
Uradni list
Republike Slovenije

Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si

Št.
 48 Ljubljana, torek 30. 6. 1998 Cena 240 SIT ISSN 1318-0576 Leto VIII

DRŽAVNI ZBOR

2110. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo
železniške proge na smeri Puconci-Hodoš-
državna meja in dograditvijo drugega tira
železniške proge Koper-Divača (ZGPHKD-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in

dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj
v zvezi z graditvijo železniške proge na smeri
Puconci–Hodoš–državna meja in dograditvijo
drugega tira železniške proge Koper–Divača

(ZGPHKD-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo železniške
proge na smeri Puconci–Hodoš–državna meja in dogra-
ditvijo drugega tira železniške proge Koper–Divača
(ZGPHKD-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slove-
nije na seji 16. junija 1998.

Št. 001-22-60/98
Ljubljana dne 24. junija 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O

UREDITVI DOLOČENIH VPRAŠANJ V ZVEZI Z
GRADITVIJO ŽELEZNIŠKE PROGE NA SMERI

PUCONCI–HODOŠ–DRŽAVNA MEJA IN
DOGRADITVIJO DRUGEGA TIRA ŽELEZNIŠKE

PROGE KOPER–DIVAČA (ZGPHKD-A)

1. člen
V zakonu o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z gradi-

tvijo železniške proge na smeri Puconci–Hodoš–državna
meja in dograditvijo drugega tira železniške proge Koper–

Divača (Uradni list RS, št. 38/96) se v 4. členu doda nov
prvi odstavek, ki glasi:

“Območje lokacijskega načrta po tem zakonu obsega
nepremičnine, potrebne za določitev trase železniške proge
in drugih objektov in naprav, ki so v zvezi z železniško progo
ter gozdnih in drugih površin za neposredno zaščito proge.”

Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in
tretji odstavek.

2. člen
V 8. členu se črtata drugi in tretji odstavek.

3. člen
V prvem odstavku 13. člena se doda nova osma alinea,

ki glasi:
“– pogodbe o prodaji stavbnih zemljišč, na katerih je

podpis prodajalca notarsko overjen in so sklenjene do vključ-
no 17. septembra 1997;”.

Sedanja osma alinea postane deveta alinea.
Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki glasi:
“Slovenske železnice, d.d., so dolžne najkasneje do

pričetka postopka za pridobitev uporabnega dovoljenja za
objekt, ki leži na zemljiščih zajetih v pogodbah iz osme
alinee prvega odstavka tega člena, zagotoviti predpisano
obliko teh pogodb.”

4. člen
Za 13. členom se doda novo poglavje III.a Sodelovanje

javnosti in 13.a člen, ki glasi:
“III.A SODELOVANJE JAVNOSTI

13.a člen
Šteje se, da so zahteve o sodelovanju javnosti po 60.

členu zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96) izpolnjene z javno razgrnitvijo osnutka lokacijskega
načrta po določbah 45.b, 45.c, 45.č, 45.d, 45.e in 45.f
člena v zvezi s 45.j členom zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97).”

5. člen
Za 13.a členom se doda 13.b člen, ki glasi:

“13.b člen
Vlada lahko na predlog ministra, pristojnega za promet

in zveze, v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 59/96) zniža ali oprosti plačilo odškodnine zaradi
spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda v
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delu, ki je prihodek proračuna Republike Slovenije, če gre
za zemljišče potrebno za gradnjo železniške proge na smeri
Puconci-Hodoš-državna meja ali dograditev drugega tira že-
lezniške proge Koper-Divača.”

6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 326-03/96-7/2
Ljubljana, dne 16. junija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

2111. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
davčni službi (ZDS-C)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in

dopolnitvah zakona o davčni službi (ZDS-C)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o davčni službi (ZDS-C), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 16. junija 1998.

Št. 001-22-61/98
Ljubljana, dne 24. junija 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O

DAVČNI SLUŽBI (ZDS-C)

1. člen
V zakonu o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96,

36/96 in 87/97) se 3. člen spremeni tako, da glasi:
“Davčna uprava odmerja, pobira in izterjuje obvezne

dajatve ter nadzira in evidentira njihovo plačevanje na podla-
gi zakona ali če je tako dogovorjeno s pogodbo.

Če davčna uprava za zavod, sklad ali lokalno skupnost
opravlja naloge iz prejšnjega odstavka, se s pogodbo dolo-
čijo medsebojna razmerja, obseg opravljanja nalog ter na-
domestilo za opravljanje nalog. Višina nadomestila, ki vse-
buje materialne stroške za opravljanje teh nalog, se določi v
skladu s predpisom Vlade Republike Slovenije.

Davčna uprava na zahtevo, najmanj pa enkrat letno,
posreduje lokalnim skupnostim podatke o odmerjenem in
izterjanem davku od premoženja in o nadomestilu za upora-
bo stavbnega zemljišča po davčnih zavezancih. Lokalne
skupnosti smejo podatke uporabljati samo za namene plani-
ranja prihodkov.

Podatki iz prejšnjega odstavka, ki jih pridobi lokalna
skupnost, se štejejo za davčno tajnost po zakonu, ki ureja
davčni postopek, se varujejo trajno in jih ni dovoljeno posre-
dovati tretjim osebam. Osebe, ki so seznanjene s temi po-
datki, so jih dolžne varovati kot davčno tajnost in so odgo-
vorne za kršenje tajnosti po tem zakonu in zakonu, ki ureja
davčni postopek ter za ravnanje v nasprotju s predpisi o
varstvu osebnih podatkov.”

2. člen
V 9. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“Opravljanje nalog izvajanja postopkov prisilne izterjave

davkov in denarnih kazni lahko davčni urad poveri tudi ose-
bam, ki so v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarova-
nje, imenovane za neposredna dejanja izvršbe in zavarova-
nja, če izpolnjujejo pogoje za izterjevalca po tem zakonu in
na način, ki ga določi minister, pristojen za finance.”

3. člen
V 24. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
“Kandidatu, ki ima že opravljen strokovni izpit iz vsebi-

ne, predpisane po prejšnjem odstavku, se prizna ustrezni
del posebnega strokovnega izpita pod pogoji in na način, ki
jih predpiše minister, pristojen za finance.”

4. člen
V 27. členu se na koncu prvega odstavka pika nado-

mesti z vejico in doda besedilo: “ki ga mora opraviti v enem
letu od dneva imenovanja za izterjevalca.”

Doda se nov tretji odstavek, ki glasi:
“Kandidatu, ki ima že opravljen izpit iz vsebine, predpi-

sane po prejšnjem odstavku, se prizna ustrezni del poseb-
nega strokovnega izpita pod pogoji in na način, ki jih predpi-
še minister, pristojen za finance.”

5. člen
V 64. členu se črta drugi odstavek.

6. člen
68. člen se spremeni tako, da glasi:
“Delavci agencije in delavci republiške uprave, ki so

opravljali naloge inšpekcijskih pregledov in naloge izterjave
in so 1. julija 1996 postali delavci davčne uprave, morajo
opraviti posebni strokovni izpit iz 24. in 27. člena tega
zakona najkasneje do 30. junija 2000.”

7. člen
Pravilnik iz 3. in 4. člena tega zakona sprejme minister,

pristojen za finance, v 30 dneh od uveljavitve tega zakona.

8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 020-05/91-11/12
Ljubljana, dne 16. junija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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2112. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
prevozih v cestnem prometu (ZPCP-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in

dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem
prometu (ZPCP-B)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-B), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. junija 1998.

Št. 001-22-62/98
Ljubljana, dne 26. junija 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O

PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP-B)

1. člen
V zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list

RS, št. 72/94 in 54/96), se v prvem odstavku 3. člena
besede “Pri prevozu oseb in stvari” nadomestijo z besedami
“Pri opravljanju prevozov”.

Drugi odstavek se spremeni tako, da glasi:
“(2) Pri opravljanju javnega prevoza oseb v mestnem

cestnem prometu in pri opravljanju avto-taksi prevozov, do-
kumenta iz prejšnjega odstavka tega člena, ni potrebno
imeti v vozilu.”

Doda se nov tretji odstavek, ki glasi:
“(3) Domači prevoznik mora voditi obvezno evidenco

izdanih dokumentov iz prvega odstavka tega člena ter jih
hraniti najmanj eno leto.”

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

2. člen
V 4. členu se v 1. točki drugega odstavka podpičje na

koncu četrte alinee nadomesti z besedo “ter” in doda peta
alinea, ki glasi:

“– mednarodni prevoz oseb za lastne potrebe;”
Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:
“(3) Licence iz prvega odstavka tega člena ni potrebno

pridobiti, če gre za opravljanje prevozov z vozili, ki so name-
njena potrebam javne varnosti, obrambe in potrebam držav-
nih organov, za prevoze s poštnimi in intervencijskimi vozili,
za medicinske in humanitarne prevoze ter za prevoze za
lastne potrebe, ki jih pravne ali fizične osebe opravljajo z
osebnimi avtomobili, z vozili, katerih največja dovoljena ma-
sa ne presega 3.500 kg in za prevoze s specialnimi vozili, ki
so predelana za poseben namen, kar mora biti razvidno iz
prometnega dovoljenja in služijo prevozu za lastne potrebe.”

3. člen
V 5. členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni

tako, da glasi:
“2. da je lastnik določenega števila vozil za posamezne

vrste prevozov ali da ima pravico uporabe teh vozil na podla-
gi sklenjene zakupne pogodbe ali leasing pogodbe.”

V 3. točki se besedilo “ki imajo strokovno izobrazbo
najmanj IV. stopnje zahtevnosti”, nadomesti z besedilom “ki
imajo najmanj srednjo poklicno izobrazbo ali tej stopnji us-
trezno izobrazbo”.

Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
“(2) Za tiste vrste prevozov, kjer mora prevoznik zago-

tavljati rednost in stalnost prevozov, število vozil za posa-
mezne vrste prevozov predpiše minister, pristojen za pro-
met.”

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji,
četrti in peti odstavek.

4. člen
V 9. členu se doda drugi odstavek, ki glasi:
“Domači prevoznik mora opravljati javni prevoz oseb v

linijskem cestnem prometu v skladu z voznim redom.”

5. člen
14. člen zakona se spremeni tako, da glasi:
“(1) Javni prevoz oseb v prostem cestnem prometu je

prevoz, pri katerem se skupina vnaprej določenih oseb pre-
važa pod pogoji, ki so dogovorjeni s pisno pogodbo med
prevoznikom in naročnikom prevoza. Javni prevoz oseb v
prostem cestnem prometu ne sme vsebovati ponavljajočih
elementov linijskega prometa: relacije, časov odhodov in
prihodov ter mest vstopov in izstopov potnikov. Prevozi so
namenjeni potrebam po enkratnih prevozih in nimajo funkci-
je prevoza dnevne migracije.

(2) Izjemoma se z elementi linijskega prometa lahko
opravlja prevoz šoloobveznih otrok med domom in šolo,
prevoz delavcev med bivališčem in deloviščem, kadar so
dela sezonskega značaja ter prevozi invalidov in oseb, ki so
potrebne medicinske nege.

(3) Z elementi linijskega cestnega prometa se izjemo-
ma lahko opravlja javni prevoz oseb v prostem cestnem
prometu tudi v primerih, ko se prevoz opravlja iz krajev in v
kraje, kjer ni linijskega prometa ali ta ne ustreza potrebam
uporabnikov. Zainteresirani prevoznik je za tak prevoz dol-
žan pridobiti dovoljenje ministra, pristojnega za promet. Vlo-
gi za izdajo dovoljenja je prevoznik dolžan priložiti mnenje
Obrtne zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice Slove-
nije.

(4) Pri izdaji dovoljenja iz prejšnjega odstavka minister,
pristojen za promet, upošteva naslednje kriterije:

– časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega
cestnega in železniškega prometa,

– specialne potrebe posebnih kategorij uporabnikov
prevoza,

– vpliv na ekonomiko obstoječih linij.
(5) Pogoji prevoza, ki so dogovorjeni s pisno pogodbo

so: seznam potnikov, relacija, cena prevoza ter mesto vsto-
pa in izstopa potnikov, ki so na seznamu. Med opravljanjem
prevoza mora biti pogodba v vozilu.”

6. člen
V 16. členu se črta drugi odstavek.

7. člen
V 31. členu se črta drugi odstavek.

8. člen
V 32. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
“(3) Dovolilnice lahko pridobi le tisti prevoznik, ki ima

poravnane vse davčne obveznosti. Postopek in način doka-
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zovanja poravnave teh obveznosti predpiše minister, pristo-
jen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.”

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

9. člen
V 49. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“Minister, pristojen za promet, predpiše vsebino in na-

čin izvajanja notranje kontrole.”
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

10. člen
V 52. členu se doda drugi odstavek, ki glasi:
“Nadzor nad izvajanjem določbe prvega odstavka 3.

člena tega zakona o obveznosti voznika, da ima med vožnjo
v vozilu overjeno kopijo licence, opravljajo tudi policisti.”

11. člen
V 54. členu se tretji odstavek spremeni tako, da glasi:
“(3) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inš-

pektor pravico vstopa v poslovne prostore ali objekte in
pregledati naprave, poslovne knjige, pogodbe, listine in dru-
ge dokumente domačih ali tujih prevoznikov, vezane na
opravljanje prevozov oseb in stvari v cestnem prometu. Inš-
pektor ima pravico pridobiti osebne podatke o pravnih in
fizičnih osebah, podatke o lastniku vozil in druge podatke
potrebne za vodenje postopkov v zvezi z kršitvami tega
zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov.”

Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti in šesti
odstavek, ki glasijo:

“(4) Za poslovne prostore se štejejo tudi stanovanjski
prostori, ki sta jih pravna oseba ali samostojni podjetnik
določila kot svoj sedež ali kot poslovni prostor, kjer se
opravlja dejavnost.

(5) Pri pregledu stanovanjskih prostorov lahko inšpek-
tor pregleda le tisti del prostorov, ki je namenjen poslovanju.
V primerih, ko pravna oseba ali samostojni podjetnik vstopu
nasprotuje, si mora inšpektor za pregled teh prostorov pri-
dobiti odločbo pristojnega sodišča.

(6) Pravna oseba ali samostojni podjetnik mora inšpek-
torju omogočiti nemoteno opravljanje nadzorstva ter mu do-
staviti poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumen-
te, če inšpektor to zahteva.”

Dosedanji četrti odstavek postane sedmi odstavek.

12. člen
V 56. členu se v 3. točki prvega odstavka pred številko

“45” v oklepaju dodajo besede “drugi odstavek 9. člena,”.

13. člen
V 59. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki

glasita:
“(3) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se

kaznuje za prekršek domači prevoznik – pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, če inšpektorju ne posre-
duje zahtevanih podatkov, pisnega pojasnila ali izjave v ro-
ku, ki ga določi inšpektor ali, če inšpektorju ne omogoči
nemotenega opravljanja nadzorstva ali mu ne dostavi po-
slovnih knjig, pogodb, listin in drugih dokumentov, če inš-
pektor to zahteva (tretji in šesti odstavek 54. člena).

(4) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.”

Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.

14. člen
Za 59. členom se doda 59.a člen, ki glasi:

“59.a člen
(1) Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev kaznuje inšpek-

tor na kraju voznika, ki stori prekršek iz 1. točke prvega
odstavka 57. člena tega zakona.

(2) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev kaznuje policist
ali inšpektor na kraju voznika, ki med vožnjo v vozilu nima
overjene kopije licence (3. člen).”

15. člen
V 60. členu se tretji odstavek spremeni tako, da glasi:
“(3) Osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo

dela voznika, lahko še naprej opravljajo istovrstna dela tudi,
če ne izpolnjujejo pogoja iz 3. točke prvega odstavka 5.
člena tega zakona, če opravljajo delo voznika od 13. 12.
1983 dalje in če so končale eno od naslednjih vrst izobraže-
vanj:

– šolo za voznike motornih vozil do vključno šolskega
leta 1977/1978,

– šolo za poklic voznik po zakonu o poklicnem izobra-
ževanju in urejanju učnih razmerij (Uradni list SRS, št.
26/70),

– dveletni skrajšani program vožnja motornega vozila –
smer voznik, po zakonu o usmerjenem izobraževanju (Urad-
ni list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89);”

Dodata se četrti in peti odstavek, ki glasita:
“(4) Kot neprekinjeno opravljanje del voznika se šteje

tudi čas, ko je bil voznik prijavljen pri pristojnem zavodu za
zaposlovanje iz vzroka prenehanja delovnega razmerja kot
posledica tehnološkega viška.

(5) Prevozniki, ki opravljajo prevoze z vozili do 3.500
kg nosilnosti ali 6.000 kg skupne mase, morajo pridobiti
licenco iz prvega odstavka 4. člena tega zakona do 31. 3.
1999.”

16. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 326-07/92-2/15
Ljubljana, dne 18. junija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

2113. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti slovenskih železnic, d.d., iz naslova
posojil, najetih za financiranje gradnje
železniške proge na smeri Puconci–Hodoš–
državna meja (ZPSZPH)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o poroštvu Republike

Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d. d.,
iz naslova posojil, najetih za financiranje gradnje

železniške proge na smeri Puconci–Hodoš–
državna meja (ZPSZPH)

Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, na-
jetih za financiranje gradnje železniške proge na smeri Pu-



Uradni list Republike Slovenije Št. 48 / 30. 6. 1998 / Stran 3421

conci–Hodoš–državna meja (ZPSZPH), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. junija 1998.

Št. 001-22-63/98
Ljubljana, dne 29. junija 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA

OBVEZNOSTI SLOVENSKIH ŽELEZNIC, D.D., IZ
NASLOVA POSOJIL, NAJETIH ZA FINANCIRANJE

GRADNJE ŽELEZNIŠKE PROGE NA SMERI
PUCONCI–HODOŠ–DRŽAVNA MEJA (ZPSZPH)

1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Slo-

venskih železnic, d. d., iz naslova posojil, najetih za financi-
ranje gradnje železniške proge na smeri Puconci–Hodoš–
državna meja.

Poroštvo iz prejšnjega odstavka se daje za glavnice,
obresti in stroške posojil, katerih skupna višina glavnic ne
presega 71,276.000 ECU v tolarski protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan uveljavitve tega zakona,
pod naslednjimi pogoji:

– rok odplačila glavnice je najmanj 10 let,
– moratorij za odplačilo glavnice je tri leta,
– posojilo se odplačuje v polletnih anuitetah,
– vsi stroški, povezani s pripravo in odobritvijo posa-

meznega posojila, ne smejo presegati 0,5 odstotka vredno-
sti posojila,

– strošek rezervacije sredstev posojila je lahko največ
0,5 odstotka od nečrpanega zneska posojila in se obračuna
od pogodbeno določenega datuma črpanja posojila dalje.

Obseg izdajanja poroštev Republike Slovenije se zmanj-
šuje z vsakokratnim zneskom najetega posojila, za katerega
bo dano poroštvo Republike Slovenije.

2. člen
Če Slovenske železnice, d.d. najamejo posojilo iz 1.

člena tega zakona pri tujih posojilodajalcih, bo Republika
Slovenija izdala poroštvo za tako posojilo na podlagi poseb-
nega zakona.

Določba prejšnjega odstavka velja tudi za posojila, ki
jih bodo najele Slovenske železnice, d.d., pri domačih po-
sojilodajalcih, ti pa bodo posojila za kreditiranje Slovenskih
železnic, d.d., najeli v tujini.

3. člen
Poroštvene pogodbe v imenu in za račun Republike

Slovenije sklene minister, pristojen za finance, na podlagi
sklepa Vlade Republike Slovenije.

4. člen
Republika Slovenija bo v primeru, ko javno podjetje

Slovenske železnice, d.d., ne bo poravnalo svojih dospelih
obveznosti po posojilnih pogodbah, na poziv upnika porav-
nala te obveznosti namesto Slovenskih železnic, d.d.

5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 440-03/98-79/1
Ljubljana, dne 19. junija 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

PREDSEDNIK REPUBLIKE

2114. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena, druge in
tretje alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o
odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije

Ob stoletnici obstajanja za prispevek k razvoju kmetijs-
tva v Sloveniji podeljujem

srebrni častni znak svobode Republike Slovenije Kme-
tijskemu inštitutu Slovenije.

Za zasluge v korist kmetijskega razvoja pri nas, za
dolgoletno uspešno vodenje Kmetijskega inštituta Slovenije
in za prispevek pri ohranjanju kulturne dediščine podeljujem

častni znak svobode Republike Slovenije Slavku Glihi.

Št. 996-01-17/98
Ljubljana, dne 16. junija 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2115. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena, druge in
tretje alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o
odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije

Ob stoletnici zaslužnega delovanja v arhivistični stroki,
še posebej pa za prispevek pri ohranjanju kulturne dedišči-
ne, podeljujem
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častni znak svobode Republike Slovenije Zgodovin-
skemu arhivu Ljubljana.

Št. 996-01-18/98
Ljubljana, dne 16. junija 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2116. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena, druge in
tretje alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o
odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije

Ob stotridesetletnici obstajanja in delovanja podelju-
jem za zgodovinski delež pri oblikovanju slovenskega uči-
teljstva in s tem slovenske šole

srebrni častni znak svobode Republike Slovenije Gim-
naziji Ledina – nekdanjemu Učiteljišču v Ljubljani.

Št. 996-01-19/98
Ljubljana, dne 16. junija 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2117. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena, druge in
tretje alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o
odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije

Ob petdesetletnici uspešnega delovanja za zasluge na
področju razvoja elektroenergetike in energetike v Sloveniji
in za uspešno strokovno delovanje v mednarodnem prosto-
ru podeljujem

srebrni častni znak svobode Republike Slovenije Elek-
troinštitutu Milan Vidmar.

Št. 996-01-20/98
Ljubljana, dne 16. junija 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA

2118. Uredba o določitvi cene belega kristalnega
sladkorja

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o določitvi cene belega kristalnega sladkorja

1. člen
S to uredbo se določi najvišja cena belega kristalnega

sladkorja, ki jo oblikuje in uveljavlja proizvajalec tega sladkorja
za nadaljnjo prodajo in predelavo.

2. člen
Cene belega kristalnega sladkorja iz prejšnjega člena,

pakiranega v 50 kg embalažo fco skladišče dobavitelja, ne
sme presegati 110 tolarjev za kilogram.

Cena belega kristalnega sladkorja, določena v prejš-
njem odstavku, se pri pakiranjih v manjšo embalažo lahko
poveča največ za dejanske stroške tega pakiranja.

3. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 1998.

Št. 388-02/98-2
Ljubljana, dne 24. junija 1998

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

2119. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na
odseku Kozina-Klanec

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena, 45.č člena in
45.f člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Urad-
ni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike
Slovenije

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

Kozina-Klanec

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Repub-
like Slovenije (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87,12/89 in
Uradni list RS, št. 36/90, 72/95) in prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Hrpelje–Ko-
zina (Uradni list SRS, št. 14/88, Uradne objave, št. 4/89,
37/98, 5/92, Uradni list RS, št. 37/96 in 45/98), sprejme
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lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina–Klanec (v
nadaljevanju: lokacijski načrt).

Lokacijski načrt je v maju 1998 izdelal PANPROSTOR,
Inštitut za urejanje prostora, d.o.o., Ljubljana pod številko
projekta LNKK 103/98.

2. člen
Lokacijski načrt vsebuje besedilo in grafične prikaze, ki

se nanašajo na območje avtoceste ter na lego, potek in
zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in uredi-
tev:

Tekstualni del lokacijskega načrta vsebuje:
– splošne podatke o lokacijskem načrtu,
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta in razli-

čic (pogl. I.1),
– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov obči-

ne (pogl. I.3),
– opis pogojev za izvedbo avtoceste in opis poteka

avtoceste (pogl. II),
– opis potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav

(pogl. 1),
– seznam objektov predvidenih za rušitev ali odkup z

navedbo naslovov, namembnosti objektov, katastrske obči-
ne in parcelne številke (pogl. 1),

– prostorske rešitve po posameznih področjih (pogl. 1),
– rešitve v zvezi z varovanjem okolja ter zaščito pred

naravnimi in drugimi nesrečami (pogl. 1),
– seznam parcel, ki so znotraj meje obravnavanega

območja (pogl. III),
– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta

(pogl. IV),
– etape izvajanja lokacijskega načrta (pogl. 1),
– soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij

(pogl. 1),
– tehnične elemente za zakoličenje cestnega telesa

(priključeno grafični prilogi).
Grafični del lokacijskega načrta vsebuje:
– prikaze iz prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-

njeročnega družbenega plana Republike Slovenije
M 1:250.000 (zvezek II),

– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in druž-
benega plana občine Sežana (za območje občine Hrpelje–
Kozina) M 1:25.000 (zvezek II),

– pregledni situacijski načrt M 1:25.000 (zvezek II),
– pregledni situacijski načrt M 1:5000 (zvezek II),
– ureditveno situacijo M 1:1000 (zvezek III),
– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev v

M 1:1000 (zvezek IV),
– karakteristični prečni profil M 1:50 in vzdolžni profil

M 1:5000/500 (zvezek II),
– obodno parcelacijo in načrt gradbenih parcel

M 1:2880 (zvezek V),
– elemente zakoličbe M 1:2000 (zvezek VI).
Poročilo o vplivih na okolje (zvezek VII) vsebuje:
– uvod, opredelitev pomembnih sestavin okolja,
– opis dejanskega stanja okolja,
– opis značilnosti posega v okolje,
– opis in oceno pričakovanih vplivov na sestavine

okolja,
– usmeritve in predlog ukrepov za zmanjšanje negativ-

nih vplivov,
– opozorila glede celovitosti projekta in poročila,
– končno poročilo o rešitvah in ukrepih,
– povzetek poročila s sklepno oceno za širšo javnost.

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega par-

cele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
K.o. Rodik
1102/148, 1102/261, 1102/263, 1102/27,

3159/3, 3187/3, 3187/6,
K.o. Draga
1238/1, 1272, 1273,
K.o. Prešnica
3638, 3641, 3643, 3644, 3650/2, 3651, 3653/1,

3653/2, 3654/1, 3654/2, 3655, 3656/1, 3657/1,
3657/2, 3657/3, 3658, 3659/1, 3659/2, 3660, 3661,
3662, 3692, 3694, 3695/1, 3695/2, 3696, 3697, 3698,
3699, 3702, 3703, 3704/1, 3704/2, 3705/1, 3705/2,
3706/1, 3706/2, 3707, 3721, 3722/2, 3723, 3724,
3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732,
3733, 3734/1, 3734/2, 3735/1, 3735/2, 3736, 3737,
3738/1, 3738/2, 3739, 3740, 3741/1, 3741/2,
3742/1, 3742/2, 3743, 3745/1, 3745/2, 3746, 3747,
3748, 3749, 3750, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755,
3756, 3757, 3759/1, 3759/2, 3761/2, 3762/1,
3762/2, 3763/1, 3763/2, 3763/3, 3763/4, 3764,
3766/1, 3766/2, 3767/1, 3767/2, 3768/1, 3768/2,
3769, 3770/2, 3771, 3772, 3773/1, 3773/4, 3775,
3776, 3777/1, 3779/1, 3779/2, 3780/1, 3780/2,
3781, 3784/1, 3784/2, 3784/3, 3784/4, 3785/1,
3785/2, 3785/3, 3785/4, 3790/1, 3790/2, 3790/3,
3790/4, 3791/1, 3791/2, 3791/3, 3791/4, 3792,
3793/2, 3793/3, 3796, 3798/1, 3798/2, 3799, 3821,
4319/8, 4321/1,4321/2, 4322/2, 4324/1, 4325/1,
4326/2, 4328/1, 4328/2, 4545/1, 4545/3, 4545/4,
4547, 4570, 4572, 4573, 4574,

K.o. Ocizla
223, 3308/2, 3322, 3323/1, 3323/2, 3324/1,

3324/2, 3325, 3327/1, 3327/2, 3327/3, 3330/1,
3330/2, 3333, 3335/1, 3335/2, 3336/1, 3336/3,
3336/4, 3339/4, 3339/5, 3340/1, 3340/2, 3340/3,
3340/4, 3340/5, 3340/6, 3341/4, 3342, 3343/2,
3346/1, 3346/2, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419,
3477/3, 3483, 3484/1, 3484/2, 3485/1, 3485/2,
3485/3, 3488, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3496/1,
3496/2, 3498, 3500, 3501, 3505, 3506/1, 3506/2,
3506/3, 3506/4, 3506/5, 3509, 3510, 3511/1,
3511/2, 3512, 3513, 3514/1, 3521, 3522, 3551/1,
3551/2, 3553, 3554, 3555/1, 3555/2, 3555/3, 3556,
3557, 3559/1, 3559/2, 3559/3, 3559/4, 3560,
3561/1, 3561/2, 3561/3, 3562/1, 3562/2, 3562/3,
3562/4, 3562/5, 3562/6, 3562/7, 3563/2, 3563/3,
3564/1, 3564/3, 3569/1, 3569/2, 3570/1, 3570/3,
3574/1, 3574/2, 3578, 3592/1, 3592/2, 3592/5,
3593/2, 3593/3, 3593/4, 3594/1, 3594/2, 3596/1,
3596/2, 3597, 3599/1, 3599/2, 3609/1, 3610,
3611/1, 3611/2, 3612/1, 3612/2, 3613/1, 3613/2,
3614/1, 3614/2, 3614/2, 3616/2, 3616/3, 3617,
3619, 3620, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626/1, 3626/2,
3626/3, 3627, 3628/2, 3629, 3630, 3631, 3632/1,
3632/3, 3633/2, 3633/4, 3642/1, 3650, 3651/1,
3651/2, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660,
3661, 3662/2, 3662/2, 3662/3, 3664, 3665, 3666/1,
3666/3, 3666/4, 3667/2, 3668, 3669, 3670, 3671,
3672, 3673, 3678, 3679, 3680, 3684, 3685, 3686,
3687, 3688, 3689, 3690, 3701/1, 3701/3, 3701/4,
3746/1, 6122, 6123, 6130/1, 6131/4, 6146/1, 6147,
6148, 6150, 6151/1, 6152, 6155, 6160, 6161, 6163,
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K.o. Hrpelje
24, 25, 69/1, 143, 144, 279, 335/1, 335/2, 336/1,

336/2, 337, 340/11, 340/17, 3502/1, 3615/3,
3845/3, 3853/1, 3853/2, 3854/1, 3854/2, 3854/3,
3854/5, 3854/6, 3854/7, 408, 422, 426/1, 426/2,
427, 430/2, 430/2, 434, 435, 436, 438/1, 438/2, 440,
441, 442, 445/1, 445/2, 446, 447, 448/1, 449/1,
465/2, 467/1, 467/2, 467/3, 468, 469, 470/1, 470/2,
471, 472, 473/1, 473/2, 479/1, 479/2, 480, 481, 482,
484, 485, 486, 490, 494, 496, 581,, 696, 697/1, 706,
707, 708, 712, 713, 714/1, 714/2, 714/3, 716/1,
716/2, 2127, 2447/1, 2447/2, 2447/3, 2447/7, 2448,
2464, 2465, 2486/2, 2544/1, 2544/3, 2544/5,
2502/1, 2554/1, 2554/2, 2555, 2556/1, 2573, 2580,
2581, 2583, 2584, 2585, 2587, 2589, 2590, 2591,
2592, 2593/1, 2593/2, 2593/2, 2594, 2594, 2595,
2596, 2597, 2598, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602,
2603, 2604, 2605, 2606, 2607/1, 2607/1, 2607/3,
2607/4, 2608/1, 2608/2, 2609, 2610, 2611, 2612,
2613/1, 2613/2, 2614/1, 2614/2, 2615/1,2615/2,
615/4, 2615/5, 2615/16, 2615/19, 2615/20,
2615/21, 2615/22, 2615/23, 2615/24, 2615/3,
2615/4, 2615/4, 2616, 2617, 2618, 2637, 2638, 2640,
2642/1, 2642/2, 2642/3, 2642/4, 2644, 2645, 2646,
2647, 2648, 2649/1, 2650/1, 2650/2, 2651/1,
2651/2, 2651/3, 2652/1, 2652/2, 2653, 2654, 2655,
2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663,
2664, 2664/1, 2664/2, 2664/3, 2665, 2666, 2667,
2668, 2669, 2670, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676,
2677, 2678/2, 2679/1, 2679/2, 2680/1, 2681, 2682,
2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2692, 2692,
2696, 2697, 2726/1, 2726/2, 2726/5, 2727, 2728,
2810, 2838, 2841/1, 2841/3, 2841/4, 2842/1,
2842/2, 2843/1, 2843/2, 2844, 2845/1, 2845/2,
2845/3, 2851, 2854/2, 2858/1, 2858/5, 2859, 2860,
2861, 2862/1, 2862/2, 2867/1, 2867/2, 2868, 2869,
2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877/1,
2882/1, 2882/2, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890/1,
2890/2, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896/1,
2896/2, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903,
2904, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912,
2913, 2913/4, 2914/1, 2916/2, 2921/3, 2921/5,
2922, 2924, 2930, 2931/1, 2931/2, 2932, 2933/1,
2933/2, 2934, 2942, 2969/1, 2969/5, 2980/1,
2980/2, 2981, 2982, 2983, 2984, 2986, 2987, 2988,
2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996,
2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004,
3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012,
3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020,
3021, 3022, 3023/1, 3023/2, 3024, 3025 3028/1,
3028/3, 3028/5, 3028/4, 3028/6, 3028/6, 3028/7,
3029, 3035, 3036, 3048, 3070, 3071/1, 3071/2,
3071/3, 3072/1, 3072/2, 3073, 3073/2, 3074, 3075,
3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083,
3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089/2, 3154, 3156,
3157, 3158, 3159, 3167, 3168, 3170, 3171, 3172,
3173, 3179, 3181/1, 3210/2, 3278/4.

Zaradi prestavitve komunalnih naprav so dodatno tan-
girane naslednje parcele:

Za elektro omrežje:
K.o. Hrpelje
241, 423/1, 423/2, 425/1, 426/1, 2065/1,

3066/1, 3066/4, 2615/2, 2615/2, 2615/8, 2615/17,
2544/2, 2557,2565, 2570,2571, 2572, 2840, 2905,
3065/1, 3067/2,3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152,
3166, 3175, 3176, 3177, 3178, 3854/2,

Za omrežje zvez:
K.o. Hrpelje
315/2, 315/3, 2607/2, 2615/9, 2615/10,

2615/14, 2615/15, 2615/20, 2618, 2619, 2630/1,
2631, 2641/1, 2641/2, 2642/3, 2948/2, 3067/1,
3069/1, 3069/5,

K.o. Ocizla
3310/12, 3310/49, 3316, 3317/1, 3317/2, 3318,

3319, 3321, 3543/3, 3550/1, 3552, 3582, 3587,
3588,3589, 3590, 3591/1, 3632/2, 3634/1, 3634/2,
3635, 3636, 3638, 3639, 3640, 3642/2, 3643, 3645,
3648/1, 3662/4, 3701/2, 3691, 3748, 3749, 3751,
3752,

K.o. Prešnica
3631, 3632, 3638, 3645,
Za omrežje vodovoda:
K.o. Hrpelje
413, 433, 2544/4, 2605,
Za omrežje kanalizacije:
K.o. Hrpelje
2877/2, 2853/2,2858/3, 2858/4, 2883, 2916/1,

2971/1, 2972, 2973, 2974.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S PROMETNO TEHNIČNIMI
POGOJI UREJANJA

4. člen
Funkcija območja
Ureditveno območje lokacijskega načrta iz 3. člena te

uredbe obsega: območje izključne rabe avtoceste in obvoz-
nice z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami (deviacije
cest in poti, viadukti, nadvozi, podvozi, priključek, cestnin-
ska postaja, avtocestna vzdrževalna baza, oskrbna postaja),
območje vodnogospodarskih ureditev, območje ureditve ob-
cestnega prostora, vključno s trajnimi deponijami odvečne-
ga materiala in rekultivacijo zemljišč ter območje potrebnih
prestavitev infrastrukturnih objektov in naprav.

5. člen
Avtocesta
Odsek avtoceste je dolg 4.8 km.
Na severu se trasa navezuje na odsek avtoceste Diva-

ča–Kozina (v km 6.7), poteka v zavoju pod hribom Videž
pod obstoječim vodohramom, zahodno od obstoječih dveh
bencinskih črpalk prečka cesto M-12, ki poteka pod njo v
podvozu, in nadaljuje zavoj proti odcepu lokalne ceste proti
naselju Klanec. Na tem mestu z viaduktom prečka cesto
M10 in se nato vzporedno z obstoječo železniško progo, ob
brežini hriba Reva, spušča v dolino. Pri dolini Ponikev se
odmakne od železniške proge in zavije proti zahodu. Nato z
viaduktom prečka dolino Glinščice, vzpetino Brezje pa z
usekom. Na koncu odseka (v km 11,5) je predviden začasni
izvoz na obstoječo magistalno cesto M-10.

Največji vzdolžni sklon trase je 3,00%, najmanjši radij
pa je 1000 m.

Vertikalni in horizontalni elementi avtocestnega odseka
so načrtovani za računsko hitrost 120 km/h.

Projektirani normalni prečni profil avtoceste znaša
26,60 m, ki obsega:

– štiri vozne pasove po 3,75 m,
– dva odstavna pasova po 2,50 m,
– dva robna pasova ob prehitevalnem pasu po 0,50 m,
– dve utrjeni bankini po 1,20 m,
– srednji ločilni pas širine 3,20 m.
Na začetku odseka je predvidena cestninska postaja in

priključek Kozina.
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Južno od avtoceste je avtocestna vzdrževalna baza, ki
je priključena na obstoječo magistalno cesto ter preko nje
na obvoznico in priključek avtoceste.

Ob naselju Kozina in obstoječem motelu je oskrbna
postaja z bencinskim servisom, gostinstvom, trgovinami in
dostopom do obstoječega motela.

6. člen
Priključne ceste in deviacije
Obvoznica (deviacija 1-8 in 1-8a)
Obvoznica Hrpelja in Kozine je dolga 2,9 km.
Na zahodu se obvoznica zahodno od obstoječega ben-

cinskega servisa ob cesti M-12 navezuje na obstoječo magi-
stralno cesto v smeri Krvavi potok–Starod. Obvoznica nato
proti vzhodu poteka pod avtocesto, med obema obstoječi-

ma bencinskima črpalkama in zavije severno od hiše Vidač
do načrtovanega križišča s priključno cesto z avtoceste. Od
križišča proti severu poteka v dolžini 300 m po trasi obstoje-
če magistralne ceste v smeri Ljubljana–Koper in nato zavije
proti vzhodu. Obvoznica prečka lokalno cesto Kozina–Ro-
dik in železnico, ki pod obvoznico potekata v podvozih.
Severno od naselja Hrpelje se obvoznica spušča proti ob-
stoječi magistralni cesti Reka–Trst, na katero se priključi pri
obstoječem ostrem zavoju vzhodno od Hrpelja.

Največji vzdolžni sklon trase obvoznice je 5%, najmanj-
ši horizontalni radij je 240 m.

Vozišče je široko 7,70 m z bankinama 2 x 1,5 m.
Vertikalni in horizontalni elementi odseka obvoznice so

načrtovani za računsko hitrost 80 km/h.

Druge ceste
Deviacije drugih cest so naslednje:

Oznaka Opis deviacije Stacionaža Dolžina Širina vozišča
deviacije na AC dev. in bankin v m

km m utrditev vozišča

1-7a Rodiška cesta povezava pod načrtovano obvoznico 5,90 + 2 x 1,00
359 asfalt

1-8b Navezava obvoznice na M-12 na Kozini 7,70 + 2 x 1,5
179 asfalt

1-8c Navezava iz obvoznice na M-12 proti Hrpeljam 7,70 + 2 x 1,5
159 asfalt

1-8d Navezava iz obvoznice na M-10 proti Divači 7,70 + 2 x 1,5
80 asfalt

1-9 Priključek oskrbne postaje 8,100 enosmerni krak
5,70 + 2 x 1,0
dvosmerni krak

970 5,80 x 2 + 2 x 1,0
asfalt

1-9a Priključek oskrbne postaje 8,300 enosmerni krak
5,70 + 2 x 1,0

125 asfalt
1-9b Priključek oskrbne postaje 8,100 enosmerni krak

5,70 + 2 x 1,0
120 asfalt

1-9c Povratna zanka enosmerni krak
5,70 + 2 x 1,0

440 asfalt
1-9d Dovoz na parkirišče za osebna vozila enosmerni krak

5,70 + 2 x 1,0
325 asfalt

1-9e Dovoz k motelu enosmerni krak
3,00 + 2 x 1,0

175 asfalt
dvosmerni krak
5,00 + 2 x 1,0

230 asfalt
1-10 Deviacija magistralne ceste M-10 Kozina–Koper 8,825 7,70 + 2 x 1,50

800 asfalt
1-11 Deviacija lokalne ceste za Klanec 8,990 5,90 + 2 x 1,0

145 asfalt
1-14 Priključek mag. ceste M-10 na začasnem izvozu AC 11,259 2 x 3,85 + 2 x 1,5

900 asfalt
Začasni izvoz Ljubljana–Koper 11,500 7,70 + 2 x 1,5

220 asfalt
Začasni izvoz Koper–Kozina 11,500 5,70 + 2 x 1,0

90 asfalt

Širina deviacije magistralne ceste M-10, se lahko prilagodi širini obstoječe magistralne ceste pred in za deviacijo.
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Gozdne in poljske poti
Obstoječe gozdne in poljske poti, ki jih avtocesta prekine, bodo ponovno povezane s podvozi, nadvozi ali s prevezavo

na najbližjo drugo pot.

Oznaka Opis deviacije Stacionaža Dolžina Širina vozišča
deviacije na AC dev. in bankin v m

km m utrditev vozišča

1-7c Poljska, gozdna pot povezuje vse poti severno od AC 3,00 + 2 x 1,50
med km 6,5 in 8,0 1.139 makadam

1-7d Prehod za vodovod, pot povezuje 6,900
Kozino in območje Videža 5,00 + 2 x 1,50

97 makadam
1-12 Deviacija poljske poti v dolino Ponikev 10,347 320 3,0 + 2 x 0,50

makadam
1-12a Deviacija poljske poti dodatna pot pod viaduktom 10,697 260 3,0 + 2 x 0,50

Glinščica makadam
1-13 Deviacija gozdne poti prevezava poti ob vzpetini 10,900 280 3,0 + 2 x 0,50

Brezje (odmik od useka) makadam
1-13a Deviacija poljske poti navezava od nadvoza 11,200 280 3,0 + 2 x 0,50

do glavne poti ob vzpetini Brezje (dev. 1-13) makadam

7. člen
Objekti na avtocesti
Na obravnavanem odseku avtoceste se izvedeta 2 viadukta, 4 podvozi in 2 nadvoza, na obvoznici pa še dva podvoza.

Podvozi in viadukti

Št. objekta Opis objekta Kilometer Dolžina Širina

3-4 Podvoz železnice
Obvoznica poteka nad obstoječo železnico obv. 1,670 36,30 9,70

3-5 Podvoz Rodiške ceste
Deviacija Rodiške ceste poteka pod novo obvoznico obv. 1,556 10,30 9,70

3-6 Podvoz priključka Kozina
Rampe priključka potekajo pod avtocesto 7,464 18,50 38,20

3-7 Podvoz M 12 (dev. 1-8)
Obvoznica (cesta M-12) poteka pod avtocesto 8,058 50,00 31,62

3-8 Podvoz deviacije 1-9
Priključne rampe potekajo pod avtocesto do oskrbne postaje 8,150 18,10 29,82

6-1 Viadukt, podvoz M10
Magistralna cesta M10 poteka pod avtocesto
(svetla višina nad magistralno cesto znaša 8,75 m) 8,880 75,00 29,77

3-10 Podvoz poljske poti
Poljska pot v dolino Ponikev poteka pod avtocesto 10,344 6,50 36,50

6-2 Viadukt Glinščica
Avtocesta poteka nad dolino, magistralno cesto in potmi
(višina viadukta nad terenom znaša od 0,00-25,00 m) 10,500 210,00 28,08

Nadvozi

Št. objekta Opis objekta Kilometer Dolžina Širina

4-5a Nadvoz gozdne poti
Pot od Kozine na hrib Videž poteka preko avtoceste 6,900 54,00 8,2

4-6 Nadvoz M10
Magistralna cesta M10 poteka nad avtocesto 11,200 95,58 12
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IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE

8. člen
Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev avtoceste

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

Odbojna ograja avtoceste
Vse odbojne ograje na avtocesti so v kovinski izvedbi in

ne presegajo višine 0,75 razen na mestih posebne zaščite,
kjer je visoka 1,50 m, ločilni pas med srednjima ograjama je
zatravljen.

Objekti na avtocesti
Vsi objekti na avtocesti, zlasti premostitveni, morajo biti

arhitekturno oblikovani in usklajeni s krajinsko podobo pro-
stora.

Pri arhitektonskem in urbanističnem oblikovanje cest-
ninske postaje in celotnega priključka je treba upoštevati
krajinske značilnosti ter naravne in kulturne znamenitosti.

Posegi v obcestni prostor
Pri izdelavi PGD in PZI je treba izdelati podrobnejše

krajinske rešitve oblikovanja reliefa, posebnih ureditev, vklju-
čevanja protihrupnih ograj in zasaditve.

Detajlno reliefno oblikovanje in zasaditveni načrti mora-
jo biti v skladu z izhodišči lokacijskega načrta in morajo
upoštevati krajinske značilnosti prostora.

Pri projektantskem nadzoru na terenu, naj se zagotovi
tudi sodelovanje krajinskega arhitekta.

Oblikovanje reliefa
Reliefno oblikovanje nasipov in usekov se izvede v

skladu z obstoječo morfologijo terena.
Nakloni nasipov in razprtih usekov so različni in se

prilagajajo konkretni situaciji v prostoru, vendar pa načelo-
ma niso strmejši od 1: 1,5.

Nasipi
– Spodnji del nasipa se ublaži in zaokroži, v vrtači pa se

zaokrožitev nasipa prilagodi njeni obliki tudi v stranskih delih.
– Pri zasipavanju vrtač je potrebno najprej odstraniti in

ustrezno shraniti humusno plast in jo po končanem nasipu
spet razgrniti.

Nasipi, ki služijo kot deponije in/ali protihrupni nasipi
se izvedejo v okviru širšega reliefnega oblikovanja.

Useki
– Zgornje zaokrožitve strmih usekov v apnencu po mož-

nosti niso gladke in enakomerne, da bo možna hitrejša
zarast. Če je kamnina stabilna, zgornje zaokrožitve nižjih
usekov niso potrebne.

– Na začetku oziroma zaključku usekov se izvede za-
okrožitev v skladu z reliefnimi značilnostmi terena.

– Pri obdelavi stene usekov s spodnjo bermo se pušča
naravni lom skale. Nakloni skalnih usekov s spodnjo bermo
so lahko različni in, če dopušča stabilnost kamnine, tudi
strmejši od 3:1, tako da ostane gola skala.

Obširnejše modulacije reliefa so predvidene na nasled-
njih območjih

– Obvoznica Kozina od km 1,570 do km 2,00 – pred-
videne širitve in blažitve naklonskega kota brežin so v vseh
vrtačah in izmenoma tudi v položnejših predelih terena.

– Usek na območju priključka Kozina – desna stran se
podaljša do povezovalne ceste (deviacija 1–7b) s čimer se
ublaži in zaokroži vkopno brežino, leva stran se ublaži in
zaokroži.

– AC od km 7,680 – km 8,000 – desna stran nasipa
se razširi do povezovalne ceste, leva stran nasipa pa se
poviša v protihrupni nasip in razširi tako, da se bolje prilago-
di prostoru in lažje zasadi.

– AC od km 8,840 do km 9,340 – desna stran nasipa
se smiselno razširi do deviacije M-10, leva stran pa se razširi
v veliko deponijo viškov materiala. Deponija se oblikuje ta-
ko, da se čim bolj prilagodi obstoječim reliefnim značilno-
stim in da vizualno ne izstopa.

– AC od km 10,160 do km 10,340: na desni strani se
izvede podaljšanje in ublažitev pete nasipa, na levi strani pa
podaljšanje in zaokrožitev nasipa v stiku s pobočjem in
dnom doline tako, da nasip oblikuje njen zaključek.

– Usek preko Frnaže – desna stran useka se močno
razpre in izvede v blagi zaokrožitvi, leva stran pa se razširi
predvsem v zgornjem delu. S stranskimi zaokrožitvami se
povzame obliko vzpetine.

– Usek preko Brezja – desna stran useka se podaljša
tik do deviacije lokalne poti (1-13 in 1-13a), na delu pred
nadvozom deviacije M-10 izvede obširnejše stranske zao-
krožitve useka.

Zasaditev
Nove zasaditve se v največji možni meri navezujejo na

obstoječo vegetacijo. Nove skupine drevnine in ureditve
morajo biti v skladu z obstoječim krajinskim vzorcem.

Vegetacijo se odstrani le tam, kjer bo to res nujno
potrebno.

Uporabi se zgolj avtohtono vegetacijo, razen na ob-
močjih posebnih ureditev kot so avtocestna baza in oskrbna
postaja.

– Spodnje berme usekov se zasadi z avtohtonim rastli-
njem. Uporabi se drevje nižje rasti in grmovnice. Na območ-
ju berme se z jarkom zagotovi dovolj debelo plast humusa za
zasaditev.

– Zgornje zaokrožitve in posnete robove se v skladu z
ureditveno situacijo lokacijskega načrta zatravi ali zasadi z
nižjimi grmovnicami.

– Pobočja razprtih usekov se zatravijo in mestoma za-
sadijo z drevjem in grmovjem, pobočja nasipov se zatravijo
in mestoma zasadijo z drevjem in grmovjem, vse na način
kot je predvideno v ureditveni situaciji lokacijskega načrta.

– Vmesni ločilni pas AC se zatravi, kolikor dopuščajo
pogoji odvodnje.

Oblikovanje gozdnega roba
Kjer trasa preseka gozdne površine se najmanj v pasu

10 m od useka s spodnjo bermo ali najmanj 10 m od
skrajnega roba cestišča sanira in oblikuje nov gozdni rob. V
tem območju se odstrani bor (če gozdar ne odredi drugače)
in po potrebi dosadijo avtohtoni listavci, tako da se zagotovi
postopna navpična členitev vegetacije.

Sanacija antropogenih prvin
Opuščeni deli magistralne in drugih cest se reliefno

preoblikujejo in zatravijo oziroma zasadijo v skladu s krajin-
skimi značilnostmi prostora.

Krake s cesto prekinjenih obstoječih kamnitih zidov se
z dozidavo sklene, če to ni mogoče pa ustrezno zaključi.

Zaščitna ograja
Ograja se na določenih mestih smiselno premakne z

roba odkupljenega zemljišča in se vključi v zasaditev.
Protihrupne zaščite
1. Protihrupna zaščita ščitenega območja se mora iz-

vesti zvezno oziroma s prekrivanjem različnih tipov zaščite
(pri menjavi nasip ograja se morata v smeri ščitenega ob-
močja prostorsko prekriti).

2. Protihrupne ograje na terenu v oblikovni in materialih
povzemajo značilnosti kamnitih kraških ograj.

3. Protihrupne ograje na nadvozih se izvedejo kot del
konstrukcije in oblikovanja nadvoza in so v celoti ali vsaj
delno transparentne.
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4. Protihrupni nasipi se po možnosti izvedejo v sklopu
cestnih nasipov. Oblikujejo se reliefno razgibano in v skladu
s prostorskimi značilnostmi. Vsi protihrupni nasipi se humu-
zirajo, zatravijo in zasadijo z drevnino tako, da se vizualno
čim bolje vključijo v območje.

5. Protihrupna zaščita na območju oskrbnega centra
(od km 8,080 do km 8,570) se izvede s protihrupnimi
nasipi, ki se vključijo v krajinsko oblikovanje celotnega ob-
močja.

6. Protihrupna zaščita ob M-12 (od km 0,480 do km
0,650) se izvede v kombinaciji protihrupne ograje in proti-
hrupnega nasipa. Protihrupna ograja v dolžini 80 m se izve-
de v skladu s prenovo območja ob hiši Vidač v odvisnosti od
prihodnje namembnosti stavbe.

7. Protihrupna zaščita ob M-12 (od km 0,650 do km
1,200) in M-10 (od km 0,800 do km 0,880) se izvede kot
kombinacija protihrupnega nasipa na območju opuščenega
odseka ceste in na to priključenih protihrupnih ograj.

Ureditve ob usedalnikih
1. Betonski usedalniki so odprti in znotraj zaščitne

ograje AC. Za umestitev v prostor se uporabi obstoječe in
načrtovane (nasip AC) reliefne razmere, ko se nasip preobli-
kuje tako, da se vanj vključi tudi usedalnik.

Umestitev ponikovalnika upošteva oblikovanost vrtače.
Po končanih delih se zatravijo.

Jaški med usedalnikom in ponikovalnikom se izvedejo
kot podzemni. V primeru površinskega odtoka se oblikujejo
kot kamnite zložbe, brez uporabe betona.

2. Zemeljski usedalniki so razen enega (ki je po dogo-
voru eksperimentalni mokri zemeljski usedalnik pod monito-
ringom Prirodoslovnega muzeja) vsi suhega tipa in zatravlje-
ni. Zemeljski usedalniki so locirani znotraj zaščitne ograje
AC. Umestitev ponikovalnika upošteva oblikovanost vrtače.
Po končanih delih se zatravijo.

Jaški med usedalnikom in ponikovalnikom se izvedejo
kot podzemni. V primeru površinskega odtoka se oblikujejo
kot kamnite zložbe, brez uporabe betona.

3. Eksperimentalni mokri zemeljski usedalnik je predvi-
den v km 10,6 in je zunaj zaščitne ograje. Projekt zanj je
treba izdelati po navodilih Uprave RS za varstvo narave.

Usedalnik je v širši prostor vključen s pomočjo ustrez-
ne zasaditve, ki pa ne sme omejevati servisnega dostopa in
možnosti izvajanja rednih vzdrževalnih del jaškov in poniko-
valnikov. Pri zasnovi zasaditve se uporabi obstoječe sklope
vegetacije, tako da se dosadi izkrčen del gozda v ustrezno
obliko, ali pa se dosadi manjše skupine drevnine in s tem
zmanjša vidno izpostavljenost usedalnika.

Za izvedbo servisne ceste se po možnosti uporabi ob-
stoječe poti. Servisna cesta in dostop do usedalnika sta
zatravljena (bolje) ali peščena. Servisno cesto izvesti s čim
manj nasipi in useki.

Vodnogospodarske ureditve
V območju Glinščice je pod viaduktom predviden mini-

malen obseg sonaravnih ureditev vodotoka. Vsa druga grad-
bena dela na tem območju je potrebno izvajati brez posegov
v naravno strugo potoka in okoliškega terena, ki naj tudi
ohrani svoje značilnosti.

Urbanistično in arhitektonsko oblikovanje novih pose-
gov objekta Vidač

Zaradi izgradnje obvoznice Kozine bo objektu Vidač
(Bazoviška cesta 20, parc. št. 143, K.o. Hrpelje) spreme-
njena namembnost tako, da se namesto stanovanjske rabe
objektu določi druga gospodarska raba (kot npr.: gostin-
stvo, trgovina, storitve, obrt), ki je dopustna glede na vred-
nosti obremenitev s hrupom.

Za nove načrtovane posege v prostor (na objektu ali
njegovem stavbnem zemljišču) si mora investitor posega

pridobiti strokovno gradivo, s katerim prikaže obstoječe in
predvideno stanje, podatke o oblikovanju načrtovanega po-
sega prometnih in komunalnih priključkih, rešitve v zvezi z
vplivi na okolje in drugo. K strokovnemu gradivu je treba
pridobiti soglasje pristojnega zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine ter ostala predpisana soglasja predpisa-
nih organov in organizacij. Strokovno gradivo mora pred
izdajo dovoljenja za poseg v prostor potrditi občinski upravni
organ pristojen za prostor.

9. člen
Priključek in cestninska postaja
V območju km 7,2 je predvidena cestninska postaja

čelnega tipa z 12-voznimi pasovi in priključek, ki sta sistem-
sko povezana. Pri izvozu ali uvozu na avtocesto preko pri-
ključka Kozina, je predvideno ločeno plačevanje cestnine
(nižja vrednost). Zato je v priključku zgrajena posebna manj-
ša cestninska postaja s štirimi voznimi pasovi. Za njo se
priključna cesta križa z obvoznico, po kateri bo omogočen
dostop do naselja Kozina in Hrpelje.

Na cestninski postaji je predvideno kombinirano plače-
vanje cestnine (ročno in avtomatsko brez ustavljanja).

Severno od čelne cestninske postaje je načrtovan skup-
ni upravni objekt gabaritov pribl. 12 m x 30 m, višine 7 m,
pri cestninski postaji v priključku, pa je predviden še servisni
objekt pribl. velikosti 6 m x 8 m, višine 4 m.

Oblikovna zasnova upravnega objekta, servisnega ob-
jekta in nadstrešnice mora označevati upravljalca avtoceste,
hkrati pa mora biti upoštevana identiteta lokacije in poudar-
jena razpoznavnost glede na druge cestninske postaje. Ob-
jekti se načrtujejo v skladu z arhitekturno-urbanističnim nate-
čajem v poglavju o oskrbni postaji (11. člen te uredbe).

10. člen
Avtocestna vzdrževalna baza
Avtocestna vzdrževalna baza Kozina se nahaja južno

od avtoceste in severozahodno od naselja Kozina v območ-
ju, ki ga na severu omejuje avtocesta, na zahodu cestninska
postaja s priključkom, na vzhodu preurejena cesta M-10 in
na jugu načrtovana obvoznica.

S ceste M-10, je za območje AC baze načrtovana
dostopna cesta, ki poteka na vzhodni strani območja.

Območje je veliko približno 10.000 m2 in ograjeno, z
nadzorovanim dostopom z dvižno rampo.

V AC bazi so predvideni naslednji objekti:
– velike garaže (6,00 x 15,00), mehanična delavnica,

pralnica (skupaj 14 garažnih mest),
– male garaže (4,00 x 10,00) z delavnicami in skladiš-

či (skupaj 19 garažnih mest)
– skladišče za posipni material (h=7 m, pribl. 800 t soli

in 30.000 l raztopine CaCl2),
– skladišče za vnetljive snovi,
– upravna zgradba z nadzornim centrom in naslednje

odprte površine:
– manipulativne površine,
– parkirišče za vozila zaposlenih,
– parkirišče za službena vozila,
– prostor za poškodovana vozila,
– prostor za zabojnik za smeti,
– prostori za posebne namene (600 m2).
AC vzdrževalna baza je locirana v območje med AC in

magistralno cesto oziroma obvoznico Kozina tako, da je
proti AC v nižjem useku, proti cestama (in s tem tudi naselju)
pa v nižjem nasipu.

Obstoječo vegetacijo med AC vzdrževalno bazo in use-
kom AC je potrebno ohraniti v največji možni meri. Na ob-
močju usekov so predvidene manjše dosaditve in zatravitev.
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Območje med ograjo AC vzdrževalne baze in magistral-
no cesto oziroma obvoznico Kozine se v celoti zasuje in
oblikuje v razgibano vzpetino. Ograja se zato gradi kot opor-
ni zid za nasutje. Zasaditev z drevjem in grmovnicami naj se
še dodatno zmanjša vidno prisotnost baze in morebitne
emisije. Proti cestam se zaradi preglednosti območje pre-
težno zatravi.

11. člen
Oskrbna postaja
Pri naselju Kozina, se ob vzhodni strani avtoceste zgra-

di oskrbna postaja. Dostop do oskrbne postaje bo zagotov-
ljen z obeh strani avtoceste, program oskrbne postaje pa bo
dostopen tudi za uporabnike izven sistema avtoceste, pod
pogojem, da se onemogoči prehajanje vozil iz avtoceste na
ostalo cestno omrežje in obratno. Oskrbna postaja je priklju-
čena na vso komunalno in energetsko infrastrukturo.

Oskrbna postaja se ureja skladno s sosednjimi ob-
močji.

Območja skladnega prostorskega urejanja so:
– območje oskrbne postaje,
– območje obstoječega motela (izven ureditvenega ob-

močja lokacijskega načrta),
– območje vzhodno od oskrbne postaje med avtoce-

sto in magistralno cesto M-10 (v nadaljevanju: vzhodna co-
na) (izven ureditvenega območja lokacijskega načrta).

Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev oskrbne
postaje Kozina mora vsebovati tudi urbanistični, arhitekturni
in krajinsko ureditveni projekt, ki mora upoštevati določila te
uredbe. Navedeni urbanistični, arhitekturni in krajinsko ure-
ditveni projekt, ki se zaradi enotnih oblikovalskih izhodišč
sočasno izdela za območje cestninske postaje in oskrbne
postaje, se pridobi na podlagi javnega natečaja po pravilih
inženirske zbornice.

Natečaj bo po možnosti sočasno z natečajem za obli-
kovanje objektov cestninske postaje (9. člen te uredbe).

Investitor bo:
– zagotovil izvedbo javnega arhitekturno-urbanistične-

ga natečaja,
– poleg navezave motela preko priključka Kozina, bo

investitor omogočil, da se obstoječi motel in območje vzhod-
no od površin oskrbne postaje, pod določenimi pogoji lahko
priključuje na prometne površine oskrbne postaje s tem, da
upravljalec motela zagotovi vzdrževanje tako zgrajenega do-
stopa,

– omogočil peš povezavo programov na oskrbni posta-
ji in v vzhodni coni.

Če upravljalci območja motela in območja vzhodno od
površin oskrbne postaje ne preprečijo prehoda vozil iz avto-
ceste na druge ceste in obratno (z nivojsko bariero ali na
drug način), lahko najemnik površin oskrbne postaje oziro-
ma upravljalec avtoceste onemogoči povezavo s temi ob-
močji.

Možna je faznost izgradnje, zlasti v dogradnji progra-
mov in navezavi območij.

Oskrbna postaja Kozina ima najmanj naslednje funk-
cije:

1. parkirišča za osebni in tovorni promet,
2. bencinski servis s trgovino z avtomaterialom,
3. različni tipi gostinske in trgovske ponudbe,
4. piknik in rekreacija za avtocestne potnike.
Funkcije se lahko dopolnijo s programi iz sosednjih

območij pod pogoji določenimi v četrtem in petem odstavku
tega člena te uredbe.

Z 20% tolerancami znotraj območja, so na oskrbni
postaji predvidene naslednje kapacitete:

1. parkirišča
1.1. osebni avti 110 parkirnih mest
1.2. tovornjaki- vlačilci 45 parkirnih mest
(možna je fazna izvedba –

v 1. fazi le 30 parkirnih mest)
1.3 avtobusi 10 parkirnih mest
1.4. avtodomi 10 parkirnih mest
ter zelenice in poti med parkirišči vključno z oskrbo

avtodomov in drugimi funkcijami,
2. bencinski servis 6-7 stez za osebne avtomobile, 1

steza za tovorna vozila, avtobuse, 10 parkirišč za osebne
avtomobile, parkirišče za dobavo goriva, trgovina z avtomo-
bilskim priborom,

3. gostinsko trgovski objekti (pokriti del).
Bruto etažna površina pritličja znaša 1700 m2–2000 m2

Velikost objekta oziroma več združenih objektov je pri-
bl. 20 m x 100 m in višine 5 -7 m

3.1. gostinski del pribl. 880 m2

3.1.1. bife 160 m2

20 sedežev ob mizah,
11 stoječih miz,

3.1.2. restavracija (samopostrežna)
s pripravo pribl. 400 m2

gostinski del 300 m2

180 sedežev
80 sedežev zunaj – terasa

3.1.3. posebna restavracija-bar pribl. 320 m2

170 sedežev
70 sedežev zunaj
8 mest za točilnim pultom – terasa

3.2. trgovski del 800 m2

3.3. klet–skladišča, servisi, parkirišča do 1720 m2

Skupaj gostinski in trgovski del
(3.1+3.2) pribl.1680 m2

Pred vhodom v trgovsko gostinski objekt je predviden
trg s prostorom za orientacijo, zbiranje, informacije, kioski
(skupaj pribl. 300 m2),

4. rekreacijski prostor obsega:
– prostor z otroškimi igrali in napravami za rekreacijo
– parkirnimi prostori
– mize in klopi
– rekultivirane obstoječe vrtače
Skupaj pribl. 10.000 m2

Oblikovanje gostinsko trgovskega objekta sledi nasled-
njim načelom:

– orientacija objekta proti jugu in zaščita proti burji,
– glavni vhod v objekt bo iz trga, med parkirišči in

objektom,
– dostop v objekt tudi iz vzhodnega območja,
– razpoznavnost, čitljivost za daljinskega potnika,
– preplet arhitekturnih motivov značilen za medregio-

nalna križišča.
Oblikovanje bencinskega servisa je prilagojeno tudi

razpoznavnosti dobavitelja goriva.
Oblikovanje zunanje ureditve sledi tudi krajinskim zna-

čilnostim prostora.

V. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA

12. člen
Odvajanje vode s cestišča
Vsa meteorna voda s cestišča avtoceste in obvoznice,

se zbira v ustrezno dimenzionirano kanalizacijo in vodi do
objektov za prečiščevanje (usedalnike). Prečiščena voda
nato izteče v teren in ponikne.

Objekti so zasnovani kot zaporedni sistem usedalnika
in ponikovalnice.
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Usedalnik je zasnovan kot objekt potrebne velikosti za
zadrževanje in čiščenje vode med kritičnim nalivom
(15 l/s/ha). Usedalniki so betonski, ki se uporabijo na ob-
močjih apnenca ali zemeljski, ki se uporabijo na območjih
fliša. Usedalniki ob obvoznici so zemeljski, ne glede na vrsto
terena. Ob avtocesti v km 10,6 je zunaj zaščitne ograje
predviden eksperimentalni mokri zemeljski usedalnik. Izde-
lan je kot rastlinska čistilna naprava, s končnim izlivom v
Glinščico, pri čemer se po potrebi obnovi obstoječi propust
pod magistralno cesto.

Objekti za prečiščevanje vode so predvideni na nasled-
njih mestih (po stacionaži):

Št. Objekt Km AC ali dev. m3 Opomba

1 Usedalnik km AC 7,9 80 AB usedalnik z zadrževanjem v najbližji vrtači
+ zadrževalnik in ponikovalnico v naslednji vrtači

3 Usedalnik km AC 8,8 80 AB usedalnik s ponikovalnico
ob robu deponije in v Globoki dolini

4 Zadrževalnik km AC 10,5 850 Eksperimentalni zemeljski usedalnik
z RČN zadrževalnik z rastlinsko čistilno napravo in

razbremenilnikom - odtok v Glinščico
5 Zadrževalnik km AC 11,5 550 Zadrževalnik z odtokom v suho grapo
6 Zadrževalnik km dev. 1-8 1,48 100 Zadrževalnik z odtokom v ponikovalnico

v vrtači, priključena AC baza
7 Zadrževalnik km dev. 1-8 1,64 100 zadrževalnik z odtokom v ponikovalnico

(III. varstveni pas)
8 Zadrževalnik km dev. 1-8 2,60 180 zadrževalnik z odtokom v ponikovalnico

(III. varstveni pas)
9 Zadrževalnik km dev. 1-8 3,00 70 zadrževalnik z odtokom v ponikovalnico

(III. varstveni pas)

13. člen
Elektrovodi
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev določenih s to uredbo, je treba prestaviti ali prilagoditi naslednje daljnovode

in nizkonapetostne vode:

Oznaka voda Pozicija Tip preureditve
km AC

DV 110 KV Divača-Koper 7,040 prestavitev
DV 35 KV Divača-Kozina-Dekani 8,800 dvosistemski DV
DV 20 KV Kozina-Vrhpolje 7,360 demontaža, delna pokablitev
kbv 20 KV TP naselje-TP CP 7,220 20 kbv, TP
kbv 20 KV CP CP, DV10(20) KV Kozina Vrhpolje 20 KV KBV
NN priključek rezervoar Kozina 6,960 uredi. križanja-nov NN priključek
DV 10(20) KV Lesograd-Kozina demontaža
kbv 20 KV tip CP - TP Motel (obstoječa) 20 KV kbv
kbv 20 KV TP Motel (obst.) - TP OP 20 KV kbv, TP
DV 35 KV Odcep RTP Hrpelje ureditev križanja
DV 20 KV Hrpelje-Rodik ureditev križanja
DV 20 KV Hrpelje-Podgrad z odcepom steklarna Hrpelje ureditev križanja in odcep
DV 20 KV RTP Hrpelje-Klanec 9,390 ureditev križanja
DV 20 KV Klanec-Podgorje, TP začasni izvoz 10,890 ureditev križanja, izgradnja TP

Vse prestavitve morajo biti izvedene v skladu s predpisi.

14. člen
Nizkonapetostni priključki in javna razsvetljava
Zaradi priključevanja novih objektov se izvedejo naslednji nizkonapetostni priključki in križanja:

NN priključek signalizacije NN priključek
utripalci 10.1-11.4 signalizacija začasnega izvoza
NN priključek CP Kozina (čelna), JR1 NN priključek
NN priključek CP Kozina (odcepna) JR2 NN priključek
NN priključek, JR 3, SEM 1 NN priključek, JR, semaforizacija
NN priključek cestne baze NN priključek
NN priključek, JR4, SEM 2 NN priključek, JR, semaforizacija
NN priključek rezervoarja Ledenica s signalnim kablom
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Zaradi objektov avtoceste se izgradi javna razsvetljava:

JR CP Kozina (čelna) javna razsvetljava
JR CP Kozina (odcepna) javna razsvetljava
JR križišče priključka Kozina in M ceste javna razsvetljava
JR križišče M ceste in ceste Kozina-Krvavi potok javna razsvetljava
JR uvoza /izvoza oskrbne postaje javna razsvetljava
semaforizacija priključka Kozine in M ceste semaforizacija
semaforizacija M ceste in ceste Kozina-Krvavi potok semaforizacija

15. člen
Klic v sili
Ob celotni trasi avtoceste je treba na ustreznih razdaljah namestiti javljalnike klica v sili.

16. člen
Omrežje zvez
Zaradi avtoceste in drugih ureditev, določenih s to uredbo, je treba prestaviti ali zaščititi ali prilagoditi naslednje

telekomunikacijske kable:
avtocesta:
Prestavitev pri gradnji AC km 7,960 do km 8,000 – končna prestavitev.
Prestavitev pri gradnji AC km 8,770 do km 10,640 – končna prestavitev.
Prestavitev pri gradnji AC km 11,290 do km 11,930 – končna prestavitev.
obvoznica:
Prestavitev pri deviaciji magistralne ceste Krvavi potok–Starod km 0,520 do km 0,560 – končna prestavitev.
Prestavitev pri deviaciji magistralne ceste Krvavi potok –Starod km 1,170 do km 1,260 – končna prestavitev.
Prestavitev pri deviaciji magistralne ceste Krvavi potok–Starod km 1,400 ali pri deviaciji lokalne ceste Kozina–Rodik

km 0,180 do km 0,280 – končna prestavitev.
Zaščita pri deviaciji magistralne ceste Krvavi potok–Starod od km 2,400 do km 2,914 – zaščita
Zaščita pri gradnji priključne ceste K-2 Kozina km 0,860 do km 0,900 – zaščita.
Cestninska postaja, vzdrževalna baza in oskrbna postaja se navežejo na javno telekomunikacijsko omrežje.
Kabli se nadomestijo oziroma zaščitijo v skladu s predpisi.

17. člen
Vodovod in kanalizacija

Prestavi oziroma izgradi se naslednje vodovode po projektih za prestavitev vodovodov v skladu z grafičnimi prilogami
prestavitve vodovoda I/II. faza; idejni projekt 95.40/21, priloga 8.2.4.1., priloga 8.2.4.2., priloga 8.2.4.3., priloga 8.2.5.

Št. Objekt Pozicija Dolžina cevovoda

1 Dovodni cevovod LTŽ DN 300 Nadvoz 4-5a 175 m
2 Odvodni cevovod LTŽ DN 400 Nadvoz 4-5a 175 m
3 Dovodni cevovod Kozina-Krvavi potok Odsek J1-J5 Čelna cestninska postaja 65 m
4 Dovodni cevovod Kozina-Krvavi potok Odsek J8-J18 Trasa poteka ob severni obvoznici

na odseku od osi do nadvoza AC 752 m
5 Vodovodni priključek AC baze Čelna cestninska postaja 40 m
6 Vodovodni priključek čelne cestninske postaje Čelna cestninska postaja 140 m
7 Vodovodni priključek male cestninske postaje Priključek Kozina 80 m
8 Razdelilni cevovod LTŽ DN 150 mm Severna obvoznica km 0+445 75 m
9 Vodovodni priključek AC postajališča ob AC Kozina Klanec 85 m
10 Prestavitev cevovoda PVC DN 140 Prešnica AC v km 11+075 180 m
11 Dovodni cevovod LTŽ DN 300 mm Križanje s severno obvoznico

1-8a km 1,130 270 m
12 Odvodni cevovod LTŽ DN 300-400 mm Križanje s severno obvoznico 165 m

1-8a km 1,130 105 m
13 Dovodni cevovod LTŽ DN 300 mm Križanje s severno obvoznico 1-8a 115 m
14 Odvodni cevovod LTŽ DN 250 mm Križanje s severno obvoznico 1-8a

km 2,210 70 m
15 Prestavitev primarnega vodovoda v Hrpeljah Križanje s severno obvoznico - 57 m

(v zaščitni AB kineti) 1-8a km 1,920
JE500

16 Prestavitev primarnega vodovoda v Klancu pri Kozini AC v km 9,440 110 m
(v zaščitni AB kineti)

Ob trasi AC km 6,9 je lociran rezerovar Ledenica 1000 m3, za katerega je potrebno zagotoviti v času gradnje vse
varovalne pogoje pred škodnimi vplivi miniranj. Udarni sunki miniranja ne smejo presegati maksimalno dovoljenih za
stanovanjsko gradnjo, kar mora biti dokazano z merilnim protokolom pooblaščene organizacije.
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Izgradi se naslednje kanale za odvodnjo odpadne vode:

Št. Objekt Pozicija Dolžina

1 Zbirni fekalni kanal Križanje z AC v km 8+860 333 m
Kozina odsek J1-J9

2 Fekalni kanal 1 Križanje z osjo AC 696 m
odsek J0-J33

3 Fekalni kanal 3 Cestninska postaja Kozina 265 m
odsek J15F1-J10 in AC vzdrževalna baza

4 Fekalni kanal 2 Cestninska postaja Kozina 80 m
odsek J3F1-J4 in AC vzdrževalna baza

Odpadne vode iz cestninske postaje in avtocestne ba-
ze zajemata kanala:

– fekalni kanal 3, ki poteka od AC vzdrževalne baze do
kolektorja oziroma začasne neprepustne greznice,

– fekalni kanal 4, ki poteka od cestninske postaje do
kanala 3.

Dva kanala se priključita na glavni kolektor. Dimenzija
se predvidi na 150 zaposlenih, kar pomeni 50 PE.

Fekalna kanalizacija oskrbne postaje bo podrobno do-
ločena v fazi PGD, ko bo znan podrobni program in investi-
tor. Fekalna kanalizacija se priključuje na glavni kolektor.

Dimenzionirala se bo okvirno na 120-150 sedežev v
restavraciji in 10 zaposlenih, kar pomeni 45 PE.

Do izgradnje sistema kanalizacije v naseljih Hrpelje in
Kozina se navedene kanale priključuje na začasne nepre-
pustne greznice. Ureditev mora biti v skladu z rešitvijo in
lokacijo čistilne naprave po izdelanem idejnem projektu. Na
osnovi števila priključnih enot navezanih na načrtovano či-
stilno napravo, bo za izgradnjo čistilne naprave, investitor
avtoceste prispeval sorazmerni delež.

Parkirišča za tovornjake in avtobuse ter površina ben-
cinskega servisa je zasnovana v vodoneprepustni in oljete-
sni betonski ali asfaltni izvedbi ter mora biti opremljena z
ustreznimi, pravilno dimenzioniranimi oljnimi lovilci.

18. člen
Ravnanje s komunalnimi odpadki
Za objekte predvidene avtoceste (cestninska postaja,

oskrbni center in avtocestna vzdrževalna baza) je potrebno
načrtovati zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpad-
kov v skladu z določili odloka o obveznem zbiranju, odvozu
in odlaganju odpadkov ter čiščenju javnih površin na ob-
močju Občine Sežana (Uradne objave, št. 20/91).

V projektu za objekte avtoceste morajo biti predvideni
prostori za namestitev potrebnega števila zabojnikov za zbi-
ranje komunalnih odpadkov. Pri izbiri lokacije, tipa in za-
dostnega števila posod sodeluje izvajalec gospodarske jav-
ne službe z upravnim organom in pristojno inšpekcijsko
službo. Prostor za postavitev zabojnikov mora biti primerno
sanitarno in tehnično obdelan in na takem mestu, da je
omogočen neoviran dostop vozilu za zbiranje komunalnih
odpadkov. Zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov mo-
rajo biti standardizirani. Vsebnost zabojnikov mora biti za
enkrat tedensko praznjenje.

VI. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI

19. člen
Varovanje vodnih virov
Za varovanje vodnih virov v kraškem podzemlju se me-

teorne vode s cestišča vodijo po meteorni kanalizaciji v
objekte in naprave za prečiščevanje vode določene v 9.
členu te uredbe, kjer se prečistijo, preden iztečejo v teren.

V času gradnje mora investitor zagotoviti vse potrebne
varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča tako, da bo pre-

prečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi
transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih
škodljivih snovi. V primeru nezgode je treba zagotoviti ta-
kojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

Investitor mora tudi zagotoviti:
– zakoličenje obstoječih vodovodnih objektov in na-

prav,
– izdelavo projektne dokumentacije prestavitve in za-

ščite obstoječih vodovodnih naprav, po projektni nalogi, ki
jo izdela Rižanski vodovod Koper,

– obdelavo načina zagotavljanja vodooskrbe v času
gradnje,

– obdelavo vplivov na vodovodne naprave med gradnjo
in po njej.

Vsa dela v vodovodnih napravah Rižanskega vodovoda
se bodo izvajala pod strokovnim nadzorom Rižanskega vo-
dovoda Koper.

Investitor je dolžan nadomestiti vse stroške povezane z
zaščito in prestavitvijo vodovodnih naprav in objektov Rižan-
skega vodovoda ter stroške strokovnega nadzora.

V fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja se izdela
projekt zaščitnih ukrepov kot del projektne dokumentacije.
Ta projekt zajema navodila za vzdrževanje in kontrolo objek-
tov čiščenja ter ukrepanje ob nesrečah.

V času izdelave ponikovalnic mora biti prisoten hidro-
geolog, ki naj dokumentira hidrogeološke parametere poni-
kovalnih mest.

Nizvodno od obvoznice v smeri toka podzemne vode
se izdela piezometer do gladine podzemne vode za analizi-
ranje vode in vodonosnika.

Predvidena obvoznica poteka po III. pasu, avtocesta
Kozina-Klanec pa po IV. varstvenem pasu vodnega vira Riža-
ne.

Pri izdelavi projektov in izvedbi del se morajo upošteva-
ti pogoji in zahteve iz študij:

– mnenje o vplivu odseka avtoceste Kozina-Klanec na
podtalne vode (Zavod za zdravstveno varstvo Koper, februar
1998),

– hidrogeološko mnenje o vplivu bodoče AC Kozi-
na-Klanec na vodne vire Rižane (Inštitut za geologijo, geo-
tehniko in geofiziko Ljubljana, november 1997).

Kot sestavni del dokumentacije za enotno dovoljenje
za gradnjo mora biti izdelan projekt zaščitnih ukrepov za čas
gradnje. V sklopu projektne dokumentacije za meteorno
odvodnjo iz AC in zadrževalnih bazenov spadajo tudi navodi-
la za vzdrževanje in kontrolo teh objektov ter pravilnik ukre-
panja v primeru nesreč.

20. člen
Varstvo kmetijskih zemljišč
Pri gradnji avtoceste je treba omejiti gibanje strojev na

območje same trase in posebej zavarovati rendzine, plitva
rjava pokarbonatna tla in druge sorodne talne tipe pred
poškodbami povzročenimi ob sami gradnji in po njej.

Z rodovitno plastjo tal, zlasti v vrtačah, ki se nahaja na
območju izključne rabe in ki jo je treba odstraniti z matične
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podlage, je treba med gradnjo in po izgradnji zagotoviti
racionalno ravnanje.

Investitor gradnje je po končani gradnji dolžan plačati
stroške, ki nastanejo v zvezi s prostorsko ureditvenimi ope-
racijami, ki so posledica posega avtoceste na večje zaokro-
žene komplekse kmetijskih zemljišč.

Investitor zagotovi obratovalni monitoring glede one-
snaženja kmetijskih zemljišč in posledično rastlinskega po-
krova.

21. člen
Gozdnogospodarske ureditve in varovanje gozdov
Gradnja v gozdnih območjih (gozd in gozdni prostor)

mora čim manj posegati v prostor izven samega cestnega
telesa (minimalna sečnja zaradi gradbenih dovozov in grad-
nje objektov). Predhodno je potrebno za posege izven ob-
močja LN, pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije.
Vse dodatne posege v gozd, predvsem če je bila izvedena
sečnja, je potrebno po končanih delih ponovno pogozditi in
v okolici vzpostaviti prejšnje stanje.

Preprečeno mora biti vsako nepotrebno zasipavanje in
odstranjevanje podrasti.

Zaradi gradnje prizadeti, novonastali gozdni rob mora
biti po končanih delih saniran. Dve leti po končani gradnji je
potrebno spremljati stanje in po potrebi izvesti sanacijo poš-
kodb ter oblikovati novi rob.

Pred pričetkom gradnje oziroma pripravljalnih del, ko je
trasa avtoceste že označena na terenu, mora gozdar pred
izvajanjem sečnje označiti drevesa za posek. Investitor je
dolžan pred označitvijo dreves pokazati zunanje mere ceste
(levi in desni rob).

Med gradnjo in izvajanjem del se mora nadzorovati
novonastale razmere v sodelovanju z Zavodom za gozdove
Slovenije.

Sečnjo lesa na trasi morajo izvajati izvajalci, ki izpolnjuje-
jo pogoje iz pravilnika o minimalnih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati izvajalci del v gozdovih (Uradni list RS, št. 35/94).

22. člen
Varstvo naravne dediščine
Jame
Pri gradnji avtoceste je treba opazovati eventualne spre-

membe v jamah in zagotoviti poostren nadzor, da se v ali
bližino jam ne izlivajo onesnažene vode ali druge nevarne
snovi (motorna olja itd)

Investitor mora zagotoviti speleološki pregled širšega
območja z vsemi priključki in deviacijami cest. Speleološki
pregled mora vsebovati pregled vseh že dokumentiranih,
človeku dostopnih podzemnih kraških pojavov (jam in bre-
zen) in dokumentacijo (tudi načrt) vseh ob pregledu terena
na novo odkritih objektov. Če kateri od na novo odkritih
objektov ustreza merilom za najpomembnejšo naravno de-
diščino Slovenije, je treba preprečiti uničenje. Speleološki
pregled opravi za to usposobljena organizacija, ki mora do-
kumentacijo posredovati Ministrstvu za okolje in prostor –
Upravi RS za varstvo narave.

Geološka in paleontološka dediščina
Ker se pri zemeljskih delih zaradi kamninske sestave

področja lahko odkrijejo nahajališča fosilov, je potreben
občasen geološki nadzor zemeljskih del, ki ga izvaja ustrez-
na strokovna geološka služba. V primeru fosilnih najdb je
treba obvestiti strokovno organizacijo (Uprava RS za varstvo
narave, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gori-
ca ali Prirodoslovni muzej Slovenije), ki najdbo prezentira na
mestu samem, če pa to ni mogoče, se najdba prenese v
muzej.

Favnistični in floristični popisi
Ker je območje floristično in favnistično slabo raziskano

je potreben ekspertni pregled trase AC, s katerim bodo ugo-
tovljeni habitati ogroženih vrst. Na podlagi teh ugotovitev bo-
do v času izdelave projekta za pridobitev dovoljenja za gradi-
tev podane natančnejše smernice za varstvo ogroženih vrst.

Investitor mora zagotoviti, da se celotno traso pred
posegom fotodokumentira (diapozitivi in film) predvsem vsa
naravna dediščina in krajinske strukture, ki jih bo poseg
spremenil. Fotodokumentiranje zagotovi investitor v skladu z
navodili Uprave RS za varstvo narave.

Prehodi za divjad in ureditve za dvoživke
Divjad bo avtocesto lahko prečkala pod viaduktom, ki

premošča dolino Glinščice, kjer je migracijska pot tudi evi-
dentirana. Posebni prehodi za divjad pa so že izvedeni na
avtocestnem odseku Divača–Kozina in sicer vzhodno od
avtocestnega odseka, ki ga opredeljuje ta uredba.

Nad vasjo Klanec se v km 9,3 do 10,2 na obeh stra-
neh avtoceste v času gradnje in tri leta po njej izvede in
vzdržuje varovalne ograje, ki preprečujejo prehajanje dvo-
živk preko avtoceste. Nadomestni biotop se izvede vzhodno
od avtoceste zunaj območja lokacijskega načrta v vrtači pod
Revo.

Na območju avtoceste pri vasi Klanec je potrebno
spremljati populacije dvoživk med samo gradnjo in 3-4 leta
po izgradnji avtoceste in nadomestnega biotopa. Gradbena
dela se v času paritvene sezone dvoživk in ob njihovih seli-
tvah (predvsem spomladi) načeloma ne izvajajo, v nasprot-
nem primeru so potrebni dodatni varstveni ukrepi med grad-
njo (postavitev zaščitnih ograj ob gradbišču, prenašanje ži-
vali do mrestišč in podobno). Po izgradnji AC oziroma nado-
mestnega biotopa se po navodilih strokovne službe izvede
monitoring funkcionalnosti varovalnih ograj in nadomestne-
ga biotopa. Izvede se relokacija dvoživk na novi biotop,
naslednja 3-4 leta pa se spremlja stanje populacij tega ob-
močja.

Vsi navedeni posegi in ukrepi se izvajajo po navodilih
strokovne službe – Uprave za varstvo narave.

23. člen
Varstvo kulturne dediščine
Predvidena obvoznica M-12 v km 0,5 poteka v nepo-

sredni bližini varovanega objekta kulturne dediščine Vidač.
V bližini objekta je potrebno promet in dela voditi tako, da
bodo vplivi na kulturno dediščino (hrup, tresljaji, vidni vpliv)
zmanjšani na najmanjšo možno mero.

Namesto protihrupnega zidu in podpornega zidu se
izvede nasip.

Investitor mora zagotoviti:
– rezervatno varstvo arheološke dediščine na celot-

nem ureditvenem območju AC,
– izvedbo prehodnih arheoloških raziskav na celotni

trasi avtoceste, na lokacijah vseh spremljajočih objektov in
deponij po metodologiji Skupine za arheologijo na avtoce-
stah Slovenije (SAAS) pri Upravi RS za kulturno dediščino,

– izvedbo zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih naj-
dišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki; območja
morajo biti pregledana in zemljišča sproščena pred začet-
kom gradnje avtoceste, priključnih cest in drugih spremljajo-
čih ureditev,

– stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli na ce-
lotni trasi AC.

Pred začetkom gradnje je treba izdelati foto in video
posnetke objektov in območij kulturne dediščine v prostoru
(Klanec pri Kozini) in v detajlih (Kozina, hiša Vidač). Doku-
mentacija mora biti izdelana po navodilih ZVNKD Gorica in
hranjena pri njem.
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24. člen
Varstvo pred hrupom
Glede na izračunano emisijo hrupa se izvedejo nasled-

nji ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomer-
nim hrupom, ki so načrtovani za 20-letno obdobje:

Ob avtocesti se izgradijo naslednji protihrupni ukrepi:

Stacionaža Ukrep Dolžina
levo desno

7,210 – 7,680 Absorbcijska
ograja H=1,0 m 470 m

7,680 – 8,000 Nasip H = 2,0 m 320 m
8,000 – 8,080 Ograja H = 2,0 m 80 m
8,080 – 8,215 Nasip H = 2,0 m 145 m
8,215 – 8,300 Nasip H = 2,5 m 105 m
8,300 – 8,490 Nasip H = 2,0 m 160 m
8,490 – 8,570 Nasip H = 1,5 m 90 m

Ob magistralni cesti M-12 (Krvavi potok–Starod) se
izvedejo naslednji protihrupi ukrepi:

Stacionaža Ukrep Dolžina
levo desno

0,600 – 0,650 Nasip H = 1,5 m 50 m
0,650 – 0,820 Nasip H = 1,0 m 170 m
0,840 – 1,200 Ograja H = 1,0 m 360 m

Objektu Vidač (Bazoviška cesta 20, parc. št. 143, k.o.
Hrpelje) se spremeni namembnost iz stanovanjske v izključ-
no gospodarsko, kar pomeni, da na obvoznici med km
0,460 in km 0,600 ni potrebna protihrupna zaščita.

Ob magistralni cesti M-10 (krak priključka AC – Kozi-
na) se izvedejo naslednji protihrupni ukrepi:

Stacionaža Ukrep Dolžina
levo desno

0,800 – 0,880 Ograja H = 1,00 80 m

Investitor zagotovi ob gradnji avtoceste protihrupne
ukrepe v obsegu, ki se določi na osnovi prognoze za 5-letno
plansko obdobje po končani gradnji. Prve meritve hrupa in
obratovalni monitoring se izvajata na podlagi veljavnega pra-
vilnika o prvih meritvah na obratovalnem monitoringu hrupa
za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list
RS, št. 70/96).

25. člen
Varstvo pred požarom
Za potrebe protipožarnega varovanja gozda v območju

Videža se izvede priključke na obstoječe poti na km 7,8 in
preko nadvoza v km 6,8.

Na vse obstoječe protipožarne poti, ki se presekajo z
obvoznico ali deviaciami, je treba urediti ustrezne dostope.

Med gradnjo mora izvajalec upoštevati določila uredbe
pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 62/95).

26. člen
Viški nasipnega materiala
Na odseku so predvideni viški apnenčastega in flišne-

ga materiala.
Glavna deponija viškov materiala je vzhodno od avtoce-

ste pri km 9,0. Območje deponije velikosti približno 50.000
m2, zaseda del doline med obstoječo magistralno cesto in
železnico.

Na deponiji bo trajno deponiranih približno 800.000 m3

viškov apnenčastega in flišnega materiala.
Vzporedno z izgradnjo avtoceste se v 1. etapi izvede

utrjena deponija viškov materiala v območju 2. etape trase
obvoznice.

Deponijo se reliefno oblikuje in zasadi tako, da se čim
bolj prilagodi krajinskim značilnostim prostora.

Za začasne deponije humusa ali drugega materiala se
ne sme izsekavati gozda. Urediti se morajo na prostih povr-
šinah. Po končani gradnji se na območju začasne deponije
vzpostavi prvotno stanje.

Viške materiala se ne sme odlagati na območje zunaj
izključne rabe, v gozd in v vrtače kot tudi ne na varovana
območja kulturne dediščine.

Po končani gradnji avtoceste in dokončni ureditvi de-
ponije, se območje deponije pri Železnem mostu ureja s
prostorskimi izvedbenimi akti občine.

27. člen
Približanje železnici
Ker se avtocesta na odseku od km 9,5 do 10,2 približa

železniški progi Divača-Koper (km od 12+700 do 13+400),
je potrebno glede na strmino terena, na kateri poteka želez-
niška proga, in glede na predvideno izgradnjo 2. tira proge
Divača-Koper posebno pozornost posvetiti stabilnosti proge
oziroma zavarovanju tega terena ob izgradnji avtoceste.

VII. ETAPNOST IZVEDBE

28. člen
Ureditve predvidene s tem načrtom se gradijo v dveh

večjih etapah.
Prva etapa obsega izgradnjo avtoceste in vseh z njo

povezanih objektov, ter del obvoznice Kozina od priključka z
magistralno cesto M-12 z ureditvijo križišča pri motelu, do
priključka na magistralno cesto M-10 pri načrtovani avto-
cestni bazi. Druga etapa pa obsega izgradnja obvoznice od
km 1,4 dalje proti vzhodu.

V območju trase obvoznice, ki bo zgrajena v drugi etapi
se v prvi etapi izvede utrjena deponija viškov materiala.

Podrobne etape izvajanja lokacijskega načrta so:
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih

infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospo-
darske ureditve, ki so potrebne za realizacijo predvidenih
posegov,

– avtocesta ali deli trase avtoceste,
– obvoznica in deli trase obvoznice,
– priprava zemljišča na območju oskrbne postaje in

povezovalna cesta z obeh strani avtoceste,
– objekti in zunanja ureditev na območju oskrbne po-

staje,
– objekti na območju cestninske postaje,
– posamezni objekti na trasi avtoceste in obvoznice

Kozina iz 7. člena te uredbe,
– avtocestna vzdrževalna baza.
Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo posa-

mezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaklju-
čene funkcionalne celote. Etape izvajanja lokacijskega na-
črta je treba načrtovati in izvajati tako, da bo potekal cestni
promet po magistralni cesti M-10 Ljubljana–Koper čim manj
moteno.

Oskrbna postaja Kozina se lahko gradi pozneje in v več
etapah oziroma fazah, ki so skladne z naraščanjem potreb in
prometa.

Avtocesta bo v km 11,5 začasno prevezana na obsto-
ječo magistralno cesto, možna je fazna gradnja v odvisnosti
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od nadaljevanja gradnje AC na odseku Klanec-Srmin. Po
izgradnji avtoceste na odseku Klanec-Srmin, bo ta preveza-
va porušena in renaturirana.

Nadomestni biotop predviden vzhodno od območja
lokacijskega načrta in spremljajoče ureditve za dvoživke iz
19. člena te uredbe, se morajo zaradi pravočasne prilagodi-
tve dvoživk na nove razmere izvesti ob pričetku gradnje
avtoceste oziroma po možnosti še pred tem.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

29. člen
Zaradi spremenjenih razmer v času gradnje, zagotavlja-

nja prometne varnosti in večje prepustnosti bo na podlagi
izdelane analize in predlogov ukrepov na ostali cestni mreži
na območju AC Kozina-Klanec (izdelal IBT Inženiring, marec
1998), investitor avtoceste zagotovil ustrezne ukrepe. Vsi
ukrepi se morajo izvajati na podlagi ustreznih dovoljenj za
poseg v prostor, pridobljenimi pred pričetkom gradnje avto-
ceste.

Poleg naštetih obveznosti so obveznosti investitorja in
izvajalcev v času gradnje in po izgradnji tudi:

– investitor mora vse poti in ceste, ki bodo zaradi grad-
nje avtoceste ali uporabe pri gradnji kakorkoli poškodovane,
sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje,

– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v
takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi graditve
avtoceste ne bo poslabšala; vsi ukrepi se morajo izvajati na
podlagi ustreznih prostorskih dokumentov oziroma pridob-
ljenih dovoljenj za poseg v prostor, pred pričetkom gradnje
avtoceste,

– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nasta-
le zaradi graditve ali obratovanja avtoceste,

– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo
prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrež-
ju,

– urediti in protiprašno zaščititi pred pričetkom izgrad-
nje vse lokalne ceste in javne poti, ki se bodo uporabljale
kot pot na gradbišče,

– pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe
infrastrukture, ki bo tangirana zaradi gradnje,

– zagotoviti dostope, ki so bili prekinjeni, do vseh zem-
ljišč in objektov v času gradnje in po izgradnji avtoceste ter
zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov preko ob-
stoječih infrastrukturnih objektov in naprav,

– investitor mora zagotoviti monitoring glede onesna-
ženja kmetijskih zemljišč iz 19. člena te uredbe,

– investitor mora zagotoviti monitoring glede dvoživk
določen v 22. členu te uredbe,

– investitor mora za sestavine okolja, za katere je s
predpisi določen obratovalni monitoring in prve meritve, pred
izdajo gradbenega dovoljenja, pripraviti podrobnejši program
izvajanja monitoringa,

– investitor mora zagotoviti pravočasno izvedbo javnega
arhitekturno-urbanističnega natečaja iz 11. člena te uredbe.

Za varovanje vodnih virov med gradnjo mora investitor
zagotoviti ukrepe navedene v 18. členu te uredbe. Investitor
je dolžan izdelati program in vzpostaviti monitoring vodnega
režima potoka Glinščica, ki zajema merjenje pretokov in
kvalitete vode za obdobje 4 let od pričetka gradnje oziroma
za obdobje 2 let od pričetka uporabe avtoceste.

Investitor se obvezuje, da bo izvedel oziroma zagotovil
finančna sredstva za potrebna ureditvena dela na potoku
Glinščica zaradi na podlagi monitoringa definiranih poveča-
nih vodnih količin, kot posledica odvodnje meteornih voda

avtocestnih površin. Tehnično dokumentacijo za potrebna
ureditvena dela mora potrditi strokovna služba Uprave RS za
varstvo narave.

Investitor mora zagotoviti monitoring, nadzor in doku-
mentiranje naravne dediščine kot je določeno v 21. členu te
uredbe in zagotoviti ukrepe za varovanje kulturne dediščine
kot je določeno v 22. členu te uredbe.

Za varovanje gozdov med gradnjo mora investitor zago-
toviti ukrepe navedene v 20. členu te uredbe.

Zaradi prekoračitve mejnih vrednosti hrupa pri hiši Vi-
dač, parc. št. 143, k.o. Hrpelje (23. člen te uredbe) na km
0,5 obvoznice, je investitor dolžan nadomestiti stanovanjski
del tega objekta.

IX. TOLERANCE

30. člen
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopa-

nja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim načr-
tom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geološ-
kih, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo
tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, pro-
metnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa
se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.

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

Vse stacionaže in dimenzije navedene v teh uredbi, se
morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pri-
dobitev dovoljenja za graditev.

Na oskrbni postaji so možna odstopanja glede razpore-
ditve in velikosti objektov, v skladu z rešitvijo izbrano na
javnem arhitekturno-urbanističnem natečaju iz 11. člena te
uredbe, ne sme pa se spreminjati osnovni razpored objek-
tov in zasnova vodenja prometa. Predvidenim prometnim
potem na oskrbni postaji, je možno dodati še nekatere no-
ve, ki povečujejo pristopnost mimo bencinskega servisa in
do drugih objektov.

X. NADZOR

31. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za okolje in prostor.

XI. KONČNI DOLOČBI

32. člen
Lokacijski načrt je na vpogled pri Ministrstvu za okolje

in prostor – uradu za prostorsko planiranje in pri službah
pristojnih za urejanje prostora v občini Hrpelje-Kozina.

33. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 350-10/98-1
Ljubljana, dne 24. junija 1998.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
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2120. Uredba o določitvi letnih povračil za uporabo
cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna
motorna vozila in priklopna vozila

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zako-
na o javnih cestah (Uradni list RS, št. 27/97) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih

plačujejo uporabniki cest za cestna motorna
vozila in priklopna vozila

1. člen
(Opredelitev vsebine uredbe)

Ta uredba določa višino povračila za uporabo cest, ki
ga za čas enega leta plačujejo uporabniki cest za posamez-
ne vrste cestnih motornih vozil in priklopnih vozil, registrira-
nih v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: letno povra-
čilo za uporabo cest), oprostitve plačevanja ter način vpla-
čevanja in vračanja letnega povračila za uporabo cest.

2. člen
(Višina letnega povračila za uporabo cest po vrstah vozil)

Višina letnega povračila za uporabo cest se za posa-
mezne vrste motornih vozil in priklopnih vozil določi glede na
naslednja merila in znaša za:

1. motorno kolo glede na delovno prostornino njego-
vega motorja:

do vključno 125 cm3 2.000 tolarjev;
nad 125 cm3 do vključno 500 cm3 3.000 tolarjev;
nad 500 cm3 4.000 tolarjev;

2. osebni avtomobil in bivalno vozilo (avtodom) glede
na delovno prostornino njegovega motorja:

do vključno 1350 cm3 9.000 tolarjev;
nad 1350 cm3 do vključno 1800 cm3 13.500 tolarjev;
nad 1800 cm3 do vključno 2500 cm3 20.000 tolarjev;
nad 2500 cm3 36.000 tolarjev;

3. kombinirano vozilo 21.500 tolarjev;
4. osebno specialno vozilo za prevoz določenih oseb

9.000 tolarjev;
Letno povračilo za uporabo cest za bivalno osebno

vozilo se plača po 2. točki tega člena uredbe;
5. avtobus glede na število potniških sedežev za vsak

potniški sedež 600 tolarjev;
Letno povračilo za uporabo cest za bivalni avtobus se

plača po 2. točki tega člena uredbe;
6. priklopno vozilo osebnih vozil, ki presega največjo

dovoljeno maso 750 kg, 5.000 tolarjev;
7. priklopno vozilo avtobusov, ki presega največjo do-

voljeno maso 750 kg, 7.000 tolarjev;
8. tovorno vozilo in specialno tovorno vozilo, namenje-

no prevozu določenih tovorov, glede na največjo dovoljeno
maso:

Največja dovoljena masa Tolarjev Dovoljena skupna masa
(pravilnik o dimenzijah,
masah in opremi vozil,
Uradni list RS, št. 24/96)*

do vključno 4 t 21.500
nad 4 t do vključno 5 t 26.875
nad 5 t do vključno 6 t 32.250
nad 6 t do vključno 7 t 37.625
nad 7 t do vključno 8 t 43.000
nad 8 t do vključno 9 t 48.375

nad 9 t do vključbo 10 t 53.750
nad 10 t do vključno 11t 59.125

Največja dovoljena masa Tolarjev Dovoljena skupna masa
(pravilnik o dimenzijah,
masah in opremi vozil,
Uradni list RS, št. 24/96)*

nad 11 t do vključno 12t 64.500
nad 12 t do vključno 13t 69.875
nad 13 t do vključno 14t 75.250
nad 14 t do vključno 15t 80.625
nad 15 t do vključno 16t 86.000
nad 16 t do vključno 17t 91.375
nad 17 t do vključno 18t 96.750 1. točka 6. člena

pravilnika
nad 18 t do vključno 19t 102.125
nad 19 t do vključno 20t 107.500
nad 20 t do vključno 21t 112.875
nad 21 t do vključno 22t 118.250
nad 22 t do vključno 23t 123.625
nad 23 t do vključno 24t 129.000
nad 24 t do vključno 25t 134.375 2.a točka 6. člena

pravilnika
nad 25 t do vključno 26t 139.750 2.b točka 6. člena

pravilnika
nad 26 t do vključno 27t 145.125
nad 27 t do vključno 28t 150.500
nad 28 t do vključno 29t 155.875
nad 29 t do vključno 30t 161.250
nad 30 t do vključno 31t 166.625
nad 31 t do vključno 32t 172.000 3. in 4. točka 6.

člena pravilnika
*1. točka 6. člena pravilnika: motorno vozilo z največ dvema osema

(dovoljena skupna masa do 18 t);
2.a točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z več kot dvema ose-

ma, razen vozil iz 3. in 4. točke 6. člena pravilnika (dovoljena skupna masa
do 25 t);

2.b točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z dvojno osjo, z razmi-
kom osi 1,3 m in več, vendar manjšim od 1,8 m, če je pogonska os
opremljena z dvojnimi kolesi in z zračnim ali temu enakovrednim vzmete-
njem oziroma če je vsaka pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi ter pri
tem osna obremenitev posamezne osi ne preseže 9.50 t (dovoljena skup-
na masa do 26 t);

3. in 4. točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z več kot tremi
osmi: z dvema dvojnima osema, katerih simetrali sta razmaknjeni najmanj
4 m; z dvema krmiljenima osema in obremenitvijo dvojne osi, kot je
navedeno za točko 2.b, ter katerih največja dovoljena obremenitev ne
presega 5 t na meter razdalje od simetrale najbolj sprednje do simetrale
najbolj zadnje osi; motorna vozila z več kot štirimi osmi (dovoljena skupna
masa do 32 t).

Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se:
– za bivalno specialno tovorno vozilo plačuje letno po-

vračilo za uporabo cest po 2. točki tega člena uredbe;
– za tovorno specialno vozilo za prevoz čebel, za pre-

voz konj, za dviganje vozil (pajk, vozila za prevoz poškodova-
nih vozil) ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico in
zabaviščno vozilo (luna park) plačuje letno povračilo za upo-
rabo cest po 11. točki tega člena uredbe.

Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za
tovorno vozilo ali specialno tovorno vozilo, katerega največja
dovoljena masa (masa vozila z njegovo nosilnostjo) presega
dovoljeno skupno maso teh vozil, določeno s pravilnikom o
dimenzijah, masah in osni obremenitvi vozil (Uradni list RS,
št. 24/96), plača letno povračilo za uporabo cest glede na
dovoljeno skupno maso vozila po tem pravilniku.

Prevoz s tovornim vozilom ali specialnim tovornim vozi-
lom, ki presega dimenzijo, maso ali osne obremenitve, kot
so določene v predpisu iz prejšnjega odstavka ali so te
označene na javnih cestah s prometno signalizacijo, se lah-
ko opravlja le pod pogoji, določenimi za opravljanje izrednih
prevozov;

9. vlečno vozilo s polpriklopnikom glede na največjo
dovoljeno maso skupine vozil, določeno na podlagi predpi-
sane najmanjše moči motorja vlečnega vozila (4,41 kW/t
skupne mase) za skupino vozil:
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Moč motorja Največja dovoljena masa Tolarjev
vlečnega vozila skupine vozil

do 52,92 kW do vključno 12 t 64.500
do 57,33 kW nad 12 t do vključno 13 t 69.875
do 61,74 kW nad 13 t do vključno 14 t 75.250
do 66,15 kW nad 14 t do vključno 15 t 80.625
do 70,56 kW nad 15 t do vključno 16 t 86.000
do 74,97 kW nad 16 t do vključno 17 t 91.375
do 79,38 kW nad 17 t do vključno 18 t 96.750
do 83,79 kW nad 18 t do vključno 19 t 102.125
do 88,20 kW nad 19 t do vključno 20 t 107.500
do 92,61 kW nad 20 t do vključno 21 t 112.875
do 97,02 kW nad 21 t do vključno 22 t 118.250

do 101,43 kW nad 22 t do vključno 23 t 123.625
do 105,84 kW nad 23 t do vključno 24 t 129.000
do 110,25 kW nad 24 t do vključno 25 t 134.375
do 114,66 kW nad 25 t do vključno 26 t 139.750
do 119,07 kW nad 26 t do vključno 27 t 145.125
do 123,48 kW nad 27 t do vključno 28 t 150.500
do 127,89 kW nad 28 t do vključno 29 t 155.875
do 132,30 kW nad 29 t do vključno 30 t 161.250
do 136,71 kW nad 30 t do vključno 31 t 166.625
do 141,12 kW nad 31 t do vključno 32 t 172.000
do 145,53 kW nad 32 t do vključno 33 t 177.375
do 149,94 kW nad 33 t do vključno 34 t 182.750
do 154,35 kW nad 34 t do vključno 35 t 188.125
do 158,76 kW nad 35 t do vključno 36 t 193.500
do 163,17 kW nad 36 t do vključno 37 t 198.875
do 167,58 kW nad 37 t do vključno 38 t 204.250
do 171,99 kW nad 38 t do vključno 39 t 209.625

nad 172,00 kW nad 39 t do vključno 40 t 215.000

– za prevoze v kombiniranem transportu (cesta/želez-
nica) – 6. in 7. točka pravilnika o dimenzijah, masah in osni
obremenitvi vozil (Uradni list RS, št. 24/96)*

do 180,81 kW nad 40 t do vključno 41 t 220.375
do 185,22 kW nad 41 t do vključno 42 t 225.750
do 189,83 kW nad 42 t do vključno 43 t 231.125

nad 189,84 kW nad 43 t do vključno 44 t 236.500
* Triosno vlečno vozilo z dvoosnim ali triosnim polpriklopnikom, ki

vozi v kombiniranem transportu (cesta/železnica) pri dovozu/odvozu do/od
terminala, če prevaža ISO zabojnik dolg 40 ft; če je polpriklopnik ojačan
za prevoze v nespremljanem kombiniranem prevozu; skupina vozil s petimi
ali več osmi v kombiniranem transportu (cesta/železnica) pri dovozu/od-
vozu do/od terminala, če je skupina vozil prilagojena prevozu zamenljivih
tovorišč (dovoljena skupna masa do 44 t).

Za polpriklopnik, ki se registrira samostojno, se letno
povračilo za uporabo cest ne plačuje.

Za skupino vozil iz te točke, katerih največja dovoljena
masa (masa vlečnega vozila in polpriklopnika z njegovo no-
silnostjo) presega dovoljeno skupno maso skupine vozil,
določeno s pravilnikom o dimenzijah, masah in osni obre-
menitvi vozil (Uradni list RS, št. 24/96), se plača letno
povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso
po tem pravilniku.

Prevoz s skupino vozil, ki presega dimenzije, maso ali
osne obremenitve, kot so določene v predpisu iz prejšnjega
odstavka ali so te označene na javnih cestah s prometno
signalizacijo, se lahko opravlja le pod pogoji, določenimi za
opravljanje izrednih prevozov;

10. tovorno priklopno vozilo in specialno tovorno pri-
klopno vozilo, ki je namenjeno prevozu določenih tovorov,
glede na največjo dovoljeno maso priklopnika:

Največja dovoljena masa Tolarjev Dovoljena skupna masa
(pravilnik o dimenzijah,
masah in opremi vozil,
Uradni list RS, št. 24/96)*

do vključno 4 t 12.900
nad 4 t do vključno 5 t 16.125
nad 5 t do vključno 6 t 19.350
nad 6 t do vključno 7 t 22.575
nad 7 t do vključno 8 t 25.800
nad 8 t do vključno 9 t 29.025

nad 9 t do vključbo 10 t 32.250
nad 10 t do vključno 11 t 35.475
nad 11 t do vključno 12 t 38.700
nad 12 t do vključno 13 t 41.925
nad 13 t do vključno 14 t 45.150
nad 14 t do vključno 15 t 48.375
nad 15 t do vključno 16 t 51.600
nad 16 t do vključno 17 t 54.825
nad 17 t do vključno 18 t 58.050 1. točka 6. člena

pravilnika
nad 18 t do vključno 19 t 61.275
nad 19 t do vključno 20 t 64.500
nad 20 t do vključno 21 t 67.725
nad 21 t do vključno 22 t 70.950
nad 22 t do vključno 23 t 74.175
nad 23 t do vključno 24 t 77.400 2.c točka 6. člena

pravilnika
* 1. točka 6. člena pravilnika: priklopna vozila z dvema osema

(dovoljena skupna masa do18 t)
2.c točka 6. člena pravilnika: priklopna vozila z več kot dvema

osema (dovoljena skupna masa do 24 t)

Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za
specialno tovorno priklopno vozilo za prevoz čebel, za pre-
voz konj, za dvigovanje in prevoz poškodovanih vozil ter za
potujočo prodajalno, potujočo knjižnico, zabaviščno priklop-
no vozilo (luna park) in bivalno priklopno vozilo plačuje letno
povračilo za uporabo cest po 12. točki tega člena uredbe.

Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za
priklopno vozilo, katerega največja dovoljena masa presega
dovoljeno skupno maso teh vozil, določeno s pravilnikom o
dimenzijah, masah in osni obremenitvi vozil (Uradni list RS, št.
24/96), plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovo-
ljeno skupno maso priklopnega vozila po tem pravilniku.

Prevoz s skupino vozil iz 8. in 10. točke tega člena, ki
presega dimenzije, maso ali osne obremenitve, kot so dolo-
čene v predpisu iz prejšnjega odstavka ali so te označene na
javnih cestah s prometno signalizacijo, se lahko opravlja le
pod pogoji, določenimi za opravljanje izrednih prevozov;

11. delovno vozilo, ne glede na skupno maso vozila,
4.000 tolarjev.

Po tej točki se letno povračilo plačuje tudi za za tovorno
specialno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dviganje
vozil (pajk, vozila za prevoz poškodovanih vozil) ter za potu-
jočo prodajalno, potujočo knjižnico in zabaviščno vozilo (lu-
na park);

12. delovno priklopno vozilo, ne glede na skupno ma-
so vozila, 1.000 tolarjev.

Po tej točki se letno povračilo plačuje tudi za specialno
tovorno priklopno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za
dvigovanje in prevoz poškodovanih vozil ter za potujočo
prodajalno, potujočo knjižnico, zabaviščno priklopno vozilo
(luna park) in bivalno priklopno vozilo.

3. člen
(Znižanje letnega povračila za uporabo cest)

Ne glede na določbo 2. člena te uredbe se za tovorna
vozila, specialna tovorna vozila, vlečna vozila in avtobuse, ki
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imajo vgrajena pogonski motor, ki izpolnjuje standard Euro I,
in protihrupno zaščito, višina letnega povračila za uporabo
cest, določena za posamezno vrsto vozila, zniža za 10%.
Znižanje povračila se uveljavlja z ekološkim certifikatom pro-
izvajalca vozila, originalno potrjenega s strani generalega
zastopnika oziroma uvoznika za posamezno znamko ali vrsto
vozil.

Za vozila iz prvega odstavka tega člena, ki imajo po-
gonski motor zahtevnejšega standarda Euro II, se višina
letnega povračila za uporabo cest, določena za posamezno
vrsto vozila, zniža za 20%. Znižanje povračila se uveljavlja s
potrdilom Euro II CEMT, ki ga izda pooblaščena organizacija
za opravljanje tehničnih pregledov vozil.

4. člen
(Oprostitve plačila letnega povračila za uporabo cest)

Letnega povračila za uporabo cest se ne plačuje:
– za motorna vozila, ki imajo vgrajen samo motor na

električni pogon;
če ima motorno vozilo poleg motorja na električni po-

gon vgrajen tudi bencinski ali dieselski motor, potem se
višina letnega povračila za uporabo cest zanj določi po meri-
lih in v višini iz 2. člena te uredbe;

– za gasilska vozila iz četrte in enajste točke 2. člena te
uredbe;

– za vozila prve pomoči iz druge, tretje in četrte točke
2. člena te uredbe;

– za motorna in priklopna vozila Ministrstva za notranje
zadeve in Ministrstva za obrambo;

– za motorna in priklopna vozila diplomatskih in konzu-
larnih predstavništev, misij tujih držav in predstavništev med-
narodnih organizacij v Republiki Sloveniji ter tujcev, zaposle-
nih v teh predstavništvih oziroma misijah.

5. člen
(Druge oprostitve plačila letnega povračila za uporabo cest)

Letnega povračila za uporabo cest iz druge in tretje
točke 2. člena te uredbe se ne plačuje za osebne avtomobi-
le z motorjem delovne prostornine do 1.800 ccm in za
kombinirana vozila, prirejena za prevoz invalida na invalid-
skem vozičku, ki se uporabljajo za prevoz:

– invalidov z najmanj 80% telesno okvaro in invalidov,
pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spod-
njih okončin ali medenice nastala najmanj 60% okvara spod-
njih okončin;

– oseb, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
– oseb z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno

prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po predpisih o
varstvu telesno in duševno prizadetih oseb in po predpisih o
izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov v tele-
snem in duševnem razvoju in

– otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki
jih zdravstveni zavodi spremljajo kot rizične v razvoju.

Oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest po
prvi in drugi alinei iz prejšnjega odstavka se uveljavlja na
podlagi predložitve na vpogled originalne odločbe invalid-
ske komisije pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje Slovenije ali druge v predpisih o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju navedene komisije.

Oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest po
tretji alinei prvega odstavka tega člena se za odrasle osebe
uveljavlja na podlagi predložitve na vpogled originalne od-
ločbe o priznanem statusu invalida v skladu s predpisi o
varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, za otroke in
mladostnike pa na podlagi predložitve na vpogled originalne
odločbe o priznanem statusu invalida v skladu s predpisi o

izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov v tele-
snem in duševnem razvoju.

Oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest po
četrti alinei prvega odstavka tega člena se uveljavlja z origi-
nalom izvedenskega mnenja dispanzerske pediatrične služ-
be ali ustrezne specialistične klinike, s katerim se dokazuje
prizadetost predšolskega otroka. Mnenje ne sme biti starej-
še od šestih mesecev.

Oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest
lahko upravičenec, starejši od 18 let, uveljavlja za eno vozi-
lo, ki je v njegovi lasti. Za upravičence, mlajše od 18 let,
lahko oprostitev plačila za uporabo cest za eno vozilo uve-
ljavljajo njegovi starši ali skrbnik ob predložitvi dokazila o
dodelitvi skrbništva.

6. člen
(Uveljavljanje oprostitve plačila letnega povračila za

uporabo cest)
Pravica do znižanja letnega povračila za uporabo cest

po določbi 3. člena te uredbe in do oprostitve plačila letne-
ga povračila za uporabo cest po določbah 4. in 5. člena te
uredbe se lahko uveljavlja samo pred postopkom izdaje
prometnega dovoljenja oziroma podaljšanja prometnega do-
voljenja za motorno vozilo.

7. člen
(Vplačevanje letnega povračila za uporabo cest)

Lastnik motornega vozila oziroma priklopnega vozila
plača letno povračilo za uporabo cest pred vložitvijo zahteve
za izdajo prometnega dovoljenja oziroma za podaljšanje ve-
ljavnosti prometnega dovoljenja v enkratnem znesku za dva-
najst mesecev vnaprej.

Za motorno vozilo oziroma priklopno vozilo se izda
prometno dovoljenje oziroma podaljša veljavnost tega dovo-
ljenja le, če lastnik vozila ob zahtevi za izdajo prometnega
dovoljenja oziroma za podaljšanje njegove veljavnosti goto-
vinsko vplača letno povračilo za uporabo cest ali zahtevi
priloži potrdilo o plačanem letnem povračilu za ceste zanj v
višini, ki velja na dan vložitve te zahteve.

Potrdilo iz prejšnjega odstavka je potrjen nalog za pre-
nos za pravne osebe oziroma položnica za fizične osebe. Na
potrdilu morajo biti vpisani podatki o lastniku vozila in registr-
ska številka vozila, na katerega se vplačilo letnega povračila
za uporabo cest nanaša.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena
morata biti za tovorna vozila in priklopna vozila iz 8. in 10.
točke te uredbe, katerih največja dovoljena masa presega
dovoljeno skupno maso, na potrdilu s številko navedeni tudi
število osi in dovoljena skupna masa vozila (npr. 3/25 za
tovorno vozilo s tremi osemi in dovoljeno skupno maso 25
t), za vlečna vozila iz 10. točke te uredbe, ki bodo uporablja-
na za kombinirane prevoze, pa dovoljena skupna masa v
tem prevozu (od 41 do 44 t).

Za motorno vozilo oziroma priklopno vozilo, ki je pred-
met pogodbe o leasingu ali pogodbe o zakupu, se lahko
potrdilo o plačanem letnem povračilu za ceste glasi na upo-
rabnika vozila (v nadaljnjem besedilu: uporabnik vozila), vpi-
sanega v prometnem dovoljenju.

Pravne osebe vplačujejo letno povračilo za uporabo cest
na račun št. 50100-840-061-3273, fizične osebe in zasebni
avtoprevozniki pa na račun št. 50100-840-061-3289.

8. člen
(Plačilo letnega povračila za uporabo cest v dveh obrokih)

Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena
lahko pravne osebe za motorna vozila in priklopna vozila iz
8., 9. in 10. točke 2. člena te uredbe plačajo letno povrači-
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lo za uporabo cest v dveh obrokih. Prvi obrok se plača v
roku iz 7. člena te uredbe, plačilo drugega obroka pa se v
istem roku zavaruje s predložitvijo akceptnega naloga z vpi-
sanim datumom dospelosti najkasneje šest mesecev po
vplačilu prvega obroka. Višina posameznega obroka znaša
polovico letnega povračila za uporabo cest, veljavnega na
dan plačila obroka.

Obročno plačilo letnega povračila za ceste velja tudi za
samostojne avtoprevoznike, če se plačilo opravi preko obrt-
ne zadruge.

Akceptne naloge vnovčuje Direkcija Republike Slove-
nije za ceste.

9. člen
(Presoja dokumentov pri plačilu letnega povračila za

uporabo cest)
Če upravna enota ali pooblaščena organizacija za

opravljanje tehničnih pregledov vozil, s katero ima Direkcija
Republike Slovenije za ceste sklenjeno pogodbo o spreje-
manju vplačil letnega povračila za uporabo cest, utemeljeno
sumi v verodostojnost predloženih dokumentov, s katerimi
lastnik ali uporabnik vozila dokazuje znižanje plačila letnega
povračila za uporabo cest (3. člen uredbe) ali oprostitev
tega plačila (4. in 5. člen uredbe), o tem takoj obvesti
direkcijo. V obvestilu ji navede vse podatke, potrebne za
preveritev verodostojnosti spornega dokumenta in podatke
o vlagatelju zahteve za izdajo prometnega dovoljenja oziro-
ma podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja.

Direkcija Republike Slovenije za ceste mora najkasne-
je v roku petih delovnih dni začeti postopek za preveritev
verodostojnost spornega dokumenta pri organih, ki so v
njem navedeni kot izdajatelj. Če v tem postopku ugotovi, da
je dokument ponarejen, o tem obvesti pristojen organ za
notranje zadeve, v nasprotnem primeru pa upravni organ ali
pooblaščeno organizacijo iz prvega odstavka tega člena, ki
ji je poslala obvestilo, ter vlagatelja zahteve.

Do zaključitve postopka iz prejšnjega odstavka hrani
sporen dokument upravni organ ali pooblaščena organizaci-
ja iz prvega odstavka tega člena, ki je utemeljeno posumila v
njegovo verodostojnost.

V primeru iz prvega odstavka tega člena plača lastnik
oziroma uporabnik motornega vozila letno povračilo za upo-
rabo cest v višini, določeni v 2. členu te uredbe in ima
pravico do vračila njegove preveč vplačane višine, če je bil
dvom v verodostojnost dokumenta neutemeljen.

10. člen
(Plačilo letnega povračila za uporabo cest za krajše

obdobje)
Če lastnik ali uporabnik motornega vozila oziroma pri-

klopnega vozila registrira vozilo začasno, plača za čas regi-
stracije vozila sorazmeren delež letnega povračila za ceste.
Sorazmeren delež se določi v višini dvanajstine letnega po-
vračila za ceste za vsak začeti mesec, v katerem je vozilo
začasno registrirano.

11. člen
(Vračilo letnega povračila za uporabo cest ob odjavi vozila)

Če lastnik ali uporabnik motornega vozila oziroma pri-
klopnega vozila vozilo odjavi pred potekom dobe, za katero
je plačal letno povračilo za uporabo cest, lahko zahteva
vračilo sorazmernega deleža vplačanega zneska. Sorazmer-
ni delež se določi v višini dvanajstine za vsak preostali celi
mesec do izteka preostale dobe.

Vlogo za vračilo sorazmernega deleža letnega povrači-
la za uporabo cest je treba predložiti Direkciji Republike

Slovenije za ceste na obrazcu, ki ga določi ta direkcija,
najkasneje v 30 dneh po odjavi vozila. Vlogi, ki jo potrdi
upravna enota ali pooblaščena organizacija za opravljanje
tehničnih pregledov vozil, pri kateri je bilo izdano prometno
dovoljenje ali je bila podaljšana veljavnost prometnega dovo-
ljenja, je treba priložiti:

– kopijo prometnega dovoljenja;
– kopijo potrdila o vplačilu letnega povračila za upora-

bo cest za vozilo, na katerega se vloga nanaša.
Lastnik oziroma uporabnik vozila mora potrdilo o vpla-

čilu letnega povračila za uporabo cest hraniti do izteka do-
be, za katero je plačano to povračilo.

Vračilo sorazmernega deleža letnega povračila za upo-
rabo cest se za pravne osebe opravi na podlagi naloga za
vnovčenje, za fizične osebe pa z nakaznico.

12. člen
(Druge odjave vozila)

Ne glede na določbo prejšnjega člena se letno povra-
čilo za uporabo cest ne vrača v primerih, ko lastnik motorne-
ga vozila oziroma priklopnega vozila odjavi vozilo zaradi spre-
membe sedeža lastnika ali spremembe stalnega bivališča v
drugo registracijsko območje ali zaradi njegove odsvojitve.

Do izteka dobe, za katero je letno povračilo za uporabo
cest za odsvojeno vozilo plačano, novi lastnik vozila ne
plača tega povračila.

13. člen
(Prehodna določba)

Lastnik ali uporabnik motornega vozila oziroma priklop-
nega vozila, ki je vplačal letno povračilo za uporabo cest na
podlagi 1., 5. ali 6. točke 1. člena uredbe o določitvi višine
letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki
cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list
RS, št. 8/93, 16/93, 4/94, 39/95 in 7/98) v času od
1. februarja 1998 do začetka uporabe te uredbe, lahko v
60 dneh zahteva vračilo razlike med letnim povračilom za
uporabo cest, določenim v tem obdobju, in letnim povrači-
lom za uporabo cest, določenim za enaka vozila v tej uredbi.
Vračilo razlike v višini letnega povračila za uporabo cest se
nanaša na obdobje od 1. julija 1998 oziroma od dne vplači-
la za vplačila, opravljena po tem datumu, do poteka dobe,
za katerega je bilo letno povračilo za uporabo cest vplačano.
Višina razlike za vplačila do 1. julija 1998 se določi tako, da
se absolutna razlika v višini povračila pomnoži s količnikom
med število dni do poteka dobe, za katerega je bilo letno
povračilo za uporabo cest vplačano, in številom koledarskih
dni (365).

Zahtevek za vračilo razlike iz prejšnjega odstavka in
način vračila se opravi po postopku, določenim v drugem in
četrtem odstavku 11. člena te uredbe.

14. člen
(Prehodna določba)

Določbi 5. in 9. člena te uredbe se začneta uporabljati
z začetkom uporabe zakona o davku na dodano vrednost.

15. člen
(Prenehanje veljavnosti uredbe)

Z začetkom uporabe te uredbe preneha veljati uredba
o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plaču-
jejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna
vozila (Uradni list RS, št. 8/93, 16/93, 4/94, 39/95 in
7/98), razen določbe 3. člena te uredbe, ki se uporablja do
začetka uporabe zakona o davku na dodano vrednost.
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16. člen
(Začetek veljavnosti uredbe)

Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta
1998.

Št. 425-00/98-5
Ljubljana, dne 19. junija 1998.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

2121. Uredba o spremembi uredbe o cestnini za
uporabo določenih cest

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zako-
na o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o cestnini za uporabo

določenih cest

1. člen
V uredbi o cestnini za uporabo določenih cest (Uradni

list RS, št. 51/97) se v napovednem stavku 6. člena besedi
“višino osi” nadomestita z besedama “višino vozila”, besedi-
lo druge alinee pa se spremeni tako, da glasi:

“– drugi razred: vozila z dvemi ali več osmi in višino
vozila nad prvo osjo do 1,30 metra (osebni avtomobili s
priklopnim vozilom in kombinirana vozila, namenjena prevo-
zu oseb in/ali stvari skupne mase do 3.500 kg),”.

2. člen
V 8. členu uredbe se število “6,0” nadomesti s števi-

lom “4,0”.

3. člen
Za 9. členom uredbe se doda nov 9.a člen, ki glasi:

“9.a člen
(Plačevanje cestnine s kreditnimi karticami)
“Cestnina za tovorna vozila se lahko plačuje s kreditni-

mi karticami, ki jih določi Vlada Republike Slovenije v sklepu
iz prvega odstavka 8. člena.”

4. člen
V 11. členu uredbe se na koncu člena dodata nova

odstavka, ki glasita:
“Ne glede na določbo prejšnjega odstavka znaša po-

pust za abonentske bone za plačilo cestnine za tretji in četrti
cestninski razred 20 odstotkov.

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji mora abonet-
ske bone za plačilo cestnine za tretji in četrti cestninski
razred ustrezno označiti.”

5. člen
V drugem odstavku 12. člena uredbe se črtata besedi

“vplačanega in”.

6. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 1998.

Št. 425-02/98-1
Ljubljana, dne 19. junija 1998.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

2122. Uredba o določitvi delovnih mest, na katerih se
šteje zavarovalna doba s povečanjem

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in
47/97), 2. člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o notranjih zadevah (Uradni list RS, št. 87/97), 2.
člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obram-
bi (Uradni list RS, št. 87/97), 125. člena zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št.
64/94) in 112. člena zakona o izvrševanju kazenskih sank-
cij (Uradni list SRS, št. 17/78, 23/82, 41/87, 32/89 in
Uradni list RS, št. 8/90, 12/92, 58/93, 71/94, 29/95 in
10/98) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi delovnih mest, na katerih se šteje

zavarovalna doba s povečanjem

1. člen
Ta uredba določa delovna mesta v Ministrstvu za notra-

nje zadeve, Ministrstvu za obrambo, Ministrstvu za pravo-
sodje - Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij in Slovenski
obveščevalno-varnostni agenciji, na katerih se za opravlja-
nje nalog v polnem delovnem času šteje zavarovalna doba s
povečanjem.

2. člen
Delovna mesta, na katerih se v Ministrstvu za notranje

zadeve šteje zavarovalna doba s povečanjem, so delovna
mesta, na katerih se naloge opravljajo na terenu in so zapo-
sleni na teh delovnih mestih izpostavljeni vremenskim in
drugim škodljivim vplivom ter na katerih je pri izvajanju nalog
posebej ogroženo njihovo zdravje in življenje. Ta delovna
mesta so:

– delovna mesta uniformiranih pooblaščenih uradnih
oseb na policijskih postajah, razen delovnih mest informacij-
skega, kadrovskega, finančnega, materialnega in admini-
strativnega značaja;

– delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb na upra-
vah za notranje zadeve in v organizacijskih enotah mini-
strstva, razen delovnega mesta načelnika uprave za notranje
zadeve in delovnih mest vodij samostojnih organizacijskih
enot ministrstva in drugih delovnih mest z višjim statusom,
ter delovnih mest, na katerih delavci opravljajo notranje delo
in pri izvajanju nalog ni posebej ogroženo njihovo zdravje in
življenje, ter delovnih mest informacijskega, kadrovskega,
finančnega, materialnega in administrativnega značaja.

3. člen
Za posebno težka in zdravju škodljiva dela oziroma

delovna mesta, na katerih po določeni starosti delavci, ki
opravljajo vojaško službo v Ministrstvu za obrambo, ne mo-
rejo več uspešno delati, se štejejo:
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– delovna mesta stalne sestave Slovenske vojske (vo-
jaki, podčastniki, častniki), razen delovnih mest vodij oddel-
kov, vodij drugih organizacijskih enot nivoja oddelka in dru-
gih delovnih mest z višjim statusom v Generalštabu Sloven-
ske vojske in operativnih poveljstvih, delovnih mest v Orke-
stru in Športni enoti Slovenske vojske ter delovnih mest
informacijskega, kadrovskega, finančno-računovodskega,
administrativnega, vzdrževalnega in pomožnega značaja;

– delovna mesta v Centru vojaških šol, za katera se
šteje, da se na njih opravlja vojaška služba in na katerih se
pretežni del opravlja na terenu;

– delovna mesta v Obveščevalno-varnostni službi, za
katera se šteje, da se na njih opravlja vojaška služba, razen
delovnih mest vodij sektorjev ter vodij drugih organizacijskih
enot enakega nivoja in drugih delovnih mest z višjim statu-
som ter delovnih mest informacijskega, kadrovskega, fi-
nančnega in administrativnega značaja;

– delovna mesta na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, na katerih se opravlja delo pretežno na
terenu, in delovna mesta, na katerih se opravljajo dela z
minsko-eksplozivnimi in drugimi nevarnimi snovmi.

4. člen
Delovna mesta, na katerih se v Ministrstvu za pravo-

sodje - Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij šteje zavaro-
valna doba s povečanjem, so delovna mesta v zavodih za
prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu, in sicer:

– delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb – pazni-
kov, ki skrbijo za varnost, zavarovanje, red in disciplino v
zavodu, opravljajo stražarsko službo, spremljajo zaprte ose-
be zunaj zavoda ter nadzirajo zaprte osebe v gospodarskih
enotah in na zunanjih deloviščih, razen delovnih mest uprav-
nikov zavodov in prevzgojnega doma in drugih delovnih mest
z višjim statusom;

– delovna mesta, na katerih delavci delajo pretežno
neposredno z zaprtimi osebami in izvajajo program tretmaja
in druge ukrepe, s katerimi se omogoča psihosocialna prila-
goditev zaprtih oseb, razen delovnih mest informacijskega,
kadrovskega, finančnega, materialnega in administrativnega
značaja.

5. člen
Delovna mesta, na katerih se v Slovenski obveščeval-

no-varnostni agenciji šteje zavarovalna doba s povečanjem,
so delovna mesta, na katerih se naloge opravljajo na terenu
in so zaposleni na teh delovnih mestih izpostavljeni vremen-
skim in drugim škodljivim vplivom ter na katerih je pri izvaja-
nju nalog posebej ogroženo njihovo zdravje in življenje. Ta
delovna mesta so:

– delovna mesta, na katerih delavci tajno delujejo v
varnostno nevarnih strukturah in okoljih ali vodijo in usmerja-
jo sodelavsko mrežo v strukturah, ki s svojo dejavnostjo
ogrožajo ali bi lahko ogrozile nacionalno varnost države,
njeno ustavno ureditev ali druge interese države ali delujejo
v posebnih delovnih pogojih, razen delovnih mest vodij sek-
torjev, ter vodij drugih organizacijskih enot enakega nivoja in
drugih delovnih mest z višjim statusom, ter delovnih mest
informacijskega, kadrovskega, finančnega, materialnega in
administrativnega značaja.

Delavcem agencije, ki zasedajo delovna mesta, na ka-
terih se ne šteje zavarovalna doba s povečanjem, zavaroval-
na doba s povečanjem pripada za čas, ko so v skladu z
zakonom začasno razporejeni na delovna mesta, na katerih
se šteje zavarovalna doba s povečanjem.

6. člen
Ne glede na določbe prejšnjih členov se za določitev

zavarovalne dobe s povečanjem uporabljajo splošni predpi-
si, če so ti za delavce, ki ta dela opravljajo, ugodnejši.

7. člen
Delovna mesta, na katerih se v skladu s to uredbo šteje

zavarovalna doba s povečanjem, se določijo v aktih o notra-
nji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
morajo biti usklajeni s to uredbo najkasneje v 30 dneh od
njene uveljavitve.

8. člen
Delavcem, ki so razporejeni na delovna mesta, na kate-

rih se od uveljavitve aktov o notranji organizaciji in sistemiza-
ciji delovnih mest iz prejšnjega člena ne šteje več zavaroval-
na doba s povečanjem, morajo biti izdane nove odločbe
najkasneje v 15 dneh od uveljavitve akta o notranji organiza-
ciji in sistemizaciji delovnih mest iz prejšnjega člena.

9. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati:
– odločba o štetju zavarovalne dobe s povečanjem

delavcem na določenih dolžnostih v kazensko-poboljševal-
nih zavodih in v vzgojnem poboljševalnem domu ter o pravi-
cah, ki jih imajo ti delavci po prvem odstavku 130. člena
zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, št. 191-15/69 z
dne 17. septembra 1975;

– uredba o določitvi del na področju obrambe in zašči-
te, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem, ter o
načinu plačila prispevkov (Uradni list RS, št. 57/92).

10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 112-00/98-1
Ljubljana, dne 18. junija 1998.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

2123. Uredba o načinu opravljanja rednega
vzdrževanja in organiziranja obnavljanja
državnih cest

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena ter 87. člena
zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 21.
člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in

organiziranja obnavljanja državnih cest

I. VSEBINA

1. člen
Ta uredba predpisuje način opravljanja obveznih gospo-

darskih javnih služb:
– rednega vzdrževanja državnih cest,
– organiziranja obnavljanja državnih cest.
Obvezni gospodarski javni službi predpisuje 8. člen

zakona o javnih cestah. Naloge obveznih gospodarskih jav-
nih služb so določene s to uredbo in s pravilnikom o vrstah
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vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževa-
nja javnih cest, ki ga na podlagi drugega odstavka 8. člena
zakona o javnih cestah sprejme minister, pristojen za pro-
met in zveze.

II. PRISTOJNOST

2. člen
Direkcija Republike Slovenije za ceste v skladu z zako-

nom o javnih cestah organizira opravljanje rednega vzdrže-
vanja in organizira obnavljanje državnih cest in državnih ko-
lesarskih poti, razen cest iz 3. člena te uredbe.

3. člen
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., v skla-

du z zakonom o javnih cestah organizira opravljanje rednega
vzdrževanja in organizira obnavljanje avtocest in cest, ki jih
je družba dobila v upravljanje v skladu s pogodbo, ki jo je
sklenila z Vlado Republike Slovenije na podlagi 3. in 10.
člena zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 57/94).

III. NAČIN OPRAVLJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA
DRŽAVNIH CEST

4. člen
Obvezno gospodarsko javno službo rednega vzdrževa-

nja državnih cest iz 2. člena te uredbe opravlja koncesionar,
izbran na javnem razpisu. Direkcija Republike Slovenije za
ceste, kot koncedent in izbrani koncesionar skleneta kon-
cesijsko pogodbo v skladu s koncesijskim aktom za dobo
petih let.

5. člen
Koncesija za opravljanje obvezne gospodarske javne

službe rednega vzdrževanja državnih cest na določenem
območju se podeljuje, opravlja in nadzira na podlagi zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in
zakona o javnih cestah.

6. člen
Koncesijski akt za obvezno gospodarsko javno službo

rednega vzdrževanja je uredba Vlade Republike Slovenije, ki
določa tudi območja državnih cest, na katerih se izvaja ob-
vezna gospodarska javna služba rednega vzdrževanja in do-
loča javna pooblastila, ki jih opravlja koncesionar. Če kon-
cesijski akt določa, da koncesionar lahko odda podizvajalcu
posamezna dela, jih mora oddati v skladu s predpisi o javnih
naročilih.

Direkcija Republike Slovenije za ceste pripravi konce-
sijski akt, izvaja postopek izbire koncesionarja in izbere kon-
cesionarja za redno vzdrževanje državnih cest. O izbiri izda
upravno odločbo.

7. člen
Obvezno gospodarsko javno službo rednega vzdrževa-

nja avtocest in državnih cest, določenih v 3. členu te ured-
be, opravlja javno podjetje Podjetje za vzdrževanje avtocest
Ljubljana, d.o.o., ki ga je za ta namen ustanovila Vlada
Republike Slovenije z uredbo o preoblikovanju Podjetja za
vzdrževanje avtocest Ljubljana, p.o., v javno podjetje Podjet-
je za vzdrževanje avtocest, d.o.o. (Uradni list RS, št. 56/96).

Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena, Druž-
ba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., lahko brez javne-
ga razpisa odda opravljanje te službe na določenem območ-

ju tudi drugi usposobljeni gospodarski družbi, ki že ima
koncesijo za vzdrževanje državnih cest na tem območju. Za
tako oddajo rednega vzdrževanja je potrebno predhodno
soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste.

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., in Jav-
no podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., oziroma drugi
izvajalec gospodarske javne službe rednega vzdrževanja ure-
jata medsebojne obveznosti in pravice za dobo veljavnosti
nacionalnega programa razvoja in vzdrževanja avtocest z
osnovno pogodbo, ki jo z letno pogodbo prilagajata progra-
mu rednega vzdrževanja iz letnega plana razvoja in vzdrževa-
nja avtocest za tekoče leto. Če pogodba določa, da izvaja-
lec lahko odda podizvajalcu posamezna dela, jih mora od-
dati v skladu s predpisi o javnih naročilih.

IV. ORGANIZIRANJE OBNAVLJANJA DRŽAVNIH CEST

8. člen
Direkcija Republike Slovenije za ceste organizira ob-

navljanje državnih cest iz 2. člena te uredbe. Direkcija Re-
publike Slovenije za ceste pripravi strokovne podlage za
letni plan, ki opredeljuje obseg del in potrebna sredstva za
izvajanje obnavljanja državnih cest. Vlada Republike Slove-
nije, na predlog Ministrstva za promet in zveze, sprejme letni
plan razvoja in vzdrževanja državnih cest za določeno leto.
Direkcija Republike Slovenije za ceste organizira izvajanje
obnavljanja državnih cest, ki so v njeni pristojnosti, skladno
s predpisi o javnih naročilih.

9. člen
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., organi-

zira obnavljanje državnih cest iz 3. člena te uredbe. V skladu
z nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji Družba za avtoceste Republike Slovenije, d.d.,
pripravi strokovne podlage letnega plana razvoja in vzdrže-
vanja avtocest, ki opredeljujejo obseg del in potrebna sred-
stva za njegovo izvajanje. Državni zbor Republike Slovenije,
na predlog Vlade Republike Slovenije, sprejme letni plan
razvoja in vzdrževanja avtocest za določeno leto. Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., organizira izvajanje
obnavljanja avtocest in cest, ki so v njeni pristojnosti, sklad-
no s predpisi o javnih naročilih.

V. VIRI FINANCIRANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
VZDRŽEVANJA DRŽAVNIH CEST

10. člen
Sredstva za obvezno gospodarsko javno službo vzdrže-

vanja državnih cest iz 2. člena te uredbe se zagotavljajo v
proračunu Republike Slovenije.

11. člen
Obvezno gospodarsko javno službo za vzdrževanje dr-

žavnih cest iz 3. člena te uredbe financira Družba za avtoce-
ste v Republiki Sloveniji, d.d., s prihodki od cestnin in na-
jemnin.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
Gospodarska družba, v katero je vloženo ali drugače

dano v uporabo premoženje države, ugotovljeno po 76.
členu zakona o gospodarskih javnih službah in posebej opre-
deljeno s sklepom Vlade Republike Slovenije, št.
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340-03/96-27/3-4 z dne 24. 10. 1996, ima ne glede na
določilo 4. člena te uredbe pravico pridobiti prvo koncesijo
za opravljanje obvezne gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja za določeno območje državnih cest iz 2. člena
te uredbe brez javnega razpisa za dobo treh let in pravico
podaljšanja za dve leti ob izpolnjevanju vseh pogodbenih
določil in ohranjanju pogoja dodelitve.

Gospodarska družba iz prejšnjega odstavka tega člena
mora v 15 dneh po uveljavitvi koncesijskega akta vložiti
koncedentu vlogo z dokazili, da izpolnjuje pogoj iz prejšnje-
ga odstavka tega člena in pogoje iz koncesijskega akta.

Gospodarska družba iz prvega odstavka tega člena je
dolžna skleniti koncesijsko pogodbo s koncedentom najka-
sneje v 30 dneh po prejemu upravne odločbe o izbiri. Kon-
cedent mora pogodbeno ceno preveriti po postopku, ki je
predpisan za oddajo del z neposredno pogodbo skladno s
predpisi za javna naročila.

13. člen
Gospodarske družbe, ki imajo z Direkcijo Republike

Slovenije za ceste sklenjene pogodbe za redno vzdrževanje
cest, opravljajo delo po teh pogodbah do uveljavitve pogod-
be sklenjene z izbranim koncesionarjem. Ob zaključku dela
po tej pogodbi so družbe dolžne na zahtevo koncedenta
predati vso dokumentacijo o državnih cestah.

14. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 346-09/98-1
Ljubljana, dne 11. junija 1998.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

ponudb, predpisanega s to uredbo (v nadaljnjem besedilu:
javni razpis).

Pooblaščene investicijske družbe kupnino za premo-
ženje plačajo z lastniškimi certifikati.

Premoženje, ki je predmet javnega razpisa, lahko Slo-
venska razvojna družba prodaja v enem paketu ali v več
posamičnih paketih.

3. člen
Slovenska razvojna družba objavi javni razpis iz prvega

odstavka 2. člena te uredbe v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa;
– način prodaje premoženja (v enem paketu ali v večih

posamičnih paketih);
– podatke o predmetu prodaje;
– izklicno ceno paketa;
– pogoje za udeležbo na javnem razpisu in merila za

izbiro najugodnejšega ponudnika;
– rok in način oddaje ponudbe (datum, čas, naslov);
– način plačila varščine in stroškov javnega razpisa;
– druge, po mnenju Slovenske razvojne družbe po-

membne podatke.
Končni rok za predajo ponudb ne more biti krajši od

petnajst dni od datuma objave javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije.

4. člen
Izklicno ceno določi Slovenska razvojna družba na pod-

lagi določila 27. člena ZZLPPO.

5. člen
Pooblaščenim investicijskim družbam se omogoči og-

led podjetja oziroma drugega premoženja in pogovor z vod-
stvom.

Pooblaščene investicijske družbe lahko kupijo od Slo-
venske razvojne družbe dokumentacijo in dodatne podatke
o podjetjih (podatke v zvezi z lastninskim preoblikovanjem
podjetja oziroma privatizacijo, statistične podatke iz bilance
stanja in bilance uspeha iz baze podatkov Agencije Republi-
ke Slovenije za plačilni promet).

6. člen
Pooblaščene investicijske družbe nosijo stroške v zvezi

s pripravo, predložitvijo ponudbe in izvedbo javnega razpisa.
Stroški javnega razpisa (objava v Uradnem listu, priprava
pogodb in notarska overitev), se določijo v pavšalni višini in
znašajo 0,02% od izklicne cene in se plačajo Slovenski
razvojni družbi.

Slovenska razvojna družba v nobenem primeru, ne gle-
de na potek in izid razpisanega postopka, ne odgovarja za
navedene stroške.

7. člen
Ponudnik mora predložiti ponudbo v skladu z razpisni-

mi pogoji. Če ponudnik predloži ponudbo, ki ni v celoti v
skladu z razpisnimi pogoji, se taka ponudba šteje za neve-
ljavno.

Slovenska razvojna družba lahko kadarkoli, najpozneje
pa sedem dni pred končnim rokom za oddajo ponudbe,
spremeni obseg predmeta prodaje, ter o tem obvesti poob-
laščene družbe za upravljanje.

2124. Uredba o načinu prodaje premoženja v lasti
Slovenske razvojne družbe pooblaščenim
investicijskim družbam

Na podlagi 28. člena zakona o zaključku lastninjenja in
privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe
(Uradni list RS, št. 30/98) in prvega odstavka 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o načinu prodaje premoženja v lasti Slovenske
razvojne družbe pooblaščenim investicijskim

družbam

1. člen
Slovenska razvojna družba mora prodati pooblaščenim

investicijskim družbam za certifikate premoženje, kot ga
opredeljuje zakon o zaključku lastninjenja in privatizacije
pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list
RS, št. 30/98) - v nadaljevanju ZZLPPO.

2. člen
Slovenska razvojna družba proda premoženje poob-

laščenim investicijskim družbam na podlagi javnega zbiranja
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8. člen
Ponudba mora veljati najmanj 30 dni po poteku konč-

nega roka za oddajo ponudbe. Če je v ponudbi naveden
krajši rok veljave, se taka ponudba zavrne kot neveljavna.

Ponudba mora biti izdelana v pisni obliki (natisnjena ali
natipkana) in na računalniški disketi. V primeru razlik med
natisnjeno ali natipkano ponudbo ter ponudbo na računal-
niški disketi, se šteje za veljavno natisnjena ali natipkana
ponudba.

9. člen
Ponudnik lahko umakne predloženo ponudbo pod po-

gojem, da Slovenska razvojna družba prejme pisno obvesti-
lo o umiku pred iztekom končnega roka za predložitev po-
nudbe.

Po končanem roku za oddajo ponudb ponudnik ne
more več umakniti ponudbe in je tudi ne more nadomestiti z
novo.

10. člen
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija (v

nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje Slovenska raz-
vojna družba. Komisijo sestavljajo najmanj trije člani. Delo
komisije vodi član, ki ga za to določi Slovenska razvojna
družba.

11. člen
Odpiranje ponudb se opravi na kraju in v prostorih ter

na dan in ob uri, kot je to določeno v javnem razpisu.
Po odpiranju ponudb Komisija pregleda prispele po-

nudbe in ugotovi ali so v celoti v skladu z razpisnimi pogoji.
O odpiranju ponudb komisija sestavi zapisnik.
Ponudba, ki ni v celoti v skladu z razpisnimi pogoji, se

zavrne kot neveljavna.

12. člen
Ponujena cena je kriterij za izbor najboljšega po-

nudnika.
Premoženja ni mogoče prodati pod izklicno ceno, do-

ločeno v javnem razpisu.

13. člen
Slovenska razvojna družba lahko v razpisu izključi ob-

veznost skleniti pogodbo o prodaji z najboljšim ponudni-
kom.

Takšna izključitev ima pravni učinek, če je objavljena
hkrati z razpisnimi pogoji.

14. člen
Pred iztekom veljavnosti ponudbe Slovenska razvojna

družba pisno obvesti najboljšega ponudnika, da je bila nje-
gova ponudba sprejeta, in sicer z osebno vročitvijo obvesti-
la, s priporočenim pismom, ali po telefaksu. Obvestila, po-
slana po telefaksu, Slovenska razvojna družba potrdi še s
priporočenim pismom, vendar pa se kot dan prejema obve-
stila o sprejemu ponudbe šteje dan prejema obvestila po
telefaksu.

Slovenska razvojna družba obvesti tudi vse neuspešne
ponudnike.

Pogodba o nakupu premoženja je sklenjena, ko uspe-
šni ponudnik prejme, na način iz prvega odstavka tega čle-
na, obvestilo, da je bila njegova ponudba sprejeta.

Ponudniki so dolžni podpisati kupoprodajne pogodbe
v roku deset dni po prejemu obvestila o sprejemu ponudbe.

15. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

načinu prodaje delnic v lasti Sklada Republike Slovenije za
razvoj (Uradni list RS, št. 6/94).

16. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 301-02/98-1
Ljubljana, dne 18. junija 1998.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

2125. Uredba o postopku zapiranja evidenčnih
računov imetnikov lastniških certifikatov in
uporabi lastniških certifikatov

Na podlagi 71. člena zakona o zaključku lastninjenja in
privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe
(Uradni list RS, št. 30/98) in prvega odstavka 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o postopku zapiranja evidenčnih računov

imetnikov lastniških certifikatov in uporabi
lastniških certifikatov

1. člen
Ta uredba ureja:
– postopek zapiranja evidenčnih računov imetnikov last-

niških certifikatov;
– postopek uporabe lastniških certifikatov v okviru in-

terne razdelitve oziroma notranjega odkupa za pridobitev
delnic ali deležev v podjetjih, v katerih bo interna razdelitev
oziroma notranji odkup izveden po roku iz prvega odstavka
71. člena zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji prav-
nih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (v nadaljnjem
besedilu: zakon);

– postopek uporabe certifikatov pri lastninjenju Sklada
za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka (v na-
daljnjem besedilu: sklad) v primeru, če bo lastninjenje izve-
deno po roku iz prvega odstavka 71. člena zakona.

2. člen
Pomen pojmov v tej uredbi:
– centralna evidenca certifikatov je podatkovna baza,

ki se vodi pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za vsak odprt evidenčni
račun;

– zapreti evidenčni račun pomeni, da imetniki ne more-
jo več razpolagati z sredstvi na evidenčnem računu;

– potrdila so potrdila, ki jih podjetja izdajo zaposlenim
delavcem na podlagi neizplačanega dela neto osnovnih
osebnih dohodkov, za nakup delnic podjetja.

3. člen
Po izteku šestmesečnega roka od uveljavitve zakona

se evidenčni računi imetnikov lastniških certifikatov zaprejo.
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Postopek zapiranja evidenčnih računov opravi mini-
strstvo, tako da z dnem, ko se evidenčni računi zaprejo,
imetniki s certifikati ne morejo več razpolagati, razen za
primere, ki so določeni z zakonom.

4. člen
Za podjetja, katera v roku stoštiridesetih dni po uvelja-

vitvi zakona niso objavila javnega poziva za zbiranje certifika-
tov, objavita javni poziv za zbiranje certifikatov, v roku do
izteka petmesečnega roka od uveljavitve zakona, Agencija
Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (v
nadaljnjem besedilu: agencija) in Slovenska razvojna družba.

Poziv mora biti javen, objavljen najmanj v dnevnem
tisku, dodatno tudi v drugih medijih, zaposlenim pa objavljen
najmanj z objavo na oglasni deski.

Rok za zbiranje certifikatov traja najmanj trideset dni,
začetek tega roka se določi v javnem pozivu.

5. člen
Ministrstvo pošlje v roku 8 dni od objave javnega poziva

vsem podjetjem iz prvega odstavka 4. člena te uredbe,
disketo z navodili o pripravi podatkov.

Podjetje mora v roku 15 dni od zaključka zbiranja certi-
fikatov, vnesti predpisane podatke na disketo in jih v predpi-
sani obliki posredovati ministrstvu.

Ministrstvo po obdelavi podatkov na disketi, obvesti
podjetje o morebitnih napakah, zahteva ustrezne popravke
za dokončno obdelavo in podatke deponira.

6. člen
Imetnik certifikata uporabi certifikat oziroma potrdilo

tako, da pravilno izpolnjeno lastninsko nakaznico izroči pre-
jemniku ter s tem dovoli, da se bo z njegovega evidenčnega
računa prenesla in preknjižila v lastninski nakaznici zapisana
vrednost na poseben evidenčni račun prejemnika, ki je zapi-
san v lastninski nakaznici.

Imetnik certifikata, ki izda lastninsko nakaznico, se mo-
ra identificirati kot upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik
z osebnim dokumentom. Pooblaščenec imetnika certifikata
ali njegovega zakonitega zastopnika se mora identificirati s
pisnim pooblastilom.

Pooblaščena oseba prejemnika certifikata mora preve-
riti identiteto imetnika, preveriti enotno matično številko ob-
čana oziroma številko evidenčnega računa ter mora to potr-
diti s svojim podpisom na lastninski nakaznici.

Pooblaščena oseba prejemnika vrne izdajatelju lastnin-
ske nakaznice en izvod izpolnjene in potrjene lastninske
nakaznice (POTRDILO), drugi in tretji izvod pa zadrži za
lastno evidenco oziroma za potrebe arhiviranja.

7. člen
Podjetja iz prvega odstavka 4. člena te uredbe v nada-

ljevanju postopka lastninskega preoblikovanja upoštevajo
vplačane certifikate in potrdila kot predvplačila za plačilo
delnic podjetja.

8. člen
Sklad mora objaviti javni poziv za zbiranje certifikatov v

roku iz prvega odstavka 4. člena te uredbe.
V primeru, da sklad ne objavi javnega poziva v roku iz

prvega odstavka 4. člena te uredbe, objavi javni poziv agen-
cija.

Imetniki certifikata uporabijo certifikat pri lastninjenju
sklada, v skladu s 6. členom te uredbe.

Pri lastninjenju sklada se vplačani certifikati štejejo kot
predvplačila za plačilo delnic sklada.

9. člen
Minister za ekonomske odnose in razvoj izda sklep o

datumu zaprtja centralne evidence certifikatov. Sklep se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

10. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 301-02/98-1
Ljubljana, dne 18. junija 1998.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

2126. Sklep o spremembi sklepa o določitvi
cestninskih cest in višine cestnine

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) in v zvezi z
uredbo o cestnini za uporabo določenih cest (Uradni list RS,
št. 51/97) je Vlada Republike Slovenije na 88. korespon-
denčni seji dne 19. junija 1998 sprejela

S K L E P
o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest

in višine cestnine

I
V sklepu o določitvi cestninskih cest in višine cestnine

(Uradni list RS, št. 51/97, 57/97 in 73/97) se v prvem
odstavku II. točke sklepa številka “5,3522” nadomesti s
številko “7,0649”.

II
Prvi odstavek 3. točke sklepa se spremeni tako, da

glasi:
“Najnižja vrednost vnaprejšnjega nakupa abonentskih

bonov s popustom za plačevanje cestnine znaša 8.000
tolarjev. ”

III
IV. točka sklepa se spremeni tako, da glasi:
“Cestnina za tovorna vozila se lahko plačuje s kreditni-

ma karticama DKV in UTA.”

IV
Ta sklep začne veljati 1. julija 1998.

Št. 425-03/98-1
Ljubljana, dne 19. junija 1998.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
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OBČINE

ŠENTJERNEJ

2127. Odlok o obvezni deratizaciji na območju Občine
Šentjernej

Na podlagi 9. člena zakona o nalezljivih boleznih (Urad-
ni list RS, št. 49/95), 21. in 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 11. in 17. člena
statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je
Občinski svet občine Šentjernej na 36. redni seji dne 25. 5.
1998 sprejel

O D L O K
o obvezni deratizaciji na območju

Občine Šentjernej

1. člen
Zaradi preprečevanja in širjenja nalezljivih bolezni ter

velike gospodarske škode, ki jo povzročajo glodalci, se
mora na območju Občine Šentjernej izvajati sistematska
deratizacija.

2. člen
Obvezna deratizacija obsega:
– vse stanovanjske in poslovne zgradbe,
– omrežja kanalizacije, javna odlagališča odpadkov ter

druge komunalne objekte in naprave,
– obrežja potokov,
– javne prostore in javne površine,
– vsa druga mesta, na katerih se ugotovi da obstoja

možnost zadrževanja glodalcev.

3. člen
Obvezna deratizacija se izvaja enkrat letno, v jesen-

skem času na območju celotne Občine Šentjernej, po pred-
hodnem dogovoru med predstavnikom občine in Zavodom
za zdravstveno varstvo, katerih namen je določitev teritorija
oziroma vasi, kjer naj bi se izvajala deratizacija.

V izrednih razmerah, ki jih ugotovijo območni zavod za
zdravstveno varstvo in zdravstvena inšpekcija, občinski svet
odredi občasno deratizacijo na predlog župana.

4. člen
Lastniki in upravljalci objektov ter naprav so dolžni omo-

gočiti strokovnemu osebju, ki izvaja deratizacijo, dostop v
objekte ter površine, s katerim upravljajo in jim dati potrebna
obvestila, ki so v pomoč pri izvajanju deratizacije. Dosledno
morajo izvajati navodila, ki jih izda izvajalec deratizacije.

5. člen
Deratizacijo izvaja pooblaščena organizacija, ki izpol-

njuje pogoje glede strokovnih delavcev, opreme in prosto-
rov, ki jih predpiše ministrstvo, pristojno za zdravstvo, po
strokovnem programu, ki ga pripravi v soglasju z zdravstve-
no inšpekcijo.

6. člen
Pooblaščena organizacija kot izvajalec mora najmanj

deset dni pred pričetkom deratizacije z obvestilom v tisku,
obvestiti občane tistih naselij oziroma vasi Občine Šentjer-
nej o poteku deratizacije. Obvestilo mora vsebovati splošne
ukrepe za varstvo ljudi, domačih živali in divjadi.

Delovne in druge organizacije ter skupnosti z območja,
na katerem se bo izvajala deratizacija pa s posebnimi pisme-
nimi obvestili.

Izvajalec deratizacije mora uporabljati in odstranjevati
strupe v skladu z zakonom o prometu s strupi (Uradni list
SFRJ, št. 13/91) in na njegovi podlagi izdani predpisi.

7. člen
Na območjih, kjer se opravlja deratizacija, so prebivalci

dolžni upoštevati navodila izvajalca deratizacije, da ne bi
prišlo do zastrupitve ljudi, hrane, domačih živali ter koristne
in zaščitene divjadi.

Zastrupljene vabe se lahko postavljajo v dogovoru z
lastniki oziroma upravljalci objektov le na takih mestih, kjer
ne bodo prišli v dotik z živili in pitno vodo in kjer bodo
zavarovani pred nepooblaščenimi osebami, zlasti pred otro-
ki, kakor tudi pred domačimi živalmi ter koristno in zaščiteno
divjadjo.

8. člen
Stroški za izvedbo obvezne deratizacije bremenijo last-

nika oziroma uporabnika javnih objektov in naprav, prosto-
rov in površin v katerih se izvaja deratizacija.

Izjeme so stanovanjski objekti (individualne hiše in sta-
novanjski bloki), za katere se finančna sredstva, potrebna za
izvajanje obvezne preventivne deratizacije zagotovijo v pro-
računu s sklepom Občinskega sveta občine Šentjernej na
predlog župana.

9. člen
Izvajanje določil tega odloka nadzorujeta območni za-

vod za zdravstveno varstvo in zdravstvena inšpekcija.

10. člen
Izvajalec deratizacije je dolžan enkrat letno oziroma po

potrebi poročati Občinskemu svetu občine Šentjernej in
zdravstveni inšpekciji o izvajanju določil tega odloka.

11. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za

prekršek pravna oseba, ki ne dovoli ali onemogoča izvajanje
obvezne ali občasne deratizacije in ne izvaja navodil strokov-
nega osebja, ki izvaja deratizacijo.

Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 25.000 SIT se
kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi od-
govorna oseba pravne osebe.

Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 25.000 SIT se
za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posa-
meznik.

12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 140-00-002/98
Šentjernej, dne 25. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej

Alojz Simončič l. r.
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2128. Odlok o gozdnih cestah

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95), 82. člena zakona o javnih ce-
stah (Uradni list RS, št. 29/97), 37. člena zakona o gozdo-
vih (Uradni list RS, št. 30/93), 3. člena zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 21. in
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93) in 11. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list
RS, št. 43/95), je Občinski svet občine Šentjernej na
36. redni seji dne 25. 5. 1998 sprejel

O D L O K
o gozdnih cestah

1. člen
S tem odlokom občina uredi način opravljanja rednega

vzdrževanja in varstva ter organiziranja obnavljanja občinskih
gozdnih cest.

2. člen
Med gozdne ceste spadajo lokalne ceste in javne poti v

lasti Občine Šentjernej, ki potekajo po območju gozda na
lokaciji občine.

3. člen
Režim uporabe gozdnih cest določi občina s sporazu-

mom z Zavodom za gozdove Republike Slovenije oziroma
njegovo območno enoto in Ministrstvom za promet in zveze.

4. člen
Lokalne ceste in javne poti, ki potekajo po območju

gozda, vzdržuje ter skrbi za njihovo varnost in obnavljanje
izvajalcev javne službe, s katerim Občine Šentjernej sklene
pogodbo o vzdrževalnih delih.

Lokalne gozdne ceste in gozdne javne poti morajo biti
vzdrževane tako, da je na njih mogoč promet, za katerega
so namenjene.

5. člen
Vzdrževanje gozdnih lokalnih cest in gozdnih javnih

poti je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega:
– vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v dobrem

stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti
cest, nadzor nad stanjem cest in njihovega varovalnega
pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih
nesrečah – redno vzdrževanje cest;

– obnavljanje javnih cest – organiziranje vzdrževalnih
del, ki se na javnih cestah opravljajo v mejah cestnega sveta
in v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljšanja in obnavlja-
nja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti.

Gozdne prometnice se morajo vzdrževati in uporabljati
tako, da se čim manj prizadenejo gozdna tla, rastline in
živali.

Letni program dela pripravi ZGS in ga da v potrditev
Občinskemu svetu občine Šentjernej.

6. člen
Prepovedano je:
1. ovirati ali onemogočati odvijanje prometa na lokalni

gozdni javni cesti oziroma lokalni gozdni javni poti,
2. trajno zasesti gozdno cesto,
3. odlagati, puščati ali metati na gozdno javno cesto

oziroma javno pot karkoli, kar bi oviralo oziroma ogrožalo
promet na njej,

4. spuščati po pobočjih nasipov in usekov gozdnih
javnih poti kamenje, les in druge predmete,

5. graditi priključke na lokalno gozdno javno cesto ozi-
roma gozdno pot brez soglasja službe, ki je za to zadolžena
na Občini Šentjernej,

6. poškodovati prometno signalizacijo oziroma promet-
ne znake na javni gozdni cesti oziroma poti,

7. odvajati na gozdno cesto oziroma pot vodo, odplake
in druge tekočine,

8. puščati na gozdni cesti oziroma poti sneg ali led, ki
pade ali zdrsne nanjo,

9. ovirati odtekanje vode iz gozdne ceste oziroma poti,
10. puščati na gozdno cesto oziroma pot živali brez

nadzorstva, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob cesti
napajališča za živali,

11. namerno zažigati ob gozdni cesti oziroma poti str-
nišča, odpadne in druge gorljive snovi,

12. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto,
13. voziti ali parkirati po bankinah, razen če je ustavlja-

nje in parkiranje izrecno dovoljeno,
14. postavljati ograje, nameščati les ali drug material,

če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost gozdne
ceste ali drugače ovira ali ogroža promet ali če se s tem
poškoduje cesta oziroma pot in če onemogoči prosto pot
meteorne vode v obcestnem jarku,

15. nameščati ali uporabljati na gozdni cesti oziroma
poti ali ob njej luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko
ovirale ali ogrožale promet,

16. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami.

7. člen
Kakršna koli dela na lokalni gozdni cesti oziroma javni

gozdni poti zaradi sečnje ali obdelave gozdnih sortimentov
oziroma spravila lesa je mogoče izvajati le po predhodnem
soglasju Občine Šentjernej. Občina pred izdajo dovoljenja
pridobi soglasje Zavoda za gozdove.

Izvajalec vzdrževalnih del iz 4. člena tega odloka s
prometno signalizacijo označi zaporo ceste v skladu z izda-
nim dovoljenjem.

8. člen
Čezmerno uporabo lokalnih gozdnih javnih cest in gozd-

nih javnih poti v smislu 41. člena zakona o gozdovih Sloveni-
je ugotavlja izvajalec javne službe v sodelovanju z upravnim
organom občine in Zavodom za gozdove Slovenije oziroma
njegovo območno enoto.

Upravni organ občine izstavi uporabniku, ki čezmerno
uporablja cesto in pot, po sklepu župana račun, v višini, ki
zagotavlja odpravo posledic čezmerne uporabe.

9. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 50.000 SIT se

kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma podjetnik posa-
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, ki ravna
v nasprotju s 6. členom tega odloka.

Posameznik, ki ravna v nasprotju s 6. členom tega
odloka, se kaznuje z denarno kaznijo od 10.000 SIT do
30.000 SIT.

10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 321-00-001/98
Šentjernej, dne 25. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej

Alojz Simončič l. r.
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2129. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za
pomembnejša lokalna središča Občine Novo
mesto – za naselje Šentjernej

Na podlagi 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni
list RS, št. 43/95) in 39. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) je Občinski svet občine Šentjernej na 36.
redni seji dne 25. 5. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih

ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna
središča Občine Novo mesto – za naselje

Šentjernej

1. člen
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pomemb-

nejša lokalna središča Občine Novo mesto (Skupščinski
Dolenjski list, št. 9/91 in Uradni list RS, št. 15/98, v nadalj-
njem besedilu: odlok) se v delu, ki določa posebna in dodat-
na merila in pogoje v ureditvenem območju I. historično
jedro naselja Šentjernej spremeni in dopolni tako, da se v
morfološki enoti 284 I/ A ožje območje historičnega jedra
(merila in pogoji zanjo določeni v 94. členu sprejetega odlo-
ka) opredeli ožja morfološka enota 284 I/ A del – del ožjega
območja historičnega jedra in zanjo določi pogoje urejanja,
določene s tem odlokom.

Strokovne podlage za določitev pogojev urejanja v tej
morfološki enoti predstavljajo urbanistično-arhitekturne reši-
tve, pridobljene z vabljenim natečajem ter zaključno poroči-
lo natečajne komisije s priporočili za pripravo odloka.

2. člen
Morfološka enota 284 I/ A del – del ožjega območja

historičnega jedra:
Pogoji glede vrste posegov v prostor:
1. Dovoljene so adaptacije, dozidave ali preureditve, ki

bodo usklajene s kvalitetno zasnovo obstoječih objektov
oziroma ki bodo (v oblikovnem in funkcionalnem smislu)
izboljšale sedanje stanje ob pogoju, da le-te niso v nasprotju
z ostalimi določili sprejetega odloka.

2. Provizoriji (dotrajane mehanične delavnice, skladiš-
če ob Kobili, prizidki h gostilni in občini) ter oblikovno nepri-
merni prizidki se odstranijo.

3. Novogradnje so dovoljene ob upoštevanju določil
tega odloka.

Pred vsakim posegom v teren na celotnem območju je
treba zagotoviti arheološke raziskave, ki lahko obsegajo ar-
heološki nadzor ob izkopu gradbene jame, uporabo nede-
struktivnih geofizikalnih metod, izjemoma sondažno vredno-
tenje terena ali zavarovalno izkopavanje.

Pogoji glede namembnosti objektov:
1. Drobna trška struktura naj načeloma ohranja oziro-

ma vzpostavlja (pri novih objektih) javne programe v pritličjih
in stanovanja v nadstropjih in podstrešjih. Dovoljene so me-
stotvorne javne dejavnosti kot: storitvene dejavnosti, trgovi-
ne, upravne funkcije, gostišča, razstavišča in vse dejavnosti,
ki bodo osvežile podobo jedra in pospešile turistični razvoj.

2. Obrtne in proizvodne dejavnosti, skladišča nad
50 m2 oziroma dejavnosti, ki nase vežejo večji promet s
tovornimi vozili niso dovoljene.

3. Večja obstoječa oziroma bodoča struktura lahko
ohranja oziroma vzpostavlja (pri novih objektih) samo javne

programe, ki bodo oblikovali občinski upravno-kulturni cen-
ter (državna in lokalna uprava, kulturni dom z večjo dvorano,
galerija, knjižnica ipd.).

Urbanistično-arhitektonski in morfološki pogoji:
1. Ohranjata in prenavljata naj se oba obcestna niza

pozidave in varuje celoten historični prostor in plato cerkve.
Ohranja naj se dovoz do Šmalčje vasi in mestno parkiranje,
ki se naj prilagodi novim ureditvam.

2. Vsi ostali obstoječi objekti in programi se lahko spre-
minjajo oziroma urejajo po ostalih določilih tega odloka.

3. Obcestna pozidava ob regionalni cesti R 332 se naj
preoblikuje v bolj urejeno urbano strukturo; sedanje višine
objektov se naj ob rekonstrukciji oziroma prenovi objektov
prilagajajo višini: pritličje in nadstropje.

4. Nova zazidava naj upošteva značilno trško arhitektu-
ro naselja in naj bo v južnem, bolj trškem delu območja
drobnejša in bolj strnjena, severnem delu območja pa lahko
tudi večjih gabaritov.

5. Nova zazidava naj se naslanja na enotno pravokotno
mrežo, ki jo določa postavitev cerkve. Posamezne dozidave
naj upoštevajo obstoječe smeri in zgodovinsko geometrijo
stavb, na katere se navezujejo.

6. Arhitektura naj bo preprostih, podolgovatih oblik in
razvita praviloma v vodoravni smeri, brez nepotrebnih višin-
skih poudarkov. Višina novih stavb naj ne presega višine
(klet) pritličje, nadstropje in mansarda razen izjemoma v
severnem delu območja. Streha naj bo pomemben motiv v
oblikovanju prepoznavnosti trškega prostora.

7. Parkirišče severno od upravne stavbe naj se obrav-
nava sorodno kot parkovna površina (vrste dreves, zasloni
grmovnic, travne plošče, pesek ipd.) in ureja kot večnamen-
ski prostor brez ovir.

8. Javne površine se tlakujejo z naravnimi gradivi (ka-
men, prod, izjemoma beton), ceste se asfaltirajo ali tlakuje-
jo. Zelenice se zatravijo in parkovno urejajo z rastrsko ali
nepravilno razmeščeno grmovno in drevesno vegetacijo.

9. V območju poteka regionalne ceste R 332 je treba
ob rekonstrukcijah oziroma prenovah obstoječih objektov ali
gradnji novih upoštevati predvideno rekonstrukcijo ceste in
križišča, skupaj s pločnikom in pripadajočimi javnimi uredi-
tvami.

10. Območje vzdolž potoka Kobila naj se izoblikuje v
krajinsko potezo postopoma z majhnimi, nezahtevnimi ure-
ditvami, ki naj odsevajo značaj dejavnosti v svojem zaledju.
Uporabljajo naj se praviloma razpoložljiva naravna gradiva
kot so les v vseh oblikah, pesek in kamen.

3. člen
Območje ME 284 I/ A del – del ožjega območja histo-

ričnega jedra se, glede posebnih pogojev urejanja in obliko-
vanja prostora, razdeli na dve morfološki podenoti:

– ME 284 I/A – del: 1 – jug (južni, centralni del), kjer
naj se razvije bolj gosta struktura iz manjših sklopov;

– ME 284 I/A – del: 2 – sever (severni, prehodni del
območja v odprt prostor), kjer naj bo struktura bolj redka,
sestavljena iz večjih sklopov.

A) Splošni pogoji v ME 284 I/A – del: 1 – jug:
1. Način prostostoječe zidave v samostojnih sklopih, ki

jih povezuje odprt in povezan javni prostor manjših trgov, naj
se ohranja.

2. Osrednji del naj tvori večji (cerkveni) trg med cerkvijo,
Zagorčevo hišo (skupaj s predvideno nadomestno gradnjo
vzdolž Kobile), občinsko stavbo in dozidanim župniščem.

3. V območju nekdanjega pokopališča ob župnijski
cerkvi niso dovoljeni nikakršni posegi v teren.
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4. Oblikovanje fasad naj bo usklajeno s tradicionalnim,
izjemoma tudi bolj sodobno. Uporabijo naj se avtohtona
gradiva in (lahko tudi močne) barve zemeljskih odtenkov
(oker, opečna itn.). Strehe naj bodo opečne ali druge rdeče
simetrične dvokapnice z naklonom 35 do 45 stopinj, kar ne
velja za bivši Iskrin poslovni objekt.

B) Pogoji za predvidene posamezne ureditve v ME 284
I/A – del: 1 – jug:

5. Cerkveni plato se ohranja, površina naj bo zatravlje-
na z urejeno (peščeno) potjo okoli cerkve. Zid, ki loči plato
od nižjega nivoja, se sanira, od zidu proti severu je dopustna
ureditev zložnega stopnišča kot ambienta za prireditve na
trgu. Parkiranje pri cerkvi ni dovoljeno; v sklopu ureditve
cerkvenega platoja se naj izvede fizična prepreka.

6. Cerkveni trg (ob občini) naj se tlakuje in opremi z
ulično opremo, na trg se postavi obeležje žrtvam 2. sve-
tovne vojne kot primeren prostorski poudarek in usklaje-
no z ostalimi trškimi ureditvami in opremo (fontana, klopi,
luči itn.).

7. Proti severu naj se zazidava konča največ štiri metre
naprej od stavbne črte obstoječega objekta Iskre. Vmesni
prostori in prostori pred posameznimi stavbami naj bodo
različno urejeni, skladno z naravo in pomenom dejavnosti.
Morfološka enota naj se postopoma preoblikuje v sestoj
raznolikih, manjših ambientov.

8. Župnišče se lahko dozida s stavbo v obliki črke L
tako, da se proti cerkvi izoblikuje atrij. Dozidava naj se
načeloma poravna z linijo čela obstoječe stavbe na severu in
lahko sega največ do zahodnega roba severne kapele na
zahodu. Proti jugu naj bo odmik objekta od obzidja najmanj
2 m. Vhod v župnišče se uredi s severne strani. Maksimalna
višina prizidave je lahko vkopana klet+P+1, vendar je lahko
venec višje od obstoječega na župnišču oziroma 9 m do
venca. Streha objekta naj bo v naklonu od 38 do 45 stopinj
oziroma usklajena z obstoječo.

9. Prizidek h gostilni Majzelj se naj ob rekonstrukciji
križišča odstrani. Vzhodno čelno fasado, ki se bo odprla, je
treba oblikovati kot glavno fasado in usklajeno z južno fasa-
do objekta.

10. Prizidki k stavbi občine (nekdanje župnišče) se naj
odstranijo, fasade pa usklajeno prenovi.

11. Nekdanji poslovni objekt Iskre se programsko in
oblikovno preoblikuje. Prenavlja se lahko postopno, vendar
po enotnem načrtu za prenovo celotnega objekta z natanč-
no opredeljeno faznostjo posameznih prenov-posegov na
objektu. Dovoljena je nadomestitev objekta z novim s po-
dobnimi dimenzijami in postavitvijo v prostor.

12. Stara Majzljeva hiša naj se ustrezno prenovi in
revitalizira.

Pogoji v ME 284 I/A – del: 2 – sever:
1. Nova zidava, dozidave ali druge spremembe tlorisov

objektov naj se naslanjajo na pravokotno regulacijsko mrežo
s poudarjeno smerjo vzhod-zahod. Gradbene črte naj se
praviloma izmikajo v manjših odmikih.

2. Prostor naj se preoblikuje v večjih sklopih stavb in
odprtega prostora. Zagotovijo naj se čim bolj nemoteni pre-
hodi iz bolj strnjene, drobnejše strukture v odprto krajino
velikega merila.

3. Proti potoku naj se hrani več razpoložljivega prosto-
ra, proti Trubarjevi ulici naj se prevelika vrzel zoži z manjšo,
prostostoječo mestno stavbo.

4. Oblikovanje objektov je lahko bolj sodobno, za fasa-
de pa naj se uporabijo avtohtona gradiva. Strehe so lahko
opečne ali druge temne kritine (grafitno sive) v naklonih
15 do 45 stopinj.

4. člen
V fazi izdelave lokacijske dokumentacije je potrebno h

konkretnim rešitvam posegov na obravnavanem območju
pridobiti soglasje pristojne službe za varstvo naravne in
kulturne dediščine. Spomeniško varovane objekte se lah-
ko prenavlja le v skladu s smernicami varstva kulturne
dediščine.

5. člen
Meja območja morfoloških enote ME 284 I/B širše

območje historičnega jedra se zmanjša in je razvidna iz
grafičnega dela tega odloka.

6. člen
Pogoji urejanja, določeni v ureditvenem načrtu Potok

Kobila v Šentjerneju (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št.
40/97) se na območju obeh morfoloških enot (ME 284 I/A
– del: 1 - jug in 2 - sever) dopolnijo s pogoji, določenimi v
predhodnih členih tega odloka.

7. člen
Meje območij spremenjenih morfoloških enot so prika-

zane v grafičnem delu M 1:2880 in so sestavni del tega
odloka.

8. člen
Ti prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled v

prostorih Občine Šentjernej.

9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 003-03-008/98
Šentjernej, dne 25. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej

Alojz Simončič l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU

2130. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na
področju ravnanja s komunalnimi odpadki

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 76. člena
statuta Občine Šentjur pri Celju, je Občinski svet občine
Šentjur pri Celju na seji dne 25. maja 1998 sprejel

O D L O K
o prispevku za investicijska vlaganja na področju

ravnanja s komunalnimi odpadki

1. člen
Za razvoj in ravnanje s komunalnimi odpadki, se uvede

prispevek za investicijska vlaganja in sicer: 843,50 SIT na
m3 + 352,40 SIT za m3 ali skupaj 1.195,90 SIT na m3

pripeljanih odpadkov na deponijo oziroma 4,17 SIT na m2 +
1,70 SIT na m2 ali skupaj 5,87 SIT na m2 poslovnih in
stanovanjskih površin za odpeljane komunalne odpadke iz
gospodinjstev in drugih dejavnosti.

Prispevek se obračunava mesečno.
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2. člen
Prispevek se trimesečno revalorizira v skladu z dvigom

maloprodajnih cen v RS v preteklem trimesečnem obdobju.

3. člen
Prispevek plačujejo vsi uporabniki, ki so vključeni v

obvezen odvoz komunalnih odpadkov v skladu z odlokom o
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šentjur pri Celju
(Uradni list RS, št. 4/98).

4. člen
Zbrana sredstva prispevkov so namenska ter se evi-

dentirajo in zbirajo ob ceni odvoza odpadkov. Sredstva zbra-
na za odvoz komunalnih odpadkov izvajalec mesečno naka-
zuje na proračun Mestne občine Celje, namensko, za uredi-
tev centralne komunalne deponije Bukovžlak, katere upo-
rabnik je tudi Občina Šentjur. Drugi del prispevka za odvoz
komunalnih odpadkov pa izvajalec nakazuje na proračun
Občine Šentjur in se namenja za skupne akcije čiščenja in
odvoza kosovnih odpadkov in drugih čistilnih akcij v občini.

5. člen
Prispevek za investicijska vlaganja za ravnanje s komu-

nalnimi odpadki se uvede za dobo enega leta.

6. člen
Za porabo sredstev iz naslova tega odloka je skladno s

plani, odgovorna Komunalna direkcija Mestne občine Celje
in oddelek za okolje in prostor Občine Šentjur pri Celju.

7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 6. 1998.

Št. 004-6/98
Šentjur pri Celju, dne 26. maja 1998.

Predsednica
Občinskega sveta

občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

2131. Pravilnik o merilih za določitev oprostitve in
olajšave pri plačilu socialnovarstvene storitve
“Pomoč družini na domu”

Na podlagi prve alinee 100. člena zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94, odločba US) ter
91. člena statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 34/95)
je Občinski svet občine Šentjur pri Celju sprejel na seji dne
25. maja 1998

P R A V I L N I K
o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri

plačilu socialnovarstvene storitve “Pomoč
družini na domu”

1. točka
Ta pravilnik določa merila, po katerih se določi oprosti-

tev in olajšava pri plačilu socialnovarstvene storitve “Pomoč
družini na domu“, ki po zakonu ni brezplačna.

2. točka
Upravičenec do socialnovarstvene storitve “Pomoč

družini na domu“ lahko uveljavlja oprostitev in olajšavo pri
plačilu socialnovarstvene storitve le, če jih izvajajo javni za-

vodi ali drugi pooblaščeni izvajalci – koncesionarji (v nada-
ljevanju: izvajalci) v skladu s predpisanimi standardi in nor-
mativi.

3. točka
Pomoč na domu je v celoti brezplačna za naslednje

skupine upravičencev, ki sklenejo dogovor o izvajanju sto-
ritve:

a) prejemnike denarnega dodatka po zakonu o social-
nem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94),

b) prejemnike nadomestila za invalidnost po zakonu o
družbenem varstvu odraslih telesno in duševno prizadetih
oseb (Uradni list RS, št. 41/83),

c) otroke, ki so upravičeni do dodatka za nego po
zakonu o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93,
71/94 in 73/95).

Vsi ostali upravičenci storitve so plačila oproščeni v
odvisnosti od njihovega materialnega stanja, ki ga določajo
vsi dohodki in osebni prejemki (v nadaljevanju: ugotovljeni
dohodki), ugotovljeni na način kot ga določa zakon za pre-
jemnike denarnega dodatka in sicer:

1. Če ugotovljeni dohodki ne dosegajo 50% povpreč-
ne neto plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu –
znaša % olajšave 85 %.

2. Če ugotovljeni dohodki dosegajo nad 50–65% pov-
prečne neto plače zaposlenih v RS v preteklem letu – zna-
ša % olajšave 75%.

3. Če ugotovljeni dohodki dosegajo nad 65–80% pov-
prečne neto plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu –
znaša % olajšave 65%.

4. Če ugotovljeni dohodki znašajo nad 80–100% pov-
prečne neto plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu –
znaša % olajšave 50%.

5. Če ugotovljeni dohodki znašajo nad 100–125%
povprečne neto plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu
– znaša % olajšave 35%.

6. Če ugotovljeni dohodki znašajo nad 125–150%
povprečne neto plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu
– znaša % olajšave 0%.

4. točka
O oprostitvah in olajšavah iz 3. točke odloča Center za

socialno delo Šentjur pri Celju po predpisih o splošnem
upravnem postopku, zbrani prispevki so del občinskih pro-
računskih virov, ki se uporablja za izvajanje navedenega
programa.

5. točka
Cena storitve pomoči na domu je ob sprejemu tega

pravilnika 1.250 SIT/uro in se valorizira najmanj enkrat letno
v skladu z rastjo povprečnih neto plač vseh zaposlenih v RS.

6. točka
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS in se uporablja do sprejema ustreznega pravilnika
vlade RS o oprostitvah za vse socialnovarstvene storitve
javne službe. S tem pravilnikom je izvajalec storitve dolžan
seznaniti vsakega upravičenca pred sklenitvijo dogovora o
izvajanju storitve.

Št. 550-1/98-112
Šentjur pri Celju, dne 26. maja 1998.

Predsednica
Občinskega sveta

občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.
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ŠKOFLJICA

2132. Odlok o preoblikovanju javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Škofljica v javni vzgojno-izobraževalni zavod
Osnovna šola in vrtec Škofljica

Na podlagi 2. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91 in 8/96), 40. in 41. člena zakona o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 23/96) in 18. člena statuta Občine Škofljica je
Občinski svet občine Škofljica na 31. redni seji dne 5. 5.
1998 sprejel

O D L O K
o preoblikovanju javnega vzgojno-

-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofljica
v javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola

in vrtec Škofljica

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Javni vzgojno-izobraževalni zavod “Osnovna Šola Škof-

ljica”, vpisan v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani pod vložno številko 1/673/00, se s tem aktom
preoblikuje v Javni vzgojno-izobraževalni zavod “Osnovna
šola in vrtec Škofljica” (v nadaljevanju: zavod).

Ustanovitelj zavoda je Občina Škofljica.
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje občinski

svet.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen
Ime zavoda je: Osnovna šola in vrtec Škofljica. Zavod

lahko uporablja tudi skrajšano ime: OŠ in vrtec Škofljica.
Sedež zavoda je: Klanec 5, Škofljica.
Zavod ima naslednji enoti:
a) Enota osnovna šola, v katero sodijo OŠ Škofljica in

Podružnična šola Želimlje;
b) Enota vrtec, v katero sodijo vrtec Škofljica, vrtec

Lavrica in dislocirani oddelek javnega vrtca (Gratova ulica
19, Škofljica).

Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem
organizira delo v novi podružnični šoli ali enoti vrtca, ali
ukine obstoječo, če so za to podani predpisani pogoji.

3. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in

odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, ki jih dolo-
čata zakon in ta odlok.

Zavod je za svoje obveznosti odgovoren z vsem premo-
ženjem, s katerim razpolaga in s sredstvi, ki so v pravnem
prometu.

Enote v pravnem prometu nimajo pooblastil.

4. člen
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževa-

nja, ki ga vodi ministrstvo pristojno za šolstvo.

1. Pečat zavoda

5. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35

mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, pod katerim
je vpisano ime zavoda: Osnovna šola in vrtec Škofljica.

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike pre-
mera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka
tega člena.

Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in
dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam,
občanom, učencem, varovancem oziroma njihovim staršem.

Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumen-
tacije.

6. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, uniče-

vanje, ter delavce, ki so zanje odgovorni določi ravnatelj.

2. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja eden od

pomočnikov ravnatelja, ki ga določi ravnatelj. Pomočnik ravna-
telja ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.

Ravnatelj lahko za zastopanje in predstavljanje zavoda
v posameznih primerih pooblasti druge osebe.

8. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so poob-

laščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki
jih opravljajo.

Finančne dokumente sopodpisujeta dva podpisnika iz-
med podpisnikov zavoda z deponiranimi podpisi Agencije
RS za plačilni promet, ki jih določi ravnatelj. Med podpisniki
mora biti ravnatelj in računovodja.

Finančni obračun se vodi v zavodu ločeno za vsako
enoto. S pravili zavoda se podrobneje uredijo vprašanja
ločenega finančnega obračuna, zlasti način razdelitve skup-
nih stroškov poslovanja.

Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so poob-
laščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni
v tem odloku.

3. Območja zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih
in vzgojno-varstvenih potreb

9. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega

izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednja naselja:
OŠ Škofljica: Škofljica, Dole pri Škofljici, Drenik, Gli-

nek, Gorenje Blato, Gradišče nad Pijavo Gorico, Gumnišče,
Lanišče, Pijava Gorica, Pleše, Reber pri Škofljici, Smrjene,
Vrh nad Želimljami, Zalog pri Škofljici.

PŠ Želimlje: Želimlje, Klada.
Vpis otrok v osnovno šolo poteka v Osnovni šoli Škoflji-

ca, Klanec 5, Škofljica, kjer je sedež zavoda.

10. člen
Enoto vrtca sestavljajo:
– Vrtec Škofljica, Mijavčeva 18, Škofljica,
– Vrtec Lavrica, Kamnikarjeva, Škofljica,
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– Dislocirani oddelek javnega vrtca, Gratova ulica 19,
Škofljica.

Vpis v vrtec Škofljica poteka v Vrtcu Škofljica, Mijavče-
va 18, Škofljica.

III. DEJAVNOST ZAVODA

11. člen
Dejavnost zavoda je:
– M/80.102 - osnovnošolsko izobraževanje,
– M/80.101 - dejavnost vrtcev,
– H/55.51 - storitev menz,
– H/55.52 - priprava šolske prehrane za učence in

otroke,
– I/60.23 - prevozi otrok,
– K/72.60 - računalniške dejavnosti,
– K/70.20 - oddaja prostorov v najem.
Zavod opravlja tudi organizacijo kulturnih, športnih in

drugih javnih prireditev, ter izobraževanje odraslih.
Zavod opravlja javnoveljavni vzgojno-izbraževalni pro-

gram za šolske in predšolske otroke, ki je sprejet na način in
po postopku, določenim z zakonom.

12. člen
Zavod je osemrazredna (devetrazredna) osnovna šola

in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 8. (9.)
razreda obvezne osnovne šole.

Zavod izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otro-
ke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo.
Lahko pa organizira tudi dnevno varstvo otrok, predvsem od
3. leta starosti, tudi v varstvenih družinah.

Zavod izdaja spričevala o uspehu, ki štejejo kot javne
listine.

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-
meniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da
so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi
predpisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
boljša ponudbo vzgojno-varstvenega dela ali s katerimi pris-
peva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se upo-
rabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

13. člen
Vrtec lahko glede na trajanje izvaja naslednje programe:
– dnevne programe, ki trajajo od šest do devet ur in se

lahko opravljajo dopoldne, popoldne, celodnevno ali izme-
nično,

– poldnevne programe, ki trajajo od štiri do šest ur in
se lahko izvajajo dopoldne, popoldne ali izmenično in

– krajše programe, ki trajajo od 240 do 600 ur letno za
otroke iz odročnih in demografsko ogroženih krajev.

Dnevni in poldnevni programi so namenjeni otrokom
od prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo,
varstvo in prehrano otrok.

Krajši programi so namenjeni otrokom od tretjega leta
starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo, lahko
pa tudi prehrano otrok.

Vrtec lahko organizira vzgojo in varstvo otrok tudi v
vzgojnovarstveni družini. Ta oblika vzgoje in varstva se izvaja
na domu in jo lahko opravlja vzgojitelj ali pomočnik vzgojite-
lja, ki je zaposlen v vrtcu, ali zasebni vzgojitelj.

14. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne

posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.

IV. ORGANI ZAVODA

15. člen
Organi zavoda so:
1. svet zavoda,
2. ravnatelj,
3. kolegij,
4. strokovni organi,
5. svet staršev šole,
6. svet staršev vrtca.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno

področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje dolo-
či s pravili.

1. Svet zavoda

16. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstav-

niki ustanovitelja, predstavniki delavcev in predstavniki star-
šev.

Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev iz cen-

tralne šole in podružnične šole, Vrtca Škofljica in sicer trije
predstavniki iz šole, ter dva predstavnika iz vrtca.

Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov
posameznih naselij šolskega oziroma vzgojno-varstvenega
okoliša.

Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda nepo-
sredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga
določa zakon in ta odlok. Predstavnike staršev pa volijo
starši na svetih staršev in sicer svet staršev šole dva pred-
stavnika in svet staršev vrtca enega predstavnika.

Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavo-

da je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je pove-

zan s statusom njihovih otrok (učencev oziroma varovancev)
v zavodu.

17. člen
Svet zavoda opravlja naloge, ki so navedene v zakonu

o organizaciji, financiranju vzgoje in izobraževanja (v nada-
ljevanju: ZOFVI, Uradni list RS, št. 12/96).

Volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda

18. člen
Dokler ne bo sprejet zakon ali drugi predpis, ki bo

urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, se za
postopek volitev in odpoklica predstavnikov delavcev v svet
šole ter za prenehanje članstva v svetu šole, smiselno upo-
rabljajo določbe zakona o sodelovanju delavcev pri upravlja-
nju (Uradni list RS, št. 42/93).

2. Ravnatelj

19. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je rav-

natelj.
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Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela.

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z
Ministrstvom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri
leta.

Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora, vzgojiteljske-
ga zbora in mnenje ustanovitelja.

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.

20. člen
Zavod ima dva pomočnika ravnatelja, ki vodita enoti.

a) Pomočnik ravnatelja v osnovni šoli
Zavod ima pomočnika ravnatelja v enoti osnovna šola.

Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje
pogoje za ravnatelja šole, razen šole za ravnatelja oziroma
ravnateljskega izpita.

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj,
potem, ko pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje
učiteljskega in vzgojiteljskega zbora.

Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega
razpisa, razen, če ravnatelj imenuje pomočnika izmed stro-
kovnih delavcev zavoda.

Pomočnik ravnatelja opravlja dela in naloge, ki mu jih
določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemati-
zaciji.

b) Pomočnik ravnatelja v vrtcu
Zavod ima pomočnika ravnatelja v enoti vrtec. Za po-

močnika ravnatelja v enoti vrtec je lahko imenovan, kdor
izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja ozi-
roma ravnateljskega izpita.

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj po-
tem, ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje
vzgojiteljskega zbora, predhodno pa dobi mnenje ustanovi-
telja (ZOFVI, 56. člen).

Pomočnik ravnatelja v vrtcu opravlja naslednje naloge:
– pedagoške naloge,
– organizira in vodi delo enote vrtca,
– predlaga ravnatelju program razvoja enote vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje vrtca s starši,
– obvešča starše o delu enote vrtca,
– druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.

3. Kolegij

21. člen
V zavodih iz prejšnjega člena se za koordinacijo vzgoj-

no-izobraževalnega dela, vodenja in poslovanja oblikuje ko-
legij.

Kolegij sestavljajo ravnatelj javnega vzgojno-izobraže-
valnega zavoda in pomočniki ravnatelja, ki vodijo enote.
Kolegij vodi ravnatelj javnega vzgojno-izobraževalnega za-
voda.

4. Strokovni organi

22. člen
Strokovni organi v zavodu so:
a) šola: učiteljski in oddelčno učiteljski zbor, razrednik

in strokovni aktivi učiteljev.

b) vrtec: vzgojiteljski zbor, strokovni aktivi vzgojiteljev in
pomočnikov vzgojiteljev.

23. člen
Učiteljski in vzgojiteljski zbor sestavljalo strokovni de-

lavci zavoda.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih poveza-

nih z vzgojno-izobraževalnim in vzgojno-varstvenim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih progra-

mov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah v vzgojno-izobraževalnih in

vzgojno-varstvenih programih in njihovi izvedbi v skladu s
predpisi,

– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in
pomočnika ravnatelja,

– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

24. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki

opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem od-
delku.

Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v od-

delku,
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi,

ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

25. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora,

analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševa-
nje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, so-
deluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih
ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

26. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta ozi-

roma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta

oziroma predmetnega območja, usklajujejo merila za oce-
njevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe star-
šev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, dolo-
čene z letnim delovnim načrtom.

Strokovni aktiv v enoti vrtca sestavljajo vzgojitelji in
pomočniki vzgojiteljev.

Strokovni aktiv v vrtcu obravnava vzgojno delo, dajejo
vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega de-
la, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge stro-
kovne naloge, določene v letnem načrtu.

5. Svet staršev

27. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v

zavodu oblikuje svet staršev zavoda. Svet staršev zavoda je
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega pred-
stavnika, ki ga izvolijo starši na roditeljskem sestanku oddel-
ka. Vrtec oblikuje svoj svet staršev.

Prvi sklic staršev za šolo opravi ravnatelj, za vrtec pa
pomočnik ravnatelja v vrtcu.
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Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih

storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in

o letnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraže-

valni oziroma vzgojno-varstveni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobra-

ževalnim delom,
– voli predstavnike v svet staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

6. Svetovalna služba

28. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi sve-

tovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in staršem ter
sodeluje z učitelji, vzgojitelji in vodstvom zavoda pri načrto-
vanju, spremljanju in evaluaciji razvoja zavoda ter pri oprav-
ljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje.

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služ-
ba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.

7. Knjižnica

29. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obde-

luje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacij-
sko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraže-
valnega dela v zavodu (vrtec).

Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje dolo-
či minister.

Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo
plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega skla-
da, zagotovi sredstva država v skladu za merili, ki jih določi
minister.

V. ZAPOSLENI V ZAVODU

30. člen
Vzgojno-izobraževalno, vzgojno-varstveno in drugo stro-

kovno delo v zavodu opravljajo učitelji, vzgojitelji, pomočniki
vzgojiteljev, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog,
potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem be-
sedilu: strokovni delavci).

Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno in
vzgojno-varstveno delo v skladu z zakonom in javnoveljavni-
mi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in
pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.

Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni je-
zik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugi-
mi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri
strokovnem izpitu. Pri učiteljih in vzgojiteljih, ki niso diplomi-
rali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižne-
ga jezika preverja ob prvi namestitvi.

Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v pri-
merih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi
minister potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokov-
nega sveta.

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistematizacijo delovnih mest.

Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistematizacijo delovnih mest.

31. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in

uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodih, zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zako-
nom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v
splošnem aktu.

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistematizacije delovnih mest.

Sistematizacijo delovnih mest določi na podlagi norma-
tivov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na
območju katerem ima zavod svoj sedež, za vrtec pa v so-
glasju z ustanoviteljem.

Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministra, za vrtec pa si mora pred prijavo
prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja.

Za vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu stro-
kovnega delavca pred prijavo prostega delovnega mesta
obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA

32. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo za-

voda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje,

s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter
sredstva in premoženje vrtca.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično
premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bre-
meni brez soglasja ustanovitelja.

33. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz

državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu s
statutom Občine Škofljica in prispevkov staršev, lahko pa
tudi iz drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravlja-
njem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije,
po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

Merila za dodelitev presežka prihodkov nad odhodki v
zavodu določi minister.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju
medsebojnega programa in osnovnih dejavnosti, upošteva-
joč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde,
ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj
oziroma država.

34. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sred-

stva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in
drugimi viri, določenimi z zakonom.

Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se finan-
cirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina
izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz jav-
nih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje
standarda pouka in podobno.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz pris-
pevka staršev, donacij in iz drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in
šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.
Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda
predlaga svet zavoda.
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Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme
pravila.

Sklad lahko ustanovi tudi vrtec.

VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA

35. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno

subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

VIII. NADZOR

36. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in

aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko pora-
bo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja
v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedene v prvem odstavku tega člena, izvajajo institu-
cije družbenega razvoja, določene z zakonom.

37. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko

sodišče Republike Slovenije, za kontrolo nad namensko
porabo sredstev ustanovitelja pa je pristojen občinski nad-
zorni odbor.

Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanov-
ljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremič-
nine v upravljanju zavoda.

IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

38. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v

drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno norma-
tivo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravi-
la sprejme svet zavoda.

Zavod lahko ima tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.

Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena
ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.

39. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj.

Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavo-
da določajo zakoni in pravila zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnov-
na šola Škofljica (Uradni list RS, št. 33/97).

41. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je

pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda s tem odlokom v
roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

42. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavo-

da v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

43. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 828
Škofljica, dne 29. maja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

2133. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Škofljica

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96 in 44/96), 50. člena zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 96. člena
statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 21/96) je Občin-
ski svet občine Škofljica na 29. redni seji dne 17. 3. 1998
sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Škofljica

1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto
1998 se določi v višini 0,0510 SIT.

2
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.

Št. 935
Škofljica, dne 15. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

2134. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za
leto 1998

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20 /95) in 71.
člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah, je Občinski svet
občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 3. 6. 1998 sprejel
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O D L O K
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah

za leto 1998

1. člen
S tem odlokom se določa obseg sredstev proračuna

Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1998, porabo sredstev za
financiranje nalog občine in način izvrševanja proračuna.

 2. člen
Proračun Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1998 izka-

zuje:

a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodke v višini 678,424.000,00 SIT
– odhodke v višini 693,150.000,00 SIT
b) Račun financiranja:
– zadolžitev v letu 1998 v višini 31,000.000,00 SIT
– odplačilo posojil 16,274.000,00 SIT

Prihodki so razdeljeni na financiranje zagotovljene po-
rabe in financiranje drugih nalog občine.

Podrobnejši pregled prihodkov proračuna in njihova
razporeditev so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov ter
računu financiranja, ki je sestavni del tega odloka.

3. člen
V stalno proračunsko rezervo Občine Šmarje pri Jelšah

se izloči 0,5 % predvidenih skupnih prihodkov občinskega
proračuna za leto 1998 in znaša 3,400.000 SIT.

Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, naj-
kasneje pa do 31. decembra 1998. Sredstva stalne prora-
čunske rezerve se uporabljajo skladno z zakonom o financi-
ranju občin in občinskim statutom. O razporejanju sredstev
rezerv odloča župan občine in občinski svet.

4. člen
Sredstva proračuna se praviloma delijo med letom ena-

komerno med vse uporabnike proračuna v okviru doseženih
prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, v skladu z
likvidnostnim položajem, razen če občinski svet z ustreznim
aktom ne določi drugače.

5. člen
Uporabniki proračunskih sredstev smejo v imenu obči-

ne prevzemati obveznosti le v okviru sredstev in za namene,
ki do so določeni s proračunom in če so izpolnjeni vsi z
zakonom in drugimi akti predpisani pogoji za uporabo sred-
stev.

Uporabniki proračuna morajo investicijska in vzdrževal-
na dela nad vrednostjo 5,000.000 SIT oddajati s pogodbo
na podlagi javnega razpisa sicer pa ravnati skladno z zako-
nom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).

Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pristojne-
mu organu za finance v občini predložiti zaključne račune za
pretečeno leto, na zahtevo župana ali občinskega sveta pa
tudi medletna poraočila o porabi proračunskih sredstev.

6. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

lahko za posamezna področja izvrševanja proračuna poob-
lasti tajnika občine in načelnike oddelkov v občinski upravi.

7. člen
Župan je pooblaščen da:
– odloča o porabi sredstev stalne proračunske rezerve

v višini 20 % sredstev rezerv pri enkratni odobritvi,

– odloča o zmanjšanju odhodkov, če prihodki niso rea-
lizirani v planirani višini,

– odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zara-
di ohranitve njihove realne vrednosti.

8. člen
Župan lahko začasno zmanjša obseg sredstev, ki so v

posebnem delu proračuna razporejena za posamezne na-
mene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če pri-
hodki proračuna niso doseženi v predvideni višini.

O ukrepih iz prejšnjega odstavka je župan dolžan obve-
stiti občinski svet in uporabnike sredstev in predlagati ukre-
pe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.

9. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov v

proračun, izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerv
občinskega proračuna ali najame posojilo največ do 5%
sprejetega proračuna, ki pa mora biti odplačano do konca
proračunskega leta.

O koriščenju stalne proračunske rezerve in najetju po-
sojila za namene iz prejšnjega odstavka obvesti župan ob-
činski svet.

10. člen
Za realizacijo obveznosti proračuna iz naslova investi-

cij na področju gospodarske infrastrukture in družbenih
dejavnosti, bo občina najela kratkoročno posojilo do višine
določene s proračunom. Pogodbo o najetju posojila skle-
ne župan.

11. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad:
– finančnim, materialnim in računovodskim poslova-

njem uporabnikov proračuna glede na namen, obseg in
dinamiko porabe sredstev,

– financiranjem investicij, za katere se sredstva delno
ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.

Če se pri nadzoru iz prvega odstavka tega člena ugoto-
vi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so
bila dodeljena, odbor zahteva, da se ta sredstva vrnejo v
proračun in o tem obvesti občinski svet in župana.

12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-36/98
Šmarje pri Jelšah, dne 4. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

2135. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ravnanju s komunalnimi odpadki na območju
Občine Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 26. in 80. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter 18. člena
statuta občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 34/95 in
17/96) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji
dne 3. 6. 1998 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju

s komunalnimi odpadki na območju Občine
Šmarje pri Jelšah

1. člen
V odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki na območ-

ju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 87/97)
(v nadaljevanju: odlok) se spremeni 38. člen, ki glasi:

“Cena za odvoz odpadkov se uporabnikom iz območij
opredeljenih v prvem odstavku 13. člena oblikuje glede na
m3 komunalnih odpadkov ali njihovih ostankov, ki jih ustva-
rijo.

Podrobnejši način ugotavljanja količine komunalnih od-
padkov se določi s posebnim pravilnikom, ki ga na predlog
izvajalca javne službe sprejme občinski svet.”

2. člen
Spremeni se tretji odstavek 39. člena odloka tako, da

se besedilo: “ki se obračunava enako kot za uporabnike
poslovnih prostorov iz prvega odstavka 13. člena” nadome-
sti z besedilom:

“ki se obračunava na način kot ga določa 38. člen
odloka in na njegovi podlagi sprejeti pravilnik.”

3. člen
Črtata se drugi in četrti odstavek 40. člena odloka.
Dosedanji tretji odstavek odloka postane drugi odsta-

vek.

4. člen
Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-35/98
Šmarje pri Jelšah, dne 4. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

Stanko Javornik l. r.

2136. Statutarni sklep o spremembah in dopolnitvah
statuta Občine Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 4/96, 26/97, 70/97 in
10/98) v zvezi z 18. členom zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 70/97) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 30.
redni seji dne 3. 6. 1998 sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P
o spremembah in dopolnitvah statuta Občine

Šmarje pri Jelšah

1. člen
V statutu Občine Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju:

statut) se naslov prvega poglavja spremeni tako, da glasi:
“1. Območje občine”

2. člen
Za prvim členom se doda naslov drugega poglavja, ki

glasi:
“2. Splošne določbe”

3. člen
Za 6. členom se doda naslov poglavja, ki glasi:
“3. Ožji deli občine”

4. člen
Drugi, tretji, četrti in peti odstavek sedmega člena se

črtajo.

5. člen
Doda se nov 7.c člen, ki glasi:
“Krajevna skupnost Dol – Sp. Mestinje obsega naselja:
Dol pri Pristavi, Sp. Mestinje.

Krajevna skupnost Kristan vrh obsega naselja:
Kristan vrh, Hajnsko, Grliče, Laše.

Krajevna skupnost Mestinje obsega naselja:
Krtince, Lemberg pri Šmarju, Mestinje, del Pijovc, Stra-

nje, Topolovec.

Krajevna skupnost Sladka gora obsega naselja:
Beli potok pri Lembergu, Jerovska vas, Nova vas pri

Šmarju, del Pijovc,
Polžanska vas, Polžanska gorca, Pečica, Sladka gora.

Krajevna skupnost Sveti Štefan obsega naselja:
Brezje pri Lekmarju, Babna reka, Babna gora, Babna

brda, Bukovje v
Babni gori, Grobelce, Lekmarje, Sveti Štefan.

Krajevna skupnost Šmarje pri Jelšah obsega naselja:
Bobovo pri Šmarju, Belo, Brecljevo, Cerovec pri Šmar-

ju, Dvor, Dragomilo, Dol pri Šmarju, Globoko pri Šmarju,
Gaj, Jazbina, Ješovec pri Šmarju, Kamenik,

Koretno, Konuško, Korpule, Močle, Mala Pristava, Pre-
del, Preloge pri Šmarju,

Predenca, Sotensko pri Šmarju, Senovica, Šmarje pri
Jelšah, Šerovo, Vodenovo,

Vrh, Vinski vrh pri Šmarju, Zastranje, Zadrže.

Krajevna skupnost Šentvid pri Grobelnem obsega na-
selja:

Bodrišna vas, Bodrež, Gornja vas, Grobelno – del,
Lipovec, Platinovec, Rakovec,

Spodnja Ponkvica, Spodnje Selce, Šentvid pri Grobel-
nem, završe pri Grobelnem.

Krajevna skupnost Tinsko obsega naselja:
Spodnje Tinsko, Zgornje Tinsko.

Krajevna skupnost Zibika obsega naselja:
Bezgovica, Orehovec, Pustike, Vršna vas, Strtenica,

Škofija, Zibika, Zibiška vas.”

6. člen
Doda se nov 7.b člen, ki glasi:
“Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine kra-

jevno skupnost ali spremeni njeno območje. Sprememba
statuta, s katero se ukine krajevna skupnost oziroma spre-
meni območje krajevne skupnosti, lahko začne veljati šele
po izteku mandata sveta ožjega dela občin.
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Pobudo za ustanovitev krajevne skupnosti ali za spre-
membo njihovih območij lahko da zbor krajanov z najmanj
10% podporo vseh volilnih upravičencev, ki imajo stalno
prebivališče v krajevni skupnosti ali delu krajevne skupnosti
in želi ustanoviti novo krajevno skupnost ali spremeniti ob-
močje krajevne skupnosti ali z najmanj enakim številom pod-
pisov na posebnem obrazcu. Občinski svet mora takšno
pobudo obvezno obravnavati.

Pred ustanovitvijo krajevnih skupnosti ali pred spre-
membo njihovih območij mora občinski svet na referendu-
mu ugotoviti interes prebivalcev posameznih območij v obči-
ni, kjer naj bi bile ustanovljene krajevne skupnosti ali spre-
menjeno območje krajevne skupnosti. Ugotavljanje interesa
se nanaša na ime in območje krajevne skupnosti.

Podrobnejši postopek spremembe območij krajevnih
skupnosti določa odlok.

7. člen
Doda se nov 7.c člen, ki glasi:
“Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava.”

8. člen
Doda se novi 7.č člen, ki glasi:
“Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo volilni

upravičenci s stalnim prebivališčem na območju krajevne
skupnosti.

Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se uporablja
zakonodaja, ki ureja volitve članov sveta občine. Mandat
sveta krajevne skupnosti traja 4 leta”.

9. člen
Doda se nov 7.d člen, ki glasi:
“Svet krajevne skupnosti Dol-Spodnje Mestinje ima 5

članov.
Svet krajevne skupnosti Kristan vrh ima 9 članov.
Svet krajevne skupnosti Mestinje ima 9 članov.
Svet krajevne skupnosti Sladka gora ima 7 članov.
Svet krajevne skupnosti Sveti Štefan ima 7 članov.
Svet krajevne skupnosti Šentvid ima 9 članov.
Svet krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah ima 15 čla-

nov.
Svet krajevne skupnosti Tinsko ima 5 članov.
Svet krajevne skupnosti Zibika ima 9 članov.”

10. člen
Doda se nov 7.e člen, ki glasi:
“Svet krajevne skupnosti sprejme statut v katerem se

podrobneje opredelijo naloge krajevne skupnosti, način de-
la organov krajevne skupnosti in volitve organov krajevne
skupnosti.”

11. člen
Doda se nov 7.f člen, ki glasi:
“Svet krajevne skupnosti sprejme odločitve na seji z

večino glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa,
če je na seji navzočih večina članov.

Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed
sebe izvolijo člani sveta krajevne skupnosti.

Župan ima pravico biti navzoč in razpravljati na sejah
sveta krajevne skupnosti brez pravice glasovanja. “

12. člen
Spremeni se besedilo 8. člena, ki glasi:
“Svet krajevne skupnosti opravlja naloge, ki se pretež-

no nanašajo na njegove prebivalce in ki so mu prenešene v
izvajanje s tem statutom in odlokom.

Na svet krajevne skupnosti se z odlokom prenese izva-
janje posameznih nalog s področja:

– lokalnih javnih služb,
– vzdrževanja krajevnih cest in drugih javnih površin,
– upravljanje s premoženjem namenjenim za potrebe

njenega prebivalstva,
– pospeševanje kulturnih in drugih društvenih dejav-

nosti.
Katere naloge iz zgoraj naštetih področij se prenesejo

na svet krajevne skupnosti in podrobnejša določila o tem
opredeljuje poseben odlok.”

13. člen
Doda se nov 8.a člen, ki glasi:
“Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v okvi-

ru nalog določenih s tem statutom in odlokom iz prejšnjega
člena.”

14. člen
Doda se nov 8.b člen, ki glasi:
“Krajevno skupnost zastopa v pravnem prometu pred-

sednik krajevne skupnosti, v skladu s sprejetimi sklepi sveta
krajevne skupnosti.”

15. člen
Doda se nov 8.c člen, ki glasi:
“Krajevna skupnost  odgovarja za svoje obveznosti z

vsem svojim premoženjem.
Za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno odgo-

varja občina.”

16. člen
Doda se nov 8.č člen, ki glasi:
“Krajevna skupnost se financira:
– iz občinskega proračuna,
– s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb,
– s plačili za storitve,
– s samoprispevkom.
Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.
Prihodki in odhodki ožjega dela občine morajo biti

zajeti v njegovem finančnem načrtu, ki je sestavni del občin-
skega proračuna.

Krajevne skupnosti morajo sredstva, ki so jih pridobila
od občine uporabiti za namene za katere so jih pridobile.

O svojem poslovanju krajevne skupnosti letno poroča-
jo občinskemu svetu in mu predložijo program dela za pri-
hodnje leto.

Računovodstvo za krajevne skupnosti se opravlja v ok-
viru občinske uprave.”

17. člen
V naslovu poglavja “2. Naloge občine” se številka “2”

nadomesti s številko “3”.

18. člen
V 7. točki 11. člena se tretja alinea črta.

19. člen
V naslovu poglavja “3. Organi občine” se številka “3”

nadomesti s številko “4”.

20. člen
V drugem odstavku 18. člena se sedemnajsta alinea

spremeni tako, da glasi:
“- odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premože-

nja, kolikor z zakonom ni drugače določeno; občinski svet
lahko z odlokom prenese odločanje o tem na župana.”
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21. člen
39. člen se spremeni tako, da glasi:
“Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe

v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe prora-

čunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev (npr. javnih zavodov, javnih podjetij ter
skladov in drugih javnih ustanov, katerih ustanovitelj je obči-
na, društev, ki jih financira občina in ožjih delov občine).

Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti
poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porab-
nikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občin-
skimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in
ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občin-
skih proračunskih sredstev.

V okviru nalog iz prejšnjih odstavkov nadzorni odbor:
– preverja skladnost proračuna občine z zakoni, drugi-

mi predpisi s področja javnih financ, odloki, programi in
drugimi sklepi občinskega sveta;

– preverja skladnost zaključnega računa s proračunom
in odločitvami občinskega sveta;

– preverja skladnost finančnih načrtov ožjih delov obči-
ne ter uporabnikov proračunskih sredstev;

– periodično preverja pravilnost in pravočasnost izvaja-
nja nalog izvrševanja občinskega proračuna;

– redno preverja pravilnost in gospodarnost razpolaga-
nja z občinskim premoženjem.

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora.
Občinski svet ali župan lahko zahteva od nadzornega

odbora o določenem aktu, ki je v fazi sprejemanja ali pa je
že sprejet, mnenje. Občinski svet ali župan lahko tudi zahte-
vata, da nadzorni odbor opravi nadzor pri uporabniku prora-
čunskih sredstev.

Kot redni nadzor opravi nadzorni odbor pregled odloka
zaključnega računa proračuna pri čemer ugotavlja skladnost
zaključnega računa s proračunom občine.

Nadzorni odbor je dolžan podati občinskemu svetu
poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa prora-
čuna najkasneje 10 dni pred sklicem seje občinskega sveta
na katerem se obravnava odlok o zaključnem računu prora-
čuna.”

22. člen
Doda se 39.a člen, ki glasi:
“Nadzorni odbor lahko izmed svojih članov s sklepom

imenuje poročevalca in mu dodeli določeno nalogo.
V okviru dodeljene naloge iz prejšnjega člena poroče-

valec opravi pregled dokumentacije pri določenem organu
oziroma drugem subjektu iz prejšnjega člena.

O svojem delu piše poročevalec zapisnik, ki ga po
opravljenem pregledu vroči odgovorni osebi organa ali dru-
gega nadzorovanega subjekta.

Organ oziroma drug subjekt, katerega delo se nadzira
ima pravico podati pripombe na zapisnik v roku 8 dni.

Poročevalec poroča o svojih ugotovitvah iz zapisnika
na seji nadzornega odbora, na kateri mora predstaviti tudi
pripombe na zapisnik, hkrati pa predlaga tudi predlog poro-
čila s priporočili in predlogi o nadzorovani zadevi.

Nadzorni odbor sprejme poročilo iz prejšnjega člena
na seji nadzornega odbora.

Poročilo pošlje nadzorovanemu organu oziroma osebi,
ki lahko v roku 15 dni vloži nanj pritožbo, glede kršitve
postopka nadzora, nepopolne ugotovitve dejanskega stanja
in nepravilne uporabe materialnega prava.

O pritožbi odloča nadzorni svet, ki lahko zavrne pritož-
bo kot neutemeljeno ali spremeni prvotno poročilo. O pritož-
benem postopku sestavi nadzorni odbor poročilo v katerem
navede razloge o svoji odločitvi glede pritožbe.

Po preteku pritožbenega roka oziroma po obravnavi
pritožbe pošlje nadzorni odbor poročila skupaj s poročilom
o pritožbi v obravnavo občinskemu svetu in nadzorovanemu
organu oziroma subjektu, ki je dolžan poročilo obravnavati
ter upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora v
skladu s svojimi pristojnostmi.

Na seji občinskega sveta, na kateri se obravnava poro-
čilo iz prejšnjega člena mora biti navzoč predsednik nadzor-
nega odbora ali po njegovem pooblastilu član nadzornega
odbora, ki je bil v zadevi poročevalec.”

23. člen
Doda se 39.b člen, ki glasi:
“Občinski organi in drugi subjekti, ki so v skladu s tem

statutom podvrženi nadzoru nadzornega odbora se dolžni
takoj po prejemu pisnega sklepa nadzornega odbora pred-
ložiti nadzornemu odboru vso zahtevano dokumentacijo.

Subjekti iz prejšnjega odstavka so dolžni spoštovati
mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora in v
skladu s svojimi pristojnostmi storiti vse za zagotovitev, spo-
štovanja ugotovitev nadzornega odbora.

Če subjekti iz prvega odstavka tega člena na spoštujejo
priporočil iz prejšnjega člena lahko nadzorni odbor predlaga
občinskemu svetu, da zoper odgovorne osebe sproži posto-
pek razrešitve, disciplinske postopke za odgovorne delav-
ce, zahteva postopek pristojne inšpekcije, računskega so-
dišča ali drugega pristojnega organa.”

24. člen
Doda se 39.c člen, ki glasi:
“Član nadzornega odbora ne sme izvajati nadzora kot

poročevalec in ne sme glasovati na seji nadzornega odbora:
– če je v sorodstvenem razmerju z odgovornimi oseba-

mi organa ali subjekta pri katerem se opravlja nadzor,
– če je v kakršnem koli obligacijskem odnosu z odgo-

vorno osebo organa ali subjekta pri katerem se opravlja
nadzor,

– če je v delovnem razmerju pri subjektu pri katerem se
opravlja nadzor.”

25. člen
Doda se 39. č člen, ki glasi:
“Delo nadzornega odbora je javno.
Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati oseb-

ne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so
tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z aktom
občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih
sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto
posameznikov.

Nadzorni odbor sme o svojem delu obvestiti javnost po
dokončnosti poročila.

Poročilo nadzornega odbora je dokončno, ko ga po
obravnavi pritožbe vroči obravnavani osebi in občinskemu
svetu ali če ni bilo pritožbe pa, ko preteče petnajstdnevni
pritožbeni rok in z dnem vročitve občinskemu svetu.

Kot dan vročitve občinskemu svetu se šteje dan, ko je
bilo poročilo vročeno predsedniku občinskega sveta ali se-
kretarju občinskega sveta ali osebi, ki je zadolžena za pripra-
vo gradiva za občinski svet.

26. člen
Tretji odstavek 40. člena se spremeni tako, da glasi:
“Člani nadzornega odbora so imenovani na podlagi

liste kandidatov z večino glasov navzočih članov občinskega
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sveta. Listo kandidatov določi predsednik občinskega sveta
na podlagi predlogov najmanj četrtine članov občinskega
sveta, krajevnih skupnosti, zainteresiranih organizacij v Ob-
čini. V listi mora biti opredeljen tudi predlog za predsednika
nadzornega odbora.”

Spremeni se četrti odstavek, ki glasi:
“Prvo sejo skliče predsednik občinskega sveta.”
Doda se peti odstavek, ki glasi:
“Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-

skega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov obči-
ne, tajnik občine, delavci občinske uprave, člani poslovod-
stev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.”

V 40. členu se dodata šesti in sedmi odstavek, ki
glasita:

“Kandidati za člane nadzornega odbora morajo imeti
ustrezno strokovno izobrazbo s finančno-računovodskega
področja ali ustrezne večletne izkušnje s tega področja.

Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge ne-
poklicno.”

27. člen
Doda se 40.a člen, ki glasi:
“Predsednik nadzornega odbora predstavlja nadzorni

odbor in zastopa njegove ugotovitve, mnenja, priporočila in
predloge pred organi občine in pri nadzorovanih osebah,
podpisuje pisne odpravke nadzornega odbora, organizira
delo in strokovno pomoč ter pripravlja, sklicuje in vodi seje.

Predsednik lahko za opravljanje posameznih nalog ali
za nadomeščanje v času svoje odsotnosti pooblasti drugega
člana nadzornega odbora.”

28. člen
Doda se 40.b člen, ki glasi:
“Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzor-

nega odbora zagotavlja župan in občinska uprava. Posa-
mezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi iz-
vedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje ob-
činski svet, pogodbo o delu pa na podlagi sklepa o imeno-
vanju podpiše župan.

Strokovna pomoč župana obsega predvsem tekoče
obveščanje nadzornega odbora:

– o premoženjskopravnem in finančnem poslovanju ob-
čine,

– o aktih in sklepih občinskega sveta in župana,
– o sklepanju pogodb.
Administrativna pomoč občinske uprave obsega pred-

vsem:
– skrb za pripravo gradiva,
– prepisovanje zapisnikov in pisnih odpravkov sklepov,

poročil in drugih aktov nadzornega odbora,
– nudenje vseh zakonskih podlag, ki jih nadzorni od-

bor potrebuje pri svojem delu.”

29. člen
Doda se 40.c člen, ki glasi:
“Podrobnejšo organizacijo dela določi nadzorni odbor

v svojem poslovniku.”

30. člen
Doda se 40.č člen, ki glasi:
“Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotovijo v

občinskem proračunu v sredstvih za dela občinskih organov
in občinske uprave.”

31. člen
Doda se 40.d člen, ki glasi:
“Glede predčasne razrešitve člana nadzornega odbora

se primerno uporabljajo razlogi iz določb tega statuta, ki
določajo prenehanje mandata članu občinskega sveta.

Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega
odbora. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem
razrešitve.

V vsakem primeru pa mandat članom nadzornega od-
bora preneha z dnem poteka mandatne dobe občinskega
sveta.”

32. člen
Črta se naslov z besedilom “6. Organi krajevnih skup-

nosti” ter 41. in 42. člen.

33. člen
Pred naslovom poglavja “Občinska uprava” se doda

številka “5”.

34. člen
V 53. členu se črta tretji odstavek.

35. člen
Spremeni se 54. člen, tako da glasi:
“Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske

uprave pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in
razrešuje župan.

Tajnik lahko za posamezne naloge pooblasti vodje od-
delkov in služb.”

36. člen
Doda se 63.a člen, ki glasi:
“Občina Šmarje pri Jelšah lahko z drugimi občinami

ustanovi eden ali več organov skupne občinske uprave.
Organ skupne občinske uprave je ustanovljen, ko splo-

šni akt o njegovi ustanovitvi, na skupen predlog županov
občin, sprejmejo občinski sveti.”

37. člen
V naslovu poglavja “5. Občinske javne službe” se šte-

vilka “5” nadomesti s številko “6”.

38. člen
V naslovu poglavja “6. Premoženje in financiranje

občine” se številka “6” nadomesti s številko “7”.

39. člen
V naslovu poglavja “7. Splošni in posamični akti občine”

se številka “7” nadomesti s številko “8”.

40. člen
V 88. členu se doda nov četrti odstavek, ki glasi:
“Določilo prejšnjega odstavka ne velja za proračun,

zaključni račun proračuna in druge odloke za katere je v
zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprejme občinski
svet na predlog župana.”

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

41. člen
V naslovu poglavja “8. Varstvo občine v razmerju do

države in širših lokalnih skupnosti” se številka “8” nadomesti
s številko “9”.

42. člen
V naslovu poglavja “9. Povezovanje občine v pokraji-

no in drugo sodelovanje” se številka “9” nadomesti s
številko “10”.
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43. člen
V naslovu poglavja “10. Spremembe in dopolnitve stat-

uta” se številka “10” nadomesti s številko “11”.

44. člen
Pred poglavjem “Prehodne in končne določbe” se do-

da številka 11.

45. člen
Čtra se 109. člen statuta.

46. člen
Ostale določbe statuta ostanejo nespremenjene.

47. člen
Ta statutarni sklep začne veljati petnajsti dan po objavi

v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-38/98
Šmarje pri Jelšah, dne 4. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

2137. Sklep o določitvi višin taks za odvoz in
odlaganje odpadkov iz tipiziranih zabojnikov

Na podlagi 18. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 34/95 in 17/96) ter 39. in 40. člena
odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Obči-
ne Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 87/97) je Občinski
svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 3. 6. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi višin taks za odvoz in odlaganje

odpadkov iz tipiziranih zabojnikov

1. člen
Višina takse za uporabnike komunalnih storitev odvoza

in odlaganja odpadkov iz območij, ki jih določa drugi odsta-
vek 13. člena odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na
območju Občine Šmarje pri Jelšah znaša, za obdobje enega
meseca 700 SIT na objekt.

2. člen
Višina takse, ki se na podlagi prvega odstavka 40.

člena odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju
Občine Šmarje pri Jelšah določi uporabnikom komunalnih
storitev odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov za objek-
te v občasni rabi, znaša, za obdobje enega meseca, 300 SIT
na objekt.

3. člen
Uporabniki, ki imajo organiziran redni odvoz odpadkov

za objekt naveden v tem sklepu, za ta objekt ne plačujejo
zgoraj navedene takse.

4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

določitvi višin taks za odvoz in odlaganje odpadkov iz tipizira-
nih zabojnikov (Uradni list RS, št. 85/97).

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-39/98
Šmarje pri Jelšah, dne 3. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

2138.  Sklep o določitvi zneska rezervacije v otroških
vrtcih

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 18. člena stauta Občine Šmarje pri Jel-
šah, je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne
3. 6. 1998 sprejel

 S K L E P
 o določitvi zneska rezervacije v otroških vrtcih

 1. člen
Mesečni znesek rezervacije znaša 3.000 SIT.

 2. člen
Rezervacijo lahko starši uveljavljajo od 1. julija do

31. avgusta za daljšo neprekinjeno odsotnost otroka naj-
manj 1 mesec. Rezervacijo so starši dolžni pisno napovedati
v upravi vrtca najpozneje 1 teden pred prvim dnem odsotno-
sti otroka iz vrtca.

 3. člen
Rezervacijo lahko uveljavljajo starši s stalnim prebivališ-

čem v Občini Šmarje pri Jelšah, ki imajo otroka v Otroškem
vrtcu Šmarje pri Jelšah ali v drugih vrtcih po Sloveniji. Lahko
jo uveljavljajo tudi starši otrok iz drugih občin, če občina,
kjer imajo starši stalno prebivališče pisno soglaša, da bo
pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.

 4. člen
Rezervacija za vpis novincev v Otroški vrtec Šmarje pri

Jelšah znaša 3.000 SIT za vsak mesec rezervacije. Če
starši otroka dejansko vključijo v vzgojo in varstvo otrok v
Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, se plačani zneski rezervaci-
je poračunajo pri plačilu prispevka k vzgoji in varstvu otrok v
meseu septembru.

 5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202- 37/98
Šmarje pri Jelšah, dne 4. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.
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TRŽIČ

2139. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 1998

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Tržič na
28. redni seji dne 3. junija 1998 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Tržič za leto 1998

1. člen
S proračunom Občine Tržič za leto 1998 (v nadaljeva-

nju: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne
porabe v Občini Tržič.

2. člen
Proračun Občine Tržič za leto 1998 znaša: SIT
– celotni prihodki 1.066,891.147
– razporejeni prihodki 1.055,503.448
– nerazporejeni prihodki 11,387.699
– tekoča proračunska rezerva 6,045.781
– sredstva rezerv 5,318.798
– presežek prihodkov nad odhodki 23.120

3. člen
V proračunu se izkazujejo prihodki, ki pripadajo obči-

ni, in odhodki za posamezne namene financiranja javne
porabe.

4. člen
Proračun obsega skupen znesek predvidenih prihod-

kov in skupen znesek predvidenih odhodkov.
Prihodki so izkazani po njihovih vrstah in virih, odhodki

pa v skupnih zneskih in po posameznih namenih.

5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma ena-

komerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov
in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če med občino in
uporabnikom ni drugače določeno.

6. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v imenu obči-

ne le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.

7. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena

v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila
dana, in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov
ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaga-
nju z njimi.

8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

določi pristojne organe in strokovne službe, ki so nosilci
porabe sredstev na posameznih proračunskih postavkah.

Župan v okviru obstoječih virov prihodkov med letom
usklajuje proračun v skladu z dovoljeno višino javne porabe,
ki jo določa Vlada Republike Slovenije.

O uskladitvi javne porabe poroča župan občinskemu
svetu.

V primeru nenamenskega izvajanja odloka o občin-
skem proračunu občinski svet županu ne prizna gibljivega
dela osebnega dohodka.

9. člen
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini,

lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno
zmanjša zneske sredstev, ki so v proračunu razporejeni za
posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sred-
stev.

V tem primeru mora župan obvestiti svet občine in
predlagati ustrezne ukrepe oziroma spremembe proračuna.

10. člen
Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih

sredstev začasno spreminja namen in višino sredstev, ki so
v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni
bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila razpore-
jena sredstva.

Spremembo namena delitev sredstev mora župan dati
na prvo sejo sveta v potrditev.

11. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi

tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih na-
menov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo
mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti za-
dostnih sredstev.

O uporabi tekoče proračunske rezerve odloča župan
do zneska 500.000 tolarjev.

12. člen
V rezerve občine se najkasneje do 31. 12. 1998 izloči

0,5% skupno doseženih letnih prihodkov. Rezerve se upo-
rabljajo:

1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer
(poplave, suša, požar, potres, ekološke nesreče, epidemi-
je, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci),

2. za zagotovitev sredstev proračunu, kadar proračun-
ski prihodki pritekajo neenakomerno,

3. za kritje proračunskega primanjkljaja-
O uporabi sredstev rezerv odloča občinski svet.

13. člen
Občinski svet pooblašča župana, da odloča o uporabi

sredstev rezerv za namene iz 1. točke prvega odstavka 12.
člena do višine 500.000 tolarjev, vendar samo enkrat za isti
namen.

14. člen
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziro-

ma od župana pooblaščena oseba.

15. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja

sta sestavna dela odloka.

16. člen
Program postavk proračuna: Sofinanciranje programov

naravne in kulturne dediščine ter Obnova kulturnih objektov
se obravnava in sprejme na seji občinskega sveta. Skladno
s programom je treba pripraviti zaporedje del ter konserva-
torski program.

Program ter finančni in terminski plan sofinanciranja
obnove kulturne dediščine sprejme občinski svet.

Sredstva za razpis se porabijo za financiranje odobre-
nega programa iz leta 1997. Sredstva za razpis v letu 1998
se zagotovijo v rebalansu proračuna Občine Tržič za leto
1998.

V primeru nenamenske porabe proračunskih sredstev
ter neizvajanja odloka o proračunu Občine Tržič Občinski
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– Popravek pravilnika o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije

Popravek

V pravilniku o podrobnejši vsebini projektne dokumen-
tacije, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 35-1518/98 z
dne 8. 5. 1998, se v 1. točki 32. člena besedilo “(četrti
odstavek 26. člena) ter navodilo za njegovo normalno (teko-
če) vzdrževanje (peti odstavek 26. člena)” nadomesti s pra-
vilnim besedilom “ter navodila za njegovo normalno oziroma
tekoče vzdrževanje”.

Št. 351-00-32/97
Ljubljana, dne 28. maja 1998.

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

za okolje in prostor

svet občine Tržič lahko na predlog Nadzornega odbora ob-
čine Tržič predlaga kaznovanje odgovorne osebe uporabni-
ka proračunskih sredstev. Za ugotovljeni prekršek se odgo-
vorna oseba uporabnika proračunskih sredstev kaznuje v
znesku največ do 60.000 SIT.

Program investicij v krajevnih skupnostih ter finančni
načrt s terminskim planom sprejme Občinski svet občine
Tržič.

Nadzor porabe sredstev za razširjeno reprodukcijo v
Komunalnem podjetju Tržič opravlja tudi Nadzorni odbor
občine Tržič, prav tako pa tudi nadzor nad poslovanjem
ostalih proračunskih porabnikov.

17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1998 dalje.

Št. 401-06/97-06
Tržič, dne 3. junija 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l.r.

atmosferah

Popravek

V odredbi o tehničnih zahtevah za naprave, ki se upo-
rabljajo v potencialno eksplozivnih atmosferah, objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 46-1994/98 z dne 19. 6. 1998, se:

v drugem odstavku 1. člena točke 2., 3., 4., 5. prešte-
vilčijo in glasijo 1., 2., 3., 4;

v drugem odstavku 2. člena se točki 2., 3. preštevilčita
in glasita 1., 2;

maj 1998

Popravek

V poročilu o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na
drobno na območju Slovenije za maj 1998, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 43-1882/98 z dne 5. 6. 1998.

Cene življenjskih potrebščin so se maja 1998 v pri-
merjavi z aprilom 1998 povišale za 0,9% cene na drobno
pa za 0,5%.

Tomaž Banovec l. r.
Direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije

v prvem odstavku 5. člena se točke 7., 8., 9. preštevil-
čijo in glasijo 1., 2., 3;

v drugem odstavku 10. člena se točki 2., 3. preštevilči-
ta in glasita 1., 2.

Uredništvo

DRŽAVNI ZBOR
2110. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o

ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo že-
lezniške proge na smeri Puconci-Hodoš-državna
meja in dograditvijo drugega tira železniške pro-
ge Koper-Divača (ZGPHKD-A) 3417

2111. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
davčni službi (ZDS-C) 3418

2112. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
prevozih v cestnem prometu (ZPCP-B) 3419

2113. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obvez-
nosti slovenskih železnic, d.d., iz naslova poso-
jil, najetih za financiranje gradnje železniške pro-
ge na smeri Puconci–Hodoš–državna meja
(ZPSZPH) 3420

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2114. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije 3421

VSEBINA

2115. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode
Republike Slovenije 3421

2116. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode
Republike Slovenije 3422

2117. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode
Republike Slovenije 3422

VLADA
2118. Uredba o določitvi cene belega kristalnega slad-

korja 3422
2119. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na od-

seku Kozina-Klanec 3422
2120. Uredba o določitvi letnih povračil za uporabo cest,

ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motor-
na vozila in priklopna vozila 3436

2121. Uredba o spremembi uredbe o cestnini za upo-
rabo določenih cest 3440

2122. Uredba o določitvi delovnih mest, na katerih se
šteje zavarovalna doba s povečanjem 3440

Stran Stran
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2123. Uredba o načinu opravljanja rednega vzdrževa-
nja in organiziranja obnavljanja državnih cest 3441

2124. Uredba o načinu prodaje premoženja v lasti Slo-
venske razvojne družbe pooblaščenim investicij-
skim družbam 3443

2125. Uredba o postopku zapiranja evidenčnih računov
imetnikov lastniških certifikatov in uporabi lastniš-
kih certifikatov 3444

2126. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cestnin-
skih cest in višine cestnine 3445

OBČINE

ŠENTJERNEJ

2127. Odlok o obvezni deratizaciji na območju Občine
Šentjernej 3446

2128. Odlok o gozdnih cestah 3447

2129. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o pro-
storskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lo-
kalna središča Občine Novo mesto – za naselje
Šentjernej 3448

ŠENTJUR PRI CELJU

2130. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na po-
dročju ravnanja s komunalnimi odpadki 3449

2131. Pravilnik o merilih za določitev oprostitve in olaj-
šave pri plačilu socialnovarstvene storitve “Pomoč
družini na domu” 3450

ŠKOFLJICA
2132. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraže-

valnega zavoda Osnovna šola Škofljica v javni
vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola in vr-
tec Škofljica 3451

2133. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča na ob-
močju Občine Škofljica 3455

ŠMARJE PRI JELŠAH
2134. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za

leto 1998 3455
2135. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o rav-

nanju s komunalnimi odpadki na območju Obči-
ne Šmarje pri Jelšah 3456

2136. Statutarni sklep o spremembah in dopolnitvah sta-
tuta Občine Šmarje pri Jelšah 3457

2137. Sklep o določitvi višin taks za odvoz in odlaganje
odpadkov iz tipiziranih zabojnikov 3461

2138.  Sklep o določitvi zneska rezervacije v otroških vrt-
cih 3461

TRŽIČ
2139. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 1998 3462
– Popravek odredbe o tehničnih zahtevah za na-

prave, ki se uporabljajo v potencialno eksploziv-
nih atmosferah 3463

– Popravek pravilnika o podrobnejši vsebini projekt-
ne dokumentacije 3463

– Popravek poročila o rasti cen življenjskih potrebš-
čin in cen na drobno na območju Slovenije za
maj 1998 3463


	䐀刀紁䄀嘀一䤀 娀䈀伀刀
	㈀　⸀ 娀愀欀漀渀 漀 猀瀀爀攀洀攀洀戀愀栀 椀渀 搀漀瀀漀氀渀椀琀瘀愀栀 稀愀欀漀渀愀 漀 甀爀攀搀椀琀瘀椀 搀漀氀漀ഁ攀渀椀栀 瘀瀀爀愀愁愀渀樀 瘀 稀瘀攀稀椀 稀 最爀愀搀椀琀瘀椀樀漀 縁攀氀攀稀渀椀愁欀攀 瀀爀漀最攀 渀愀 猀洀攀爀椀 倀甀挀
	㈀⸀ 娀愀欀漀渀 漀 猀瀀爀攀洀攀洀戀愀栀 椀渀 搀漀瀀漀氀渀椀琀瘀愀栀 稀愀欀漀渀愀 漀 搀愀瘀ഁ渀椀 猀氀甀縁戀椀 ⠀娀䐀匀ⴀ䌀⤀
	2112. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-B)
	㈀㌀⸀ 娀愀欀漀渀 漀 瀀漀爀漀愁琀瘀甀 刀攀瀀甀戀氀椀欀攀 匀氀漀瘀攀渀椀樀攀 稀愀 漀戀瘀攀稀渀漀猀琀椀 猀氀漀瘀攀渀猀欀椀栀 縁攀氀攀稀渀椀挀Ⰰ 搀⸀搀⸀Ⰰ 椀稀 渀愀猀氀漀瘀愀 瀀漀猀漀樀椀氀Ⰰ 渀愀樀攀琀椀栀 稀愀 昀椀渀愀渀挀椀爀愀渀樀攀

	PREDSEDNIK REPUBLIKE
	2114. Ukaz o podelitvi odlikovanja èastni znak svobode Republike Slovenije
	2115. Ukaz o podelitvi odlikovanja èastni znak svobode Republike Slovenije
	2116. Ukaz o podelitvi odlikovanja èastni znak svobode Republike Slovenije
	2117. Ukaz o podelitvi odlikovanja èastni znak svobode Republike Slovenije

	VLADA
	2118. Uredba o doloèitvi cene belega kristalnega sladkorja
	2119. Uredba o lokacijskem naèrtu za avtocesto na odseku Kozina-Klanec
	2120. Uredba o doloèitvi letnih povraèil za uporabo cest, ki jih plaèujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopn
	2121. Uredba o spremembi uredbe o cestnini za uporabo doloèenih cest
	2122. Uredba o doloèitvi delovnih mest, na katerih se šteje zavarovalna doba s poveèanjem
	㈀㈀㌀⸀ 唀爀攀搀戀愀 漀 渀愀ഁ椀渀甀 漀瀀爀愀瘀氀樀愀渀樀愀 爀攀搀渀攀最愀 瘀稀搀爀縁攀瘀愀渀樀愀 椀渀 漀爀最愀渀椀稀椀爀愀渀樀愀 漀戀渀愀瘀氀樀愀渀樀愀 搀爀縁愀瘀渀椀栀 挀攀猀琀
	㈀㈀㐀⸀ 唀爀攀搀戀愀 漀 渀愀ഁ椀渀甀 瀀爀漀搀愀樀攀 瀀爀攀洀漀縁攀渀樀愀 瘀 氀愀猀琀椀 匀氀漀瘀攀渀猀欀攀 爀愀稀瘀漀樀渀攀 搀爀甀縁戀攀 瀀漀漀戀氀愀愁ഁ攀渀椀洀 椀渀瘀攀猀琀椀挀椀樀猀欀椀洀 搀爀甀縁戀愀洀 
	2125. Uredba o postopku zapiranja evidenènih raèunov imetnikov lastniških certifikatov in uporabi lastniških certifikatov
	2126. Sklep o spremembi sklepa o doloèitvi cestninskih cest in višine cestnine

	OBÈINE
	态䔀一吀䨀䔀刀一䔀䨀
	2127. Odlok o obvezni deratizaciji na obmoèju Obèine Šentjernej
	2128. Odlok o gozdnih cestah
	2129. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središèa Obèine Novo mest

	态䔀一吀䨀唀刀 倀刀䤀 䌀䔀䰀䨀唀
	2130. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na podroèju ravnanja s komunalnimi odpadki
	㈀㌀⸀ 倀爀愀瘀椀氀渀椀欀 漀 洀攀爀椀氀椀栀 稀愀 搀漀氀漀ഁ椀琀攀瘀 漀瀀爀漀猀琀椀琀瘀攀 椀渀 漀氀愀樀愁愀瘀攀 瀀爀椀 瀀氀愀ഁ椀氀甀 猀漀挀椀愀氀渀漀瘀愀爀猀琀瘀攀渀攀 猀琀漀爀椀琀瘀攀 ∀倀漀洀漀ഁ 搀爀甀縁椀渀椀 渀愀 搀漀洀甀∀

	态䬀伀䘀䰀䨀䤀䌀䄀
	㈀㌀㈀⸀ 伀搀氀漀欀 漀 瀀爀攀漀戀氀椀欀漀瘀愀渀樀甀 樀愀瘀渀攀最愀 瘀稀最漀樀渀漀ⴀ椀稀漀戀爀愀縁攀瘀愀氀渀攀最愀 稀愀瘀漀搀愀 伀猀渀漀瘀渀愀 愁漀氀愀 态欀漀昀氀樀椀挀愀 瘀 樀愀瘀渀椀 瘀稀最漀樀渀漀ⴀ椀稀漀戀爀愀縁攀瘀愀氀渀椀 稀愀瘀漀搀 
	2133. Sklep o doloèitvi vrednosti toèke za izraèun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišèa na obmoèju Obèine Škofljica

	态䴀䄀刀䨀䔀 倀刀䤀 䨀䔀䰀态䄀䠀
	2134. Odlok o proraèunu Obèine Šmarje pri Jelšah za leto 1998
	2135. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na obmoèju Obèine Šmarje pri Jelšah
	2136. Statutarni sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Obèine Šmarje pri Jelšah
	2137. Sklep o doloèitvi višin taks za odvoz in odlaganje odpadkov iz tipiziranih zabojnikov
	2138. Sklep o doloèitvi zneska rezervacije v otroških vrtcih

	吀刀紁䤀ఁ
	㈀㌀㤀⸀ 伀搀氀漀欀 漀 瀀爀漀爀愀ഁ甀渀甀 伀戀ഁ椀渀攀 吀爀縁椀ഁ 稀愀 氀攀琀漀 㤀㤀㠀


	- Popravek odredbe o tehniènih zahtevah za naprave, ki se uporabljajo v potencialno eksplozivnih atmosferah
	- Popravek pravilnika o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije
	ⴀ 倀漀瀀爀愀瘀攀欀 瀀漀爀漀ഁ椀氀愀 漀 爀愀猀琀椀 挀攀渀 縁椀瘀氀樀攀渀樀猀欀椀栀 瀀漀琀爀攀戀愁ഁ椀渀 椀渀 挀攀渀 渀愀 搀爀漀戀渀漀 渀愀 漀戀洀漀ഁ樀甀 匀氀漀瘀攀渀椀樀攀 稀愀 洀愀樀 㤀㤀㠀

