi ozkih
delov cestišč. Enako velja za ostale krajevne in nekategori-
zirane ceste. Večja posodobitvena dela bodo izvedena na
odseku lokalne ceste na relaciji Kamnica–Rošpoh–Sp. Kun-
gota (variantno bo ta cestna povezava speljana od Rošpoha
po novi trasi v smeri proti Zgornji Kungoti).

Za potrebe kolesarskega prometa in kolesarske rekrea-
cije se bomo vključevali v kolesarske povezave v sosednjih
občinah in urejali lokalne poti za kolesarje. Navezali jih
bomo tudi na obstoječi sistem kolesarskih poti v Avstriji.

Zasnova cestnega omrežja je prikazana na istoimenski
karti št. 7.

3.10. ZVEZE

3.10.1. Telekomunikacijsko in poštnoprometno omrežje

Področje zvez bo sledilo sodobnim tehnično tehnološ-
kim in organizacijskim tokovom. PTT zmogljivosti bodo
razširjene in modernizirane.

Na področju telefonskega prometa bo v sklopu izgrad-
nje slovenskega optičnega križa zgrajen optični meddržavni
kabel Avstrija–Šentilj–Maribor ter kot odcep od njega med-
krajevni optični kabel do Zg. Kungote.

Nadzemno kabelsko omrežje na območju občine bo
grajeno v omejenem obsegu, nadzemne telekomunikacijske
linije z golimi vodniki pa bodo v celoti opuščene in odstra-
njene. Razširjeno bo naročniško telefonsko omrežje in sklad-
no s tem povečana zmogljivost telefonskih central s ciljem
zagotovitve ca. 30 telefonskih priključkov na 100 prebival-
cev. Novo telefonsko omrežje bo načrtovano in izvedeno v
skupnih trasah z obstoječim telefonskim omrežjem in s
CATV omrežjem.

Telekomunikacijska podjetja bodo zgradila javno
omrežje za prenos podatkov ter telefonsko in telegrafsko
omrežje z možnostjo povezovanja medsebojno oddaljenih
računalniških enot.

Kot determinanta prostorskega urejanja se s planom
varujejo obstoječi linkovski koridorji.

Zasnova telefonskega in poštno prometnega omrežja je
prikazana na istoimenski karti št. 12.

3.10.2. RTV omrežje

Upravljalec kabelsko razdelilnega sistema (KRS) v na-
selju Zgornja Kungota bo ta sistem širil glede na potrebe
prebivalcev. Glede na tehnične možnosti bo razširjen obseg
razpoložljivih radijskih in televizijskih programov na njih.
Na kabelsko omrežje bodo znotraj območja, ki ga omrežje
pokriva, glede na interes naročnikov priključeni novi objek-
ti. KRS Zgornja Kungota bo razširjen v smeri proti Vajsovi
grabi in Plintovcu, perspektivno pa tudi proti Svečini. Za
potrebe predvajanja lokalnega TV programa bodo v Zgornji
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Kungoti uredili studio, prav tako pa pripravili strokovno
podlago za morebitno vzpostavitev linkovske povezave s
KRS Maribor.

Po potrebi bo v občini vzpostavljena javna ali privatna
lokalna radijska postaja.

3.11. ENERGETSKO OMREŽJE

Energetska preskrba Občine Kungota bo tudi v prihod-
nje temeljila na elektroenergetskem in komplementarnem
(premog, naftni derivati, ostalo) energetskem sistemu. Te
sisteme bomo obravnavali kot celoto in uravnotežili njihov
medsebojno pogojeni razvoj. Posebna pozornost bo posve-
čena ekološkim vidikom uporabe tega ali onega energenta,
racionalizaciji porabe energije (zlasti pri velikih in množič-
nih porabnikih energije) in uvajanju alternativnih virov ener-
gije. Izgradnjo stanovanjskih, gospodarskih in infrastruktur-
nih objektov bomo spremljali s hkratno izgradnjo
energetskega omrežja.

3.11.1. Elektroenergetsko omrežje

Razvoj elektroenergetskega omrežja na območju obči-
ne bo usmerjen v dograjevanje in obnavljanje obstoječih
kapacitet. Poskrbljeno bo za večjo razvejanost električnega
omrežja in zagotavljanje enakih napetostnih razmer na ce-
lotnem območju občine.

Zgrajene bodo nove transformatorske postaje 20/0,4 kV
s pripadajočimi visokonapetostnimi vodi in nove daljnovod-
ne ter kablovodne povezave med obstoječimi TP 20/0,4 kV.
S tem bo med drugim zagotovljena boljša oskrba z električ-
no energijo v nekaterih obmejnih in redkeje poseljenih pre-
delih

Elektroenergetsko omrežje je prikazano na karti št. 8
“Zasnova elektroenergetskega omrežja”.

3.11.2. Plinovodno omrežje

V Občini Kungota zaenkrat zaradi premajhne ekonom-
ske upravičenosti ni predvidena izgradnja omrežja za ze-
meljski plin. Možna pa je izgradnja sistemov za individual-
no ogrevanje na utekočinjeni naftni plin preko vgrajenega
hišnega kontejnerja (za posamično zgradbo ali več teh).

3.11.3. Daljinsko ogrevanje

V Občini Kungota ni sistemov daljinske preskrbe s
toplotno energijo.

3.12. OSKRBA Z VODO IN RAVNANJE
Z ODPLAKAMI

3.12.1. Oskrba z vodo

Na področju vodooskrbe, ki je eno od problemsko naj-
bolj perečih v občini, je osnovna usmeritev zagotavljanje
zadostnih količin kakovostne pitne in tehnološke vode na
celotnem območju občine. Območja, kjer vodooskrba ni ure-
jena, in naselja, v katerih je predviden intenzivnejši razvoj,
bomo prednostno opremljali z novim vodovodnim omrež-
jem.

Strategija razvoja oskrbe z vodo je zastavljena v na-
slednjih smereh:

– zmajšati visoke izgube v vodovodnem sistemu (z re-
konstrukcijo in zamenjavo nekvalitetnih delov omrežja),

– sodelovati pri izgradnji novih črpalnih in vodohran-
benih kapacitet za napajanje sistema Mariborskega vodovo-
da (t.j. sodelovati pri izvajanju programa optimalne izrabe
vodooskrbnega sistema in programa zagotavljanja vodnih
virov za sistem mariborskega vodovoda),

– sodelovati pri izvajanju aktivnosti za izrabo poten-
cialnih vodnih virov (podtalnica na Selniški dobravi v Občini
Ruše, pohorski potoki, čiščenje in predelava vode reke Dra-
ve) in za regijsko povezovanje vodovodnih sistemov v po-
dravskih občinah.

Poleg naštetega bo Občina Kungota sodelovala pri iz-
vajanju programa širitve vodookrbnega sistema Mariborske-
ga vodovoda (in v okviru tega pri izvajanju programa oskrbe
manj razvitih, vododeficitarnih in demografsko ogroženih
območij). Vključila se bo tudi v izdelavo in spremljanje
izvajanja dolgoročnega razvojnega programa vodooskrbe
(opredelitev vodnih virov za srednjeročno in dolgoročno
obdobje ob upoštevanju demografskih in urbanističnih izho-
dišč).

Izgradnja novih cevovodov, distribucijskega omrežja,
vodohranov, prečrpalnic in razbremenilnikov bo potekala
predvsem na vodovodno deficitarnih predelih občine in
skladno z novo stanovanjsko, infrastrukturno in gospodar-
sko gradnjo (ter v soodvisnosti od povečanja razpoložljivih
črpalnih kapacitet v sosednjih občinah).

Rekonstruirati bo potrebno nekatere lokalno zgrajene
vodovode (Jurij). Izvedli bomo nujno potrebne ukrepe zlasti
za zmanjšanje izgub vode iz omrežja (zamenjava dotrajanih
vodov in priključkov), nadalje za varčevanje s pitno vodo,
za vzdrževanje hidrantne mreže za potrebe požarne varnosti
in za modernizacijo vodovodnega sistema.

Usmeritev za podjetja je zmanjšanje uporabe pitne vo-
de za tehnološke namene, uporaba lastnih vodnih virov in
manj kvalitetnih vod za tehnološke namene ter čiščenje in
recikliranje uporabljene vode.

Izgradnja vodovodnih objektov, vodov in naprav, ki
niso opredeljeni v tem planskem dokumentu, je predmet
sektorskega plana za področje oskrbe z vodo.

Obstoječe in predvideno vodovodno omrežje je prika-
zano na karti št. 2 “Zasnova vodnih virov in oskrbe z vodo”.

3.12.2. Ravnanje z odplakami

Osnovne naloge na tem področju bodo odvodnja in
čiščenje odpadnih voda zaradi zaščite okolja (zlasti povr-
šinskih vodotokov in podtalnice) in zagotovitev komunal-
nega standarda ter sanitarno higienske varnosti občanov.
Prioritetna bo izgradnja kanalizacije na že urbaniziranih
območjih.

Zastavljeni cilji tega komunalnega področja so:
– zaokrožitev kanalizacijskih omrežij z dogradnjo pri-

marnih zbiralnikov, čiščenjem odpadnih voda v čistilnih na-
pravah in povezavo le-teh z zmogljivimi odvodniki (odpra-
va zaostanka pri gradnji primarnih zbiralnikov in čistilnih
naprav),

– kanaliziranje že urbaniziranih in kanalizacijsko defi-
citarnih predelov v večjih naseljih in gradnja sistemov lokal-
nih kanalizacijskih vej na podeželskem prostoru,

– spremljanje izgradnje novih stanovanjskih, gospodar-
skih in infrastrukturnih objektov z izgradnjo kanalizacijske-
ga omrežja,

– odvodnja odpadnih voda industrijskih in drugih one-
snaževalcev z javnim kanalizacijskim sistemom le pod po-
gojem, da le-ti izvedejo predčiščenje svojih odpadnih voda.

Zlasti za zaščito voda reke Pesnice je potrebno urediti
odvajanje in čiščenje odpadnih voda na skupnih čistilnih
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napravah v naseljih Zgornja Kungota in Svečina. V teh na-
seljih bo potekala (nadaljnja) gradnja primarnih in sekundar-
nih zbiralnikov. Čistilne naprave bodo po potrebi zgrajene
še v drugih naseljih in večjih podjetjih. V ta namen so zlasti
za podeželski prostor primerne majhne čistilne naprave v
obliki tipskih izvedb bioloških čistilnih naprav, nadalje sani-
tarna močvirja in tudi postaja za prevzem in obdelavo mu-
ljev iz greznic in iz mehanskih čistilnih naprav (taka postaja
bi bila v sklopu ene od večjih čistilnih naprav in bi služila
širšemu zbirnemu področju).

Na karti št. 10 “Zasnova ravnanja z odplakami” je
opredeljeno omrežje sedanjih in predvidenih primarnih zbi-
ralnikov in čistilnih naprav.

4. OPREDELITVE ZA URESNIČEVANJE
PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA

IN SREDNJEROČNEGA PLANA OBČINE

Na vseh področjih urejanja prostora bomo sprejemali
takšne ukrepe, ki bodo vodili k uresničevanju zastavljenih
ciljev glede urejanja prostora. Merila, načela in pogoje za
urejanje posameznih območij bomo natančneje določili v
posameznih prostorskih izvedbenih aktih. Za ureditveno ob-
močje naselja Zgornja Kungota so ta merila, načela in pogoji
določeni v urbanistični zasnovi, ki je osnova za izdelavo
prostorskih izvedbenih aktov za posamezna območja v tem
naselju.

4.1. USMERITVE GLEDE NAČINOV UREJANJA
PROSTORA S PROSTORSKIMI IZVEDBENIMI

AKTI (PIA)

Akti za urejanje prostora, prikazani v karti št. 11 “Za-
snova načinov urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti”,
bodo omogočali racionalno izrabo prostora in učinkovito
realizacijo investicijskih pobud. V njih bo podrobneje dolo-
čeno, na kakšen način naj bodo izvedeni predvideni posegi v
prostor.

Središča naselij in območja prenove ter dopolnilnih
gradenj se bodo urejala z ureditvenimi načrti. Za nenačeta
območja kompleksne graditve bodo izdelani zazidalni načr-
ti. Za občinsko središče Zg. Kungota so podrobnejši prikazi
načina urejanja podani v urbanistični zasnovi za to naselje.
Ostala naselja bomo urejali s prostorskimi ureditvenimi po-
goji. Pomembnejše posege na področju infrastrukture bomo
urejali z lokacijskimi načrti. Za preostali del občine bodo
izdelani novi prostorski ureditveni pogoji, ki bodo nadome-
stili dosedaj veljavni in že zastareli urbanistični red. Za
zahtevnejše posege na območjih, ki jih urejamo s prostorski-
mi ureditvenimi pogoji, bodo pripravljene ustrezne strokov-
ne podlage. Kjer bo mogoče, bo pri izdelavi novih prostor-
skih izvedbeni aktov upoštevana že izdelana urbanistična
dokumentacija iz preteklih let.

4.2. MERILA ZA UGOTAVLJANJE ODSTOPANJ
OD SPREJETEGA DOLGOROČNEGA

IN SREDNJEROČNEGA PLANA, KI NAREKUJEJO
SPREMEMBO PLANA

Dolgoročni in srednjeročni plan občine bo spremenjen
v primerih, ko bomo na podlagi javno utemeljene potrebe
odstopali od sprejetih obveznih izhodišč, naštetih v poglavju

5. Vse druge spremembe bodo utemeljene s programskimi
zasnovami, prostorskimi izvedbenimi akti in sektorskimi raz-
vojnimi programi ter projekti.

4.3. PROGRAM DODATNIH RAZISKAV,
ANALIZ IN ŠTUDIJ

Za konkretizacijo planskih zasnov in uresničevanje dol-
goročnega in srednjeročnega plana občine bomo izdelali na-
slednje raziskave in analize:

– izdelava strokovne podlage za opredelitev območij
za pridobivanje gramoza v občini,

– izdelava katastra odpadkov in ažuriranje katastra po-
sebnih odpadkov,

– izdelava katastra nelegalnih odlagališč odpadkov in
gramoznic,

– izdelava katastra cistern nevarnih in lahkovnetljivih
snovi,

– izdelava katastra hrupa,
– izdelava strokovnih podlag za območja za turizem in

rekreacijo,
– izdelava programa razširitve cestišč na nekaterih od-

sekih lokalnega cestnega omrežja v občini,
– proučitev potreb in prostorskih možnosti lociranja

bencinskih črpalk na območju občine,
– izdelava strokovne študije o možnostih za plinifikaci-

jo naselija Zg. Kungota,
– novelacija urbanistične zasnove naselja Z. Kungota,
– izdelava strokovne podlage za vzpostavitev linkov-

skih povezav med KRS v Zg. Kungoti in KRS v Mariboru.

4.4. NALOGE, KI JIH OBČINA KUNGOTA IZVAJA
SKUPAJ Z DRUGIMI OBČINAMI V ŠIRŠEM

PROSTORU REGIJE ZA SKLADNEJŠI
PROSTORSKI RAZVOJ

Občina Kungota bo skupaj s sosednjimi občinami izva-
jala naloge na naslednjih področjih:

– z Občino Maribor: kmetijstvo (agrarne operacije),
gozdarstvo, vodni viri (Dravsko polje, Drava), oskrba z vo-
do (regijsko vodovodno omrežje), rekreacija v naravnem
okolju, promet (nekatere lokalne ceste), zveze in elektroe-
nergetsko omrežje;

– z občinami v Podravski regiji: vodni viri, oskrba z
vodo (regijsko vodovodno omrežje), sanacija naravnih virov
(regijski center za ravnanje z odpadki) in promet.

5. SESTAVINE PROSTORSKEGA PLANA REPUBLIKE
SLOVENIJE, KI SO OBVEZNO IZHODIŠČE

ZA PRIPRAVO DOLGOROČNEGA
IN SREDNJEROČNEGA PLANA OBČINE KUNGOTA,
TER PROSTORSKE SESTAVINE DOLGOROČNEGA

IN SREDNJEROČNEGA PLANA OBČINE KUNGOTA,
KI SO OBVEZNO IZHODIŠČE ZA PRIPRAVO

SEKTORSKIH PLANOV IN RAZVOJNIH
PROGRAMOV

Obvezna izhodišča so povzeta po prostorskih sestavi-
nah dolgoročnega plana republike. Dodatno so opredeljena
še obvezna izhodišča dolgoročnega in srednjeročnega plana
občine.
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Področje Obvezno izhodišče Dodatno obvezno izhodišče
prostorskih sestavin dolgoročnega in
dolgoročnega plana republike srednjeročnega plana občine Kungota

Kmetijska zemljišča kmetijska zemljišča, trajno

namenjena kmetijski proizvodnji

Vodni viri drugi izvir

Naravna in kulturna zasnova pomembnejših zasnova območij naravnih

dediščina kulturnih spomenikov spomenikov

z odloki zaščitena območja

drugih kulturnih spomenikov

Poselitev središče občinskega pomena

(Zg. Kungota)

pomembnejše lokalno središče

(Svečina)

ureditvena območja naselij

druga ureditvena območja

Cestno omrežje zasnova omrežja regionalnih cest zasnova omrežja lokalnih cest

Ravnanje z odplakami zasnova razmestitve skupnih

čistilnih naprav z zmogljivostjo

pod 100.000 E

zasnova izboljšanja kakovosti

odpadnih voda  v industriji

 6. URBANISTIČNA ZASNOVA

Kot sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Kungota ostane v veljavi v
letu 1988 sprejeta urbanistična zasnova za naselje Zg. Kun-
gota.

Zaradi predvidenih širitev naselja in nekaterih novih
konceptualnih rešitev je predvidena novelacija urbanistične
zasnove.

V primeru, da se konceptualne rešitve v tekstualnem
delu dolgoročnega in srednjeročnega plana občine in v tek-
stualnem delu urbanistične zasnove razhajajo, veljajo kon-
ceptualne rešitve v tekstualnem delu dolgoročnega in sred-
njeročnega plana občine.

7. KARTOGRAFSKI DEL DOLGOROČNEGA
IN SREDNJEROČNEGA PLANA OBČINE

sestavljajo tematske karte, na katerih je grafično pred-
stavljena vsebina tekstualnega dela plana.

Navedbe v tekstualnem delu in grafični prikazi se do-
polnjujejo.

A) Karte v merilu 1:25.000:
1. Zasnova rabe prostora
2. Zasnova vodnih virov in oskrbe z vodo

3. Zasnova vodnogospodarskih ureditev in agrarnih
operacij

4. Zasnova varstva naravne in kulturne dediščine
5. Zasnova sanacij in rudnin
6. Zasnova poselitve in funkcij naselij
7. Zasnova prometnega omrežja
8. Zasnova elektroenergetskega omrežja
9. Zasnova plinovodnega omrežja
10. Zasnova ravnanja z odplakami
11. Zasnova načinov urejanja prostora s prostorskimi

izvedbeni akti
12. Zasnova telefonskega in poštnoprometnega

omrežja
B) Urbanistična zasnova za naselje Zgornja Kungota je

prikazana na kartah v merilu 1:5.000.
V primeru, da so prikazane rešitve na kartah dolgoroč-

nega in srednjeročnega plana občine v merilu 1:25.000 dru-
gačne kot na kartah urbanistične zasnove v merilu 1:5.000,
veljajo prikazi na kartah v merilu 1:25.000.

C) Kartografski del plana v merilu 1:5.000 (kartograf-
ska dokumentacija)

Kartografska dokumentacija je predstavljena na pre-
glednih katastrskih načrtih. Prikazuje opredelitve glede na-
menske rabe površin oziroma zemljišč, ki so pomembna za
dolgoročni razvoj, in sicer:
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– območja kmetijskih zemljišč, ki so temelj proizvod-
nje hrane v Republiki Sloveniji in so trajno namenjena za
kmetijsko proizvodnjo (1. območje kmetijskih zemljišč),

– zemljišča, ki spadajo v 2. območje kmetijskih zem-
ljišč,

– lesnoproizvodni gozdovi,
– ureditvena območja naselij,
– druga ureditvena območja za poselitev,
– stavbna zemljišča razpršene gradnje,
– vsa druga območja, katerih namenska raba oziroma

poseben status je opredeljen v občinskih oziroma republiš-
kih odlokih.

V primeru razhajanj med opredelitvijo meje ureditve-
nega območja naselja v kartah merila 1:5.000 urbanistične
zasnove za naselje Zgornja Kungota ter opredelitvijo v kar-
tah merila 1:5.000 v planu občine veljajo opredelitve v kar-
tah plana občine.

D Kartografski del plana sestavlja tudi plan urejanja
kmetijskih zemljišč v Republiki Sloveniji na območju bivše
Občine Pesnica v obdobju 1991–1995 v merilu 1:5.000 za
območje nove Občine Kungota in dopolnitve tega plana iz
leta 1997, ki jih je izdelal Kmetijski zavod Maribor in so
bile obravnavane v sklopu sprejemanja dolgoročnega plana
Občine Kungota.

3. člen

Del prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročne-
ga plana Občine Kungota je tudi programska zasnova:

1. Programska zasnova za območje proizvodno obrtne
cone v Zgornji Kungoti (MUV, št. 21/88).

4. člen

Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Kungota so na vpogled v prostorih Občine
Kungota.

5. člen

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

Št. 352-1/97
Kungota, dne 23. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota

Anton Škamlec l. r.

MORAVSKE TOPLICE

3480.

Občinski svet občine Moravske Toplice je na podlagi
7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93), 3. člena odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št.
29/96), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št.
25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,
13/93, 66/93 in 35/97) ter 20. člena statuta Občine Morav-
ske Toplice (Uradni list RS, št. 33/95 in 61/96), na seji dne
21. 10. 1997 sprejel

O D L O K
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih

in padavinskih voda

I. SPLOŠNO

1. člen

S tem odlokom se ureja način izvajanja lokalne gospo-
darske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih od-
padnih in padavinskih voda na območju Občine Moravske
Toplice, in sicer se določa organizacijsko in prostorsko
zasnovo opravljanja, vrsto in obseg javnih dobrin ter njiho-
vo prostorsko razporeditev, pogoje za zagotavljanje in upo-
rabo javnih dobrin, pravice in obveznosti uporabnikov,
vire financiranja gospodarske javne službe ter način obli-
kovanja, vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za
izvajanje gospodarske javne službe ter del javne lastnine,
ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa, pogoje in način
javne, posebne in podrejene rabe objektov in naprav ter
druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj gospo-
darske javne službe.

2. člen

Gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka ob-
sega:

1. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,
kjer obstajajo sistemi javne kanalizacije,

2. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih,
kjer ni sistemov javne kanalizacije,

3. odvajanje padavinskih voda v meteorno in javno ka-
nalizacijo,

4. odvajanje industrijskih odpadnih voda v sisteme jav-
ne kanalizacije,

5. čiščenje komunalnih odpadnih voda.

3. člen

Občina v svojih planih določi območja, na katerih je
zgrajeno ali pa je predvidena izgradnja javnega kanalizacij-
skega omrežja.

II. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH
ODPADNIH VODA NA OBMOČJIH, KJER OBSTAJAJO

SISTEMI JAVNE KANALIZACIJE TER ODVAJANJE
PADAVINSKIH VODA

4. člen

Za uporabnika javne kanalizacije šteje vsaka fizična in
pravna oseba, ki odvaja odpadne vode v javno kanalizacijo,
odprte vodotoke in podtalnico. Za naprave, s katerimi uprav-
lja in razpolaga uporabnik in so njegova last, štejejo kanalski
priključki, priključni jaški, ter kanalska mreža od objekta
uporabnika, ne glede na dolžino in profil, do priključka na
javno kanalizacijo, z vsemi objekti in napravami v zgradbah
in na zemljišču.

5. člen

Upravljalec in izvajalec gospodarske javne službe od-
vajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda je v skladu z
odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske
Toplice občinsko javno komunalno podjetje, ustanovljeno z
odlokom o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Čista
narava d.o.o.
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6. člen

Upravljalec mora vsako leto najkasneje do 31. januarja
za tekoče leto predložiti občinskim službam finančno ovred-
noten plan rednega in investicijskega vzdrževanja objektov
in naprav iz 7. člena tega odloka ter elemente za oblikovanje
cen storitev.

Javne dobrine

7. člen

Infrastrukturni objekti, naprave oziroma omrežja ter
mobilna in druga sredstva, ki so v skladu s predpisi namenje-
na izvajanju dejavnosti odvajanja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda, so:

a) magistralno omrežje in naprave:
– kanalski vodi za tranzit odpadne vode med naselji,
– črpališča za prečrpavanje odpadne vode,
– centralne čistilne naprave,
– objekti in naprave za dispozicijo odpadne vode,
b) primarno omrežje in naprave:
– kanalski vodi za tranzit odpadne vode ter padavinske

vode v mešanih sistemih med soseskami, manjšimi naselji,
oziroma med posameznimi sekundarnimi omrežji,

– črpališča za prečrpavanje odpadne vode ter padavin-
ske vode v mešanih sistemih za več sosesk ali manjših
naselij,

 – objekti in naprave za razdelitev odpadne in padavin-
ske vode za več sosesk ali manjših naselij,

– naprave za čiščenje odpadne vode za več sosesk ali
manjših naselij.

c) sekundarno omrežje in naprave:
– kanalski vodi mešanega kanalskega sistema in loče-

nega kanalskega sistema, ki služijo za neposredno priključe-
vanje uporabnikov,

– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske vo-
de na omrežju sekundarnega sistema,

– naprave za čiščenje odpadne vode,
– objekti za razdelitev prečiščene ali neprečiščene od-

padne in padavinske vode, ki služijo soseski, delu soseske
ali manjšemu naselju.

Objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda v
meteorno kanalizacijo so objekti skupne komunalne porabe.

Novozgrajeni objekti in naprave za odvajanje odpadnih
voda morajo biti praviloma zgrajeni v ločenem sistemu od-
vajanja voda.

Lastnik objektov in naprav iz tega člena sklene z izva-
jalcem javne službe pogodbo o prenosu, v kateri se določijo
medsebojna razmerja med lastnikom in izvajalcem.

8. člen

Nepremičnine, ki služijo za odvajanje in čiščenje ko-
munalnih odpadnih in padavinskih voda po določbah tega
poglavja, so javno dobro. O ustanovitvi oziroma prenehanju
javnega dobra odloča občinski svet.

9. člen

Objekte in naprave za odvajanje in čiščenje komunal-
nih odpadnih in padavinskih voda lahko pod enakimi z zako-
nom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi določeni-
mi pogoji, uporablja vsakdo.

Uporaba objektov in naprav 7. člena tega odloka je
obvezna na vseh območjih, kjer so vzpostavljeni javni siste-
mi odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavin-
skih voda.

Po izgradnji novega javnega kanalizacijskega omrežja
so se uporabniki dolžni v roku dveh let po izgradnji le-tega
priključiti na javno kanalizacijo in opustiti greznico kot za-
časen objekt za čiščenje odpadnih voda.

10. člen

Upravljalec vodi kataster kanalizacijskega omrežja, ki
mora vsebovati seznam in lego objektov in naprav iz 7. člena
tega odloka ter register kanalskih priključkov.

11. člen

Naprave in objekti uporabnika so:
– priključni kanal od hišne kanalizacije do vključno

prvega priključenega jaška na javno kanalizacijo,
– začasne naprave in objekti za predčiščenje odpadnih

voda (lokalne čistilne naprave, greznice, gnojnične jame,
gnojišča), za čas do priključitve na javno kanalizacijo,

– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napra-
vami v objektu.

Objekti in naprave iz tega člena so v lasti in upravljanju
uporabnika.

Uporabnik je dolžan s temi objekti in napravami gospo-
dariti tako, da je omogočeno normalno odvajanje odpadnih
in padavinskih voda ter da voda pred iztekom v javno kanali-
zacijo izpolnjuje zahtevane pogoje.

Priključitev na kanalizacijsko omrežje

12. člen

Uporabnik pridobi priključek na javno kanalizacijsko
omrežje na podlagi prijave ter predložene ustrezne tehnične
dokumentacije (lokacijska dokumentacija, oziroma odločba
o priglasitvi del, projekt hišne kanalizacije in situacijski
načrt priključenega mesta.) Priključitev na javno kanalizacij-
sko omrežje ni možna in se ne sme izvesti preden uporabnik
plača komunalni prispevek in ostale obveznosti v skladu s
tem odlokom in drugimi predpisi.

Če je prijava popolna in če uporabnik izpolni vse zahte-
vane pogoje, je upravljalec dolžan izdati soglasje za kanali-
zacijski priključek v tridesetih dneh.

V primeru, da priključitev po predloženi dokumentaciji
ni možna, mora upravljalec uporabnika seznaniti o razmerah
in pogojih, pod katerimi bo priključitev možna.

13. člen

Priključek na javno kanalizacijo izvede upravljalec,
oziroma ob soglasju in pod nadzorom upravljalca uporab-
nik. Mesto priključka določi upravljalec. Upravljalec izve-
de priključek, ko uporabnik izpolni pogoje, ki so določeni
v soglasju za priključek. O opravljeni priključitvi izda
upravljalec ustrezno potrdilo. Upravljalec na stroške upo-
rabnika izdela izvedbeni načrt pred pridobitvijo uporabne-
ga dovoljenja.

14. člen

Odjava priključka se sporoči upravljalcu v pisni obliki.

Pravice in obveznosti upravljalca in uporabnikov

15. člen

Če uporabnik priključi objekt oziroma izvede priklju-
ček na javno kanalizacijo brez soglasja upravljalca in pri-
ključek ni strokovno izveden, upravljalec lahko priključek
izvede na stroške uporabnika, tako da je ta usklajen z določ-
bami tega odloka.

16. člen

Upravljalec javne kanalizacije ima vsak čas pravico
dostopa do kanalizacijskih objektov in naprav zaradi redne-
ga vzdrževanja, meritev in snemanj ne glede nato, kdo je
lastnik ali upravljalec objektov oziroma zemljišča, na kate-
rem so kanalizacijski objekti in naprave.
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Upravljalec mora po opravljenem delu vzpostaviti na
zemljišču prejšnje stanje in povrniti lastniku nepremičnine
dejansko nastalo škodo.

17. člen

Vsakdo, ki povzroči škodo na kanalizacijskih objektih
in napravah ali, ki povzroči škodo s škodljivimi odplakami,
je dolžan to škodo povrniti.

Odvajanje odpadnih industrijskih voda v javno
kanalizacijsko omrežje

18. člen

Industrijskih odpadnih voda ni dovoljeno odvajati v
javno kanalizacijsko omrežje brez predhodnega čiščenja ozi-
roma brez soglasja upravljalca.

Upravljalec mora najmanj štirikrat letno oziroma ob
vseh spremembah na stroške uporabnika po pooblaščeni or-
ganizaciji zagotoviti analizo odpadne vode, izdelano v skla-
du z veljavno zakonodajo. Upravljalec lahko odredi tudi
pogostejše analize. V primeru, da te analize pokažejo neu-
streznost odpadnih voda, nosi njihove stroške uporabnik, v
nasprotnem primeru pa upravljalec.

19. člen

Izvajalec gradbenih del mora preprečiti odtekanje vode
z gradbiščnih površin v javno kanalizacijo, da se prepreči
odplavljanje gradbenega materiala oziroma drugega materia-
la. Če pride pri tem do ogrožanja javne kanalizacije, mora
izvajalec gradbenih del obvestiti upravljalca. Izvajalec je
dolžan povrniti stroške popravila javne kanalizacije.

III. ODVAJANJE ODPADNIH KOMUNALNIH
IN PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJIH, KJER
NI SISTEMOV JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA

OMREŽJA

20. člen

Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanali-
zacije, je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje
odplak (greznice, čistilne naprave). Lastni objekti za čišče-
nje odplak imajo na območjih, predvidenih s planom občine
(3. člen tega odloka) lahko le začasni značaj.

Za gradnjo greznice si mora investitor pridobiti ustrez-
no upravno dovoljenje. K temu dovoljenju mora izdati so-
glasje tudi pristojna občinska služba.

21. člen

Padavinske vode ne smejo biti odvedene v greznico,
speljati jih je treba v meteorno kanalizacijo ali v ponikal-
nico.

Uporabniki morajo zagotoviti redno čiščenje in vzdrže-
vanje objektov za čiščenje odplak. Praznjenje objektov se
opravlja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.

Na vodozbirnih območjih lahko objekte prazni le pose-
bej za to pooblaščena organizacija, ki opravlja gospodarsko
javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Pooblaščena organizacija vodi register objektov.
Za končno dispozicijo vsebine objektov za čiščenje

odplak si mora izvajalec oziroma lastnik pridobiti dovolje-
nje pristojnega organa, razen če se vsebino objektov za
čiščenje odplak prazni na komunalno čistilno napravo. V
tem primeru se postopek določi s pravilnikom za delovanje
čistilne naprave.

22. člen

Odpadne vode se v nobenem primeru ne smejo odvajati
na območje varstvenih pasov vodnih virov.

23. člen

Za zbiranje odpadne vode in živalskih iztrebkov iz
hlevov je uporabnik dolžan zgraditi gnojišče in gnojnično
jamo ali zbiralnik za gnojevko pri hlevih na izplakovanje.
Gnojišča morajo biti zgrajena tako, da gnojevka ne sme
odtekati v javno kanalizacijo, v površinske vode ali v pod-
talnico.

IV. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

24. člen

Viri financiranja javne službe so:
– kanalščina,
– cena čiščenja odpadnih voda,
– sredstva občinskega proračuna,
– lastna sredstva občanov,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– različne dotacije in subvencije,
– priključnine,
– takse,
– druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje

sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih, komunalnih in
padavinskih voda.

25. člen

Kanalščino so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odva-
jajo odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje, ne glede

na oskrbovalni vodni vir.
Kanalščino so dolžni plačevati tudi tisti uporabniki, ki

odvajajo odpadne vode v odprte vodotoke ali ponikalnice na
območjih, kjer je z družbenimi plani predvidena izgradnja
javnega kanalizacijskega omrežja, ne glede na oskrbovalni
vodni vir.

Stroške čiščenja odpadnih voda so dolžni plačevati vsi
uporabniki, ki preko javnega kanalizacijskega omrežja odva-
jajo odpadne vode do naprav za čiščenje odpadnih komunal-
nih voda.

26. člen

Višino kanalščine in cene čiščenja odpadnih voda na
predlog upravljalca in v skladu z veljavnimi predpisi potrju-
je občinski svet. Upravljalec mora v predlogu za potrditev
cene predložiti posamezne elemente cene.

Kanalščina vsebuje pri uporabnikih, ki odvajajo odpad-
ne vode v kanalizacijsko omrežje, stroške enostavne in raz-
širjene reprodukcije, pri uporabnikih, ki odvajajo odpadne
vode v odprte vodotoke in podtalnice na območjih, kjer je
predvidena izgradnja javnih kanalizacijskih sistemov pa le
stroške razširjene reprodukcije. Količina odvedene odpadne
vode se meri po stanju vodomera, in sicer v m3 porabljene
vode. V primeru, da upravljalec ali uporabnik ugotovi, da je
vodomer v okvari in ni mogoče odčitati dejanske porabe
vode, se kanalščina obračuna pavšalno na osnovi povprečne
porabe vode v preteklem obračunskem obdobju.

Če uporabnik ni priključen na javni vodovod, se upo-
števa pavšalna poraba vode v višini 5m3 na osebo na mesec.

Ceno čiščenja odpadnih voda v čistilnih napravah se
določi na podlagi količine odpadne vode, cene za enoto in
faktorja onesnaženosti.
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27. člen

Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje pla-
ča uporabnik priključnino, ki predstavlja povračilo dela
stroškov za obnovo in širitev kanalizacijskega sistema.

Višino priključnine na predlog upravljalca potrdi ob-
činski svet.

28. člen

Občinski svet lahko z odloki določi obveznost plačeva-
nja taks, ki se uporabljajo namensko za odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih in padavinskih voda. V odloku, s ka-
terim se taksa uvede, mora biti določen način pobiranja in
višina takse.

29. člen

Stanje na vodomeru, ki je podlaga za obračun kanalšči-
ne in cene za čiščenje odpadnih voda, odčituje pooblaščeni
delavec upravljalca, ki se mora ob vstopu v objekt izkazati s
pisnim pooblastilom.

30. člen

Porabniki so dolžni plačevati kanalščino in strošek
čiščenja odpadnih voda na podlagi izstavljenega računa
upravljalca. Če uporabnik meni, da obračun ni pravilen,
lahko v osmih dneh od prejema računa vloži pismeni ugovor
na upravljalca kanalizacije.

Če je v objektu več uporabnikov, se račun izstavi
upravniku objekta. Če ta ni določen, se račun izstavi hišne-
mu svetu ali drugemu ustreznemu skupnemu organu lastni-
kov stanovanj, ki sam opravi razdelitev na posamezne upo-
rabnike.

V. KAZENSKE DOLOČBE

31. člen

Z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 150.000 SIT se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali fizična oseba:

– če ravna v nasprotju z 9.,12.,13.,18. in 19. členom
tega odloka,

– če ne vodi katastra kanalizacijskega omrežja (10.
člen),

– če ne gospodari z objekti in napravami iz 11. člena
tako, da je omogočeno normalno odvajanje odpadnih in pa-
davinskih voda ter da voda pred iztekom v javno kanalizaci-
jo izpolnjuje zahtevane naloge,

– če odjavi ali dovoli odjavo priključka v nasprotju z
določili 14. člena tega odloka,

– če priključi objekt oziroma izvede priključek na jav-
no kanalizacijo brez soglasja upravljalca (13. člen),

– če neupravičeno ne dopusti upravljalcu dostopa do
kanalizacijskih objektov in naprav za potrebe vzdrževanja,
meritev in snemanj (16. člen),

– če odvaja industrijske odpadne vode v javno kanali-
zacijo brez ali v nasprotju s soglasjem upravljalca (18. člen),

– če ne zgradi lastnega objekta za čiščenje odpadnih
voda v skladu z določili 20., 21. in 22. člena,

– če odvaja odpadne vode v izvirne in talne vode,
– če nima urejenega zbiranja odpadne vode in živalskih

iztrebkov iz hlevov v skladu s 23. členom,
– če ne plačuje stroškov čiščenja odpadnih voda, oziro-

ma kanalščine.
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 30.000 SIT se

kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

VI. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

32. člen

Za natančnejše določbe o izvajanju javne službe odva-
janja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda
sprejme upravljalec pravilnike. Pravilniki začnejo veljati, ko
nanje da soglasje občinski svet.

33. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo komu-
nalni redarji, pristojne inšpekcijske službe, občinska uprava
ter upravljalec kanalizacije.

34. člen

Določilo 10. člena se do vzpostavitve katastra komu-
nalnih naprav uporablja le za objekte in naprave, zgrajene po
uveljavitvi tega odloka. Za objekte in naprave, zgrajene pred
uveljavitvijo tega odloka, mora upravljalec voditi evidenco
objektov in naprav.

Vzpostavitev katastra kanalizacijskega omrežja mora
biti izvedena v roku dveh let.

35. člen

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

Št. 168/97
Moravske Toplice, dne 24. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

SLOVENSKA BISTRICA

3481.

Občinski svet občine Slovenska Bistrica je na podlagi
prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in
10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 34/95) na 22. seji 30. 9. 1997 sprejel

P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Slovenska Bistrica, dopolnitev 1997

1. člen

Predmet in cilji sprememb in dopolnitev:
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in

obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih na-
log, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in spreje-
manja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoroč-
nega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica,
dopolnjen 1996 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/97 – v
nadaljevanju: spremembe in dopolnitve občinskih planskih
aktov), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopol-
nitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov, način
njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih
morajo pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne faze
priprave prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter
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sredstva, potrebna za njihovo pripravo. Ta program določa še
nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolni-
tev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter prostor-
ske sestavine, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo.

2. člen

Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev:
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na uskladitev

rabe zemljišč z dejanskim stanjem, širitev urbanih območij
in drugih posegov v prostor ter urbanistično zasnovo mesta
Slovenska Bistrica.

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 izdelave
strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov
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
nanaša na organizacijsko dejavnost v prostoru oziroma se
nova poselitev usmerja predvsem v ureditvena območja na-
selij;

– 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 strokovnih

podlag in drugih strokovnih gradiv se določi:
– na podlagi zbiranja ponudb;
b) kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se

določi:
– župan dr. Ivan Žagar oziroma njegov pooblaščen pred-

stavnik.

4. člen

Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi spre-
memb in dopolnitev planskih aktov so:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS, za prostor-
sko planiranje,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo
narave,

– Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo (za 1. ob-
močje kmetijskih zemljišč)

– Ministrstvo za obrambo,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne diščine Mari-

bor,
– Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Mari-

bor,
– Ministrstvo za promet in zveze,
– Elektro Maribor, PE Slov. Bistrica,
– Telekom Slovenije, p.o. PE Telekom Maribor,
– krajevne skupnosti v Občini Slov. Bistrica,
– upravljalci vodovodov, kanalizacij in ostalih infra-

strukturnih omrežij.

Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka posredu-
jejo na podlagi tega programa in poziva koordinatorja, pred
začetkom izdelave občinskih prostorskih planskih aktov, svo-
je strokovne podlage ter pogoje, ki jih mora pripravljalec
planskih aktov upoštevati pri izdelavi in bodo podlaga za
usklajevanje v primeru navzkrižnih interesov v prostoru.

Če v roku 30 dni po prejemu programa priprave novela-
cije prostorskega plana organ ali organizacija ne posreduje
svojega odgovora, se smatra, da ni potrebna zaščita oziroma
usklajevanje njegovih interesov v prostoru in zato njegovo
sodelovanje v postopku ni potrebno.

5. člen

Terminski plan:
– izbira izvajalca na podlagi programa priprave in skle-

nitev pogodbe v oktobru 1997;
– pobude za spremembe in dopolnitev dolgoročnega

plana, ki bodo podane do 15. 11. 1997 se upoštevajo pri
pripravi osnutka dolgoročnega plana, pobude podane po na-
vedenem datumu se bodo obravnavale v drugem postopku;

– osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov se dostavi občinskemu svetu v mesecu marcu 1998;

– Občinski svet občine Slovenska Bistrica sprejme sklep
o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolni-
tev občinskih planskih aktov na prvi seji po prejemu gradiva;

– sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;
– javna ragrnitev se izvede v prostorih Občine Sloven-

ska Bistrica in v krajevnih skupnostih, na katerih območju se
izvede sprememba prostorskih planov;

– javna razprava se izvede v času trajanja javne razgrni-
tve na sedežu Občine Slovenska Bistrica;

– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani 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
pripravljenih odgovorov izdelovalca in občinske strokovne
službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge;

– občinski svet v roku 30 dni po sprejetju stališča do
pripomb in predlogov iz prejšnje alinee naloži občinski stro-
kovni službi, da poskrbi za pripravo usklajenega osnutka
sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma
dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so
se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posredu-
je na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad Republike Slove-
nije za prostorsko planiranje (v nadaljevanju: MOP) s pred-
logom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi
izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročne-
ga plana Republike Slovenije (v nadaljevanju: republiški
prostorski plan);

– župan Občine Slovenska Bistrica posreduje po spre-
jetju obvestila Vlade Republike Slovenije o usklajenosti os-
nutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z
obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana oziro-
ma po preteku roka 45 dni po posredovanju predloga za
ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči re-
publiškega prostorskega plana na MOP usklajeni osnutek
sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na občin-
ski svet s predlogom, da o predmetnih spremembah in dopol-
nitvah občinskih planskih aktov razpravlja in jih sprejme z
odlokom v enofaznem postopku.

6. člen

Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih plan-
skih aktov predvidevamo proračunska sredstva iz postavke
planski dokumenti prostorsko planiranje (za leto 1997 in
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1998) in sofinanciranje pristojnih ministrstev ter za posa-
mezne strokovne podlage sofinanciranje posameznih inve-
stitorjev.

7. člen

Program priprave Občine Slovenska Bistrica se objavi
v Uradnem listu RS, in začne veljati z dnem sprejema na
Občinskem svetu občine Slovenska Bistrica.

Št. 10/22-6/97
Slovenska Bistrica, dne 30. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

3482.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97), zakona o prekrških (Urad-
ni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in
Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93 in 39/96) ter
10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na
22. redni seji dne 30. 9. 1997 sprejel

O D L O K
o komunalnem inšpekcijskem nadzorstvu

v Občini Slovenska Bistrica

1. člen

S tem odlokom se določa organizacija, pristojnosti in
naloge občinskega komunalnega inšpekcijskega nadzorstva.

2. člen

Komunalno inšpekcijsko nadzorstvo obsega nadzor nad
izvajanjem občinskih predpisov na naslednjih področjih:

– javni red in mir,
– varstvo okolja,
– obvezne gospodarske javne službe,
– urejenost naselij,
– ravnanje z opuščenimi motornimi vozili,
– javne poti in druge prometne površine,
– označevanje cest, ulic, naselij in zgradb,
– neprometne znake, reklamne napise in plakatiranje,
– komunalne takse,
– pokopališki red,
– tržni red,
– zimsko službo,
– izobešanje zastav,
– druga področja, ki jih s splošnimi akti določi Občina

Slovenska Bistrica ali so določena s predpisi države.

3. člen

Komunalno inšpekcijsko nadzorstvo izvajajo občinski
komunalni inšpektorji kot pooblaščene osebe, na podlagi
pooblastil, določenih s tem odlokom, drugimi splošnimi akti
s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti in poob-
lastilom župana.

4. člen

Občinski komunalni inšpektor mora imeti višjo ali vi-
soko strokovno izobrazbo, najmanj pet let delovne dobe in
opravljen preizkus znanja o splošnem upravnem postopku.

5. člen

Izvajanje komunalnega inšpekcijskega nadzorstva spa-
da v pristojnost Občinske uprave občine Slovenska Bistrica.

6. člen

Osebe, ki izvajajo komunalno inšpekcijsko nadzorstvo,
morajo imeti službeno izkaznico, ki jih pooblašča za izvaja-
nje nadzorstva.

Obliko službene izkaznice in opremo za osebe, ki izva-
jajo komunalno nadzorstvo, se predpišejo s pravilnikom.

7. člen

Oseba, ki izvaja komunalno inšpekcijsko nadzorstvo ne
sme, poleg del, ki niso združljive z deli v občinskem organu,
opravljati samostojnega osebnega dela oziroma za drugega
delodajalca enakih del ali podobnih del iz stroke, na področ-
ju katere opravlja nadzorstvo.

Opravljanje del iz prejšnjega odstavka je hujša kršitev
delovnih obveznosti in dolžnosti, za katero se lahko izreče
ukrep prenehanja delovnega razmerja.

Oseba, ki je v disciplinskem postopku, ne sme do do-
končne odločbe o disciplinskem ukrepu oziroma do pravno-
močne odločbe sodišča opravljati nadzorstva.

8. člen

Oseba, ki izvaja inšpekcijsko nadzorstvo mora varovati
poslovno, uradno ali drugo tajnost, s katero se seznani pri
opravljanju nadzorstva. Dolžnost varovanje poslovne, urad-
ne ali druge tajnosti traja tudi po prenehanju opravljanja
nadzorstva.

Oseba, ki opravlja inšpekcijsko nadzorstvo je dolžna
varovati tajnost vira prijave, sporočila ali pritožbe.

Župan lahko v utemeljenem primeru razreši osebo, ki
opravlja ali je opravljala inšpekcijsko nadzorstvo, varovanja
poslovne, uradne ali druge tajnosti.

9. člen

Oseba, ki izvaja komunalno inšpekcijsko nadzorstvo,
ima pri izvajanju nadzora pravico in dolžnost:

– ugotoviti kršitelja,
– opozarjati na kršitve v predpisu,
– mandatno kaznovati in izterjati mandatno kazen,
– izdati plačilni nalog,
– predlagati uvedbo postopka o prekršku, naznanjati

gospodarske prestopke, oziroma kazniva dejanja, ki jih
zazna,

– dati ustni ali pisni nalog za odpravo nepravilnosti in
pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,

– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni
ukrepi, za katere ni sam pristojen,

– odrejati odvoz vozila,
– opravljati druga dejanja, za katere je pooblaščen z

ustreznim aktom.
Oseba, ki izvaja komunalni inšpekcijski nadzor, mora

pri svojem delu ravnati obzirno in paziti, da oseb, s katerimi
prihaja v stik, ne vznemirja po nepotrebnem ali jim ne nalaga
nepotrebnih obveznosti.

10. člen

Oseba, ki opravlja komunalno inšpekcijsko nadzorstvo
samostojno opravlja zadeve nadzorstva, izdaja odločbe in
sklepe v postopku ter odreja druge ukrepe, za katere je
pooblaščena.

Posamezna dejanja pred izdajo odločbe o zadevah nad-
zora, zlasti ugotavljanje dejstev in okoliščin, pomembnih za
odločitev, lahko opravljajo druge uradne osebe občine.
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Občina lahko za potrebe izvajanja komunalnega in-
špekcijskega nadzorstva določi, da izvajajo določena posa-
mezna dejanja pred izdajo odločbe o zadevah nadzora komu-
nalni nadzorniki, katerim se s pooblastilom župana določi
obseg pristojnosti.

Uradne osebe iz drugega in tretjega odstavka ne smejo
izdajati odločb in takih sklepov, s katerimi se onemogoči
nadaljni postopek.

Za uradne osebe iz drugega in tretjega odstavka veljajo
ista določila o varovanju tajnosti, kot za inšpektorje.

11. člen

Posamezna strokovna dela v postopku izvajanja nadzo-
ra (izvedensko delo, preskusi in podobno) lahko opravljajo
specializirane organizacije, zavodi in posamezniki, kadar ni
v nasprotju z interesi postopka.

12. člen

Za vsa pooblastila, dolžnosti in odgovornosti, ki veljajo
za občinske komunalne inšpektorje in niso posebej navedene
v tem odloku, se skladno z zakonom o lokalni samoupravi,
smiselno uporabljajo določila zakona o upravi.

13. člen

Pravne osebe, osebe civilnega prava in fizične osebe (v
nadaljevanju: zavezanci) so dolžne osebi, ki izvaja komunal-
ni nadzor:

– omogočiti nemoteno opravljanje komunalnega nad-
zora,

– omogočiti dostop do objektov in dokumentov, ki jih
nadzira,

– nuditi potrebno pomoč, dajati podatke in obvestila v
zvezi z opravljanjem nadzora.

14. člen

Zavezanci imajo v postopkih pravico do pritožbe. Pri-
tožbeni postopek določa zakon o upravnem postopku in
statut Občine Slovenska Bistrica.

15. člen

V primeru, da zavezanec, ki mu je naložen ukrep, ne
izvrši naloženega ukrepa, ga ne izvrši popolnoma ali v dolo-
čenem roku, lahko oseba, ki izvaja komunalno inšpekcijsko
nadzorstvo, odloči, da to opravi druga oseba ali organizacija
na stroške zavezanca.

Oseba, ki izvaja komunalno inšpekcijsko nadzorstvo,
lahko sodeluje pri svojem delu s policijo in išče pomoč, če je
to potrebno zaradi lastne varnosti ali vzpostavitve reda.

16. člen

Oseba, ki opravlja inšpekcijsko nadzorstvo mora obrav-
navati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah
iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo obvesti-
ti o svojih ukrepih.

17. člen

Z denarno kaznijo od 5.000 do 30.000 SIT se kaznuje
za prekršek posameznik:

– ki noče dati potrebnih obvestil osebi, ki izvaja komu-
nalno nadzorstvo ali se nedostojno vede do osebe, ki oprav-
lja komunalno nadzorstvo, ob uradnem postopku,

– ki preprečuje osebi, ki izvaja komunalno nadzorstvo,
izvrševanje uradne naloge, za katero je pooblaščena, ali jo
pri tem ovira,

– ki ne izvrši zakonito odrejenega ukrepa osebe, ki
opravlja komunalno nadzorstvo.

Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se kaznuje pa
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, z denarno kaznijo od
10.000 do 60.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z
denarno kaznijo 5.000 do 30.000 SIT.

18. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

19. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o komunalnem redu v Občini Slovenska Bistrica (Medobčin-
ski uradni vestnik, št. 11/79).

Št. 10/22-8/97
Slovenska Bistrica, dne 30. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

SLOVENSKE KONJICE

3483.

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
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 73., 75., 76. in 81. člena statuta Občine Slovenske Konji-
ce (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine
Slovenske Konjice na 30. seji dne 21. 10. 1997

O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Slovenske Konjice

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 ter način plakatiranja v Občini
Slovenske Konjice.

2. člen

Za prekrške, storjene po tem odloku so neposredno
odgovorne osebe, ki jih same storijo.

Starši, skrbniki ali rejniki so odgovorni za mladoletne
osebe za prekrške ki jih le-ti storijo.

II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

3. člen

Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi
zakona o javnih shodih in javnih prireditvah.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5690 Št. 72 – 27. XI. 1997

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.

Odgovorna oseba 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
javni lokal po izteku obratovalnega časa;

4. 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;

5. takoj po končani prireditvi prostor očistiti in vzpo-
staviti prvotno stanje.

4. člen

Otroci do 15. leta starosti naj se brez spremstva odrasle
osebe ne zadržujejo na javnih prireditvah, v gostinskih loka-
lih ali na drugih javnih mestih po 21. uri v zimskem času in
po 22. uri v letnem času.

5. člen

Javne prireditve z uporabo zvočnih naprav lahko izje-
moma trajajo tudi med 22. in 7. uro naslednjega dne na
podlagi dovoljenja za uporabo zvočnih naprav na javni pri-
reditvi, ki ga izda pristojni upravni organ, po predhodnem
soglasju pristojnega občinskega organa.

6. člen

Prepovedano je:
1. točiti ali prodajati alkoholne pijače pred 7. uro;
2. popivati v prodajalnah ali drugih javnih krajih, ki

niso določena za točenje alkoholnih pijač;
3. točiti alkoholne pijače mladoletnikom in osebam, ki

kažejo znake vinjenosti;
4. prenočevati po parkih, avtobusnih postajah in v dru-

gih za to neprimernih prostorih;
5. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben

način trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času, ko je troše-
nje za ta namen omejeno;

6. puščati motorna vozila z delujočim motorjem v str-
njenih naseljih;

7. v strnjenem naselju v času od 22. do 7. ure, ob
nedeljah in praznikih pa ves dan, opravljati dela in dejavno-
sti, ki povzročajo hrup;

8. parkirati ali postavljati motorna ali druga vozila na
hišnih in garažnih dovozih, na zelenicah in drugih površi-
nah, ki niso namenjene za parkiranje, ali na prehodih, ki
povezujejo ulice, javne prostore in prometne površine, kjer
bi to lahko oviralo dostop intervencijskim in drugim vozi-
lom;

9. ovirati promet na javnem prostoru z odlaganjem ku-
riva ali drugega materiala na zelenicah, pločnikih, kolesar-
skih stezah, invalidskih dovozih in drugih javnih površinah;

10. motiti, ovirati ali ogrožati organizirane sprevode,
javne shode, zborovanja ali druge javne prireditve;

11. ovirati pešce na pločnikih in drugih površinah, ki so
jim namenjene;

12. imeti v bivalnem okolju živali, ki s hrupom, smra-
dom ali kako drugače motijo okolico;

13. dopustiti živalim, da z iztrebki onesnažujejo javne
površine in druge površine, ki so v tuji zasebni lasti;

14. vznemirjati ljudi in ogrožati njihovo varnost z moč-
nimi poki, z vpitjem, kričanjem ter drugimi hrupi motiti
okolico, zlasti še v času, ko se zagotavlja nočni mir obča-
nom, to je od 22. do 7. ure;

15. uporabljati zvočno signalizacijo intervencijskih in
drugih vozil v nočnem času v nasprotju z uredbo o hrupu;

16. povzročati hrup na prireditvenem prostoru po kon-
čani prireditvi;

17. s kakršnimkoli ravnanjem motiti TV in radijske
programe;

18. izzivati pretepe, nerede in prepire.

III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA

7. člen

Prepovedano je:
1. namerno odstraniti, poškodovati ali uničiti napisne

table, druge javne obvestilne in opozorilne stvari, objekte in
površine, ki so javnega značaja;

2. 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;

3. sežigati odpadke ali kuriti v bližini stavb in drugih
objektov ter s tem motiti okolico s smradom ali dimom in s
tem tudi povzročati nevarnost požarov. Kresove je dovolje-
no kuriti na mestih in tako, da ni ogrožena varnost ljudi in
premoženja;

4. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo,
jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost padca;

5. uporabljati javne prometne površine za namene, ki
ovirajo promet in ogrožajo varnost kot je npr. sankanje,
smučanje, drsanje, kotalkanje, rolkanje in drugo;

6. opremljati ograje ob javnih cestah in poteh z nevarni-
mi predmeti;

7. imeti ob javnih cestah ograjo, živo mejo ali druge
rastline in predmete tako da se ovira ali ogroža prometna
varnost občanov;

8. streljati z orožjem, lokom in drugimi nevarnimi pred-
meti izven za to določenih področij, kjer je lahko ogrožena
varnost ljudi 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 promet-
nih površinah, bazenih ali drugih nevarnih mestih;

11. 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;

12. krošnjariti, prodajati ali vsiljevati predmete ali sto-
ritve brez dovoljenja po stanovanjih ali javnih krajih;

13. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih po-
vršinah brez nadzorstva ali puščati domače živali brez hrane,
vode in zaščite pred slabim vremenom;

14. opuščati opozorilo “HUD PES”, če je pri hiši pes in
puščati pse brez nadzora;

15. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali;
16. vleči hlodovino po lokalnih, krajevnih, gozdnih in

drugih občinskih cestah ter kakorkoli poškodovati lokalne,
krajevne, gozdne in druge občinske ceste ter obcestni svet;

17. zapirati oziroma spreminjati obstoječe poti meteor-
nih voda v obcestnem svetu;

18. odlagati hlodovino in druge predmete v jarke oziro-
ma če se začasno odloži, je potrebno omogočiti pretok me-
teorne vode po jarkih;
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19. rediti kopitarje, parkljarje, kunce, kokoši ali druge
male živali tako, da ogrožajo varstvo in zdravje ljudi ter brez
predhodnega soglasja za novogradnje, skladno s postopkom
o graditvi objektov oziroma njihovo namembnostjo;

20. imeti in rediti divjad v ograjenem prostoru brez
soglasja pristojne lovske družine.

Vsako rejo iz 19. in 20. točke prvega odstavka tega
člena je potrebno prijaviti pristojni veterinarski službi oziro-
ma veterinarski inšpekciji, ki izda ustrezno dovoljenje.

8. člen

Lastnik ali upravljalec je dolžan:
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

9. člen

Prepovedano je:
1. metati in odlagati predmete, snovi in odpadke na

zelenice, parke, pločnike, ceste, ulice in druge javne povr-
šine:

2. metati, spuščati, ali odlagati predmete, snovi in od-
padke v naravno okolje to je v potoke, na travnike, gozdove
ali na druge prostore, ki niso za to določeni. Za to je odgovo-
ren tudi lastnik zemljišča;

3. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem in živalim ter
pustiti greznice in odtočne kanale odprte ali slabo zaprte in
spuščati odplake iz greznice po površini in opustiti pravoča-
sno praznenje.

4. polivati makadamsko cestišče z odpadnim oljem ali
drugimi okolju in zdravju škodljivimi snovmi;

5. na avtobusnih postajah in drugih javnih prostorih
zanemarjati red in čistočo;

6. prevažati odpadke z neustreznimi prevoznimi sredstvi
tako, da odpadki onesnažujejo okolico;

7. prati motorna vozila, delovne stroje s priključki in
druge predmete na bregovih in strugah vodotokov in na
zbirnih in zaščitenih območjih vodnih virov;

8. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko
povzročijo zamašitev le-teh;

9. puščati iztrebke domačih živali, katere je lastnik ta-
koj dolžan odstraniti z javnih površin;

10. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih me-
stih nameščene smetnjake ali klopi;

11. iztepati, izlivati ali metati z balkonov in oken kar-
koli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje in varnost
ljudi;

12. povzročati ali razširjati smrad, plin ali prah, ki moti
ljudi v urbanih naseljih;

13. zanemarjati osebno čistočo in snago v stanovanju
ali v delavnici, da to moti okolico ali utegne škodovati
zdravju ljudi;

14. škropiti sadno drevje, trto in druge poljščine tako,
da je ogroženo zdravje ljudi;

15. odlagati, še posebej v naseljih gnoj tako, da je ogro-
ženo varstvo, zdravje in čistoča;

16. polivati gnojnico v neprimernem vremenu;
17. puščati neočiščeno cestišče pri delu, ki posega na

javno cesto.

V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ
IN ZELENIH POVRŠIN

10. člen

Prepovedano je:
1. postavljati šotore, bivalne avtobuse ali avtomobilske

prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti na zemljiščih,
ki niso za to določena;

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. lomiti drevje, grmičevje in trgati cvetje ter hoditi ali
voziti v naseljenih krajih izven poti.

11. člen

Lastniki, uporabniki stanovanjskih hiš ali poslovnih
lokalov ter najemniki stanovanj in upravniki so dolžni:

1. skrbeti da so na objektih nameščeni in vzdrževani
žlebovi in odtoki meteornih voda, snegobrani in podobne
naprave;

2. odstraniti novozapadli sneg s pločnikov in drugih
dohodov k objektom najkasneje do 8. ure zjutraj, podnevi pa
so ga dolžni odstranjevati sproti;

3. sproti 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;

6. redno vzdrževati travnate in druge površine pred-
vsem v urbanih naseljih.

12. člen

Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil,
kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo takoj očisti-
ti javno cesto, ki so jo onesnažili s hlevskim gnojem, prstjo
ali blatom. Obračanje na njivah in drugih površinah mora
biti urejeno tako, da s tem ni ovirana javna površina.

Vzdrževalci oziroma upravljalci cest so dolžni zaradi
varnosti prometa in čistoče pravočasno odstraniti z asfaltnih
ulic, trgov in pločnikov pesek, ki so ga posipali zaradi pole-
dice. Enako velja tudi za druge snovi, ki bi lahko vplivale na
varnost prometa in čistočo površin.

13. člen

Izložbena okna morajo biti čista in urejena v skladu s
spomeniškovarstvenimi zahtevami, kjer je to s predpisi dolo-
čeno. Reklamni in javni napisi morajo biti estetsko oblikova-
ni in vzdrževani ter ne smejo ovirati dostopa.

Podjetja in obrtniki so dolžni označiti svojo firmo z
napisno tablo, ki mora biti estetskega videza ter okolju pri-
merno urejena.

Vsak stanovanjski in poslovni objekt mora biti oprem-
ljen s hišno številko na vidnem mestu.

14. člen

Občinski svet občine Slovenske Konjice določi, ob ka-
terih priložnostih in katere zastave se izobešajo na javnih
mestih v občini Slovenske Konjice.

Na stavbi, kjer je sedež Občine Slovenske Konjice, je
vedno izobešena občinska zastava.

VI. RAVNANJE Z OPUŠČENIMI VOZILI

15. člen

Zapuščeno vozilo je vozilo, s katerega so odstranjene
registrske tablice ali je brez veljavne registracije ali je huje
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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.

16. člen

Odstranitev zapuščenega vozila z odločbo odredi pri-
stojni občinski organ (v nadaljevanju: odredbodajalec). Od-
ločba o odstranitvi vozila se vroči lastniku vozila ali izvajal-
cu, kadar lastnik ni znan.

17. člen

Odstranjevanje, hrambo in varovanje zapuščenih vozil
ter prodajo ali uničenje zapuščenih vozil opravlja Javno
komunalno podjetje Slovenske Konjice (v nadaljevanju: iz-
vajalec).

Izvajalec mora zagotoviti celodnevno (24-urno) hram-
bo in varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvi-
nami.

Izvajalec mora voditi evidenco prevzetih zapuščenih
vozil, ki mora obsegati morebitno registrsko številko, tip,
barvo, datum in uro prevzema vozila.

18. člen

Če odredbodajalec ugotovi, da je vozilo zapuščeno, o
tej ugotovitvi sestavi uradni zapisnik in z nalepko, ki jo
prilepi na vozilo opozori lastnika vozila, da mora vozilo
odstraniti. Ta nalepka na zapuščenem vozilu pomeni, da je
lastnik zapuščenega vozila dolžan v roku 8 dni odstraniti
vozilo z javne prometne površine.

Če v določenem roku lastnik ne odstrani zapuščenega
vozila, izda odredbodajalec odločbo o odstranitvi in odloži-
tvi zapuščenega vozila za rok 14 dni na določen varovan
prostor in obvestiti Upravo za notranje zadeve.

V tem 14-dnevnem času pozove lastnika zapuščenega
vozila, če je ta znan, da odpelje vozilo proti plačilu vseh
stroškov odvoza in hrambe.

Izvajalec izda vozilo lastniku na podlagi listine, ki do-
kazuje lastništvo in potrdila o plačilu vseh stroškov.

Ko mine 14-dnevni rok, ko je vozilo varovano na točno
določenem mestu, se smatra, da je lastnik vozilo zapustil. V
tem trenutku pridobi lastninsko pravico na zapuščenem vozi-
lu Občina Slovenske Konjice.

Če ni možno ugotoviti, kdo je lastnik zapuščenega vo-
zila, odredi odredbodajalec odstranitev vozila na stroške pro-
računa Občine Slovenske Konjice, vozilo pa postane last
Občine Slovenske Konjice.

19. člen

Odredbodajalec v zvezi z odstranitvijo zapuščenega vo-
zila izdela zapisnik o stanju vozila in fotografijo 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 zapuščenega vozila.

20. člen

Kadar lastnik vozila izvajalcu pismeno izjavi, da vozila
ne želi več imeti v svoji posesti, se šteje, da je vozilo zapu-
stil. Izjava mora biti lastnoročno podpisana s strani lastnika
vozila.

S podpisom pismene izjave pridobi Občina Slovenske
Konjice lastninsko pravico na zapuščenem vozilu.

21. člen

Kadar lastnik vozila ni znan, mora izvajalec najkasneje
v roku 14 dni od prevzema vozila, objaviti v dnevnem tisku

in konjiških Novicah natančen opis vozila, kraj, iz katerega
je bilo vozilo odpeljano v hrambo in določiti 14-dnevni rok,
v katerem mora lastnik vozilo prevzeti.

Če lastnik ne prevzame vozila v 14-dnevnem roku od
dneva objave v dnevnem tisku, se šteje, da je vozilo zapustil.

S potekom tega roka pridobi Občina Slovenske Konjice
lastninsko pravico na zapuščenem vozilu.

22. člen

Zapuščeno vozilo, na katerem je Občina Slovenske Ko-
njice pridobila lastninsko pravico, izvajalec proda ali uniči.

Izvajalec mora pred prodajo ali uničenjem vozila prido-
biti cenitev sodno zapriseženega cenilca.

Zapuščeno vozilo večje vrednosti se proda na javni
dražbi.

Zapuščeno vozilo, ki ni vredno več kot bi znašali stroški
prodaje, se uniči.

VII. PLAKATIRANJE IN POSTAVLJANJE
TRANSPARENTOV

23. člen

Nameščanje plakatov, oglasov in podobnih objav je
dovoljeno na mestih in objektih, ki so za to posebej določena
(v nadaljevanju: plakatna mesta).

Organizacije, društva, krajevne skupnosti, fizične ali
pravne osebe imajo lahko svoja plakatna mesta na javnih
mestih, ki morajo biti urejena in postavljena s soglasjem
pristojnega upravnega organa Občine Slovenske Konjice.

Zahtevi za izdajo dovoljenja se mora predložiti:
– idejno rešitev plakatnega mesta 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 volitev, odstraniti v 15 dneh po končanih
volitvah.

Lastniki plakatnih mest so dolžni vse raztrgane in one-
snažene plakate takoj odstraniti.

Lastniki oziroma najemniki lokalov lahko nameščajo
plakate, ki se nanašajo na njihovo dejavnost.

Plakate, ki oglašajo prireditev, je treba odstraniti naj-
pozneje v roku 15 dni po končani prireditvi.

Plakate je prepovedano prelepiti, odstraniti ali trgati
pred potekom njihove aktualnosti.

Plakati, ki so nameščeni na mestih, ki za to niso predvi-
dena, se odstranijo na stroške prireditelja.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

24. člen

Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT se
kaznuje posameznik, ki krši naslednje določbe tega odloka:

– 3., 4., 5. in 6. člen – varstvo javnega reda in miru;
– 7. in 8. člen – varstvo ljudi in premoženja;
– 9. člen – varstvo zdravja in čistoče;
– 10., 11., 12., 13. in 14. člen – varstvo zunanjega

videza naselij in zelenih površin;
– 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. in 22. člen – ravnanje z

opuščenimi vozili;
– 23. člen – plakatiranje in postavljanje transparentov.
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Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT se

kaznuje posameznik, ki krši zgoraj omenjene člene tega od-

loka v zvezi z drugim odstavkom 2. člena tega odloka.

25. člen

Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 100.000 SIT se

kaznuje pravna oseba, ki v zvezi s samostojnim opravlja-

njem dejavnosti krši določbe zgoraj omenjenih členov, ki so

navedeni v prvem odstavku 24. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT se

kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgo-

vorna oseba pravne osebe.

26. člen

Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 se za prekršek

kaznuje tudi politična stranka, ki v času pred volitvami na-

mešča plakate v nasprotju z petim odstavkom 23. člena,

odgovorna oseba politične stranke pa z denarno kaznijo od

5.000 SIT do 50.000 SIT.

27. člen

Z denarno kaznijo 5.000 SIT se lahko na kraju samem

kaznuje posameznik, ki krši zgoraj omenjene člene, ki so

navedeni v prvem odstavku 24. člena tega odloka.

Za takšne vrste prekrškov lahko izterja kazen na kraju

samem inšpektor oziroma komunalni nadzornik, ki izda po-

trdilo o plačilu.

IX. KONČNE DOLOČBE

28. člen

Zoper kršitelje se po 2. členu tega odloka zoper tam

naštete osebe uvede postopek o prekršku.

29. člen

Uvedbo postopka o prekršku po tem odloku predlagajo

pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik.

30. člen

Z dnem veljave tega odloka preneha veljati odlok o

javnem redu in miru v Občini Slovenske Konjice (Uradni list

SRS, št. 34/87).

31. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 01200-7/97-9201

Slovenske Konjice, dne 21. oktobra 1997.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Slovenske Konjice

Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU

3484.

Občinski svet občine Šentjur pri Celju je na podlagi 21.
in 50.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94 – odločba US in Uradni list RS, št. 57/94,
14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 –
odločba US ter Uradni list RS, št. 26/97), 97. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87
in Uradni list RS, št. 5/90, 10/91, 13/93, 66/93 in 35/97 ter
19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št.
34/95), na 24. seji dne 27. oktobra 1997 sprejel

O D L O K
o komunalnem nadzoru na območju Občine Šentjur

pri Celju

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določajo pristojnosti, naloge in orga-
niziranost za izvajanje komunalnega nadzora na območju
Občine Šentjur pri Celju.

2. člen

Komunalni nadzor obsega nadzor nad izvajanjem dolo-
čil odlokov in drugih predpisov Občine Šentjur pri Celju, ki
urejajo naslednja področja:

– varstvo okolja,
– javni red in mir,
– urejenost, vzdrževanje in varovanje javnih površin,
– urejenost naselij,
– urejenost in vzdrževanje javnih prometnih površin,
– promet v naseljih in parkiranje,
– ravnanje z opuščenimi motornimi vozili,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s plodno zemljo,
– varstvo vodnih virov,
– označevanje cest, ulic, trgov, naselij in zgradb,
– neprometni znaki, reklamni napisi in plakatiranje,
– pokopališki red,
– zimska služba,
– komunalne takse,
– oskrba s plinom,
– uporaba zastave in grba,
– tržni red,
– druga področja, ki jih določijo občinski in drugi pred-

pisi.

3. člen

Komunalni nadzor izvajajo pooblaščene osebe v obse-
gu in s pooblastili, ki so določena s tem odlokom, drugimi
odloki in splošnimi akti Občine Šentjur pri Celju s področij
iz 2. člena tega odloka.

Pooblaščene osebe za izvajanje komunalnega nadzora
izvajajo tudi posamezna dejanja in strokovne naloge v zvezi
z inšpekcijskim nadzorstvom na podlagi ter v obsegu poob-
lastil pristojnih ministrstev Republike Slovenije.
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II. ORGANIZACIJA

4. člen

Izvajanje komunalnega nadzora spada v pristojnost
Občinske uprave občine Šentjur pri Celju in ga opravlja
komunalni inšpektor.

Z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delov-
nih mest Občine Šentjur pri Celju, ki ga izda župan, se določi
delovno mesto delavca, ki izvaja komunalni nadzor.

Komunalni inšpektor mora izpolnjevati pogoje, pred-
pisane z zakonom o upravi in ima enaka pooblastila, dolž-
nosti in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu o
upravi.

Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
komunalni inšpektor izkazuje s službeno izkaznico, ki jo
izda župan.

Obrazec službene izkaznice, potrdil in opremo komu-
nalnega inšpektorja predpiše občinski svet s pravilnikom.

5. člen

Opravljanje določenih nalog komunalnega nadzora se
lahko na podalgi koncesije odda tudi posamezniku ali pravni
osebi.

Koncesionar mora biti registriran za opravljanje nalog
komunalnega nadzora. Komunalni nadzor lahko opravlja le
v okviru pravic in obveznosti, določenih s koncesijskim
aktom oziroma pogodbo.

III. PRISTOJNOSTI

6. člen

Komunalni inšpektor ima pri izvajanju nadzora, ko ugo-
tovi kršitev predpisa, pravico in dolžnost:

– opozarjati na lažje kršitve predpisov,
– legitimirati kršitelja in priče
– mandatno kaznovati in izterjati izrečeno mandatno

kazen,
– izdati plačilni nalog,
– predlagati uvedbo postopka o prekršku, naznanjati

gospodarske prestopke in kazniva dejanja, ki jih zazna,
– izdati odločbo oziroma sklep s katerim kršitelju odre-

di ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v ro-
ku, ki ga sam določi,

– posredovati ustrezne podatke o kršiteljih pristojnim
organom, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni
pristojen,

– odrediti odvoz vozila,
– opraviti dejanja in strokovne naloge v zvezi z izvaja-

njem pooblastil ministrstev.

7. člen

Zaradi uspešnega ukrepanja zoper napačno parkiranje
vozil lahko odredi oseba, pooblaščena za izvajanje komunal-
nega nadzora ukrepe za odvoz vozil.

8. člen

Posamezniki in pravne osebe so dolžni komunalnemu
inšpektorju in drugi osebi, pooblaščeni za izvajanje določe-
nih nalog komunalnega nadzora:

– omogočiti nemoteno opravljanje komunalnega nad-
zora in izvajanje posameznih dejanj in strokovnih nalog v
zvezi z izvajanjem inšpekcijskega nadzora po pooblastilu
ministrstev,

– omogočiti vstop v objekte, prostore oziroma dostop
do naprav, ki jih nadzira,

– nuditi potrebno pomoč, dajati podatke in obvestila v
zvezi z opravljanjem komunalnega nadzora.

9. člen

V primeru, da tisti, ki mu je naložen ukrep (zavezanec)
ne izvrši naloženega ukrepa, ga ne izvrši popolnoma ali v
določenem roku, lahko komunalni inšpektor odloči, da to
opravi druga fizična ali pravna oseba na stroške zavezanca.

IV. KAZENSKE DOLOČBE

10. člen

Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
posameznik in odgovorna oseba pravne osebe, ki se noče
legitimirati oziroma dati potrebnih podatkov komunalnemu
inšpektorju.

Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje pravna
oseba, ki komunalnemu inšpektorju noče dati potrebnih po-
datkov.

11. člen

Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje posamez-
nik in odgovorna oseba pravne osebe, ki prepreči komunal-
nemu inšpektorju, izvršiti uradno nalogo, za katero je poob-
laščen, ali ga pri tem ovira.

12. člen

Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje posamez-
nik in odgovorna oseba pravne osebe, ki ne izvrši zakonito
odrejenega ukrepa komunalnega inšpektorja.

Za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena se z de-
narno kaznijo 50.000 tolarjev kaznuje tudi pravna oseba ali
posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim oprav-
ljanjem dejavnosti.

13. člen

Komunalni inšpektor, v skladu s pooblastilom pa tudi
druga pooblaščena oseba, ki opravlja določene naloge ko-
munalnega nadzora, lahko denarno kazen iz 10., 11. in 12.
člena izterja takoj na kraju.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

14. člen

Dokler komunalni inšpektor ne prične z delom, oprav-
lja naloge iz njegove pristojnosti delavec občinske uprave, ki
izpolnjuje pogoje za opravljanje komunalnega nadzora, ka-
terega za to pooblasti župan.

15. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 004-19/97-130
Šentjur pri Celju, dne 28. oktobra 1997.

Predsednica
Občinskega sveta

občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.
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3485.

Občinski svet občine Šentjur pri Celju je na podlagi
60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in
29/86), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS,
št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91 in
35/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94 14/95, 63/95 – obvezna razlaga in
26/97, odločb Ustavnega sodišča RS, št. 6/94, 45/94, 20/95
in 9/96) in na podlagi 19. člena statuta Občine Šentjur pri
Celju (Uradni list RS, št. 34/95) na 24. seji dne 27. oktobra
1997 sprejel

O D L O K
o zaščiti vodnega vira Hrastje

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

Z namenom, da se zavaruje kakovost in higienska ne-
oporečnost pitne vode na območju zajetja, se s tem odlokom
določijo varstveni pasovi in ukrepi za zavarovanje vodnega
vira Hrastje v vrtinah DB1/94 in DB-/94.

2. člen

Zajetje pitne vode v vrtinah DB1/94 in DB-/94 v Hrast-
ju se zavaruje z določitvijo treh varstvenih pasov z varoval-
nimi režimi ter določitvijo pogojev za gradnjo, promet in
izvajanje gospodarskih dejavnosti.

Obseg varstvenih pasov je določen na podlagi hidro-
geoloških raziskav

“GEOKO”, Podjetja za geološke raziskave, d.o.o., Ljub-
ljana (št. elaborata K – II – 30d/c – 1/41) in je vrisan v
prostorskih katastrskih načrtih M = 1 : 5000.

Grafični prikazi so sestavni del tega odloka in so na
voljo na sedežu Občine Šentjur pri Celju.

II. VARSTVENI PASOVI

3. člen

Ob upoštevanju geoloških in hidrogeoloških razmer,
kakovosti in izdatnosti vodnega vira, načina rabe in položaja
zajetja, se določijo naslednji varstveni pasovi:

1. najožji varstveni pas – cona 1, ki zavzema površino
okoli vrtin DB-1/94 in DB/94 v obliki kvadrata, dolžine
stranic 10 m, na parc. št. 250/4 k.o. Dobrina,

2. ožji varstveni pas – cona 2, ki zavzema območje
okoli cone 1 za Drobinskim potokom in črpalnima vrtinama
DB-1/94 in DB-/94 na parc. št. stavbišča: *37, *41, *42,
*43, *51,

parcele št.: 178/16, 178/17, 206/8, 206/9, 206/15,
206/19, 213/2, 214/2, 215/1, 215/2, 216/1, 216/2, 216/3,
228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 228/5, 229, 230/1, 230/2, 230/3,
230/4, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 231/5, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,
247, 248, 249, 250/1, 250/2, 250/3, 250/4, 250/5, 250/6,
251, 252, 255, 256, 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 258/1, 258/2,
259, 338/12, 338/3, 338/4, 346, 356, 357, 360, 1618, 1687

k.o. Dobrina stavbišča:
*17, *18,
*35, *36, *39,
*40, *44/1, *44/2, *45, *53, *54, *56, *58,
*77, *78,
*247,
*254, *255, *292, *293,
*300, *302, *311, *319.

parcele št.: 187/8,187/19, 188/1,188/2, 190, 191/1, 192,
193, 194, 195, 196, 199, 200, 201/1, 201/2, 203, 204, 205/1,
205/2, 206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 206/5, 206/7, 206/10,
206/11, 206/12, 206/13, 206l14, 206/16, 206/17, 206/18,
206/20, 206/21, 206/22, 206/23, 206/24, 206/25, 206/26,
206/27, 206/28, 206/29, 206/30, 206/31, 209/1, 209/2, 210,
211/1, 211/2, 213/1, 217/1, 217/2, 217/3, 218, 219/1, 219/2,
219/3, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 253, 254, 260, 261,
262, 263, 264, 265, 267, 268/1, 268/2, 279, 285/1, 285/2,
285/3, 285/4, 286, 287/1, 287/2, 288, 289, 290/1, 290/2,
291/1, 291/2, 291/3, 292/1, 292/2, 292/3, 292/4, 293/1, 293/2,
294/1, 294/2, 296/1, 296/2, 316/1, 316/2, 316/3, 317/1, 317/2,
319/1, 319/2, 319/4, 320/1, 320/2, 321/1, 324, 325, 326,
327, 329, 330, 331, 332/1, 332/2, 333/1, 333/2, 334/1, 334/2,
334/3, 334/5, 334/6, 335, 336, 338/1, 338/5, 338/6, 338/7,
338/8, 338/9, 338/10, 338/11, 338/12, 338/13, 338/14,
338/15, 338/16, 338/17, 338/19, 338/20, 339, 340, 341, 342,
343, 344, 345, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355,
359, 363, 364, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375,
377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 387, 568,
569/1, 569/2, 569/3, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577,
578, 578/1, 578/2, 579, 580, 581, 583, 584/1, 584/2, 585,
586, 588, 589, 628, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647,
648, 649, 650, 652, 653, 656, 657, 658, 660, 661, 662, 663,
664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674/1,
674/2, 674/3, 675/1, 675/2, 676, 677, 678, 679, 680, 681,
682/1, 682/2, 683/1, 683/2, 684, 685, 686, 687, 688, 689,
690, 691, 692/1, 692/2, 692/3, 692/4, 715/1, 715/2, 715/3,
715/4, 715/5, 715l6, 716, 718, 719, 721, 723/1, 723/2, 725,
731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742,
743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754,
755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 766, 767, 768,
769, 770, 818, 819, 1630, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636,
1637,1638, 1665, 1686, 1687.

k.o. Paridol
stavbišča:
*127,
*133,
*170, *174/3, *174l5, *174/6, *174/7, *174/8, *175,

*176,
*219,
*220, *228,
*236.
parcele št.:
809, 810, 811, 812, 813, 815/1, 815/2, 816, 817, 818/1,

818/2, 818/3, 819, 820, 821, 822, 823, 825, 826, 828, 830/1,
830/2, 831, 832, 852, 853, 854, 856, 1070/1, 1070/2, 1070/4,
1070/5, 1070/6, 1070/7, 1070/8, 1070/10, 1070/11, 1073/2,
1074, 1075, 1076/1, 1076/2, 1076/3, 1077/1, 1077/2, 1077/3,
1078/2, 1079/2, 1080, 1081/1, 1081/2, 1081/3, 1081/4, 1082,
1083, 1084, 1085, 1087, 1088, 1090, 1091, 1092, 1093,
1094, 1095, 1096, 1097, 1098/1, 1098/2, 1099/1, 1099/2,
1099/3, 1099/4, 1099/5, 1101/2, 1102/1, 1102/2, 1102/4,
1103, 1104/1, 1104/2, 1105/1, 1105/2, 1105/3, 1106/1,
1106/3, 1107, 1108/1, 1108/2, 1109/1, 1109/2, 1109/3, 1110,
1111, 1112/1, 1112/4, 1112/5, 1113/1, 1113/2, 1113/3,
1113/4, 1114/1, 1114/2, 1115/1, 1115/2, 1115/3, 1116/1,
1116/2, 1117/1, 1117/2, 1117/3, 117/4, 1117/5, 1117/6
1117/7, 1117/8, 1118/1, 1118/2, 1118/6, 1124, 1125, 1126/1,
1126/2, 1126/3,1127, 1128, 1129, 1135, 1136, 1137.

k.o. Paridol
stavbišča:
*1, *2, *2/1, *2/4, *2/5, *2/6,*3,*4, *5/2, *6, *7, *8,

*9l1, *9/2, *9l3, *14l3, *14/4, *16,
*22/1, *22/2,
*62/2, *66, *67/4, *67/5,
*287/5.
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parcele št: 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 8/1, 8/2,
8/3, 8/4, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6,
13/7, 13/8, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 15/1, 15/2, 16, 17/1,
17/3, 18/1, 19/1, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 27/2, 29/1, 29/2,
29/3, 30, 31 /1, 31 /2, 32, 33, 34, 35, 36/1, 36/2, 37/1, 37/2,
39, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 41/3, 42/1, 42/2, 42/3, 43, 44,
45/1, 45/2, 46/1, 46/2, 46/3, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52,
53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 55, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4,
58/1, 58/2, 61, 62/1, 63, 64/1, 67I2, 67/3, 68, 70/1, 70/2,
71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 73/1, 73/2, 73/3, 74/1,
74/2, 74/3, 75, 79, 80/1, 80/2, 81, 82, 83, 85/1, 85/2, 278,
281, 282/1, 282/2, 282/3, 282/4, 282/5, 282/6, 282/7, 282/8,
282/9, 283/1, 283/2, 284, 285, 286, 287/1, 287/2, 287/3,
287/4, 958/3, 958/4, 958/5, 963/1, 963/5, 963/6, 963/7, 963/8,
963/9, 964/10, 963/11, 963/12, 963/13, 963/14, 963/14,
963/15.

III. VARSTVENI UKREPI

4. člen

Za varstvene pasove velja načelo, da se ukrepi zaostrijo
s približevanjem zajetju. Prepovedi, ki veljajo za bolj odda-
ljeni pas, veljajo tudi za varstveni pas, ki je bližje zajetju.

Obstoječe stanje v posameznem varstvenem pasu je
potrebno posneti, izdelati sanacijske načrte in izvesti sana-
cijska dela.

1. Varstveni ukrepi v najožjem varstvenem pasu

5. člen

Z najožjim varstvenim pasom (cona 1) se varuje bližnja
in neposredna okolica zajetja, ki predstavlja stik s podtalnico
in kjer je možno zelo hitro naključno ali namerno onesnaže-
nje vode.

Na območju ožjega varstvenega pasu veljajo naslednja
določila:

– upravljalec vodovoda mora biti lastnik zemljišča,
– območje mora biti opremljeno z opozorilno tablo,
– meje varstvenega pasu je treba zavarovati z varoval-

no ograjo,
– kakršenkoli poseg v prostor je prepovedan, razen za

potrebe vodovoda,
– ozemlje mora biti očiščeno in urejeno kot park,
– prepovedana je sečnja gozda,
– uporaba kakršnihkoli gnojil in ostalih agrotehničnih

sredstev ni dovoljena,
– dostop na ozemlje ima le pooblaščena oseba vodovo-

da in izjemoma ekipe za vzdrževanje ali pri raziskavah,
– ker sta črpalni vrtini locirani ob lokalni cesti, se ob

cesti postavi močnejša odbojna ograja.

2. Varstveni ukrepi v ožjem varstvenem pasu

6. člen

Ožji varstveni pas je območje s strogim režimom varo-
vanja. V ožjem varstvenem pasu je prepovedana:

– uporaba nevarnih in umetnih gnojil, biocidov na os-
novi svinca, živega srebra, arzena, cianovodikove kisline,
krezola in drugih škodljivih snovi, ter večje količine narav-
nega gnoja,

– gradnja naftovodov in plinovodov,
– gradnja stanovanjskih in industrijskih zgradb ter živi-

norejskih farm,
– intenzivno izkoriščanje gozdov,

– gradnja greznic, kanalizacije, čistilne naprave, poni-
kovalnic, smetišč in predelava lahkotekočih nevarnih teko-
čin, obstoječe greznice pa je potrebno kontrolirati in zagoto-
viti vodotesnost, odplake pa odvesti izven varstvenega pasu,

– intenzivna reja živine,
– predelava lahko tekočih naftnih derivatov in nevarnih

tekočin,
– gradnja skladišč naftnih derivatov in nevarnih teko-

čin velikosti nad 50 m3 in drugih skladišč in odlagališč,
– obratovanje kamnolomov; obstoječe je potrebno sa-

nirati,
– regulacija in zajem podtalnice z zmanjšanjem narav-

ne infiltracije,
– gradnja vodarn in vodnjakov za druge uporabnike,
– gradnja pokopališč,
– ponikanje odpadnih voda,
– tranzitni promet z nevarnimi snovmi.
V ožjem varstvenem pasu je dovoljena:
– živinoreja v hlevih z največ 10 glavami živine in

urejenim gnojiščem, tako da ni nevarnosti ponikanja in preli-
vanja gnojnice v podtalno vodo,

– adaptacija stanovanjskih hiš, industrijskih obratov,
pod pogojem, da so izvedeni vsi ustrezni zaščitni elementi –
varen odvoz odpadnih snovi in urejen odtok odpadnih voda
v neprepustno kanalizacijo,

– poljedelstvo z zmerno uporabo gnojil in neškodljivih
škropiv,

– obstoječa naselja, čista industrija in živinoreja se ohra-
nijo, vendar ne smejo povečati svojega obsega, urediti pa je
treba varen odtok odpadnih voda.

3. Varstveni ukrepi v širšem varstvenem pasu

7. člen

V širšem varstvenem pasu s sanitarnim režimom je
prepovedana:

– poraba biocidov na podlagi svinca, živega srebra,
arzena, cianovodikove kisline, krezola in drugih škodljivih
snovi,

– ponikovanje odpadnih voda ni dovoljeno,
– skladiščenje naftnih derivatov v večja skladišča in

nevarnih tekočin,
– odpiranje novih kamnolomov ni dovoljeno,
– gradnja kakršnihkoli odlagališč odpadkov in odlaga-

nje odpadkov,
– gradnja nečiste industrije,
– gradnja odlagališč topljivih in zdravju nevarnih snovi

in odlaganje takih snovi.
V širšem varstvenem pasu je:
– obstoječa naselja treba sanirati z gradnjo kanalizacije

in prenehati s ponikovanjem odpadnih voda,
– dovoljena usmerjena stanovanjska in druga gradnja

ter čista industrija in obrt na območju, opremljenem s kanali-
zacijo,

– dovoljena živinoreja v hlevih z urejenim gnojiščem,
– dovoljena izgradnja neprepustne kanalizacije in či-

stilnih naprav,
– predelava, skladiščenje in transport nevarnih snovi

in lahkotekočih naftnih derivatov dovoljena samo, če so
storjeni ukrepi, ki preprečujejo pronicanje teh tekočin pod
površje,

– velikost cistern omejena, postavljajo se v armira-
nobetonsko ali glineno jamo, ki nima neposrednega stika
s kanalizacijo, deževnica pa se prečrpava preko lovilcev
masti,

– dovoljeno obratovanje obstoječih kamnolomov in pe-
skokopov, ki morajo biti sanirani tako, da se prepreči preli-
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vanje nevarnih in strupenih tekočin izven urejenih in vodote-
snih prostorov; zagotovljen mora biti varen odvoz odpadnih
in nevarnih snovi v čistilne naprave oziroma na sanitarno
deponijo,

– pri uporabi mehanizacije v gozdu potrebno paziti, da
ne pride do izlitja naftnih derivatov v tla,

– potrebno ceste, po katerih poteka motorni promet ure-
diti tako, da je onemogočeno ogrožanje podtalnice, hitrost
pa mora biti omejena na 40 km/h.

IV. POSEBNI UKREPI

8. člen

Vodnogospodarske in druge posege v vodotoke na ob-
močju varstvenih pasov je treba izvajati tako, da ne bo ogro-
žen vodni vir.

Hitrost vozil, ki prevažajo nafto, naftne derivate, nevar-
ne in škodljive snovi na območju varstvenih pasov mora biti
omejena na 40 km/h.

Varstveni pasovi vodnih virov se označijo z opozorilni-
mi tablami. Table se postavijo na meji posameznega pasu ob
cestah in poteh.

O režimu upravljanja z zemljišči in gozdovi v posamez-
nih varstvenih pasovih obvesti njihove lastnike pristojni od-
delek občinske uprave Občine Šentjur pri Celju.

V. NADZORSTVO IN KAZENSKE DOLOČBE

9. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pooblašče-
ne osebe za izvajanje komunalnega nadzora in upravljalec
vodovoda.

10. člen

Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek pravna oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če ravna v nasprotju s 5., 6., 7., in 8. členom tega
odloka. Oseba pooblaščena za izvajanje komunalnega nad-
zora lahko izterja kazen takoj na kraju samem.

Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju s 5., 6., 7.
in 8. členom tega odloka, oseba pooblaščena za izvajanje
komunalnega nadzora pa lahko kazen izterja takoj na kraju.

11. člen

Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek posameznik, če ravna v nasprotju s 5., 6., 7. in 8. členom
tega odloka, oseba pooblaščena za izvajanje komunalnega
nadzora pa lahko kazen izterja takoj na kraju.

12. člen

Kdor povzroči vodnemu viru škodo namenoma ali z
opustitvijo varstvenih ukrepov, je odškodninsko odgovoren
in nosi vse stroške morebitne škode, sanacije in odprave
škode.

13. člen

Od določb tega odloka so izjemoma možna odstopanja,
ki morajo biti strokovno utemeljena in katerih realizacija je
možna pod posebnimi pogoji. Strokovno mnenje o možnem
odstopanju in utemeljitve izdela na zahtevo upravnega orga-
na pooblaščena strokovna institucija.

Za posege v varstvenih pasovih, ki niso izrecno prepo-
vedani, je potrebno pred izdajo ustreznih dovoljenj, na zah-
tevo upravnega organa, pridobiti strokovno mnenje in pogo-
je ustrezne strokovne institucije.

14. člen

Vsako izlivanje ali izpuščanje škodljivih snovi mora
vsak, ki to zazna ali povzroči, takoj sporočiti upravljalcu
vodovoda ali najbližji postaji policije oziroma vodnogospo-
darski ali sanitarni inšpekciji.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

Posnetke zatečenega stanja in sanacijske programe je
dolžan naročiti upravljalec vodovoda, in sicer v roku enega
leta od uveljavitve tega odloka.

Lastniki oziroma upravljalci objektov in zemljišč ter
izvajalci gospodarskih in drugih dejavnosti morajo prilago-
diti razmere zahtevam tega odloka v roku treh let od uvelja-
vitve tega odloka.

16. člen

Stroške izvedbe sanacije, v skladu s potrebnimi sanacij-
skimi deli po sanacijskem programu in predlogu upravljalca,
zagotavlja lastnik vodovoda, razen v primeru, ko je ugotov-
ljen povzročitelj škode iz 12. člena tega odloka. V primeru,
da ugotovljeni povzročitelj škode naložene sanacije ne izve-
de v roku treh mesecev od naložitve, izvede sanacijo uprav-
ljalec vodovoda na stroške lastnika vodovoda.

17. člen

Postopki za pridobitev lokacijskih dovoljenj v varstve-
nih pasovih, ki so bili pričeti pred sprejetjem tega odloka, se
nadaljujejo pod pogoji sanitarne zaščite, ki jo zahteva režim
pasov, v katerem se lokacija nahaja.

18. člen

Upravljalec vodovoda je dolžan spremljati spremem-
be strokovne metodologije določanja varstvenih pasov in
ukrepov ter zakonodajo s področja varovanja vodnih virov
in predlagati lastniku vodovoda ustrezne spremembe tega
odloka.

19. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 004-18/97-130
Šentjur pri Celju, dne 28. oktobra 1997.

Predsednica
Občinskega sveta

občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

3486.

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št 32/93), odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95),
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, popravek v
št. 36/83, 42/85, popravek v št. 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni
list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odločba US in
35/97) in na podlagi določil statuta Občine Šentjur pri Celju
(Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Šentjur pri
Celju na 24. seji dne 27. oktobra 1997 sprejel
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O D L O K
o spremembi odloka o oskrbi z vodo

1. člen

V odloku o oskrbi z vodo, objavljenem v Uradnem listu
Republike Slovenije, št. 56/97 (v nadaljevanju: odlok), se
39. člen spremeni tako, da glasi:

“Upravljalec javnega vodovoda se za prekršek kaznuje
z denarno kaznijo 150.000 tolarjev, če:

– prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila upo-
rabnikov (32. člen, tretji odstavek),

– ne izpolnjuje obveznosti po 33. členu tega odloka,
– ne izpolnjuje obveznosti iz 4., 5. in 6. točke 34. člena

tega odloka.
Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se z denarno

kaznijo 50.000 tolarjev kaznuje tudi odgovorna oseba uprav-
ljalca vodovoda.”

2. člen

40. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se za prekršek kaz-

nuje uporabnik, ki je fizična oseba in odgovorna oseba prav-
ne osebe, če:

1.vodovodnega priključka ne priključi na javni vodo-
vod, kot to določa 9. člen,

2. odvzema vodo iz hidranta v nasprotju s 37. in
38. členom tega odloka,

3. se priključi na vodovod brez soglasja upravljalca,
4. ne izpolnjuje obveznosti po 1., 2., 3., 6., 9. in 10.

točki 35. člena tega odloka.”
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se za prekršek iz

prvega odstavka tega člena kaznuje uporabnik vode, ki je
pravna oseba in oseba, ki opravlja samostojno dejavnost.

3. člen

Prvi odstavek 41. člena odloka se spremeni tako, da
glasi:

“Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za pre-
kršek pravna oseba, če:

1. ne poskrbi, da pri vzdrževanju in rekonstrukciji osta-
nejo vodovodni objekti in naprave v prvotnem stanju
(16. člen),

2. pri opravljanju del na svojih objektih ne zagotavlja-
jo, da ostanejo objekti in naprave javnega vodovoda nepo-
škodovane,

3. ne merijo porabljene vode (21. člen) in ne namestijo
vodomera, kot to določa 20. člen.”

4. člen

Za 41. členom se doda nov 42. člen, ki glasi:
“Oseba pooblaščena za izvajanje komunalnega nadzora

lahko za kršitve iz 39., 40. in 41. člena od kršiteljev takoj na
kraju izterja kazen.”

5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 004-22/97-112
Šentjur pri Celju, dne 28. oktobra 1997.

Predsednica
Občinskega sveta

občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

3487.

Občinski svet občine Šentjur pri Celju je na podlagi
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.
36/83, 42/85, popravek v št. 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list
RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 odločba US in 35/97) in
19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št.
34/95) na 24. seji dne 27. oktobra 1997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem

redu in miru

1. člen

Tretji člen odloka o javnem redu in miru v Občini
Šentjur pri Celju (v nadaljevanju: odlok) se spremeni tako,
da glasi:

“Mladoletniki so za prekrške po tem odloku odgovorni
v skladu s splošnimi pravili o odgovornosti mladoletnikov
za prekrške.”

2. člen

V 4. členu odloka se v 1. točki drugega odstavka za
besedo “varstvo” postavi pika, besedilo “poskrbi za oskrbo
in vzgojo le-teh na javnih prireditvah ali gostinskih lokalih.”
pa se črta.

3. člen

V 1. točki prvega odstavka 5. člena odloka se za besedo
“pijače” črta besedilo “pred sedmo uro” in nadomesti z bese-
dilom “mladoletnim in vinjenim osebam.”

4. člen

20. točka 7. člena odloka se dopolni z besedilom “spod-
kopavati javne poti ali jih kakorkoli poškodovati oziroma z
zemeljskimi deli povzročati nevarnost plazov;”

5. člen

22., 23. in 24. točka 7. člena se črtajo in nadomestijo z
novo 22. in 23. točko, ki glasi:

“22. vzrejati domače živali (razen psov in mačk) v
urbanih naseljih kot so npr. stanovanjski bloki in vrstne
stanovanjske hiše, razen na obstoječih kmetijah,

23. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih po-
vršinah brez nadzorstva ali puščati domače živali brez hrane,
vode in zaščite pred slabim vremenom.”

Drugi odstavek 5. člena odloka se črta.

6. člen

V prvem odstavku 9. člena se za 5. točko doda 6. točka,
ki glasi:

“6. v urbanih okoljih opuščati košnjo in čiščenje neza-
zidanih zemljišč.”

7. člen

V poglavju VI. kazenske določbe se črtajo 13., 14. in
15. člen ter nadomestijo s členi od 13 do 24:

“13. člen

Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
posameznik, ki krši določila:

– 4., 7., 8., 9., 11. in 15. točke 5. člena odloka,
– 11. in 12. točke 7. člena odloka,
– 8. in 10. točke 8. člena odloka in
– 3. in 5. točke 9. člena odloka.
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Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se za prekršek kaz-
nuje pravna oseba in oseba, ki opravlja samostojno dejav-
nost, ki krši določila:

– 8., 9. in 15. točke 5. člena odloka,
– 8. točke 8. člena odloka in
– 3. točke 9. člena.
Za prekrške iz prejšnjega odstavka se z denarno kaznijo

5.000 tolarjev kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

14. člen

Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se za prekršek kaz-
nuje pravna oseba in posameznik, ki opravlja samostojno
dejavnost, ki krši določila 1. do 6. točke drugega odstavka 4.
člena odloka.

Za prekrške iz prejšnjega odstavka se z denarno kaznijo
5.000 tolarjev kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

15. člen

Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se za prekršek kaz-
nuje posameznik, ki krši določila:

– 2., 5., 6., 10., 12., 14., 16. in 20. točke 5. člena,
– 4., 5., 6., 7., 8., 9., 15. in 18. točke 7. člena,
– 11. in 12. točke 8. člena,
– 1., 4. in 6. točke 9. člena,
– 1., 2. in 3. točke 10. člena.

16. člen

Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se za prekršek kaz-
nuje pravna oseba in oseba, ki opravlja samostojno dejav-
nost, ki krši določila:

– 5., 6., 12., 14. 16. in 20. točke 5. člena,
– 1., 4. in 6. točke 9. člena in
– 1., 2. in 3. točke 10. člena.
Za prekrške iz prejšnjega odstavka se z denarno kaznijo

10.000 tolarjev kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

17. člen

Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se za prekršek kaz-
nuje posameznik in odgovorna oseba pravne osebe, ki krši
določila:

– 13., 17., 18. in 20. točke 5. člena,
– 10., 17., 19., 21., 22. in 23. točke 7. člena,
– 14. in 15. točke 8. člena,
– 4. točke 10. člena in
– 11. člena.
Z denarno kaznijo 40.000 tolarjev se za prekrške nave-

dene v prejšnjem odstavku kaznuje pravna oseba in oseba, ki
opravlja samostojno dejavnost.

18. člen

Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se za prekršek kaz-
nuje pravna oseba in posameznik, ki opravlja samostojno
dejavnost, ki krši določilo 1. točke 5. člena.

19. člen

Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se za prekršek kaz-
nuje posameznik, ki krši določila:

– 1., 2., 3., 13., 14. in 16. točke 7. člena,
– 6. točke 8. člena in 2. točke 9. člena.

20. člen

Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se za prekršek kaz-
nuje pravna oseba in posameznik, ki opravlja samostojno
dejavnost, ki krši določila:

– 1., 2., 13. in 16. točke 7. člena in
– 6. točke 8. člena.

Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe.

21. člen

Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se za prekršek kaz-
nuje posameznik, ki krši določila:

– 20. točke 7. člena in
– 1., 2., 4., 5., 7., 9., 13. in 16. točke 8. člena.

22. člen

Z denarno kaznijo 70.000 tolarjev se za prekršek kaz-
nuje pravna oseba in posameznik, ki opravlja samostojno
dejavnost, ki krši določila:

– 20. točke 7. člena in
– 1., 2., 4., 5., 9., 13. in 16. točke 8. člena.
Za prekrške iz prejšnjega odstavka se z denarno kazni-

jo 50.000 tolarjev kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe.”

23. člen

Oseba pooblaščena za komunalni nadzor lahko denarne
kazni iz 13. do 22. člena odloka izterja takoj na kraju.

24. člen

Uvedbo postopka o prekršku po tem odloku predlaga
oseba pooblaščena za komunalni nadzor in oškodovanec.”

8. člen

16. člen odloka se črta, 17. člen pa postane 25. člen.

9. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 004-24/97-112
Šentjur pri Celju, dne 28. oktobra 1997.

Predsednica
Občinskega sveta

občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

ŠTORE

3488.

Na podlagi 4. člena odloka o gospodarskih javnih služ-
bah v Občini Štore (Uradni list RS, št. 30/94) in v skladu s
7. in 32. členom zakona o gospodarskih javnih službah (Urad-
ni list RS, št. 32/93) je Občinski svet občine Štore na zadnji
seji dne 20. 10. 1997 sprejel

O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe

na področju kabelskega informacijskega sistema
v Občini Štore

1. člen

S tem odlokom se določa lokalna javna infrastruktura,
vsebina in organizacijska in prostorska zasnova izvajanja
gospodarske javne službe na področju kabelskega informa-
cijskega sistema. Določajo se pogoji in postopek za predajo
javne službe v izvajanje, pravice in obveznosti uporabnikov
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storitev, viri financiranja, nadzor nad izvajanjem in drugo,
kar je za normalno izvajanje te javne službe potrebno.

2. člen

Kabelski informacijski sistem zajema izgradnjo ob-
jektov in naprav za sprejem, prenos in posredovanje infor-
macij ter podatkov, pomembnih ali zanimivih za uporabni-
ke na ravni lokalne skupnosti v obliki zapisa, zvoka, slike
ali signala.

3. člen

Z vzpostavitvijo kabelsko informacijskega sistema
(KIS) kot gospodarske javne službe, bo Občina Štore vzpo-
stavila organiziran, dolgoročno zasnovan, enovit, tehnično
in tehnološko sposoben in kvaliteten sistem zbiranja in pre-
nosa informacij ter signalov, za katere obstaja javni interes.
Hkrati pa bo zagotovila:

– urejen arhitektonski videz objektov (umik nepotreb-
nih anten);

– zmanjšala potreben obseg in stroške vzdrževanih del;
– pocenila izvedbo večjega števila RA in TV progra-

mov;
– zmanjšala radiofrekvenčne motnje in
– omogočila izvedbo dodatnih funkcij sistema (prenos

povratnih informacij, internet itd.).

4. člen

Javna infrastruktura, ki omogoča izvajanje te gospodar-
ske javne službe, so objekti in naprave za sprejem, prenos,
ojačevanje signalov in kontrolo.

Primarna in sekundarna javna infrastruktura je lastnina
investitorja omrežja. Terciarno omrežje oziroma priključki
pa so last uporabnikov te javne službe.

5. člen

Na celotnem teritoriju Občine Štore se zagotavlja le en
kabelsko informacijski sistem kot izbira lokalna gospodar-
ska javna služba.

Komunalno informacijski sistem na območju Občine
Štore lahko izvaja le en izvajalec skladno s tem odlokom.

6. člen

Kabelski informacijski sistem sestavljajo naslednje de-
javnosti:

– izgradnja, upravljanje in vzdrževanje objektov in na-
prav KIS;

– sprejem in distribucija RA in TV programov;
– zbiranje, usmerjanje in prenos drugih informacij ter

podatkov in
– prenos povratnih informacij.

7. člen

Temeljne tehnično tehnološke karakteristike KIS so:
– izključno podzemni razvodi v globini 0,8 m;
– zvezda razvod;
– frekvenčno področje 5–550 (606) Mhz z možnostjo

prenosa sosednjih kanalov in
– možnost prenosa povratnih informacij (5–25 Mhz) ter

prostostoječe omarice razvoda.
Vsi objekti morajo biti zgrajeni strokovno in v skladu s

pravilnikom o tehničnih normativih za kabelsko razdelilne
sisteme, priporočilih IEC in CCITT.

Navedene karakteristike predstavljajo minimalni stan-
dard za vzpostavitev in delovanje sistema in morajo biti
zagotovljene ob vzpostavitvi ter v celotnem obdobju delova-
nja KIS.

Za terciarno kabelsko omrežje oziroma priključke, ve-
ljajo le tehnični in tehnološki standardi, določeni s tem odlo-
kom ter pozitivno zakonodajo, ki ju mora uporabnik spošto-
vati pri izgradnji in pri vzdrževanju.

8. člen

Izvajanje te gospodarske javne službe se zagotavlja s
podeljevanjem koncesije na podlagi tega odloka in koncesij-
ske pogodbe.

9. člen

Koncesija se podeli za dobo 30 let. V tem obdobju je
koncesionar dolžan zgraditi omrežje javne infrastrukture
skladno z dolgoročnim načrtom razvoja te gospodarske jav-
ne službe, ki ga skupno in enakopravno sprejemata konce-
sionar in koncedent.

Po preteku koncesije pridobi koncedent v last celoten
KIS. Vrednost sistema se določi na podlagi cenitve soglasno
določenega izvedenca.

10. člen

Prenos se opravi na podlagi podelitve koncesije brez
javnega razpisa na osnovi dejstva, da je Občinski svet občine
Štore pooblastil koncesionarja za izgradnjo sistema, ki ga je
tudi zgradil, zainteresiranosti obeh strank in dosedanjega
solidnega ter kvalitetnega opravljanja nalog, ki so predmet
koncesije.

11. člen

Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije
med koncedentom in koncesionarjem, se uredijo s koncesij-
sko pogodbo, ki jo podpiše župan Občine Štore.

Sestavni del koncesijske pogodbe je program izgradnje
KIS.

Koncesijska pogodba mora vsebovati vse z zakonom in
tem odlokom zahtevane pogoje in mora biti sklenjena v pisni
obliki.

12. člen

Koncesijsko razmerje preneha na način, ki ga določa
zakon.

Odkup in prevzem koncesije sta možna v obsegu, na
način in pod pogoji, ki jih določa koncesijska pogodba. O
odkupu in prevzemu koncesije odloča Občinski svet občine
Štore na predlog župana.

O odvzemu koncesije odloča Občinski svet občine Što-
re. O ugovoru zoper odločbe odloča župan Občine Štore.

13. člen

Občina Štore ima kot koncedent naslednje posebne pra-
vice:

– pravico soglasja k določitvi višine prispevka za pri-
ključitev na KIS in

– pravico soglasja na vse posege v spremembo in do-
graditev tega informacijskega sistema.

Posebne pravice Občine Štore, ki so določene s tem
členom, ni mogoče omejiti ali omiliti s koncesijsko pogodbo
ali z drugim pravnim dejanjem.

Vsaka taka odločba je nična.

14. člen

Uporabniki storitev KIS imajo naslednje pravice in ob-
veznosti:

– pravico priključitve na sistem, potem, ko bo na podlagi
medsebojne pogodbe za izgradnjo in vzdrževanje KIS, pla-
čan prispevek in ko je priključek tehnično prevzet;
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– pravico uporabe vseh možnosti, ki jih nudi sistem, če
so redno plačevali stroške uporabe;

– pravico sodelovati v organih, ki odločajo o program-
ski zasnovi sistema;

– pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene
pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, svet uporabnikov
gospodarskih javnih služb itd.)

– pravico svobodne izključitve iz KIS;
– obvezno plačila storitev sistema;
– obvezno spoštovanja navodil koncesionarja in druge

prisilne predpise, ki urejajo področja KIS in
– obvezno zagotovitve prostega dostopa do celotnega

informacijskega omrežja in naprav na njem, če je to potrebno
zaradi tehničnih razlogov in vzdrževalnih del.

Izvajalec KIS s splošnimi pogoji določi podrobnosti
razmerij med naročnikom in izvajalcem. K splošnim pogo-
jem daje soglasje župan Občine Štore.

15. člen

Cene storitev oziroma naročnine za uporabo sistema se
lahko spremenijo le v soglasju Občine Štore na podlagi
utemeljenega predloga koncesionarija.

Cene sestavljajo postavke, ki zagotavljajo enostavno
reprodukcijo na objektih in napravah ter izvajanje dejavnosti
iz 6. člena tega odloka.

Cena naročnine je enotna za celotno območje Občine
Štore in je odvisna od obsega storitev in dejavnosti, ki jih
naročnik koristi.

Cene storitev, ki ne sodijo v dejavnosti 6. člena tega
odloka, določa koncesionar prosto.

16. člen

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka in
vseh drugih zakonskih in podzakonskih predpisov, ki ne-
posredno ali posredno urejajo področja KIS, izvaja pristoj-
na inšpekcija.

17. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Štore, dne 20. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Štore
Albin Valand l. r.

3489.

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93) in odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Štore (Uradni list RS, št. 49/97) je Občin-
ski svet občine Štore na seji dne 20. 10. 1997 sprejel

O D L O K
o oskrbi prebivalstva z zemeljskim plinom

1. člen

S tem aktom se opredelijo dejavnosti, območje, pogoji,
javna pooblastila, pričetek in čas trajanja koncesije, način
financiranja in drugi elementi, pomembni za podelitev kon-
cesije za oskrbo z zemeljskim plinom.

2. člen

Predmet koncesije je upravljanje omrežja za distribuci-
jo zemeljskega plina za potrebe prebivalstva in industrije na
območju Občine Štore, ki ga zgradi koncesionar v skladu z
načrtom razvoja omrežja za distribucijo zemeljskega plina,
ki je sestavni del tega odloka.

3. člen

Koncesionar mora za opravljanje koncesije za oskrbo
prebivalstva z zemeljskem plinom ter upravljanje omrežja za
distribucijo izpolnjevati naslednje pogoje:

a) da je slovenska pravna oseba;
b) da ima izkušnje na področju programiranja, projekti-

ranja in izgradnje ter upravljanje z omrežjem za distribucijo
zemeljskega plina za potrebe prebivalstva in industrije;

c) da pripravi in predloži študijo s prikazom predvide-
nega omrežja in njihovih pomembnejših sestavnih delov, z
oceno vrednosti naprave, potreben čas za izgradnjo, finančni
plan investicije, pogoje in načine za upravljanje z omrežjem;

d) da pripravi in predloži analizo programa prodaje
plina;

e) da ima potrebne reference za pravočasno in kvalitet-
no izvedbo sprejete naloge;

f) da bo zagotovil vsa potrebna sredstva v zvezi z
izgradnjo omrežja za distribucijo in njegovim upravljanjem;

g) da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in dru-
gimi potenciali za realizacijo oskrbe prebivalstva z zemelj-
skem plinom in upravljanje omrežja za distribucijo.

4. člen

Koncesionarju bo občina (koncedent) podelila nasled-
nja javna pooblastila:

1. izključno pravico upravljanja zgrajenega omrežja za
distribucijo zemeljskega plina za čas trajanja koncesijske
pogodbe:

2. izključno pravico prodaje zemeljskega plina na ob-
močju občine;

3. pravico izgradnje omrežja za distribucijo zemeljske-
ga plina, vključno s pravico, da pod površjem vseh javnih
površin postavi in vzdržuje cevovode, različne naprave in
instalacije, potrebne za distribucijo;

4. pravico sklepati pogodbe o dobavi plina;
5. pravico določati način in pogoje za plačilo uporablje-

nega plina, vključno z možnostjo depozita uporabnika;
6. pravico zaustaviti dobavo plina posameznim uporab-

nikom v primeru neplačila;
7. pravico zahtevati od uporabnika prispevek za posta-

vitev priključka, v skladu s sprejetimi pogoji o priključitvi in
dobavi plina, ki ga potrdi koncedent.

5. člen

Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da samostojno in na svoje stroške oskrbi prebivalstvo

z zemeljskim plinom
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitet-

no dobavo zemeljskega plina
– da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje mreže za distri-

bucijo plina
– da po potrebi širi omrežje za distribucijo plina.

6. člen

Koncesionar je edini distributer zemeljskega plina na
območju Občine Štore za potrebe prebivalstva in industrije
pod naslednjimi pogoji:

a) spoštuje strokovno-tehnične, organizacijske in raz-
vojne naloge, ki izhajajo iz nacionalnega razvojnega progra-
ma za republiko in usmeritev lokalne skupnosti,
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b) da prodaja plin v skladu s cenami, ki jih oblikuje
oziroma določa občina v skladu s postopkom, ki ga določa
zakon oziroma akt lokalne skupnosti,

c) da omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor
nad zakonitostjo dela po organih, ki so za to določeni s tem
aktom,

d) da dosledno upošteva tehnične, oskrbovalno-stro-
kovne, organizacijske in druge standarde ter normative za
opravljanje koncesije oziroma če teh ni, standarde, ki so
povzeti in se uporabljajo v Sloveniji,

e) da zagotovi, da bo vsa javna ali osebna lastnina, ki bi
bila zaradi izvajanja del poškodovana, vrnjena v prvotno
stanje.

7. člen

Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe. Doba trajanja koncesije se šteje od 1. januarja
tistega leta, ki sledi letu, v katerem je distribucijska mreža
pričela delovati in traja 29 let. Koncesijska pogodba se po
njenem poteku lahko podaljša oziroma ima koncesionar pri
sklepanju pogodbe o koncesiji prednost.

Koncesionar je dolžan pričeti z deli za oskrbo prebi-
valstva z zemeljskim plinom takoj, ko je podpisana pogodba
in so izdana vsa potrebna dovoljenja ter se zagotovi:

a) izvedba cevovodov za dovod plina s strani PETROLA
DO ZEMELJSKEGA PLINA;

b) podpis pogodbe za dobavo zemeljskega plina med
koncedentom, koncesionarjem in podjetjem PETROL DO
ZEMELJSKI PLIN.

Koncesionar se obvezuje izgotoviti v roku šest mesecev
20% del, predvidenih s pogodbo, v roku 24 mesecev pa vsa
dela, računano od dneva pričetka del.

8. člen

Razmerje med koncedentom in koncesionarjem pre-
neha:

– s prenehanjem koncesijske pogodbe
– z odvzemom koncesije
– z odkupom koncesije.

9. člen

Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za kate-
rega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji
navedenimi v pogodbi ne podaljšata. Koncesijska pogodba
lahko preneha tudi z razdrtjem.

10. člen

Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge
medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju
pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.

Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo ne
glede na določila pogodbe:

– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v
za to določenem roku

– zaradi neopravičene prekinitve distribucije plina za
več kot tri dni

– zaradi ponovljenih, hudih in dokumentiranih prime-
rov neučinkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja

– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izva-
jati kot koncesija

– v primeru stečaja koncesionarija.
V teh primerih lahko koncedent prevzame koncesijo,

povrniti pa mora koncesionarju vložena še neamortizirana
sredstva.

11. člen

Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da kon-
cesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet kon-
cesije, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave, ki jih
je koncesionar zgradil ali drugače pridobil.

Pogoji odkupa se določajo s koncesijo pogodbe.

12. člen

Koncesionar zagotavlja za oskrbo prebivalstva z ze-
meljskim plinom sredstva za izgradnjo omrežja za distribuci-
jo zemeljskega plina iz naslednjih virov:

– lastnih virov
– bančnih kreditov
– sredstev državnega ekološkega sklada
– drugih virov.

13. člen

Koncesionar dobi povrnjena sredstva, vložena v izgrad-
no omrežja za distribucijo zemeljskega plina in upravljanje
plinovodskega omrežja iz sredstev, ki se natekajo od cene za
uporabo zemeljskega plina. Način in višina se podrobno
določi s koncesijsko pogodbo s tem, da cena plina vsebuje
izdatke za nakup plina, stroške upravljanja, investicijske
stroške, dobiček in dajatve.

14. člen

Prodajno ceno plina potrjuje Občinski svet občine Što-
re in se izraža v SIT.

Cena ne bo smela presegati cen plinskega olja glede na
kalorično vrednost obeh goriv, računano v enakih standardih
glede na kalorično vrednost obeh goriv.

Ta pogoj je koncesionar dolžan upoštevati, če same
tarife dopuščajo gospodarsko, finančno in upravljalsko rav-
notežje.

15. člen

Izbiro koncesionarija opravi na podlagi tega akta in
pridobljenih ponudb iz javnega natečaja Občinski svet obči-
ne Štore (koncedent), ki določi podpisnika pogodbe o konce-
siji. Občinski svet občine Štore določi o izbiri koncesionarja
s sklepom.

16. člen

Strokovni nadzor nad zakonitostjo izvajanja koncesije
opravlja Občinski svet občine Štore pristojen za gospodar-
stvo; strokovnost izvajanja pa nadzoruje pristojni inšpekcij-
ski upravni organ.

Posebno vlogo ima odbor sestavljen iz predstavnikov
uporabnikov zemeljskega plina. Odbor daje pripombe in
predloge v zvezi z delom koncesionarja pristojnemu uprav-
nemu organu zadolženemu za nadzor.

Sestavo odbora, njegovo delovno področje ter pristoj-
nosti in pravice določi akt o njegovi ustavnosti. S tem aktom
se določi tudi organ, ki opravlja za odbor administrativno-
strokovna opravila.

17. člen

Za odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar
pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem gospodarske javne
službe uporabnikom ali drugim pravnim ali fizičnim ose-
bam, se uporabljajo pravila, ki urejajo odgovornost podjetij.

18. člen

Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za
svoj račun na podlagi pooblastil tega koncesijskega akta in
koncesijske pogodbe.
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19. člen

Vsi objekti in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali
drugače pridobil za namen izvajanja koncesije, pridejo v last
koncedenta ob prenehanju koncesijske pogodbe oziroma z
odkupom kolikor ne pride do predčasnega prenehanja kon-
cesijske pogodbe. Način in pogoji odkupa se podrobneje
določijo v koncesijski pogodbi.

20. člen

Koncedent bo v primeru predčasnega prenehanja kon-
cesijske pogodbe predhodno zagotovil koncesionarju ustrez-
no garancijo za plačilo še neamortizirane vrednosti objektov
in naprav, ki ostajajo v lasti koncedenta.

21. člen

Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo na
drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedenta.

22. člen

Koncesionar je dolžan, v okviru objektivnih možnosti,
opravljati koncesijo tudi ob nepredvidenih okoliščinah, na-
stalih zaradi višje sile.

V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pra-
vico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nasta-
li zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne služ-
be v nepredvidljivih okoliščinah.

Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na pod-
lagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.

Kot višjo silo pa je v odnosih med koncedentom in
koncesionarjem šteti predvsem katastrofe in havarije, ki jih
ni bilo mogoče preprečiti s skrbnim načrtovanjem.

23. člen

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za ško-
do, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne
službe povzročijo pri njem zaposleni delavci uporabnikom
ali drugim osebam.

24. člen

Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri
njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi opravljenja koncesije,
lahko njeno opravljanje začasno zagotovi koncedent s prev-
zemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v
koncesijski pogodbi.

25. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Štore, dne 20. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Štore
Albin Valand l. r.

ŽALEC

3490.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90),
39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 17/87, 37/85, 29/86, Uradni list

RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 20. člena statuta
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95, 16/96, 1/97) je
Občinski svet občine Žalec na seji dne 2. oktobra 1997
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin

dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000
in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec

1. člen

Dolgoročni plan Občine Žalec za obdobje 1986–2000
(Uradni list RS, št. 21/90) in spremembe in dopolnitve pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbene-
ga plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93,
7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96 in 43/96) se
dopolnijo in spremenijo s sestavinami, navedenimi v členih
tega odloka.

2. člen

Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročne-
ga družbenega plana Občine Žalec se nanaša na rekonstruk-
cijo magistralne ceste M 10-8 odsek 1262 Črnova–Arja vas.

DOLGOROČNI PLAN

3. člen

V točki 6.1.1. “Kmetijska zemljišča” se spremeni tretji
odstavek in se glasi:

V prvo območje je razvrščenih 10.403,95 ha in v drugo
območje kmetijskih zemljišč 6.791,32 ha površin.

4. člen

V točki 6.4.3. “Zasnova infrastrukturnega omrežja” se
v poglavju “Promet” za petim odstavkom doda nov šesti
odstavek, ki se glasi:

Predvidena je rekonstrukcija magistralne ceste M 10-8
odsek 1262 Črnova–Arja vas od km 4+350 do km 5+250 z
izboljšanjem horizontalnih in vertikalnih elementov ceste z ure-
ditvijo križišč, avtobusnih postajališč in hodnikov za pešce.

5. člen

Ustrezno se dopolnijo prostorske sestavine dolgoročne-
ga plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 v kartograf-
skem delu s tematskimi kartami v merilu 1:25000:

– tematska karta št. 9 “Zasnova prometnega omrežja” se
dopolni s prikazom odseka magistralne ceste M 10-8, odsek
1262 Črnova–Arja vas, ki je predviden za rekonstrukcijo,

– tematski karti št. 12 “Zasnova načinov urejanja pro-
stora” in št. 13 “Zasnova osnovne rabe prostora” se uskladita
z dopolnjenim prikazom karte št. 9.

PROSTORSKE SESTAVINE SREDNJEROČNEGA
DRUŽBENEGA PLANA

Programska zasnova
za rekonstrukcijo ceste M 10-8 odsek 1262

Črnova–Arja vas

6. člen

Ureditveno območje:
Programska zasnova obravnava rekonstrukcijo magi-

stralne ceste M 10-8 odsek 1262 Črnova–Arja vas na območ-
ju zahodno od naselja Velika Pirešica od km 4+350 do km
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5+250 tako, da delno vključuje traso obstoječe magistralne
ceste, delno pa posega na kmetijske površine in funkcional-
na zemljišča obstoječih objektov. Ureditveno območje obse-
ga naslednje parcele k.o. Pirešica: 924/1, 922/1, 922/2, 918,
910/1, 913/1, 879, 121/4, 858/2, 1183/5, 1184, 1185, 1190,
1189/4, 1189/14, 1189/11, 1195, 1197/1, 1197/2, 1201/1,
1207/1 in 1208/1. Površina ureditvenega območja meri
16.230 m2.

Razporeditev dejavnosti v prostoru:
Območje je znotraj opisanega obsega v prejšnjem po-

glavju in prikazane meje v grafičnem delu programske za-
snove namenjeno:

– rekonstrukciji magistralne ceste z izboljšanjem hori-
zontalnih in vertikalnih elementov ceste,

– ureditvi treh križišč: T križišča z levim zavijalnim
pasom za priključek lokalne ceste L 8227 v Ponikvo, T
križišča za priključek asfaltne baze Cestnega podjetja Celje
in križišča za priključek lokalne ceste L 8231 Galicija–
Žalec,

– ureditvi hodnika za pešce,
– ureditvi dveh avtobusnih postajališč.
Usmeritve za prometno-tehnično urejanje območja:
– potek trase: v horizontalnem smislu se trasa z radijem

300 m odcepi od obstoječe trase ter se za asfaltno bazo zopet
priključi z radijem 700 m na obstoječo traso, do gostilne
Fervega poteka po obstoječi trasi in se z radijem 350 m
odmakne od trase ter s premo priključi na obstoječo traso v
km 5+210,

– tehnični elementi: projektni elementi so izbrani na
računsko hitrost 60 km/h, posebno pozornost je posvetiti
ureditvi severnega dela obravnavanega odseka magistralne
ceste, vzhodno od odcepa proti Ponikvi in asfaltni bazi,

– servisne površine: avtobusni postajališči sta locirani
za križiščem Žalec–Galicija v smeri vožnje, hodnik za pešce
poteka ob desni strani magistralne ceste od priključka za
Ponikvo do avtobusnega postajališča, ob levi strani pa od
gostilne Fervega do križišča Žalec–Galicija,

– prometna oprema in signalizacija: predvidena je ob-
nova dotrajane in poškodovane vertikalne in horizontalne
signalizacije ter preverba potrebe po semaforizaciji navede-
nih križišč.

Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko
oblikovanje:

– ustrezno arhitektonsko in krajinsko oblikovanje ob-
močij priključkov lokalnih in dovoznih cest na magistralno
cesto,

– uporaba motivov značilne regionalne krajinske tipo-
logije pri oblikovanju protihrupne ograje,

– ozelenitev stika med magistralno cesto in kmetijskimi
površinami s pasom grmovnic in grmastih dreves,

– skrbno oblikovanje in zazelenitev brežin,
– ustrezna rekultivacija površin, kjer se trasa magistral-

ne ceste odmika od obstoječega cestišča,
– rekonstrukcija izvedenega melioracijskega sistema Pi-

rešica I in Pirešica II.
Usmeritve za komunalno in energetsko urejanje:
– vodovod: izgradnja novega in zamenjava obstoječega

vodovoda na delu rekonstruirane magistralne ceste,
– odvodnjavanje: odvodnjavanje meteornih vod s ce-

stišča preko požiralnikov v meteorno kanalizacijo, kjer ni
robnikov pa preko bankin in brezen do odvodnih jarkov,

– elektrika: prestavitev obstoječega stojnega mesta dalj-
novoda 20 kV,

– TT veze: ustrezna zaščita oziroma prestavitev obsto-
ječega TK omrežja v skladu s pogoji upravljalca.

Usmeritve za varovanje okolja:
– zrak: za varstvo zraka v času gradnje je potrebno

upoštevati emisijske norme pri stalnih ali začasnih objektih,

– hrup: za obstoječe objekte ob cesti je potrebno preve-
riti ustreznost protihrupne zaščite,

– plodna zemlja: odgrnjeni humus je potrebno deponi-
rati in ga nameniti za ureditev brežin in rekultivacijo povr-
šin,

– zelene površine: vse neutrjene površine je ustrezno
zazeleniti,

– varstvo pred požarom: pri načrtovanju posega se po-
žarna varnost obstoječih objektov ob cesti ne sme poslabšati,

– podtalnica: preveriti, ali je pri omenjeni rekonstrukci-
ji potrebna zaščita podtalnice.

7. člen

Ustrezno se spremeni in dopolni grafično gradivo:
– kartografska dokumentacija s prikazom izjemnih po-

segov na I. območje kmetijskih zemljišč: list PKN 1:5000 št.
Celje 7 in 17.

Grafično gradivo se dopolni s programsko zasnovo za
rekonstrukcijo ceste M 10-8 odsek 1262 Črnova–Arja vas.

8. člen

Če se v postopku priprave prostorskega izvedbenega
akta za posamezni infrastrukturni sistem ali napravo ugoto-
vi, da je potrebno posamezni odsek oziroma traso takšnega
objekta ali naprave zaradi funkcionalnega, okoljevarstve-
nega oziroma finančnega vzroka deloma spremeniti, se tak-
šna sprememba šteje kot dopustna toleranca, kadar se z njo
ohranjajo ali varujejo naravne in kulturne dobrine, ohranja
naravni in kulturni značaj krajine, zmanjšujejo obremeni-
tve v okolje ter ne spreminjajo vplivi na načrtovani izgled
območja.

KONČNA DOLOČBA

9. člen

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

Št. 353-0003/97-02
Žalec, dne 2. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

VLADA

3491.

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) in na
predlog ministra za zunanje zadeve, izdaja Vlada Republike
Slovenije

S K L E P
o soglasju za odprtje Konzulata Antigve in Barbude
v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu

s častnim konzulom
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1

Daje se soglasje za odprtje Konzulata Antigve in Barbu-
de v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s
častnim konzulom.

2

Konzularno območje Konzulata Antigve in Barbude s
sedežem v Ljubljani obsega ozemlje Republike Slovenije.

3

Vlada Republike Slovenije soglaša z imenovanjem go-
spoda Matjaža Tomljeta za častnega konzula Antigve in Bar-
bude v Republiki Sloveniji.

4

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

Št. 900-04/97-6
Ljubljana, dne 20. novembra 1997.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3492.

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja
Vlada Republike Slovenije

S K L E P
o delni odpravi vizumov za državljane Bosne

in Hercegovine

1

Vizumov za vstop in bivanje v Republiki Sloveniji do 90
dni ne potrebujejo tisti državljani Bosne in Hercegovine, ki:

– so imetniki diplomatskih in službenih potnih listov,
– imajo v potnem listu dovoljenje za delo ali stalno biva-

nje držav članic EU/EFTA,
– imajo v potnem listu dovoljenje za začasno bivanje

držav članic EU/EFTA, ki je na dan prestopa meje veljavno
vsaj še tri mesece.

2

Tranzitnega vizuma za prehod čez ozemlje Republike
Slovenije ne potrebujejo državljani Bosne in Hercegovine, ki
jim je veljavni vizum izdala ena izmed pogodbenic Schengen-
skega sporazuma.

3

Ta sklep začne veljati 1. januarja 1998.

Št. 270-10/97-2
Ljubljana, dne 24. novembra 1997.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR

3454. Odlok o spremembi odloka o preobliko-
vanju Unizerze v Ljubljani (OdPUL-B) 5657

3455. Sprememba poročila o gospodarskih
družbah, podjetjih in zavodih 5657

3456.–3467. Odloki o izvolitvi v sodniško funk-
cijo 5657

3468. Odlok o razrešitvi namestnika Družbene
pravobranilke Republike Slovenije 5660

3469. Odlok o razrešitvi sodnice za prekrške s
sedežem v Izoli 5660

3470. Odlok o razrešitvi okrožne sodnice – svet-
nice na Delovnem sodišču v Kopru 5660

3471. Odlok o razrešitvi okrožnega državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu
v Ljubljani 5660

3472. Odlok o imenovanju članice Statističnega
sveta Republike Slovenije 5661

VLADA

3491. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata An-
tigve in Barbude v Republiki Sloveniji s
sedežem v Ljubljani, na čelu s častnim
konzulom 5704

3492. Sklep o delni odpravi vizumov za držav-
ljane Bosne in Hercegovine 5705

MINISTRSTVA

3473. Pravilnik o koncesijah na področju so-
cialnega varstva 5661

OBČINE

3474. Odlok o varstvu virov pitne vode na ob-
močju Občine Grosuplje 5664

3475. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpad-
ki na območju Občine Grosuplje 5668

3476. Odlok o spremembah in dopolnitvah od-
loka o taksah in povračilih za obremenje-
vanje okolja in racionalno rabo ter izko-
riščanje naravnih dobrin na območju
Občine Grosuplje 5672

3477. Sklep o združitvi javnih vzgojno-izobra-
ževalnih zavodov Osnovna šola Louisa
Adamiča Grosuplje in Osnovna šola
Šmarje-Sap 5672

3478. Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju
javnih zelenih površin v Občini Jesenice 5673

3479. Odlok o spremembah in dopolnitvah pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana Ob-
čine Maribor-Pesnica za obdobje 1986–
2000 in družbenega plana Občine
Maribor-Pesnica za obdobje 1986–1990 za
območje Občine Kungota v letu 1997 5675

Stran
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3480. Odlok o odvajanju in čiščenju komunal-
nih odpadnih in padavinskih voda
(Moravske Toplice) 5683

3481. Program priprave sprememb in dopolni-
tev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Slovenska
Bistrica, dopolnitev 1997 5686

3482. Odlok o komunalnem inšpekcijskem nad-
zorstvu v Občini Slovenska Bistrica 5688

3483. Odlok o javnem redu in miru v Občini
Slovenske Konjice 5689

3484. Odlok o komunalnem nadzoru na območ-
ju Občine Šentjur pri Celju 5693

3485. Odlok o zaščiti vodnega vira Hrastje
(Šentjur pri Celju) 5695

Stran Stran

3486. Odlok o spremembi odloka o oskrbi z vo-
do (Šentjur pri Celju) 5697

3487. Odlok o spremembah in dopolnitvah od-
loka o javnem redu in miru (Šentjur pri
Celju) 5698

3488. Odlok o načinu izvajanja gospodarske
javne službe na področju kabelskega
informacijskega sistema v Občini Štore 5699

3489. Odlok o oskrbi prebivalstva z zemeljskim
plinom (Štore) 5701

3490. Odlok o spremembah in dopolnitvah pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Žalec

Pravkar izšlo!

mag. Dušan Požar

KAZENSKI ZAKONIK V PRAKSI
(OPISI KAZNIVIH DEJANJ)

Kazenski zakonik uresničuje svojo represivno funkcijo v kazenskem postopku predvsem

tako, da se abstraktna kazniva dejanja, določena v njegovem posebnem delu, najprej

preoblikujejo v konkretne oblike, nato pa obravnavajo kot predmet kazenskega postopka.

Konkretni opisi kaznivih dejanj so tako podlaga za usmerjanje procesne aktivnosti

udeležencev kazenskega postopka: sodnika, tožilca, obdolženca in zagovornika. V bistvu

gre za svojevrstno razlago kazenskega zakonika in za tehniko njegove uporabe, je zapisal

avtor priročnika, mariborski višji državni tožilec.

Poenostavljeno bi temu lahko rekli, da je od A odvisen Ž: na razplet postopka torej

bistveno vpliva opis kaznivega dejanja. Vzorce zdaj ponuja priročnik, pri svojem delu pa

jih bodo lahko uporabili tako organi odkrivanja kot pregona in sojenja. Ker na slovenskem

knjižnem trgu že kar nekaj desetletij ni bilo podobnega priročnika, ni dvoma, da bo

zanimiv tudi za študente prava.

Cena: 3360 SIT (10433)
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Pravkar izšlo!

PREDPISI O DELOVNIH
RAZMERJIH, PLAČAH,

ZAPOSLOVANJU IN
ZAVAROVANJU ZA PRIMER

BREZPOSELNOSTI
(peta spremenjena in dopolnjena izdaja)

Po novi splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti bodo zaposleni

dobivali dodatek za delovno dobo do konca leta 1999, regres za letni dopust

pa bo prihodnje leto znašal 102.000 SIT. To sta samo dve med številnimi

novostmi, ki so objavljene v novi knjižici zbirke predpisov. V njej so zbrani

vsi predpisi o delovnih razmerjih, plačah in zaposlovanju, ki so izšli do 5.

septembra 1997.

Tako so poleg veljavnih zakonov o delovnih razmerjih objavljeni tudi:

– zakon o inšpekciji dela

– splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti s tarifno prilogo

– navodilo za prikazovanje podatkov o plačah

– pravila delovanja Ekonomsko-socialnega sveta

– predpisi o plačah direktorjev

– predpisi o plačah v državnih organih, javnih zavodih in organih lokalnih

skupnosti

– zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

– pravilniki na področju aktivne politike zaposlovanja in o izplačevanju

nadomestil oziroma denarne pomoči med brezposelnostjo

– pravilnik o štipendiranju

– poglavja novega zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, ki

govorijo o delovnih razmerjih in plačah

– zakon o zaposlovanju tujcev z novimi navodili za njegovo izvajanje

Cena 3465 SIT (10431)
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Lojze Janko – Založnik Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni
urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto 1997 je 13.860 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, računovodstvo,
naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – 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)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.

Pravkar izšlo!

PREDPISI O DEDOVANJU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča

Peta dopolnjena izdaja

Z večanjem obsega zasebne lastnine se precej povečuje tudi zanimanje za veljavne

predpise o dedovanju. Slovenski zakon na tem področju je bil sprejet pred dobrimi

dvajsetimi leti. Novi družbeni in gospodarski ureditvi so se poskušale približati nekatere

zakonske spremembe, v vsebino zakona in drugih predpisov o dedovanju pa je s svojimi

odločbami poseglo tudi ustavno sodišče.

Profesor dednega prava na ljubljanski pravni fakulteti dr. Karel Zupančič v zadnji izdaji

uvodnih pojasnil na poljuden način podrobneje razlaga vsebino posameznih določb zakona

o dedovanju in drugih predpisov. Posebno pozornost namenja tudi zakonu o dedovanju

kmetijskih gospodarstev, ki je začel veljati decembra 1995. Pri tem pa znova opozarja, da

je treba novi ustavni ureditvi, ki daje večji pomen lastninski in dedni pravici, prilagoditi

tudi zakonodajo na tem področju.

Poleg prečiščenega besedila zakona o dedovanju so v tej knjižici objavljeni tudi:

– zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev
– del zakona o denacionalizaciji,
– del zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav

v določenih razmerjih,

– del zakona o nepravdnem postopku,

– del zakona o davkih občanov
– del zakona o notariatu.

Cena 2982 SIT (10432)
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