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DRŽAVNI ZBOR

3456. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o
članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem
denarnem skladu (ZCMDS-A)

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 spremembi in dopolnitvi

zakona o članstvu Republike Slovenije
v Mednarodnem denarnem skladu (ZCMDS-A)

Razglašam zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o
članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem
skladu (ZCMDS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 30. septembra 1998.

Št. 001-22-92/98
Ljubljana, dne 8. oktobra 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA

O ČLANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE
V MEDNARODNEM DENARNEM SKLADU

(ZCMDS-A)

1. člen
V zakonu o članstvu Republike Slovenije v Mednarod-

nem denarnem skladu (Uradni list RS, št. 2/93) se 7. člen
spremeni tako, da se glasi:

“Sredstva za vplačilo kvote zagotovi Banka Slovenije,
sredstva za vplačilo vseh drugih obveznosti do Sklada iz
naslova dodeljenih posebnih pravic črpanja pa se zagotovijo
v proračunu Republike Slovenije.“

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 412-01/93-8/3
Ljubljana, dne 30. septembra 1998.

Predsednik
Državnega zbora

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

MINISTRSTVA

3457. Odredba o stroških postopka v zvezi z izdajo
dovoljenja za promet z zdravilom

Na podlagi 50. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 9/96) minister za zdravstvo izdaja

O D R E D B O
o stroških postopka v zvezi z izdajo dovoljenja

za promet z zdravilom

I
Pravna ali fizična oseba, ki zaprosi za razvrstitev posa-

meznega izdelka med zdravila ali medicinske pripomočke,
posameznega zdravila ali medicinskega pripomočka v sku-
pine in pregled dokumentacije plača stroške razvrščanja in
pregleda dokumentacije, in sicer za:

SIT
– razvrstitev izdelka med zdravila
ali v skupine A, B, C ali D 15.000
– razvrstitev medicinskega pripomočka
v posamezno skupino 10.000
– pregled navodila za uporabo zdravil 20.000
– izdaja odločbe o prenehanju
veljavnosti dovoljenja za promet zdravila/
medicinskega pripomočka 10.000

II
Izdelovalec zdravil, podružnica tujega izdelovalca zdra-

vil ali pravna oseba, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in ima
sklenjeno pogodbo o zastopanju s tujim izdelovalcem zdra-
vil, ki je prejela dovoljenje za promet z zdravili ali medicinski-
mi pripomočki brez določene kode EAN-13, plača stroške
dodeljevanja in izdajanja identifikacijskih številk sistema EAN
za vsako registracijsko številko, in sicer:
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SIT
– za zdravilo skupin A ali B 1.900
– za zdravilo skupin C ali D –

medicinski pripomoček 950

III
Stroške postopka iz točke I. in II. te odredbe se vplača

v dobro proračuna Republike Slovenije, na žiro račun št.
50100-840-061-6212.

Dokazilo o vplačilu iz prejšnjega odstavka je treba
predložiti Uradu Republike Slovenije za zdravila ob predlo-
žitvi vloge.

IV
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 512/98-574
Ljubljana, dne 2. oktobra 1998.

Minister
za zdravstvo

dr. Marjan Jereb l. r.

3458. Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in
strokovnem izpopolnjevanju za delavce v javni
gozdarski službi

Na podlagi 52. člena zakona o gozdovih (Uradni list
RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US) in 99. člena zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o pripravništvu, strokovnih izpitih in strokovnem

izpopolnjevanju za delavce v javni gozdarski
službi

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik natančneje ureja pripravništvo, strokovne

izpite in strokovno izpopolnjevanje za delavce v javni gozdar-
ski službi, ki imajo srednjo, višjo ali visoko strokovno izo-
brazbo gozdarske ali druge naravoslovne oziroma tehnične
smeri (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).

2. člen
Strokovni delavci imajo pravico in dolžnost, da se stal-

no strokovno izpopolnjujejo in razvijajo svoje strokovne spo-
sobnosti za delo, ki ga opravljajo v javni gozdarski službi.

3. člen
Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu:

ZGS), Gozdarski inštitut Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
GIS) in koncesionarji, ki opravljajo javno gozdarsko službo,
so organizacije javne gozdarske službe, ki morajo skrbeti za
usposabljanje pripravnikov, stalno in organizirano strokovno
izpopolnjevanje strokovnih delavcev ter za zagotavljanje ma-
terialnih, kadrovskih in drugih pogojev za izvajanje priprav-
ništva in pripravo ter izvajanje programov strokovnega izpo-
polnjevanja.

4. člen
Strokovni delavci si pridobijo pravico do samostojno-

sti pri delu, ko po opravljenem pripravništvu opravijo stro-
kovni izpit.

Strokovnemu delavcu se med pripravništvom in po
opravljenem pripravništvu, dokler nima opravljenega stro-
kovnega izpita, lahko zaupajo posamezna opravila, za katera
se usposablja, vendar ga mora pri tem neposredno strokov-
no nadzirati za to pooblaščeni strokovnjak, ki odgovarja za
morebitne strokovne napake pripravnika.

Pripravnik se ne sme zaposliti na delovno mesto, za
katero se zahteva usposobljenost za samostojno delo.

5. člen
Ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, nadzira, kako or-

ganizacije javne gozdarske službe skrbijo za pravilno izvaja-
nje pripravništva po tem pravilniku.

II. OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA IN MENTORSTVO

6. člen
Namen pripravništva je, da pripravnik s praktičnim de-

lom in z učenjem pod nadzorstvom in vodstvom mentorja
organizacije javne gozdarske službe ali drugega pooblašče-
nega delavca spozna delo v javni gozdarski službi, delovanje
gozdarstva nasploh ter da se pripravi za strokovni izpit in za
poznejše samostojno delo.

Organizacija javne gozdarske službe, v kateri je pri-
pravnik zaposlen, predpiše v svojih splošnih aktih ustrezne
ukrepe za primere, če pripravnik med pripravništvom po
svoji krivdi ne dela poln delovni čas, krši delovno obveznost,
se ne ravna po programu pripravništva ali ne opravi strokov-
nega izpita v zakonito določenem roku.

7. člen
Pred začetkom opravljanja pripravništva je treba pri-

pravnike seznaniti z določbami tega pravilnika, s programom
pripravništva in programom strokovnega izpita.

Za dosego namena iz prejšnjega člena se pripravništvo
opravlja pod neposrednim vodstvom in nadzorstvom men-
torja, ki ga določi organizacija javne gozdarske službe, v
kateri je pripravnik zaposlen. Ta lahko določi strokovne de-
lavce, ki bodo skrbeli za pripravnikov strokovni pouk in ga
nadzorovali. Mentor mora imeti najmanj takšno stopnjo stro-
kovne izobrazbe, kot jo ima pripravnik, izpolnjevati pogoje
za samostojno delo in imeti vsaj pet let strokovne prakse na
področju dela, za katerega se pripravnik pripravlja.

8. člen
Mentor iz prejšnjega člena ima zlasti naslednje naloge:
– skrbi, da se dosledno izvaja pripravništvo po predpi-

sanem programu;
– uvaja s pomočjo drugih strokovnih delavcev priprav-

nika v delo ter mu z navodili, nasveti in s praktičnim delom
pomaga pri usposabljanju za samostojno delo;

– skrbi, da pripravnik sodeluje na strokovnih posvetih;
– obravnava skupaj s pripravniki posamezna praktična

strokovna vprašanja;
– dodeljuje delo oziroma posamezna opravila priprav-

niku, ki jih mora pripravnik praktično obvladati po končanem
pripravništvu;

– nadzira sam in po drugih strokovnih delavcih, ali se je
pripravnik v strokovni enoti zadosti usposobil za samostojno
delo;

– skrbi, da se pripravnik ne usmerja v ozko oziroma v
specialistično dejavnost, ampak da je širše informiran ter da
se predvsem usposablja za praktično delo v svoji stroki;
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– skrbi, da se pripravnik seznani z delom drugih stro-
kovnjakov v skupini, v kateri se usposablja;

– skrbi sam ali s pomočjo drugih delavcev, da se pri-
pravnik nauči pravilno uporabljati delovna sredstva;

– usmerja pripravnika pri izdelavi strokovne naloge za
strokovni izpit;

– oceni delo pripravnika po poteku pripravniške dobe.

9. člen
Organizacije javne gozdarske službe določijo v svojih

splošnih aktih, kako se nagrajujejo mentorji. Mentorju se
lahko priznajo do 4 ure mentorstva na teden, višina nagrade
za vsako mentorsko uro pa ne sme presegati 30% urne
vrednosti osnovne plače mentorja.

10. člen
Pripravnik vodi v času pripravništva dnevnik, v katerega

sproti vpisuje vsa dela in naloge, opravljene po programu
pripravništva, ter udeležbo na seminarjih in drugih oblikah
strokovnega usposabljanja. Na podlagi pripravnikovega
dnevnika in svojih opažanj mentor potrdi, da je pripravnik
opravil v dnevniku navedena strokovna opravila oziroma da
je sodeloval na seminarjih.

11. člen
Po končani pripravniški dobi izda organizacija javne

gozdarske službe na podlagi pripravnikovega dnevnika in
potrdila mentorja iz prejšnjega člena pripravniku potrdilo o
pripravništvu, ki ga mora pripravnik priložiti prijavi za strokov-
ni izpit.

Obrazec “Potrdilo o pripravništvu“ je kot priloga 1 ob-
javljen skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del.

III. PROGRAM PRIPRAVNIŠTVA

12. člen
Pripravništvo traja za dela in naloge, za opravljanje

katerih je potrebna:
– visokošolska izobrazba – 12 mesecev,
– višješolska izobrazba – 9 mesecev,
– srednješolska izobrazba – 6 mesecev.

13. člen
Pripravništvo za diplomirane inženirje gozdarstva v javni

gozdarski službi obsega:
a) obvezni program z naslednjih strokovnih področij:
– funkcije gozdov in usklajevanje interesov različnih

uporabnikov gozdov;
– gojenje in varstvo gozdov, vključno z izbiro drevja za

posek v različnih razmerah;
– usmerjanje razvoja divjadi in življenjskega okolja pro-

sto živečih živali;
– gozdnogospodarsko in gozdnogojitveno načrtovanje;
– gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic;
– raba gozdov;
– opravljanje del v gozdovih;
– gozdarsko svetovanje in delo z javnostjo;
– financiranje v gozdarstvu.
b) izbirni program, po katerem pripravnik pod vod-

stvom mentorja izdela strokovno nalogo, ki obsega vsaj eno
avtorsko polo, in v njej obdela problematiko z enega od
zgoraj naštetih strokovnih področij, s katero se je srečal pri
opravljanju pripravništva.

14. člen
Pripravništvo za inženirje in tehnike gozdarstva v javni

gozdarski službi obsega:

a) obvezni program, ki zajema v splošnem sicer vsa
strokovna področja iz prejšnjega člena, vendar pa so bolj
poudarjena zlasti:

– praktično delo pri gojenju in varstvu gozdov, vključno
z izbiro drevja za posek v različnih razmerah;

– nega habitatov prosto živečih živali;
– gozdnogojitveno načrtovanje in zbiranje ter evidenti-

ranje podatkov za gozdnogospodarsko načrtovanje;
– dela pri vzdrževanju gozdnih prometnic;
– tehnika in normativi gozdnogojitvenih del in del pri

pridobivanju lesa;
– metode gozdarskega svetovanja.
b) izbirni program, po katerem pripravnik pod vod-

stvom mentorja izdela strokovno nalogo, ki vključuje gozd-
nogojitveni načrt za vsaj 50 ha raznolikega gozda in njegovo
širšo utemeljitev.

15. člen
Vsi strokovni delavci – pripravniki se morajo med pri-

pravništvom seznaniti s splošnimi akti organizacije javne goz-
darske službe, v kateri opravljajo pripravništvo.

16. člen
Programe pripravništva pripravijo mentorji v sodelova-

nju z vodji ustreznih služb, potrdi pa jih pristojni organ orga-
nizacije javne gozdarske službe.

V programih pripravništva je treba upoštevati stopnjo
strokovne izobrazbe pripravnika.

17. člen
Po končani pripravniški dobi opravlja pripravnik stro-

kovni izpit.

IV. STROKOVNI IZPITI

18. člen
S strokovnim izpitom se ugotovi, ali je pripravnik spo-

soben pridobljeno znanje in izkušnje uporabljati pri samo-
stojnem opravljanju del in nalog, za katere se je usposabljal.

19. člen
Strokovni izpit obsega splošni in posebni del.
Splošni del izpita se opravlja ustno.
Program posebnega dela strokovnega izpita je prilago-

jen delom in nalogam, za katere se je pripravnik usposabljal.
Posebni del izpita se opravlja pisno in ustno.

Podrobnejšo vsebino programa izpita z navedbo litera-
ture, ki je potrebna za pripravo na izpit, pripravi ZGS in mora
biti dostopna vsem kandidatom.

20. člen
I. Splošni del strokovnega izpita za diplomirane inženir-

je gozdarstva obsega dva dela, in sicer:
a) – ustavno ureditev s poudarkom na temeljnih izho-

diščih ustavne ureditve, človekovih pravicah in temeljnih
svoboščinah, gospodarskih in socialnih razmerjih, oblikah
neposredne in posredne demokracije, organizaciji državne
oblasti in ustavnem sodstvu;

– organizacijo izvršilne oblasti s poudarkom na funkci-
jah in organizaciji vlade in uprave in o položaju zaposlenih v
državnih organih;

– organizacijo in funkcijo lokalne samouprave;
– položaj in organizacijo organov pravosodja, sodstva,

odvetništva in notariata;
– varstvo osebnih podatkov;
– temelje pisarniškega poslovanja in dolžnosti upravnih

organov do dokumentarnega gradiva;
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b) – upravni postopek.
Posebni del strokovnega izpita za diplomirane inženirje

gozdarstva obsega:
a) – pisno nalogo, v kateri kandidat obdela strokovni

problem ob uporabi predpisov o gozdovih in zakona o splo-
šnem upravnem postopku;

b) ustni del s področja:
– predpisov s področja gozdarstva vključno s progra-

mom razvoja gozdov v Sloveniji;
– ovrednotenja funkcij gozdov in prostorskega načrto-

vanja;
– prostorskih informacijskih sistemov;
– ugotavljanja stanja in spremljanja razvoja gozdov;
– določanja ciljev za gospodarjenje z gozdovi;
– določanja usmeritev in ukrepov za gospodarjenje z

gozdovi;
– gojenja in varstva gozdov;
– usmerjanja razvoja divjadi in nege habitatov prosto

živečih živali;
– načrtovanja, gradnje in vzdrževanja gozdnih prometnic;
– pridobivanja lesa in tehnologije dela;
– varstva naravne in kulturne dediščine;
– gozdarskega svetovanja;
– stikov z javnostjo;
– delovanja in organiziranosti javne gozdarske službe;
– organizacije dela in vodenja v javnem sektorju;
– zemljiške knjige in zemljiškega katastra;
– financiranja v gozdarstvu;
– strokovne naloge.
II. Splošni del strokovnega izpita za inženirje gozdarstva

in gozdarske tehnike obsega:
a) – ustavno ureditev s poudarkom na temeljnih izho-

diščih ustavne ureditve, človekovih pravicah in temeljnih
svoboščinah, gospodarskih in socialnih razmerjih, oblikah
neposredne in posredne demokracije, organizaciji državne
oblasti in ustavnem sodstvu;

– organizacijo izvršilne oblasti s poudarkom na funkci-
jah in organizaciji vlade in uprave in o položaju zaposlenih v
državnih organih;

– temelje pisarniškega poslovanja in dolžnosti upravnih
organov do dokumentarnega gradiva;

b) – upravni postopek.
Posebni del strokovnega izpita za inženirje gozdarstva

in gozdarske tehnike obsega:
a) – pisno nalogo, v kateri kandidat obdela strokovni

problem ob uporabi predpisov o gozdovih in zakona o splo-
šnem upravnem postopku;

b) ustni del s področja:
– predpisov s področja gozdarstva vključno s progra-

mom razvoja gozdov v Sloveniji;
– ugotavljanja stanja in spremljanja razvoja gozdov;
– določanja ciljev, usmeritev in ukrepov za gospodarje-

nje z gozdovi;
– zagotavljanja funkcij gozdov;
– ukrepov gojenja in varstva gozdov in normativov del;
– usmerjanja razvoja divjadi in izvajanja ukrepov nege

habitatov prosto živečih živali;
– vzdrževanja gozdnih prometnic;
– tehnik pridobivanja lesa in normativov del;
– operativnega varstva naravne in kulturne dediščine;
– metod gozdarskega svetovanja;
– delovanja in organiziranosti javne gozdarske službe;
– zemljiške knjige in zemljiškega katastra;
– financiranja v gozdarstvu;
– strokovne naloge.

21. člen
Pripravniki opravljajo strokovni izpit pred izpitno ko-

misijo.

Izpitno komisijo za posamezen strokovni izpit, ki ima
predsednika, dva člana in zapisnikarja, izbere direktor ZGS
iz seznama predsednikov, članov in zapisnikarjev izpitnih
komisij.

Seznam predsednikov, članov in zapisnikarjev izpit-
nih komisij določi z odločbo direktor ZGS izmed zaposle-
nih na ZGS ter na predlog direktorja GIS tudi izmed zapo-
slenih na GIS.

22. člen
Izpraševalci za splošni del izpita so diplomirani pravniki

s strokovnim, pravosodnim ali pravniškim državnim izpitom
oziroma diplomirani pravniki, ki imajo vsaj 5 let strokovne
prakse.

Izpraševalci za posebni del strokovnega izpita so diplo-
mirani inženirji gozdarstva, ki imajo:

– opravljeno specializacijo ali magisterij s področja goz-
darstva ter 5 let strokovne prakse ali

– 10 let strokovne prakse.

23. člen
Predsedniku in članom izpitne komisije pripadata plači-

lo za delo in povračilo potnih stroškov v zvezi z delom v
komisiji v višini, ki jo z odločbo določi direktor ZGS. Plačilo
za delo ne sme presegati zneska, ki ga z odločbo določi
minister, pristojen za upravo, za predsednike in člane izpit-
nih komisij po predpisih, ki urejajo pripravništvo, strokovne
izpite in izpopolnjevanje strokovne izobrazbe delavcev v dr-
žavni upravi in pravosodju.

Stroške izpitne komisije krije organizacija javne gozdar-
ske službe, pri kateri je pripravnik opravljal pripravništvo.

24. člen
Kandidat, ki želi opravljati izpit, vloži prijavo pri organi-

zaciji javne gozdarske službe, pri kateri je opravljal priprav-
ništvo. Ta pošlje prijavo na ZGS. Kandidat lahko pošlje
prijavo s prilogami tudi neposredno na ZGS.

Prijavi za izpit mora biti priloženo dokazilo o strokovni
izobrazbi, potrdilo o pripravništvu, pripravniški dnevnik in
strokovna naloga iz 13. oziroma 14. člena tega pravilnika.

25. člen
Kandidatu, ki izpolnjuje pogoje, ZGS pošlje obvestilo o

datumu izpita in o sestavi izpitne komisije najmanj 15 dni
pred dnem, ki je določen za izpit.

Če kandidat ne pristopi k izpitu in se ni odjavil vsaj 8 dni
pred določenim rokom, se šteje, da izpita ni opravil. V takem
primeru ne glede na določbo drugega odstavka 23. člena
tega pravilnika plača stroške izpita kandidat, razen če lahko
dokaže, da ni mogel pristopiti k izpitu iz opravičenih razlo-
gov.

26. člen
Predsednik komisije pred začetkom izpita ugotovi pri-

sotnost članov komisije in zapisnikarja.
Izpit začne predsednik komisije tako, da kandidatom

pojasni namen in potek izpita.

27. člen
Kandidat najprej ustno odgovarja na vprašanja iz splo-

šnega dela izpita. Če kandidat opravi splošni del izpita,
lahko pristopi k opravljanju posebnega dela izpita.

Splošni in posebni del izpita se ne opravljata isti dan,
vendar razmik med njima ne sme biti daljši od 2 dni.

28. člen
Posebni del izpita je sestavljen iz pisne naloge in ustne-

ga dela.
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Pisno nalogo določi član izpitne komisije, ki je izpraše-
valec za posebni del izpita. Kandidat jo piše pod nadzorstvom
zapisnikarja.

29. člen
Pred začetkom pisanja pisne naloge zapisnikar ugoto-

vi, ali so prisotni vsi prijavljeni kandidati in to sporoči pred-
sedniku komisije. Kandidatom izroči naloge ter pojasni, ka-
tere pripomočke in sredstva lahko uporabljajo.

Kandidat lahko napiše osnutek naloge. Ko kandidat
konča izpitno nalogo, odda čistopis in osnutek naloge zapi-
snikarju.

Kandidati z višješolsko ali s srednješolsko izobrazbo
morajo oddati pisno nalogo po preteku 3 učnih ur, kandidati
z visokošolsko izobrazbo pa po preteku 5 učnih ur ne glede
na to, ali so nalogo izdelali do konca.

30. člen
Uspeh kandidata pri pisni nalogi oceni komisija na

obrazložen predlog člana komisije, ki je določil in pregledal
pisno nalogo.

31. člen
Vprašanja, ki jih postavi izpraševalec kandidatu pri ust-

nem delu izpita, morajo biti taka, da je mogoče iz odgovorov
nanje oceniti kandidatovo znanje s celotnega področja, za
katerega se je usposabljal.

Izpraševalec, drugi član in predsednik komisije lahko
kandidatu postavljajo dodatna vprašanja, ki so povezana z
vsebino vprašanj iz prejšnjega odstavka.

32. člen
Uspeh kandidata ocenjuje komisija za vsak del izpita

posebej z oceno “uspešno“ ali “neuspešno“.
Kandidat opravi splošni del izpita, če sta oba dela

ocenjena z oceno “uspešno“.
Kandidat opravi posebni del izpita, če sta oba dela

ocenjena z oceno “uspešno“.
Kandidat opravi strokovni izpit, če je opravil uspešno

splošni in posebni del.
Izid izpita razglasi predsednik komisije ob navzočnosti

članov takoj po končanem celotnem izpitu.

33. člen
Kandidatu, ki je izpit opravil, se izda spričevalo o izpitu

na predpisanem obrazcu, ki je kot priloga 2 objavljen skupaj
s tem pravilnikom in je njegov sestavni del.

Spričevalo podpiše predsednik komisije.

34. člen
Kandidat, ki izpita ali posebnega dela izpita ni opravil,

ga sme ponoviti v roku, ki ga določi komisija. Ta rok ne sme
biti daljši od dveh mesecev.

35. člen
O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik.
Pisna naloga je priloga zapisnika. Zapisnik podpišejo

predsednik in člani komisije ter zapisnikar.

V. EVIDENCA IZPITOV

36. člen
Za vsakega kandidata se vodi spis, ki vsebuje prijavo k

izpitu s prilogami, obvestilo o dnevu opravljanja izpita, zapi-
snik o poteku izpita s pisno nalogo in spričevalo o opravlje-
nem izpitu.

37. člen
ZGS vodi knjigo izpitov, ki vsebuje: zaporedno številko,

priimek in ime kandidata, datum in kraj rojstva, številko
izpitnega spisa, stopnjo in vrsto strokovne izobrazbe, datum
opravljanja izpita, izpitni uspeh in datum vpisa v knjigo.

Knjiga izpitov in izpitni spisi imajo trajno arhivsko vred-
nost.

VI. IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNE IZOBRAZBE

38. člen
Izpopolnjevanje strokovne izobrazbe obsega stalno in

sistematično pridobivanje, razširjanje in poglabljanje znanj,
potrebnih za uspešno opravljanje del in nalog, ki so poverje-
ne strokovnim delavcem.

39. člen
Izpopolnjevanje strokovne izobrazbe strokovnih delav-

cev se izvaja po programu, ki ga pripravi ZGS v sodelovanju
z GIS in koncesionarji. Programi so srednjeročni in letni.
S srednjeročnim programom se okvirno določajo smotri,
vsebina in obseg izpopolnjevanja strokovne izobrazbe ter
potrebna finančna sredstva.

Z letnim programom se določijo zlasti teme, ki bodo
obravnavane v tekočem letu, opredelijo metode, oblike in
trajanje izpopolnjevanja strokovne izobrazbe, način prever-
janja pridobljenega znanja in potrebna finančna sredstva.
Letni program, ki se nanaša na ZGS oziroma GIS, je sestav-
ni del letnega programa dela in finančnega načrta ZGS
oziroma GIS.

40. člen
Za vsako obliko izpopolnjevanja strokovne izobrazbe je

treba pripraviti ustrezno gradivo in izbrati take metode ter
oblike dela, ki vzpodbujajo aktivnost, ustvarjalnost in samo-
stojnost delavcev pri izobraževanju.

Izpopolnjevanje strokovne izobrazbe se izvaja v obliki
samoizobraževanja in strokovnih razprav, konzultacij, temat-
skih posvetov, seminarjev, tečajev, praktičnega opravljanja
del in nalog, strokovne prakse, študija po programih na
visokošolskih zavodih ter v drugih oblikah, ki jih določa
program izpopolnjevanja strokovne izobrazbe.

VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

41. člen
Pripravniki, ki so opravili več kot polovico pripravništva

pred uveljavitvijo tega pravilnika, nadaljujejo pripravništvo in
opravljajo strokovni izpit po programu, ki ga je določila orga-
nizacija javne gozdarske službe, v kateri so zaposleni, vsi
drugi pripravniki pa opravljajo pripravništvo in strokovni izpit
po tem pravilniku.

42. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 322-50/97
Ljubljana, dne 15. septembra 1998.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.
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USTAVNO SODIŠČE

3459. Odločba, da 7. člena zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o poroštvih Republike
Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz
poslov restrukturiranja dolgov v delu, ki se
nanaša na 12.a člen (razen njegovega prvega
odstavka), 12.b in 12.c člena, ni v neskladju z
ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Banke Celje, d.d., Celje, in drugih
bank ter Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, in drugih
bank, na seji dne 17. septembra 1998

o d l o č i l o:

Člen 7. zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodar-
skih družb iz poslov restrukturiranja dolgov (Uradni list RS,
št. 35/96) v delu, ki se nanaša na 12.a člen (razen njegove-
ga prvega odstavka), 12.b in 12.c člen, ni v neskladju z
ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Banka Celje, d.d., Celje, in druge banke so dne

8. 7. 1996 vložile pobudo za oceno ustavnosti izpodbijane
ureditve 7. člena zakona o spremembah in dopolnitvah za-
kona o poroštvih RS za obveznosti gospodarskih družb iz
poslov restrukturiranja dolgov (v nadaljevanju: ZPOGD-B)
takoj po tem, ko je le-ta stopil v veljavo. Predlagale so tudi
začasno zadržanje izvrševanja izpodbijane ureditve. Kasne-
je so povsem enako pobudo s predlogom za začasno zadr-
žanje vložile tudi Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, in
druge banke. Obe pobudi je ustavno sodišče zaradi skup-
nega obravnavanja in odločanja združilo.

2. Pobudnice so izpodbijale 7. člen ZPOGD-B v delu,
ki se nanaša na člene 12 a (razen njegovega prvega odstav-
ka), 12 b in 12 c. Pobudnice navajajo, da je dosedanja
ureditev po zakonu o poroštvih Republike Slovenije za ob-
veznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dol-
gov (Uradni list RS, št. 69/94 in 13/95 – v nadaljevanju:
ZPOGD) temeljila na sporazumu med podjetjem dolžnikom,
bankami upnicami in državo, ki na podlagi zakonske določ-
be s pogodbo prevzema poroštvo za izpolnjevanje dela ob-
veznosti podjetja dolžnika po pogodbi o restrukturiranju dol-
ga, ki jo pred tem po postopku, ki ga določa zakon, sklenejo
podjetje dolžnik in banke upnice. ZPOGD-B pa v izpodbija-
nem 7. členu določa nov način in postopek restrukturiranja
dolgov podjetij in sicer omogoča prisilen in obvezen način
restrukturiranja dolga, ki ob določenih predpostavkah prisili
upnike v sklenitev pogodbe. Dosedanja ureditev, ki je pred-
videvala možnost sklenitve pogodbe o poroštvu Republike
Slovenije za del restrukturiranega dolga (na podlagi javnega
razpisa in v okviru razpoložljivih sredstev, po odločitvi vlade
na predlog ministra za gospodarske dejavnosti), je v vsakem
primeru predpostavljala sporazum med dolžnikom in njego-
vimi upniki o restrukturiranju dolga. Restrukturiranje naj bi
predpostavljalo delen odpis dolga, konverzijo dela dolga v
lastniški delež, za plačilo preostanka pa odobritev novega
kredita pod posebnimi, z zakonom določenimi ugodnimi
pogoji. Banke se pri restruktruriranju ne odpovedo doteda-
njim zavarovanjem svojih terjatev in jih še dodatno zavaruje-
jo s poroštveno pogodbo (ki pa krije le del restrukturiranega
dolga), za katero je porok Republika Slovenija. Iz izpodbija-

ne določbe naj bi izhajalo, da se na javni razpis za pridobiva-
nje poroštev Republike Slovenije lahko prijavljajo tudi pod-
jetja – dolžniki, ki s svojimi upniki soglasja o restrukturiranju
dolga niso dosegla. V tem primeru naj bi na podlagi z izpod-
bijano določbo dodanih členov o restrukturiranju dolga od-
ločala arbitražna komisija. Ta lahko s svojo odločbo, ki ima
po navedenem členu tudi moč izvršilnega naslova, prisilno
nadomesti sporazum med upnikom in dolžnikom. Odločba
je zavezujoča pod pogojem, da bo pridobljeno poroštvo
Republike Slovenije za del arbitražno določenega restruktu-
riranega dolga, ki pa ga zopet določi arbitražna komisija.
Z zakonom določen najvišji obseg poroštev naj bi bil 80%
restrukturiranega dolga.

3. Pobudnice navajajo, da so upnice v takšnih vrstah
pravnih razmerij, kot so predmet urejanja izpodbijanega za-
kona, in prilagajo kopije listin, s katerimi to izkazujejo, zato
menijo, da je njihov pravni interes podan.

4. Pobudnice v svoji vlogi navajajo kršitve ustave, ki naj
bi jih nova izpodbijana ureditev vsebovala. Menijo, da je
izpodbijana ureditev v nasprotju s svobodo podjetništva po
74. členu ustave, ker naj bi bila v nasprotju z načelom
avtonomije strank (dispozitivnostjo in svobodo urejanja obli-
gacijskih razmerij). Izpodbijane določbe naj bi implicitno
vsebovale kontrahirno dolžnost (dolžnost sklenitve pogodbe
o restrukturiranju dolga). Če upnice sporazuma z dolžnikom
o restrukturiranju ne sklenejo, ga namreč lahko nadomesti
arbitražna odločba. Ta kontrahirna dolžnost pa naj bi bila v
nasprotju s 74. členom ustave. Izpodbijana določba naj bi
bila tudi v nasprotju s 14. členom ustave (enakost pred
zakonom). Podjetja naj bi se bila zadolževala tudi pri drugih
upnikih, izpodbijana ureditev pa velja zgolj za banke, kar naj
bi pomenilo diskriminacijo in neenak položaj banke upnice
nasproti drugim upnikom. Podana naj bi bila tudi kršitev
3. in 126. člena ustave, ker naj bi imela arbitražna komisija,
ki jo ustanavlja izpodbijana določba, pristojnost avtoritativ-
nega poseganja v obstoječa pravna razmerja. Značilnost
arbitražnega reševanja sporov naj bi bila, da lahko nadome-
sti sodno reševanje s pogojem, da s tem soglašajo stranke
spornega razmerja. Tako ima z izpodbijanim zakonom pred-
videna arbitraža pravzaprav atribut sodišča, ki pa naj ga ne
bi bilo mogoče šteti za specializirano sodišče v smislu zako-
na o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94). Zato naj bi se z
izpodbijano ureditvijo pravzaprav ustanavljalo izredno sodiš-
če, kar naj bi bilo po ustavi prepovedano. Izpodbijana do-
ločba naj bi posegala tudi v ustavnopravno zavarovano pra-
vico do zasebne lastnine (33. člen ustave), pri čemer naj bi
šlo za ustavno prepovedan prekomeren poseg v to pravico
– pravzaprav za konfiskacijo premoženja brez odškodnine.
Pobudniki se tudi sklicujejo na kršitev načel pravne države
(2. člen ustave), ker ne bi bili sklepali pravnih poslov z
dolžniki, če bi bili vedeli, da ne bodo deležni običajne prav-
ne varnosti. Pri tem se sklicujejo na odločbo ustavnega
sodišča št. U-I-13/94 z dne 21. 1. 1994 (OdlUS III, 8).
Zato pobudnice predlagajo razveljavitev izpodbijanega dela
ZPOGD-B.

5. Državni zbor v odgovoru na pobudo meni, da očitki
pobudnic niso utemeljeni. V zvezi z očitanimi kršitvami
74. člena in 33. člena v povezavi s 67. členom ustave pa
navaja, da gospodarskim dejavnostim, prav tako pa tudi
uživanju lastnine, ustava ne zagotavlja absolutne in neome-
jene svobode. Zaradi tega se trditve pobudnic omejujejo
zgolj na odločitev o tem, ali gre, kolikor se njihova dejavnost
nanaša na primere, ki jih urejajo izpodbijane zakonske do-
ločbe, za gospodarsko dejavnost, ki nasprotuje javnim kori-
stim (74. člen ustave), oziroma na uživanje lastnine v nas-
protju z njeno socialno funkcijo (67. člen ustave). Ti določbi
sta povezani, zato je gospodarska dejavnost, ki je v nasprot-
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ju z določeno gospodarsko in socialno funkcijo lastnine,
tudi v nasprotju z javno koristjo. Prav tako naj bi ne bil
utemeljen očitek pobudnic o diskriminaciji bank. Res se
izpodbijana ureditev nanaša samo na banke in ne na druge
upnike, vendar pa so banke posebne gospodarske organi-
zacije, ki jih zakon posebej in drugače ureja kot druge
gospodarske družbe. Njihov predmet poslovanja so samo
finančni posli in, ker gre za njihovo posebno funkcijo, ki ima
zlasti v obdobju tranzicije poseben pomen za narodno gos-
podarstvo, jih tudi izpodbijani zakon posebej ureja, drugače
kot druge upnike, zvečine s t.i. “sivega“ denarnega trga.
Izpodbijani zakon to ureja na način, ki omogoča poleg ste-
čaja oziroma prisilne poravnave še možnost ureditve raz-
merja s pomočjo arbitražne komisije. Zato je po mnenju
Državnega zbora umestno tudi vprašanje, kdo je v takem
primeru v slabšem položaju: banke ali drugi upniki. Prav
tako po mnenju Državnega zbora postopek pred arbitražno
komisijo ne nasprotuje določbam ustave o delitvi oblasti
(3. člen) in ureditvi in pristojnosti rednih sodišč (126. člen),
saj zakon ne izključuje postopka pred rednim sodiščem.

B) – I
6. Ustavno sodišče je pobudo s sklepom št.

U-I-243/96 dne 11. 7. 1996 sprejelo in ugodilo predlogu
za začasno zadržanje.

7. Iz zakonodajnega gradiva (EPA 880 – prva obrava-
nava, Poročevalec, št. 40/94, EPA 968 – skrajšanji posto-
pek, Poročevalec, št. 3/95, EPA 1504 – skrajšani posto-
pek, Poročevalec, št. 19/96 in EPA 110/97 – II – skrajšani
postopek, Poročevalec, št. 8) je razvidno, da sta med po-
membnejšimi nalogami, ki si jih je zastavila država, prestruk-
turiranje realnega in bančnega sektorja. Povzeto iz navede-
nega gradiva: Sanacija bančnega sektorja je končana,
vendar pa je njegova dokončna ozdravitev odvisna pred-
vsem od tega, kako zdrav je realni sektor. Posledice prila-
goditev podjetij v tranziciji tržnim pogojem poslovanja in še
posebej posledice pretrganja gospodarskih vezi z nekdanji-
mi trgi postavljajo pred ta podjetja nepremostljive ovire. Ne-
malo podjetij še vedno bremenijo dolgovi iz poslov, ki zaradi
političnih blokad, vojne ali embarga OZN niso bili plačani.
Stroški financiranja, ki bremenijo potencialno perspektivna
podjetja, v mnogih primerih predstavljajo ključno oviro za
dokončno prestrukturiranje teh subjektov in njihov dolgo-
ročni obstoj. Relativno visoki stroški financiranja so posledi-
ca nenormalnih obrestnih mer ali pretirane zadolžitve podje-
tij, ki izvira iz nedokončanih preteklih poslov in
neracionalnega poslovanja. S tega vidika se kot imperativ
zastavlja potreba po ukrepih države, ki bi bili usmerjeni k
zniževanju stroškov financiranja nekaterih večjih podjetij, ki
niso bila deležna nekaterih dosedanjih ukrepov prestrukturi-
ranja s strani države, agencij ali skladov. Predlagani zakon
je namenjen podjetjem, ki so sposobna izvajati samosanaci-
jo in ki s svojo velikostjo (zaposleni, obseg proizvodnje)
lahko pomembneje vplivajo na gospodarsko aktivnost v do-
ločeni regiji. Predpostavka ob predlaganem zakonu je tudi
ta, da so banke kapitalsko dovolj močne za izvedbo repro-
grama obstoječih obveznosti podjetij in s tem sposobne
prispevati svoj delež k finančnemu restrukturiranju poten-
cialno perspektivnih komitentov.

8. Zakon v prvotno predlagani obliki ni zaživel, saj
banke niso pokazale pripravljenosti pristopiti k sporazumne-
mu načinu restrukturiranja terjatev, zato je zakonodajalec
predlagal spremembe zakona, ki uvajajo alternativen posto-
pek za restrukturiranje terjatev bank, če se subjekta ne
moreta sporazumeti – restrukturiranje terjatev se lahko izve-
de tudi brez privolitve vsake posamezne banke, če tako
odloči arbitražna komisija. S predlaganimi spremembami je

zakonodajalec želel prekiniti pasivnost bank in agonijo pod-
jetij. Banke je postavil pred odločitev, da bodisi začno ste-
čajni postopek nad podjetjem (v tem primeru do prisilnega
restrukturiranja terjatev ne pride) ali pa v zadevo poseže
arbitražna komisija, ki o zadevi odloči z odločbo, ki je izvršil-
ni naslov. Kljub temu je bankam še vedno dana možnost
izpodbijanja arbitražne odločbe pred sodiščem, če restruk-
turiranje ne more zmanjšati škode, ki bi nastala ob dolžniko-
vem stečaju.

B) – II
9. Načela enakosti pred zakonom (drugi odstavek

14. člena ustave) ni mogoče pojmovati kot enostavno splo-
šno enakost vseh, pač pa kot enako obravnavanje enakih
dejanskih stanj. Različnosti dejanskih stanj ustreza norma-
tivna različnost. Po ustaljeni praksi ustavnega sodišča nače-
lo enakosti pred zakonom ne pomeni, da bi predpis – kadar
podlaga za različno urejanje niso okoliščine iz prvega od-
stavka 14. člena – ne smel različno urejati položajev pravnih
subjektov, pač pa, da tega ne sme početi samovoljno, brez
razumnega in stvarnega razloga (glej sklep št. U-I-140/95 z
dne 13. 6. 1996 – OdlUS V, 96). Zakonodajalec je z zako-
nom uredil samo banke. Te so, kot navaja, posebne gospo-
darske organizacije, ki jih zakon posebej in drugače ureja
kot druge gospodarske družbe. Njihov predmet poslovanja
so samo finančni posli, banke pa imajo tudi posebno funkci-
jo, ki ima zlasti v obdobju tranzicije poseben pomen za
narodno gospodarstvo. Banke so tudi večinski upniki in se
ne morejo primerjati s t.i.“sivim trgom“ oziroma dobavitelji,
katerih delež kot upnikov je v primerjavi z bankami minima-
len. Da je zakonodajalec način razreševanja terjatev bank
do podjetij uredil z zakonom, se pravi na drugačen način,
kot pa se bodo le-te razreševale v primerih, ko upnik ni
banka, je imel stvarne in razumne razloge. Dejstvo je, da
pretežni del zadolženosti podjetij predstavlja njihova zadol-
ženost do bank in s tem povezana obremenjenost (zastava)
premoženja podjetij. Z navedenim zakonom oziroma nači-
nom je zakonodajalec želel vzpodbuditi na eni strani aktiv-
nost bank pri razreševanju njihovih terjatev do podjetij, po
drugi strani pa premakniti podjetja s točke, ko zaradi preo-
bremenjenosti svojega premoženja, bodisi z dolgovi bodisi
z zastavami, ne morejo več poslovati. Ker je zakonodajalec
imel stvarne in razumne razloge za razlikovanje med banka-
mi in drugimi upniki, z izpodbijanimi zakonskimi določbami
ni bilo kršeno načelo enakosti pred zakonom (drugi odsta-
vek 14. člena ustave).

10. Z izpodbijano določbo ZPOGD-B tudi ni bila kr-
šena pravica do zasebne lastnine (33. in 67. člen ustave).
Ustave demokratičnih držav varujejo lastninsko pravico kot
posebno obliko materialnega varstva človekove svobode,
ki naj skupaj z drugimi ustavnimi pravicami zagotavlja mož-
nost svobodnega življenja, zadovoljevanja življenjskih po-
treb in osebnostni razvoj v družbi. Hkrati pa se v teh prav-
nih sistemih uveljavlja spoznanje, da posameznikova
svoboda na premoženjskem področju ne more biti neome-
jena, vezana le na posameznika – lastnika, ampak da se
morajo pri izvrševanju te pravice upoštevati tudi interesi
drugih članov skupnosti.

11. Navedena spoznanja so upoštevana tudi v sloven-
ski ustavi. Lastnina je ustavno določena kot temeljna člove-
kova pravica v 33. členu. Člen 67. ustave, ki govori o njeni
gospodarski, socialni in ekološki funkciji lastnine, vsebuje
hkrati tudi pooblastilo zakonodajalcu, da določi vsebino last-
ninske pravice, vendar v okviru teh njenih funkcij. Zato sta
določbi 33. in 67. člena neločljivo povezani, kar je zakono-
dajalec pri konkretizaciji vsebine lastninske pravice dolžan
upoštevati (odločba št. U-I-60/98 z dne 16. 7. 1998, Urad-
ni list RS, št. 56/98).
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12. Ustavno sodišče ne sledi trditvam pobudnic, da je
z uzakonitvijo navedenih določb prišlo do prekomernega
posega v zasebno lastnino po 33. členu ustave, to je do
odvzema premoženja (obvezen odpis terjatev) brez odškod-
nine. Že v nekaj odločbah je ustavno sodišče sprejelo stali-
šče, da so posegi v ustavne pravice dopustni, če so v
skladu z načelom sorazmernosti. Po določbi tretjega od-
stavka 15. člena ustave so človekove pravice lahko omeje-
ne, če za omejitev ni izrecne ustavne podlage, samo s
pravicami drugih. Na tej podlagi je treba z uporabo stroge
ustavnosodne presoje preizkusiti, ali je poseg v ustavno
pravico iz 33. člena ustave v skladu z načelom sorazmerno-
sti. V skladu s tem je poseg dopusten, če je 1. primeren za
dosego zaželjenega, ustavno dopustnega cilja, 2. nujen v
tem smislu, da cilja ni mogoče doseči z nobenim blažjim
posegom v ustavno pravico ali celo brez njega, in 3. soraz-
meren v ožjem pomenu (odločba št. U-I-137/93 z dne 2. 6.
1994, OdlUS III, 62).

13. Ustavno sodišče je v obravnavani zadevi moralo
najprej presojati, ali je izpodbijana zakonska omejitev (obve-
zen odpis terjatev) primeren ukrep za dosego zasledovane-
ga cilja in ali je taka omejitev nujna (neizogibna). Pri tej
presoji je upoštevalo razloge, ki so navedeni v zakonodaj-
nem gradivu in ki so že povzeti v tej odločbi pod točko 9 ter
pri tem ocenilo, da je izpodbijana ureditev primeren ukrep
za dosego ustavno dopustnega cilja.

14. Ustavno sodišče nadalje ocenjuje, da zakonodaja-
lec svojega namena ne bi mogel doseči z milejšim ukre-
pom. Dejstvo je, da banke pri izterjavi velikega dela terjatev
do sedaj niso bile uspešne. Vzroki neuspešne izterjave so
lahko bodisi na strani bank (pasivnost bank) ali na strani
dolžnika (terjatve bank so res zavarovane s hipotekami, ki
pa jih je težko realizirati). Banke same pa tudi redko sproža-
jo stečajne postopke nad podjetji dolžniki. Tako je nastala
situacija, ko banke v svojih bilancah povečujejo terjatve do
podjetij, do poplačila le-teh pa ne pride in tudi verjetnost, da
bi do poplačila prišlo, se zmanjšuje. Zato se utemeljeno
postavlja vprašanje, kolikšna je tudi dejanska vrednost teh
terjatev, prav gotovo pa je le-ta znatno nižja od njihove
nominalne vrednosti. Poleg tega se zakonska ureditev, ki jo
izpodbijajo pobudnice, uveljavi samo v primeru, ko dolžniku
grozi stečaj, ki pa ga je mogoče preprečiti z zmanjševanjem
in odlogom njegovih obveznosti do bank. Tako je stvar oce-
ne banke, kako se bo odločila in ocenila, kaj ji prinaša višje
poplačilo – restrukturiranje terjatev, kot ga določa izpodbija-
ni zakon, stečaj dolžnika ali morebitna prodaja terjatev na
trgu. Banke se namreč lahko izognejo “prisilnemu“ restruk-
turiranju, če se nad dolžnikom začne stečajni postopek, saj
tedaj državnega poroštva ni mogoče dati. Ustavno sodišče
ugotavlja, da odpis terjatev, ki jih imajo banke upnice do
podjetij, v resnici pomeni poseg v njihovo ustavno varovano
pravico do lastnine. Vendar pa glede na zgoraj navedene
okoliščine ta poseg opravičujeta legitimna cilja socialne var-
nosti državljanov in gospodarske blaginje države, ki ju zasle-
duje ustavno izpodbijana zakonska določba. Zato je ustav-
no sodišče moralo tudi oceniti, ali je bil sporni poseg države
v ustavno pravico pobudnic sorazmeren z navedenim ci-
ljem. Po presoji ustavnega sodišča je država izbrala soraz-
merno najmilejši ukrep za dosego svojega cilja, ki je hkrati
do njega v razumnem razmerju in ne predstavlja nesoraz-
merne obremenitve bank. Sklepno je bilo torej potrebno
ugotoviti, da je bil poseg, se pravi odpis terjatev, ustavno
dopusten.

15. Po povedanem tudi ne gre za kršitev podjetniške
svobode oziroma svobodne gospodarske pobude po
74. členu ustave. Ustava namreč ne prepušča gospodars-
tva pravilom trga neomejeno. Ustavno sodišče je že zavzelo

stališče, da ustavno načelo svobodne gospodarske pobude
zagotavlja gospodarskim subjektom veliko svobodo, da pa
hkrati nalaga državi skrb za spremljanje tržne igre in dolž-
nost za zagotavljanje ravnovesja med svobodo in socialnimi
načeli. Ustava zakonodajalcu nalaga, da oblikuje gospodar-
sko politiko in ga pooblašča za sprejem ukrepov, s katerimi
bo lahko zagotovil uresničevanje ciljev te politike (odločbi
št. U-I-145/95 z dne 9. 11. 1995 – OdlUS IV,113 in št.
U-I-1/96 z dne 4. 4. 1996 – OdlUS V, 34). Pri tehtanju
med varovano vrednoto (posameznikovo svobodo ravna-
nja) na eni in splošno koristjo na drugi strani je poseg
zakonodajalca v ustavno varovano pravico upravičen in
ustavno dopusten.

16. Iz istih razlogov se pobudnice tudi ne morejo skli-
cevati na kršitev načela pravne države (2. člen ustave).
(Odločba ustavnega sodišča št. U-I-13/94 z dne 21. 1.
1994 – OdlUS III, 8, na katero se sklicujejo pobudnice, ni v
povezavi s predmetno zadevo in je ustavno sodišče ob pre-
soji le-te ni upoštevalo). Res pogodbene stranke ob skleni-
tvi pogodbe računajo na njeno popolno realizacijo, vendar
pa takšni ali drugačni razlogi lahko preprečijo njeno izpolni-
tev oziroma popolno izpolnitev. Na določene razloge (raz-
pad države in s tem povezani dogodki), ki bodo otežili reali-
zacijo pogodb, pogodbene stranke niso mogle računati in
jih ob sklepanju teh pogodb niti upoštevati. Da se pogodbe
niso realizirale, je očitno. Vendar pa so nove razmere pripe-
ljale do situacije, ko bi banke in podjetja glede na dano
stanje morale poiskati pot za razrešitev te situacije. Ker
banke kot ekonomsko močnejši partner v odnosu do podje-
tij niso pokazale tega interesa oziroma pripravljenosti, je v
zadevo posegel zakonodajalec. Podaljševanje agonije dolž-
nika, ki ni več sposoben plačevati svojih obveznosti, pred-
stavlja ravnanje, ki je v nasprotju z javno koristjo. To pa
povzroča poleg ostalega tudi povečevanje dolžnikovih ne-
poravnanih obveznosti do delavcev, dobaviteljev, proraču-
na, itd. Na ta način se, vsaj posredno, neizogibno zmanjšu-
je tudi plačilna sposobnost drugih oseb in s tem povečuje
obseg neporavnanih obveznosti v celotnem gospodarskem
sistemu, kar povzroča škodo za celotno narodno gospo-
darstvo.

B) – III
17. Zakon v izpodbijanih členih med drugim določa,

da arbitražna komisija ugodi dolžnikovemu predlogu, če ute-
meljeno meni:

– da dolžnik brez restrukturiranja dolgov ne bi mogel
poravnavati vseh svojih obveznosti do bank in mu zato grozi
stečaj,

– da bo dolžnik po restrukturiranju dolgov sposoben
redno poravnavati vse svoje finančne obveznosti in

– da bodo banke upnice zaradi restrukturiranja utrpele
manjšo škodo, kot bi jo utrpele ob stečaju.

Vsaka banka upnica lahko v 15 dneh po vročitvi do-
končne odločitve arbitražne komisije, s katero se njene
terjatve zmanjšujejo ali drugače restrukturirajo, vloži (zoper
dolžnika) tožbo za razveljavitev takšne odločitve in vzposta-
vitev prejšnjega stanja, če očitno niso izpolnjeni pogoji iz
zgoraj navedenih alinei ali če je smiselno podan kateri od
razlogov, iz katerih je mogoče v skladu z zakonom o pravd-
nem postopku zahtevati razveljavitev razsodbe razsodišča.

18. Trditev pobudnic, da z izpodbijanim zakonom
predpisana arbitražna komisija ne predstavlja arbitraže, ker
da je predpogoj za njeno ustanovitev svobodna volja in
dogovor pogodbenih strank, je utemeljena. Ni pa uteme-
ljen njihov očitek, da bi bila določba zakona o arbitražni
komisiji v nasprotju s 3. in 126. členom ustave. Ustavno
sodišče je pri presoji, ali je izpodbijana zakonska ureditev
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arbitražne komisije v nasprotju z ustavo, predvsem posku-
šalo odgovoriti na vprašanje, kakšen organ pravzaprav ar-
bitražna komisija je.

19. Arbitražna komisija je očitno obvezna, saj je pred-
videna kot organ odločanja v primeru, da se dolžnik ne
more sporazumeti z bankami upnicami o restrukturiranju
terjatev. Obvezna arbitraža (arbitrage obligatoire, compul-
sory arbitration, Zwangsschiedsgericht) po povsem sogla-
snem mnenju pravne teorije seveda ni dogovorna arbitraža,
ki je v našem pravnem sistemu zaenkrat še vedno urejena v
zakonu o pravdnem postopku in sicer v posebnem
31. poglavju v členih 469-487.

20. Ker je arbitražna komisija obvezna (banka upnica
je ne sme odkloniti) in ker je obenem odločba te arbitražne
komisije izvršilni naslov, bi bila lahko arbitražna komisija ali
sodišče ali pa upravni organ. Ker pa arbitražna komisija
postopa na podlagi “smiselne uporabe določb ZPP,“ se
ponuja stališče, da pri njej ne gre za upravni organ, tem-
več za neko vrsto specializiranega sodišča. Sodno funkci-
jo pa po naši ustavi opravljajo neodvisni sodniki (125. člen
ustave), ki jih voli Državni zbor (129. člen ustave). Arbitri
arbitražne komisije po določbah12.b člena očitno niso
sodniki. Zato arbitražna komisija ne more biti specializira-
no sodišče, saj ne izpolnjuje ustavnih kriterijev za tako
institucijo. Seveda se zastavlja vprašanje, ali je zaradi tega
ureditev arbitražne komisije v celoti v nasprotju z ustavo ali
pa je mogoče postopek arbitražne komisije in njeno odloč-
bo obravnavati kot predhoden postopek, ki je predpostav-
ka morebitnemu kasnejšemu sodnemu postopku, saj je v
skladu z določbami četrtega in petega odstavka 12. c
člena zakona mogoče odločbo arbitražne komisije izpod-
bijati pred rednim sodiščem.

21. Evropsko sodišče za varstvo človekovih pravic je v
nekaj svojih odločbah zavzelo stališče, da izpolnjujejo pogo-
je “neodvisnega in nepristranskega tribunala“ vojaški ali za-
porniški disciplinski organi, profesionalna razsodišča, orga-
ni, pristojni za odobritev pogodb o prodaji zemljišč, arbitraže,
pristojne za odločanje o odškodnini v primeru nacionalizaci-
je ipd. Vendar pa je Evropsko sodišče ob tem tudi poudari-
lo, da mora način imenovanja članov takega organa zago-
tavljati neodvisnost, njegova organizacija in pristojnosti pa
morajo biti določeni z zakonom. Res arbitražna komisija,
opredeljena v izpodbijanem zakonu, nekaterim od teh zah-

tev ne zadosti, vendar pa je Evropsko sodišče zavzelo stali-
šče, da je zagotovljeno ustrezno sodno varstvo pravic in
obveznosti tudi tedaj, kadar o civilnih pravicah sicer odloča
organ, ki ne ustreza kriterijem iz prvega odstavka 6. člena
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, če je pred-
videna naknadna kontrola s strani organa, ki tem kriterijem
ustreza.

22. Arbitražna komisija torej ni ne sodni ne upravni
organ, sodno varstvo pa je zagotovljeno s tem, da na zahte-
vo banke sodišče meritorno odloča o obstoju pogojev za
restrukturiranje terjatev.

23. Postopek pred rednim sodiščem je izrecno pred-
pisan in omogoča bankam upnicam presojo tako material-
nih kot procesnih vprašanj, o katerih je odločila arbitražna
komisija. Vsaka banka upnica lahko po vročitvi odločbe
arbitražne komisije, s katero se njene terjatve zmanjšujejo
ali drugače restrukturirajo, vloži tožbo na razveljavitev in
vzpostavitev prejšnjega stanja ter v tej tožbi zahteva ponov-
no meritorno presojo pogojev za restrukturiranje, opredelje-
nih v prvem odstavku 12. člena, procesne kršitve pa uve-
ljavlja v okviru razlogov, iz katerih je mogoče v skladu z
zakonom o pravdnem postopku zahtevati razveljavitev raz-
sodbe razsodišča (določba 485. člena ZPP). V tem sodnem
postopku pa so obema strankama ob meritorni presoji za-
gotovljene tudi vse procesne pravice po ZPP.

C)
24. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

21. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm ter sodnici
in sodniki dr. Miroslava Geč–Korošec, dr. Peter Jambrek,
dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Franc Testen,
dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je
sprejelo soglasno, razen v delu, ki se nanaša na 12.c člen,
kjer sta sodnika Krivic in Ude glasovala proti. Sodnik Ude je
dal ločeno mnenje.

Št. U-I-243/96
Ljubljana, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.
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OBČINE

BELTINCI

3460. Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu
za ZS del naselja Lipovci

Na podlagi 39. in 43. 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. 29/90, 18/93, 47/93 in
71/93), 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95) ter
20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/95)
je Občinski svet občine Beltinci na 56. seji dne 9. 10. 1998
sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za ZS

del naselja Lipovci

1. člen
Sprejme se dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu za

SZ del naselja Lipovci (Uradni list RS, št. 30/96).

2. člen
Dopolnitev se nanaša na dodatno grafično prilogo s

prikazom funkcionalnih zemljišč, ki postane sestavni del
grafičnih prilog, navedenih v 2. členu osnovnega odloka.

3. člen
Dopolni se 9. člen odloka, in sicer se doda besedilo:
“Velikost funkcionalnih zemljišč k posameznim objek-

tom je razvidna iz grafične priloge – Funkcionalna zemljišča
v merilu 1:1000.

Funkcionalno zemljišče sega najmanj 2 m od fasade
pri stanovanjskih objektih in pritiklinah ter 3 m pri gospodar-
skih objektih. Širina dovozne poti je 3 m.

4. člen
Dopolnijo se grafične priloge z vnosom objekta na

parc. št. 10/5, k.o. Lipovci.

5. člen
Te dopolnitve odloka pričnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 076/98
Beltinci, dne 9. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.

3461. Odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov s
prostorskimi sestavinami planov Občine Beltinci

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/94, 37/85,
26/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93)
in 20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS,

št. 41/95) je Občinski svet občine Beltinci na 56. seji dne
9. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov s

prostorskimi sestavinami planov Občine Beltinci

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo dopolnitve prostorskih

izvedbenih aktov na območju Občine Beltinci zaradi uskladi-
tve ureditvenih meja naselij s prostorskimi sestavinami dol-
goročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota
za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 68/97 in
59/98 – v nadaljnjem besedilu: planski akti).

2. člen
Skladno s planskimi akti, navedenimi v 1. členu tega

odloka se spremenijo meje območij vseh naselji v Občini
Beltinci, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji za
ravninski del Občine Murska Sobota (Uradne objave,
št. 23/91).

3. člen
Skladno s planskimi akti, navedenimi v 1. členu tega

odloka se spremenijo meje območja obdelave zazidalnega
načrta za naselje Dokležovje, sprejetega z odlokom o spre-
jetju zazidalnega načrta za naselje Dokležovje (Uradne obja-
ve, št. 31/86).

Na vseh območjih, ki so s spremembami planskih ak-
tov priključena naselju Dokležovje, razen na območju Za
ogradi in Osredek (ob nasipu) so dopustni posegi pod pogo-
ji, navedenimi v 4. in 5. členu odloka o zazidalnem načrtu za
naselje Dokležovje.

Na območjih Za ogradi in Osredek posegi niso dopust-
ni do celostne spremembe zazidalnega načrta.

4. člen
Skladno s planskimi akti, navedenimi v 1. členu tega

odloka se dopolnijo meje poselitvenega območja naselja
Ižakovci, ki se ureja z odlokom o sprejetju zazidalnega načr-
ta in prostorsko ureditvenih pogojev za ureditveno območje
naselje Ižakovci (Uradne objave, št. 20/89).

Na parcelah št. 1018 in 1019 k.o. Ižakovci so dopust-
ni posegi pod pogoji iz 7. člena odloka o sprejetju zazidalne-
ga načrta in PUP za naselje Ižakovci.

Na drugih območjih, ki so s spremembami planskih
aktov priključena naselju Ižakovci, posegi niso dopustni do
celostne spremembe obstoječega izvedbenega akta.

5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 078/98
Beltinci, dne 9. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.
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BOROVNICA

3462. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje
1986–1990, ki se nanašajo na območje Občine
Borovnica, spremenjene in dopolnjene aprila
1998

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) je Občinski svet občine Borovnica (Uradne
objave Našega časopisa, marec 1995) v skladu z 10. čle-
nom statuta Občine Borovnica na seji dne 17. 9. 1998
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika
za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega

družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje
1986–1990, ki se nanašajo na območje Občine

Borovnica, spremenjene in dopolnjene aprila
1998

1. člen
(uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembo in dopolnitev sestavin dol-
goročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000
(Uradne objave Našega časopisa, št. 13/88, Uradni list RS,
št. 21/90, 41/94, 50/94, 3/98) – v nadaljnjem besedilu
dolgoročni plan in srednjeročnega plana Občine Vrhnika za
obdobje 1986–1990 (Uradne objave Našega časopisa, št.
4/87, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 3/98) – v
nadaljnjem besedilu srednjeročni plan, ki se nanašajo na
območje Občine Borovnica.

Sprememba in dopolnitev se nanaša na razširitev po-
kopališča v Borovnici in razširitev območja za oskrbne dejav-
nosti v središču naselja.

2. člen
(sprememba in dopolnitev dolgoročnega plana)

V prvem stavku zadnjega odstavka poglavja 4.1.4 Ko-
munalne dejavnosti se površina 0,6 ha nadomesti z 0,78 ha.

3. člen
(sprememba in dopolnitev kartografske dokumentacije)

V kartografski dokumentaciji v merilu 1: 5000, ki je
identična za dolgoročni in srednjeročni plan, se spremeni in
dopolni list Vrhnika 49.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 066/3-3/5-34/98
Borovnica, dne 17. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Borovnica
Marjan Kržič l. r.

BREŽICE

3463. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Brežice za leto 1998

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) ter 17. člena statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 38/95), je Občinski svet občine Brežice
na 42. seji dne 5. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Občine Brežice za leto 1998

1. člen
V odloku o proračunu Občine Brežice za leto 1998

(Uradni list RS, št. 47/98) se spremeni 2. člen in glasi:
Predvideni prihodki in odhodki proračuna Občine Bre-

žice za leto 1998 znašajo:
v 000 SIT

Bilanca prihodkov Račun
in odhodkov financiranja

Prihodki 1,923.280 116.000
Odhodki 2,039.280
Presežek 116.000
Primanjkljaj  116.000

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 403-56/98
Brežice, dne 5. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

3464. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Razvojni
center Brežice«

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91), 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95,
9/96, 44/96, 26/97 in 70/97) ter 51. člena statuta Obči-
ne Brežice je Občinski svet občine Brežice na 42. seji dne
5. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda »Razvojni center

Brežice«

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S ciljem pospeševanja razvoja podjetništva in gospo-

darskega razvoja območja Občine Brežice (v nadaljnjem
besedilu: ustanovitelj) s tem odlokom ustanavlja javni zavod
Razvojni center Brežice (v nadaljnjem besedilu: zavod).
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2. člen
S tem odlokom ustanovitelj določa:
1. ime in sedež zavoda;
2. dejavnost zavoda;
3. organe zavoda;
4. sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda ter

vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda;
5. način razpolaganja s presežkom prihodkov nad od-

hodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda;
6. pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v prav-

nem prometu ter odgovornost ustanovitelja za obveznosti
zavoda;

7. akte zavoda;
8. prehodne in končne določbe.

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

3. člen
Ime zavoda je: Razvojni center Brežice.
Sedež zavoda je v Brežicah, Cesta prvih borcev 3.

III. DEJAVNOST ZAVODA

4. člen
Dejavnost zavoda je:
– K/74.140 – Podjetniško in poslovno svetovanje (ra-

zen arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci),

– K/73.201 – Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju družboslovja,

– K/74.120 – Računovodske in knjigovodske dejav-
nosti, davčno svetovanje (razen revizijskih dejavnosti),

– K/74.130 – Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– K/74.400 – Ekonomsko propagiranje,
– K/74.831 – Prevajanje,
– K/74.832 – Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– K/74.833 – Druga splošna tajniška dela,
– K/74.843 – Druge poslovne dejavnosti,
– K/72.300 – Obdelava podatkov,
– K/72.400 – Dejavnosti, povezane s podatkovnimi

bazami,
– K/72.600 – Druge računalniške dejavnosti,
– M/80.422 – Drugo izobraževanje, d.n.

IV. ORGANI ZAVODA

5. člen
Organi zavoda so:
– upravni odbor;
– direktor;
– strokovni svet.

6. člen
Zavod upravlja sedemčlanski upravni odbor s pristoj-

nostmi, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
Člane UO imenujejo:
– občinski svet dva predstavnika,
– župan enega predstavnika,
– upravna enota enega predstavnika,
– območna obrtna zbornica Brežice enega predstav-

nika,
– konzorcij članov pospeševalne mreže Brežice enega

predstavnika,
– občinski odbor Gospodarske zbornice enega pred-

stavnika.

Predsednika UO volijo člani med seboj.
Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta z mož-

nostjo ponovnega imenovanja/izvolitve.

7. člen
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.

Direktorja po z zakonom in statutom zavoda določe-
nem postopku imenuje in razrešuje upravni odbor s soglas-
jem ustanovitelja.

Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandatne
dobe je lahko ista oseba znova imenovana za direktorja.

Direktor mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba ustrezne smeri,
– imeti mora organizacijske sposobnosti,
– dve leti delovnih izkušenj,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika (angleš-

čine, nemščine ali francoščine).

8. člen
Strokovni svet je strokovni organ zavoda s pristojnost-

mi, določenimi z zakonom in statutom zavoda.

V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA
ZAVODA TER VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA

SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

9. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda v višini

3,000.000 SIT zagotovi ustanovitelj.

10. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz proračuna ustanovitelja na podlagi letnega progra-

ma dela;
– s prodajo storitev na trgu;
– iz drugih, zakonsko dopustnih, virov.

VI. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI TER NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA

SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

11. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti

le za opravljanje in razvoj dejavnosti.
O načinu pokrivanja morebitne izgube zavoda, ki je ni

mogoče pokriti iz sredstev zavoda, odloča na osnovi predlo-
ga upravnega odbora pristojni organ ustanovitelja.

VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU TER ODGOVORNOST

USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

12. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu

v svojem imenu in za svoj račun brez omejitev.
Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi,

s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsidiar-

no z vsem svojim premoženjem.
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VIII. AKTI ZAVODA

13. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejema upravni odbor s so-

glasjem ustanovitelja, ter druge splošne akte, katerih spre-
jem je v pristojnosti upravnega odbora oziroma direktorja
zavoda.

Naloge in pristojnosti organov se opredelijo v statutu
zavoda.

IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

14. člen
Za čas do imenovanja direktorja zavoda, vendar najdalj

za obdobje šestih mesecev, imenuje vršilca dolžnosti direk-
torja, kateri je dolžan ukreniti vse potrebno za vpis zavoda v
sodni register ter za začetek dela poslovanja zavoda in oprav-
ljanje vseh strokovnih nalog iz tega področja.

Ustanovitelj določi vršilca direktorja s sklepom.

15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 301-2/98
Brežice, dne 5. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

3465. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta
2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega
plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986
do leta 1990 za območje MMP Obrežje (PP VF)

Občinski svet občine Brežice je na podlagi prvega
odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 17.
člena statuta Občine Brežice na 42. seji dne 5. 10. 1998
sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice
za obdobje od leta 1986 do leta 2000

ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana
Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta

1990 za območje MMP Obrežje (PP VF)

1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev:
S tem programom se podrobneje določijo vsebine in

obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je
potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja spre-
memb in dopolnitev PP VF, subjekti, ki sodelujejo pri pripra-
vi sprememb in dopolnitev PP VF, način njihovega sodelova-
nja, oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem
opraviti, določijo se roki za posamezne faze priprave PP VF
vire financiranja potrebna za njegovo izvedbo.

Ta program določa še nosilca strokovnih aktivnosti pri-
prave PP VF ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo
oziroma dopolnjujejo.

2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev:
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se

v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tek-
stualnega in kartografskega dela izvleček:

5., 31., 32., 33. in 38. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljeva-
nju: ZUPr) ter 23. člena navodila o vsebini in metodologiji
izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih
aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju:
NPA), kadar se vsebina nanaša na organizacijo dejavnosti
v prostoru.

3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev:
a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih

podlag in drugih strokovnih gradiv se določi Zavod za pro-
storsko načrtovanje in razvoj občine Brežice iz 66. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84),

b) kot koordinator postopka priprave se določi:
– župan Občine Brežice oziroma njegov pooblaščen

predstavnik,
– odbor za urbanizem in okolje.

4. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi spre-

memb in dopolnitev planskih aktov so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostor-

sko planiranje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija

za varstvo okolja in urejanje voda,
– Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo (veterina, fito-

patologija),
– Ministrstvo za finance (carina),
– Ministrstvo za promet in zveze (DARS, DRSC),
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo

mesto,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Breži-

ce,
– Elektro Celje, PE Krško,
– Telekom Krško, enota Brežice,
– odbori občinskega sveta (za kmetijstvo, infrastruktu-

ro, urbanizem in okolje),
– Krajevna skupnost Jesenice na Dolenjskem,
– upravljalci ostalih javnih infrastrukturnih omrežij in os-

tali po potrebi.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka posredu-

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

Če v roku 15 dni po prejemu programa priprave nove-
lacije organ ali organizacija ne posreduje (pogoje) svojega
odgovora, se smatra, da ni potrebna zaščita oziroma uskla-
jevanje njegovih interesov v prostoru in zato njegovo sodelo-
vanje v postopku ni potrebno.

5. člen
Terminski plan:
– izbira izvajalca na podlagi programa priprave (izdela

se dispozicija) in sklenitev pogodbe,
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– s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopol-
nitve se je pričelo v septembru 1998,

– osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov se dostavi občinskemu svetu dva meseca po pridobitvi
potrebnih strokovnih podlag,

– župan Občine Brežice sprejme sklep o 30-dnevni
javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih
planskih aktov na prvi seji po prejemu gradiva,

– sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS,
– javna razgrnitev se izvede v prostorih Občine Brežice

in v krajevni skupnosti na katerem območju se izvede spre-
memba prostorskih planov,

– javna razprava se izvede v času trajanja javne razgrni-
tve na sedežu Občine Brežice ali tangirane krajevne skup-
nosti,

– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani lahko podajo pisne pripombe v času
trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev
občinskih planskih aktov,

– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlo-
gov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi
pripravljenih odgovorov izdelovalca in poročila Zavoda za
prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice,

– v roku 30 dni po sprejetju stališč do pripomb in
predlogov izdelovalec na predlog župana in Zavoda za pro-
storsko načrtovanje in razvoj dopolni osnutek sprememb in
dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitev in
popravke tistih njihovih sestavin, na katere so se nanašale
utemeljene pripombe in predlogi,

– Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj posreduje
tako pripravljen osnutek na Ministrstvo za okolje in prostor,
Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje (v nada-
ljevanju: MOP) s predlogom za ugotovitev njegove usklaje-
nosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročne-
ga in srednjeročnega plana Republike Slovenije,

– župan Občine Brežice posreduje po sprejetju obve-
stila Vlade RS o usklajenosti predloga sprememb in dopolni-
tev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiš-
kega prostorskega plana oziroma po preteku roka 45 dni po
posredovanju predloga za ugotovitev njegove usklajenosti z
obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana na
MOP usklajeni predlog sprememb in dopolnitev občinskih
planskih aktov na občinski svet s predlogom, da o predme-
tih sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov raz-
pravlja in jih sprejme z odlokom v enofaznem (skrajšanem)
postopku,

– sprejeti predlog (z dopolnitvami) se objavi v Uradnem
listu RS.

6. člen
Za pripravo oziroma izvedbo sprememb in dopolnitev

občinskih planskih aktov zagotovijo sredstva zunanji investi-
torji in pristojna ministrstva.

7. člen
Program priprave Občine Brežice se objavi v Uradnem

listu RS in začne veljati z dnem objave.

Št. 352-130/98-24
Brežice, dne 5. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

3466. Program priprave prostorsko izvedbenega akta
(PIA) za gospodarski terminal 1 na Obrežju

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93
in 71/93 ter Uradni list RS, št. 44/97 (v nadaljnjem besedi-
lu: ZVNDPP) in 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list
RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice na 42. seji
dne 5. 10. 1998 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
prostorsko izvedbenega akta (PIA)

za gospodarski terminal 1 na Obrežju

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
1. Predmet in cilj prostorsko izvedbenega akta PIA go-

spodarski terminal 1 na Obrežju (v nadaljevanju: GTO1)
S tem programom se podrobneje določijo: vsebina in

obseg potrebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno opravi-
ti v postopku priprave PIA za gospodarski terminal 1 na
Obrežju (v nadaljevanju: GTO1), subjekti, ki sodelujejo pri
izdelavi, način njegovega sodelovanja, obveznosti, ki jih mo-
rajo opraviti, roki za posamezne faze izdelave PIA ter sreds-
tva (viri), potrebna za njegovo izvedbo.

2. člen
2. Vsebina in obseg prostorsko izvedbenega akta
2.1. Obseg PIA
GTO1 obsega območje, ki je v planskih dokumentih

Občine Brežice opredeljeno ob naselju Jesenice na Dolenj-
skem in naselju Obrežje in je prikazano v sprejetih program-
skih zasnovah.

Območje je opredeljeno kot pretežno trgovsko-poslov-
no z delno storitvenimi dejavnostmi vezanimi na mednarodni
mejni prehod Obrežje.

GTO1 meji na jugu na lokacijski načrt AC Krška vas –
Obrežje za katerega je izdelan program priprave.

2.2. Vsebina PIA
Program priprave se je pričel na pobudo Gospodarsko

interesnega združenja Obrežje in lokalne skupnosti.
Za obravnavani prostor se izdelajo usmeritve in pogoji

za možne prostorske posege v to območje. Širše območje
zajema poleg območja GTO1 tudi vmesni prostor.

PIA se lahko izdela in sprejema po enotnem postopku
za vse enote GTO1 ali pa za eno ali več združenih enot
(ločeno) posebej.

Prostorski razvoj v vmesnem območju (izven GTO1) se
predvidi samo ob pogoju, da bivalni prostor sosednjih stavb
ni oviran. V okviru funkcionalnih zemljišč (FZ) pa je potrebno
zagotoviti vse potrebno v skladu s pravilniki in normativi.
Možne so rekonstrukcije in adaptacije ali nadomestne grad-
nje v okviru obstoječih gabaritov in obstoječega namena
objektov ob predhodni prostorski preverbi (idejni projekti).

PIA mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in
grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in navo-
dila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini pro-
storskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 4/85).
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II. STROKOVNE PODLAGE

3. člen
Glede na poseben pomen in lego obravnavanega ob-

močja se bodo izdelale naslednje strokovne podlage in študije:
– idejne zasnove in rešitve za znane programe,
– strokovne podlage (za infrastrukturo, objekte),
– drugo po potrebi.
Vse rešitve morajo biti utemeljene in argumentirane.
Pri izdelavi PIA mora uporabiti in smiselno oziroma

mejni prehod upoštevati obstoječe strokovne podlage za
lokacijski načrt za AC Krška vas – Obrežje.

Ravno tako se mora pri izvedbi upoštevati obstoječa
prometna študija PTI (Ljubljana, 1997).

III. SOGLASODAJALCI

4. člen
V postopku izdelave PIA se od soglasodajalcev pridobi-

jo pogoji, ki se nanašajo na obravnavano območje. Soglaso-
dajalci morajo v 5 dneh po prejemu vloge posredovati svoje
pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo
sodelovanje in soglasje ni potrebno.

5. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena so:
– Ministrstvo za promet in zveze RS, Direkcija RS za

ceste,
– Ministrstvo za obrambo RS, Inšpektorat RS za vars-

tvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Krško,
– Ministrstvo za zdravstvo RS, Zdravstveni inšpektorat

RS, Območna enota Krško,
– Ministrstvo za okolje in prostor RS, Uprava RS za

varstvo narave, izpostava Novo mesto,
– Elektro Celje PE Krško,
– KOP Brežice,
– Telekom Novo mesto,
– Krajevna skupnost Jesenice na Dolenjskem,
– ostali soglasodajalci, če se v postopku ugotovi, da

so njihova soglasja potrebna.

6. člen
Na izdelani osnutek PIA morajo soglasodajalci v tride-

setih dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti
soglasje, sicer se šteje, da je soglasje dano.

Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec os-
nutka PIA upošteval zahteve iz pogojev.

Zaradi spremembe zahtev ni možno zavrniti izdaje so-
glasja.

IV. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE

a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti se določijo:
– Center za razvoj posavja in GIZ Obrežje,
– Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj občine

Brežice,
– in izbrani zunanji izvajalec oziroma izdelovalec.
b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se

določi župan Občine Brežice oziroma njegov pooblaščeni
predstavnik in odbor za urbanizem in okolje.

c) Javni razpis za oddajo del ni obvezen, kolikor se PIA
ne financira večinoma iz občinskega proračuna.

Naloga nosilca izdelave je:
– priprave in izdelava projektne naloge,

– priprava in izdelava posebnih strokovnih podlag na
osnovi programa priprave in projektne naloge,

– izdelava tekstualnega in grafičnega dela PIA v skladu
z zakoni in sprejetim programom priprave,

– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v
vseh postopkih sprejemanja,

– priprava strokovnega mnenja o izbranih pripombah,
ki bo osnova za odločanje in sprejemanje na občinskem
svetu.

V. TERMINSKI PLAN

7. člen
Izdelava posebnih strokovnih podlag v 30 dneh po

potrditvi projektne naloge.
Osnutek PIA se dostavi občinskemu svetu najpozneje v

90 dneh po pridobitvi pogojev soglasodajalcev.
Občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni razgr-

nitvi osnutka PIA na prvi seji oziroma najpozneje v roku
30 dni po prejemu gradiva.

V času trajanja javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni,
je organizirana javna obravnava.

Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlo-
gov k osnutku ureditvenega načrta.

Po sprejetju utemeljenih stališč do pripomb na občin-
skemu svetu, se v roku meseca dopolni PIA v tistih sestavi-
nah, na katerega so se nanašale strokovno utemeljene pri-
pombe in predlogi.

Tako dopolnjen predlog PIA se posreduje občinskemu
svetu z odlokom v sprejem.

Št. 352-48/96
Brežice, dne 5. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

3467. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta
2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega
plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986
do leta 1990 v nadaljevanju sestavine
prostorskega plana Občine Brežice za čistilno
napravo v Brežicah (ČNBr)

Občinski svet občine Brežice je na podlagi prvega
odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 17. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) na
42. seji dne 5. 10. 1998 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice
za obdobje od leta 1986 do leta 2000

ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana
Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta

1990 v nadaljevanju sestavine prostorskega
plana Občine Brežice za čistilno napravo

v Brežicah (ČNBr)
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1. člen
1. Predmet in cilj sprememb in dopolnitev:
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in

obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je
potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja spre-
memb in dopolnitev, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi spre-
memb in dopolnitev za Čistilno napravo Brežice, način njiho-
vega sodelovanja, oziroma naloge in obveznosti, ki jih mora-
jo pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne faze pri-
prave ČNBr ter finančna sredstva, potrebna za njihovo
pripravo.

Ta program določa nosilca strokovnih aktivnosti pripra-
ve ČNBr prostorske sestavine, ki se spreminjajo in dopol-
njujejo.

2. člen
2. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev:
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se

v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tek-
stualnega in kartografskega dela izvleček:

5., 31., 32., 33. in 38. člena zakona o urejanju pro-
stora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju:
ZUPr) ter 23. člena navodila o vsebini in metodologiji izdela-
ve strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov
občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA),
kadar se vsebina nanaša na organizacijo dejavnosti v prosto-
ru oziroma se nova poselitev usmerja predvsem v ureditvena
območja naselij:

– 34. in 35. člen ZUPr ter 11., 12. in 24. člena NPA,
kadar se vsebina nanaša na krajinske zasnove oziroma po-
drobnejšo razdelavo prostorskih sestavin občinskih planskih
aktov

– 43. člena ZUPr ter 38. člena NPA, kadar se vsebina
nanaša na podrobnejšo določitev prostorske organizacije
dejavnosti in namenske rabe prostora na območjih, kjer je
predvidena kompleksna gradnja, prenova ali drugi zahtev-
nejši posegi. Grafični prikazi sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin občinskih planskih aktov se pripravijo s
smiselnim upoštevanjem 25. in 39. člena NPA.

3. člen
3. Organizacija priprave sprememb in dopolnitev:
a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih

podlag in drugih strokovnih gradiv se določi Zavod za prostor-
sko načrtovanje in razvoj občine Brežice iz 66. člena zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84) oziroma zunanji izvajalec in izdelovalec

b) kot koordinator postopka priprave se določi:
– župan Občine Brežice oziroma njegov pooblaščen

predstavnik,
– odbor za urbanizem in okolje.

4. člen
4. Viri:
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi spre-

memb in dopolnitev ČNBr so:
– Ministrstvo za okolje in prostor RS, (Urad RS za

prostorsko planiranje, Uprava RS za varstvo narave),
– Ministrstvo za zdravstvo RS (Zdravstveni inšpektorat),
– Ministrstvo za obrambo RS (Požarni inšpektorat),
– Ministrstvo za promet in zveze RS (upravljalec cest),
– Elektro Celje, PE Krško,
– Telekom Slovenije , p.o. PE Telekom Brežice,
– odbori občinskega sveta (za kmetijstvo, infrastruktu-

ro, urbanizem in okolje),

– Krajevna skupnost Zakot-Bukošek-Trnje,
– upravljalci javnih infrastrukturnih omrežij.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka posredu-

jejo na podlagi tega programa in poziva koordinatorja, pred
začetkom izdelave sprememb in dopolnitev plana za čistilno
napravo, svoje strokovne podlage ter pogoje, ki jih mora
pripravljalec sprememb in dopolnitev planskih aktov upošte-
vati pri izdelavi in bodo podlaga za usklajevanje v primeru
navzkrižnih interesov v prostoru.

Če v roku 30 dni po prejemu tega programa priprave
ČNBr, organ ali organizacija ne posreduje svojega odgovo-
ra, se tolmači, da ni potrebna zaščita oziroma usklajevanje
njegovih interesov v prostoru in zato njegovo sodelovanje v
postopku ni potrebno.

5. člen
5. Terminski plan:
– izbira izvajalca na podlagi programa priprave, (izdela

se dispozicija) in sklenitev pogodbe (na osnovi finančnih
zmožnosti) – 30 dni od objave programa priprave v Urad-
nem listu RS;

– s pripravo strokovnih podlag za čistilno napravo Bre-
žice se prične v letu 1998;

– osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov se dostavi Občinskemu svetu tri mesece po pridobitvi
potrebnih strokovnih podlag;

– Občinski svet občine Brežice sprejme sklep o
30-dnevni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev
občinskih planskih aktov ČNBr na prvi redni seji po prejemu
gradiva;

– sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;
– javna razgrnitev se izvede v prostorih Občine Brežice

in krajevni skupnosti, ki je predmet sprememb plana za
območje ČNBr;

– javna razprava se izvede v času trajanja javne razgrni-
tve na sedežu KS Zakot Bukošek Trnje;

– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani lahko podajo pisne pripombe v času
trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev
občinskih planskih aktov;

– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predl-
ogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi
pripravljenih odgovorov izdelovalca in poročila Zavoda za
prostorsko načrtovanje in razvoj občine Brežice;

– v roku 30 dni po sprejetju stališč do pripomb in
predlogov izdelovalec na predlog župana in Zavoda za pro-
storsko načrtovanje in razvoj dopolni osnutek ČNBr oziroma
dopolnitev in popravke tistih njihovih sestavin, na katere so
se nanašale utemeljene pripombe in predlogi;

– Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj posreduje
tako pripravljen osnutek ČNBr na Ministrstvo za okolje in
prostor – Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje
(v nadaljevanju: MOP RS) s predlogom za ugotovitev njegove
usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije;

– župan Občine Brežice posreduje po sprejetju skle-
pa Vlade RS o usklajenosti predloga ČNBr oziroma spre-
memb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi
izhodišči republiškega prostorskega plana oziroma po pre-
teku roka 45 dni po posredovanju predloga za ugotovitev
njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega pro-
storskega plana na MOP RS, usklajeni predlog ČNBr na
občinski svet s predlogom, da o predmetih sprememb in
dopolnitvah občinskih planskih aktov razpravlja in jih lahko
sprejme z odlokom v enofaznem (skrajšanem) postopku.
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6. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih plan-

skih aktov so predvidena proračunska sredstva Občine Bre-
žice in za posamezne strokovne podlage sofinanciranje po-
sameznih investitorjev (ministrstev RS).

7. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne

veljati z dnem objave.

Št. 352-123/98-24
Brežice, dne 5. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

3468. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta
2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega
plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986
do leta 1990 v nadaljevanju sestavine
prostorskega plana Občine Brežice za čistilno
napravo v Globokem (ČNGl)

Občinski svet občine Brežice je na podlagi prvega
odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 17. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) na
42. seji dne 5. 10. 1998 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice
za obdobje od leta 1986 do leta 2000

ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana
Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta

1990 v nadaljevanju sestavine prostorskega
plana Občine Brežice za čistilno napravo

v Globokem (ČNGl)

1. člen
1. Predmet in cilj sprememb in dopolnitev:
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in

obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je
potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja spre-
memb in dopolnitev, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi spre-
memb in dopolnitev za Čistilno napravo Globoko, način
njihovega sodelovanja, oziroma naloge in obveznosti, ki jih
morajo pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne faze
priprave ČNGl ter finančna sredstva, potrebna za njihovo
izvedbo.

Ta program določa nosilca strokovnih aktivnosti pripra-
ve ČNGl prostorske sestavine, ki se spreminjajo in dopol-
njujejo.

2. člen
2. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev:
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se

v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tek-
stualnega in kartografskega dela izvleček:

5., 31., 32., 33. in 38. člena zakona o urejanju pro-
stora (Uradni list SRS št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju:
ZUPr) ter 23. člena navodila o vsebini in metodologiji izdela-
ve strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov
občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA),
kadar se vsebina nanaša na organizacijo dejavnosti v prosto-
ru oziroma se nova poselitev usmerja predvsem v ureditvena
območja naselij:

– 34. in 35. člen ZUPr ter 11., 12. in 24. člena NPA,
kadar se vsebina nanaša na krajinske zasnove oziroma po-
drobnejšo razdelavo prostorskih sestavin občinskih planskih
aktov;

– 43. člena ZUPr ter 38. člena NPA, kadar se vsebina
nanaša na podrobnejšo določitev prostorske organizacije
dejavnosti in namenske rabe prostora na območjih, kjer je
predvidena kompleksna gradnja, prenova ali drugi zahtev-
nejši posegi. Grafični prikazi sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin občinskih planskih aktov se pripravijo s
smiselnim upoštevanjem 25. in 39. člena NPA;

3. člen
3. Organizacija priprave sprememb in dopolnitev:
a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih

podlag in drugih strokovnih gradiv se določi Zavod za prostor-
sko načrtovanje in razvoj občine Brežice iz 66. člena zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84) oziroma zunanji izvajalec in izdelovalec

b) kot koordinator postopka priprave se določi:
– župan Občine Brežice oziroma njegov pooblaščen

predstavnik,
– odbor za urbanizem in okolje.

4. člen
4. Viri:
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi spre-

memb in dopolnitev ČNGl so:
– Ministrstvo za okolje in prostor RS, (Urad RS za

prostorsko planiranje, Uprava RS za varstvo narave),
– Ministrstvo za zdravstvo (Zdravstveni inšpektorat),
– Ministrstvo za obrambo (Požarni inšpektorat),
– Ministrstvo za promet in zveze (upravljalec cest),
– Zavod za gozdove RS, Območna enota Brežice,
– Elektro Celje, PE Krško,
– Telekom Slovenije, p.o. PE Telekom Brežice,
– Odbori Občinskega sveta (za kmetijstvo, infrastruktu-

ro, urbanizem in okolje),
– KS Globoko,
– upravljalci javnih infrastrukturnih omrežij.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka posredu-

jejo na podlagi tega programa in poziva koordinatorja, pred
začetkom izdelave sprememb in dopolnitev plana za čistilno
napravo, svoje strokovne podlage ter pogoje, ki jih mora
pripravljalec sprememb in dopolnitev planskih aktov upošte-
vati pri izdelavi in bodo podlaga za usklajevanje v primeru
navzkrižnih interesov v prostoru.

Če v roku 30 dni po prejemu tega programa priprave
čistilne naprave Globoko, organ ali organizacija ne posredu-
je svojega odgovora, se tolmači, da ni potrebna zaščita
oziroma usklajevanje njegovih interesov v prostoru in zato
njegovo sodelovanje v postopku ni potrebno.

5. člen
5. Terminski plan:
– izbira izvajalca na podlagi programa priprave, (izdela

se dispozicija) in sklenitev pogodbe (na osnovi finančnih
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zmožnosti) – 30 dni od objave programa priprave v Urad-
nem listu RS;

– s pripravo strokovnih podlag za čistilno napravo Glo-
boko se prične v letu 1998;

– osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov se dostavi občinskemu svetu tri mesece po pridobitvi
potrebnih strokovnih podlag;

– Občinski svet občine Brežice sprejme sklep o
30-dnevni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev
občinskih planskih aktov ČNGl na prvi redni seji po prejemu
gradiva;

– sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;
– javna razgrnitev se izvede v prostorih Občine Brežice

in krajevni skupnosti, ki je predmet sprememb plana za
območje ČNGl;

– javna razprava se izvede v času trajanja javne razgrni-
tve na sedežu KS Globoko;

– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani lahko podajo pisne pripombe v času
trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev
občinskih planskih aktov;

– občinski svet zavzame stališča do pripomb in pred-
logov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi
pripravljenih odgovorov izdelovalca in poročila Zavoda za
prostorsko načrtovanje in razvoj občine Brežice;

– v roku 30 dni po sprejetju stališč do pripomb in
predlogov izdelovalec na predlog župana in Zavoda za pro-
storsko načrtovanje in razvoj dopolni osnutek ČNGl oziroma
dopolnitev in popravke tistih njihovih sestavin, na katere so
se nanašale utemeljene pripombe in predlogi;

– Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj posreduje
tako pripravljen osnutek ČNGl na Ministrstvo za okolje in
prostor – Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje
(v nadaljevanju: MOP RS) s predlogom za ugotovitev njegove
usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije;

– župan Občine Brežice posreduje po sprejetju sklepa
Vlade RS o usklajenosti predloga ČNGl oziroma sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči
republiškega prostorskega plana oziroma po preteku roka
45 dni po posredovanju predloga za ugotovitev njegove
usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega prostorske-
ga plana na MOP RS, usklajeni predlog ČNGl na občinski
svet s predlogom, da o predmetih sprememb in dopolnitvah
občinskih planskih aktov razpravlja in jih lahko sprejme z
odlokom v enofaznem (skrajšanem) postopku.

6. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih plan-

skih aktov so predvidena proračunska sredstva Občine Bre-
žice in za posamezne strokovne podlage sofinanciranje po-
sameznih investitorjev (ministrstev RS).

7. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne

veljati z dnem objave.

Št. 352-124/98-24
Brežice, dne 5. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

DOL PRI LJUBLJANI

3469. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1998

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) in 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) ter 16. člena statuta Občine Dol
pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet
občine Dol pri Ljubljani na 34. seji dne 29. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1998

1. člen
Spremeni se 3. člen odloka, ki se glasi:
Skupni prihodki proračuna za leto 1998 znašajo

320,364.360 SIT in se razporedijo za:

SIT
financiranje zagotovljene porabe 242,591.000
financiranje drugih dogovorjenih nalog 71,506.360
stalna proračunska rezerva 1,590.000
tekoča proračunska rezerva 4,677.000

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 40502-3/98
Dol pri Ljubljani, dne 29. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

3470. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto B8 Beričevo

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Obči-
ne Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95 in 27/96) je
Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 34. seji dne 29. 9.
1998 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko

celoto B8 Beričevo
(prečiščeno besedilo)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni po-

goji za plansko celoto B8 Beričevo (Uradni list SRS, št.
27/87-1319 in RS 27/92-1415), dopolnjeni v maju 1998
(Uradni list RS, št. 61/98).
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2. člen
Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena določa-

jo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območ-
jih naselij z naslednjimi oznakami območij urejenja:

BS 8/1-1 Brinje
BS 8/1-2 Brinje
BS 8/2-1 Beričevo
BS 8/2-2 Beričevo
BI 8/1 Reaktor
BM 8/1 RTP Beričevo.
Oznake pretežno kmetijskih K območij so določene na

grafičnih kartah TTN 5000, ki so sestavni del tega odloka.

3. člen
Meje planske celote in posameznih območij urejanja

so določene v grafičnem delu sprememb prostorskih uredi-
tvenih pogojev za plansko celoto B8 Beričevo, izdelanih leta
1998 in prikazanih v načrtih TTN in PKN v merilu 1:5000.
Katastrski načrti v merilu 1:2880 oziroma 1:1000 (Uradni
list SRS, št. 27/87) se uporabljajo v delih, ki so skladni s
citiranimi spremembami.

II. SKUPNA MERILA IN POGOJI

4. člen
1. Veljavnost skupnih meril in pogojev
Skupna merila in pogoji veljajo za vsa območja urejanja

v planski celoti, kolikor ni s posebnimi merili in pogoji dolo-
čeno drugače.

2. Pretežna namembnost
Območja urejanja imajo naslednje pretežne namemb-

nosti:
S – površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti
O – površine za osrednje dejavnosti
I – površine za šolstvo, inštitute in zdravstvo
M – površine za obrtno-servisne dejavnosti, pokopa-

lišča
P – površine za obrtno-podjetniške, proizvodne in po-

slovne dejavnosti
T – površine za promet
R – parkovne, športne in rekreacijske površine
E – območja za površinsko pridobivanje rudnin
G – gozdne površine
K – kmetijske površine
3. Morfološke enote
Območja urejanja so glede vrste posegov v prostor in

glede na njihovo oblikovanje razčlenjena na morfološke eno-
te.

Glede vrste posegov v prostor imajo morfološke enote
naslednje oznake:

1 –  območja za blokovno gradnjo
2 –  območja za gradnjo družinskih stanovanjskih hiš
3 –  območja za osrednje dejavnosti in stanovanja
4 –  območja za mešane dejavnosti (stanovanja, po-

slovne dejavnosti, drobno gospodarstvo)
5 –  območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in varstvo
6 –  območja za obrtno-podjetniške, proizvodne in

poslovne dejavnosti
7 –  območja za komunalne dejavnosti
8 –  parkovna, športna in rekreacijska območja
9 –  zelene površine in pokopališča
Glede oblikovanja posegov imajo morfološke enote na-

slednje oznake:
A – prostostoječa zazidava
B – strnjena zazidava
C – kompleksi s svojstveno zazidalno strukturo

D – vaška jedra
E – hale in paviljoni
F – tehnološki objekti
G – dnevni kopi
4. Merila in pogoji glede vrste posegov v prostor
4.1. Območja za blokovno gradnjo
V morfoloških enotah z oznako 1 so dovoljeni naslednji

posegi:
– novogradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija

večstanovanjskih objektov,
– gradnja objektov dopolnilnih dejavnosti, ki so dovo-

ljene v območju družinske stanovanjske gradnje (točka 4.2).
4.2. Območja za gradnjo družinskih stanovanjskih hiš
V morfoloških enotah z oznako 2 so dovoljeni naslednji

posegi:
– gradnja stanovanjskih objektov,
– gradnja objektov osnovne preskrbe,
– gradnja objektov storitvenih dejavnosti,
– gradnja objektov zdravstva, šolstva in varstva,
– gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja or-

ganizacij in društev,
– gradnja objektov za šport in rekreacijo,
– gradnja sakralnih objektov,
– gradnja kmetijskih gospodarskih objektov in hlevov v

vaških naseljih oziroma zaselkih. Parcela mora zagotavljati
zadostne odmike od sosednjih objektov in dovolj veliko zem-
ljišče za dovoz in manipulacijo. Okna in ventilacijske odprti-
ne hlevov in gnojišča ne smejo biti usmerjene proti bivalnim
pogojem sosedov in proti sosednjim dvoriščem,

– gradnja posamičnih poslovnih, obrtnih, servisnih in
gostinskih objektov, kadar gre za stanovanjsko območje
mešanih dejavnosti in ko se na podlagi strokovne presoje
ugotovi, da nova dejavnost ne poslabšuje pogojev bivanja in
ima na voljo dovolj veliko gradbeno parcelo, na kateri zago-
tovi potrebna parkirna mesta in ostale pogoje.

V morfoloških enotah 2A, 2B, 2C in 2D je dovoljena
tudi gradnja stanovanjskih objektov z večjim številom stano-
vanj, če se objekti po velikosti in obliki prilagodijo gradbeni
strukturi v območju oziroma ne odstopajo od prevladujoče-
ga morfološkega vzorca naselja in če so zagotovljeni ostali
lokacijski pogoji kot: število parkirnih mest, zelene površine
in površine za igro otrok (vsaj 20 m2 na stanovanje), svetlob-
no-tehnični pogoji, velikost funkcionalnega zemljišča in dru-
gi.

V območju strnjene zazidave vrstnih in atrijskih hiš ozi-
roma 2B je preureditev podstrešij v bivalne prostore, ki
zahteva spremembo gabarita, naklona strešin in izvedbo
okenskih odprtin izven ravnine strešin dovoljena le, če je tak
poseg višinsko in oblikovno skladen s sosednjimi objekti ali
se izvede na celotnem nizu ali skupini objektov istočasno.

4.3. Območja za osrednje dejavnosti
V morfoloških enotah z oznako 3 so dovoljeni naslednji

posegi:
– gradnja poslovnih objektov,
– gradnja objektov za osnovno oskrbo in specializirano

trgovino,
– gradnja objektov za storitvene in servisne dejavnosti,

gostinstvo, šport in rekreacijo,
– gradnja objektov družbenih dejavnosti,
– gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja or-

ganizacij in društev,
– gradnja sakralnih objektov,
– gradnja parkirnih in garažnih objektov,
– gradnja stanovanj, v pritličju je praviloma javni pro-

gram.
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4.4. Območja mešanih dejavnosti
V morfoloških enotah z oznako 4 je poleg posegov, ki

so dopustni v morfoloških enotah z oznako 2 dovoljene tudi:
– gradnja objektov drobnega gospodarstva,
– gradnja poslovno-servisnih objektov.
4.5. Območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in varstvo
V morfoloških enotah z oznako 5 so dovoljeni naslednji

posegi:
– gradnja objektov za šolstvo, inštitute, zdravstvo in

varstvo,
– gradnja objektov za šport in rekreacijo.
Na meji objektov in območij šolstva, inštitutov, zdravst-

va in varstva ni dovoljeno locirati obrtnih, gostinskih, gospo-
darskih ter drugih objektov oziroma dejavnosti, ki lahko mo-
tilno vplivajo na osnovno dejavnost.

Novozgrajeni objekti morajo biti odmaknjeni od objek-
tov šolstva, inštitutov, zdravstva in varstva vsaj 15 m in naj-
manj 5 m od parcelne meje teh objektov.

4.6. V morfoloških enotah z oznakami 1, 2, 3, 4 in 5 je
dovoljena tudi:

– postavitev začasnih in pomožnih objektov,
– postavitev večjih reklamnih znamenj, turističnih oz-

nak in spominskih obeležij,
– postavitev ograj,
– ureditev parkirišč,
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, otroška

igrišča, športna igrišča, pešpoti in ploščadi,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,

prometa in zvez,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in

vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
4.7. Območje za obrtno-podjetniške in proizvodne de-

javnosti
V morfološki enoti z oznako 6 so dovoljeni naslednji

posegi:
– gradnja obrtno-podjetniških, servisnih, proizvodnih

in poslovnih dejavnosti ter drugih objektov, ki služijo osnovni
dejavnosti,

– postavitev začasnih in pomožnih objektov,
– postavitev večjih reklamnih znamenj, turističnih oz-

nak in spominskih obeležij,
– postavitev ograj,
– ureditev parkirišč,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,

prometa in zvez,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in

vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
Za obstoječe in nove objekte, ki imajo lahko negativne

vplive na okolje, je treba pridobiti predhodne pogoje pristoj-
nih služb.

4.8. Območje za komunalne dejavnosti
V morfološki enoti z oznako 7 so dovoljeni naslednji

posegi:
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,

energetike, prometa in zvez, prodajni servisi, bencinske
črpalke in podobno,

– urejanje in širitev pokopališč ter znotraj njih, gradnja,
rekonstrukcija ali adaptacija pokopaliških in sakralnih ob-
jektov,

– postavitev začasnih in pomožnih objektov,
– postavitev večjih reklamnih znamenj, turističnih oz-

nak in spominskih obeležij,
– postavitev ograj,
– ureditev parkirišč,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in

vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
Za obstoječe in nove objekte, ki imajo lahko negativne

vplive na okolje, je treba pridobiti predhodne pogoje pristoj-
nih služb.

4.9. Parkovna, športna in rekreacijska območja
V morfoloških enotah z oznako 8 so dovoljeni naslednji

posegi:
– gradnja športnih in rekreacijskih objektov ter naprav

in urejanje površin za šport in rekreacijo,
– gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopol-

njujejo osnovno športno-rekreacijsko dejavnost (parkirišča,
sanitarije, gostinski lokali),

– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,
prometa in zvez,

– vodnogospodarske ureditve,
– urejanje zelenih površin,
– postavitev spominskih obeležij, reklamnih znamenj in

turističnih oznak,
– postavitev začasnih in pomožnih objektov,
– postavitev mikrourbane opreme,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in

vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
4.10. Zelene površine
V morfoloških enotah z oznako 9 so ob pogoju, da se

ne prizadene objektov naravne in kulturne dediščine, dovo-
ljeni naslednji posegi:

– urejanje zelenih površin,
– urejanje utrjenih površin in rekreacijskih poti,
– postavitev mikrourbane opreme,
– postavitev spominskih obeležij in turističnih oznak,
– urejanje in širitev pokopališč ter znotraj njih, gradnja,

rekonstrukcija ali adaptacija pokopaliških in sakralnih ob-
jektov,

– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,
prometa in zvez,

– vodnogospodarske ureditve,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in

vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
4.11. Novogradnje, prizidave, nadzidave in nadomest-

ne gradnje v ureditvenih območjih naselij
Novogradnje objektov so dopustne na podlagi splošnih

in posebnih določil odloka. Prizidave, nadzidave, rekon-
strukcije in adaptacije objektov so dopustne samo pod po-
gojem, da so objekti zgrajeni z gradbenim dovoljenjem ozi-
roma da so bili zgrajeni pred letom 1967, če so le-te sklad-
ne z določili tega odloka.

Nadomestni objekti se lahko gradijo na površinah, kjer
so dovoljene novogradnje objektov. Za objekt, ki se ruši, je
treba izdelati posnetek obstoječega stanja tako, da se ugo-
tovi koristna površina in namembnost zgradbe, namenjene
za rušenje. Prvotni objekt je treba po izgradnji nadomestne-
ga objekta obvezno v skladu z rešitvijo v lokacijski dokumen-
taciji v celoti ali delno porušiti.
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4.12. Sprememba namembnosti obstoječih objektov v
ureditvenih območjih naselij

Sprememba namembnosti obstoječih legalno zgraje-
nih objektov je dovoljena v skladu z namembnostjo morfo-
loške enote:

– če je nova dejavnost skladna z morfološkim vzorcem
in pretežno namembnostjo območja,

– če so zagotovljeni vsi pogoji za nemoteno funkcioni-
ranje nove dejavnosti,

– če funkcionalno zemljišče po velikosti ustreza zahte-
vam nove dejavnosti.

5. Območja urejanja z oznakami K in G
5.1. Najboljša kmetijska in varovana gozdna zemljišča
V območjih urejanja z oznakami K in G, ki vključujejo

najboljša kmetijska in varovana gozdna zemljišča, so dovo-
ljeni naslednji posegi:

– kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko uredi-
tvene operacije,

– melioracija zemljišč,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov in naprave za potrebe komunale,

prometa in zvez, ki bistveno ne prizadenejo obdelovanja
kmetijskih zemljišč (podzemni vodi, daljnovodi do napetosti
20 kV, vodna črpališča, vodohrani, lokalne čistilne naprave,
lokalne ceste do širine 5,5 m, kolesarske poti in drugi za
občino pomembni infrastrukturni objekti, ki jim zaradi po-
sebnih lokacijskih zahtev ni možno določiti druge lokacije),

– postavitev spominskih objektov, reklamnih znamenj
in turističnih oznak,

– postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študij-
ske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),

– postavitev začasnih objektov in nadstreškov ob po-
stajališčih javnega prometa,

–  sanacija peskokopov in gramoznic,
– enojni kozolec,
– na obstoječih legalno zgrajenih objektih so dovoljena

tekoča vzdrževalna dela, adaptacije in nujne funkcionalne
dopolnitve, pri čemer je treba ohranjati značilne arhitekton-
ske elemente. V območju kmetije so dopustne tudi gradnje
dvojnih kozolcev. Nadomestne gradnje dotrajanih objektov
so dovoljene pod pogojem, da se stari objekt v celoti ali
delno poruši in nadomesti z novim v enakih ali manjših
gabaritih. Namembnost objektov se praviloma ne sme spre-
minjati. Ustreznost eventualne spremembe namembnosti
presodi občinska služba za urbanizem v postopku izdelave
lokacijske dokumentacije.

Podlaga za ugotavljanje upravičenosti posegov, razen
za posege v že zgrajene objekte, je mnenje strokovnih služb
s področja kmetijstva oziroma gozdarstva, varstva narave in
po potrebi vodnega gospodarstva.

5.2. Drugo kmetijsko območje in gospodarski gozd
V ostalih kmetijskih zemljiščih (drugo območje) in v

gospodarskem gozdu so dovoljeni tile posegi:
– ureditev zelenih in parkovnih površin, trim steze, smu-

čišča in podobno,
– gradnja lovskih, ribiških, planinskih domov in gozdar-

skih objektov,
– urejanje ribnikov in akumulacij za namakanje kmetij-

skih površin,
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko uredi-

tvene operacije,
– melioracija zemljišč,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov in naprave za potrebe komunale,

prometa in zvez, ki bistveno ne prizadenejo obdelovanja
kmetijskih zemljišč (podzemni vodi, daljnovodi do napetosti

20 kV, vodna črpališča, vodohrani, lokalne čistilne naprave,
lokalne ceste do širine 5,5 m, kolesarske poti in drugi za
občino pomembni infrastrukturni objekti, ki jim zaradi po-
sebnih lokacijskih zahtev ni možno določiti druge lokacije),

– postavitev spominskih objektov, reklamnih znamenj
in turističnih oznak,

– postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študij-
ske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),

– postavitev začasnih objektov in nadstreškov ob po-
stajališčih javnega prometa,

–  sanacija peskokopov in gramoznic,
– dvojni kozolec,
– izkoriščanje in sanacija črpališč mineralnih surovin

na podlagi presoje vplivov na okolje,
– na zemljiščih, ki niso posebej zavarovana in kjer ob-

stajajo pogoji za rekreacijsko dejavnost, je dovoljena grad-
nja oziroma urejanje posameznih športnih naprav in sprem-
ljajočih objektov (garderobe, parkirišča in podobno).

Izjemoma se lahko gradijo:
– objekti, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji

kot hlevi, silosi, strojne lope, če za to ni možno uporabiti
zemljišč znotraj območij naselij oziroma zaselkov, če prosi-
lec izpolnjuje pogoje, določene v zakonu o kmetijskih zem-
ljiščih. Pod enakimi pogoji, ob upoštevanju meril in pogojev
tega odloka, se lahko gradijo enostanovanjski objekti za
potrebe kmetov, vendar mora stanovanjski objekt predstav-
ljati strnjeno celoto z ostalimi objekti kmetije;

– objekti za zaščito in reševanje v naravnih in drugih
nesrečah;

– širitev pokopališč.
5.3. Pogoji za lociranje izjemnih posegov
Lokacija kmetijskih in spremljajočih objektov, ki jih je

izjemoma dopustno graditi na ostalih kmetijskih zemljiščih,
mora poleg zahtev, ki jih določa zakon o kmetijskih zem-
ljiščih, izpolnjevati tudi tele lokacijske pogoje:

– čim bližje naselja oziroma zaselka,
– ne sme posegati v strnjeni kompleks nepozidanih

zemljišč,
– ne sme posegati v krajinsko izpostavljeno območje in

v območje posebne krajinske vrednosti ter v druga zavarova-
na območja (vodni viri ipd.),

– zagotavljati mora minimalno komunalno opremljenost
zemljišča (dostopna cesta, pitna voda, elektrika, primerno
urejeno odvajanje odplak).

Kot podlago za presojo ustreznosti lokacije je treba za
vse navedene izjemne posege izdelati strokovno gradivo.
Odločitev sprejme občinska služba za urbanizem na podlagi
mnenj strokovnih služb.

Strokovno gradivo za presojo ustreznosti lokacije mora
vsebovati tudi organizacijsko shemo kmetije v merilu 1:1000
oziroma 1:500 ter podatke o kapacitetah in namembnosti
objektov ter velikosti zemljišča, ki pripada novi kmetiji. Par-
cele, ki pripadajo novi kmetiji, morajo biti označene na kopiji
katastra. Priložen mora biti tudi posestni list.

Izjemni posegi za potrebe kmetov, za katere je bila
izdana lokacijska informacija pred sprejetjem tega odloka,
se dokončajo na podlagi določil lokacijske informacije.

5.4. Gradnja na kmetijskih oziroma gozdnih zemljiščih,
ki so v zemljiški knjigi vpisana kot stavbišče

Na parcelah, ki se nahajajo izven stavbnih zemljišč in
predstavljajo v naravi kmetijsko oziroma gozdno zemljišče, v
zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, je dovolje-
na gradnja objektov le, če je skladna s splošnimi določili
odloka. Dejstvo, da zemljiški kataster ni bil ažuriran, ne
pomeni pravice do uveljavljanja nadomestne gradnje na po-
sameznem kmetijskem oziroma gozdnem zemljišču.
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5.5. Gozdni rob
Za vse posege v 25 m širok pas ob gozdnem robu je

treba pridobiti predhodno mnenje pristojne gozdarske
službe.

6. Razpršena gradnja
Na območjih razpršene gradnje (R), ki so določena z

dolgoročnim planom, so dovoljene: novogradnje, nadomest-
ne gradnje, prizidave in nadzidave, ki so skladne z morfo-
loškim vzorcem območja, kadar gre za funkcionalne dopol-
nitve ali zgostitve območja.

Spremembe namembnosti obstoječih objektov so do-
pustne, če so skladne s pretežno namembnostjo območja
in ne poslabšujejo osnovnih pogojev bivanja. Pretežna na-
membnost območja razpršene gradnje se določi na podlagi
podatkov obstoječega stanja v skladu z merili 2. in 3. točke
4. člena odloka. Sprememba namembnosti in nadomestna
gradnja nista dovoljeni, kadar gre le za posamične gospo-
darske in pomožne objekte.

Za posege v prostor veljajo splošna določila tega
odloka.

7. Začasni in pomožni objekti
Začasne objekte in naprave, namenjene sezonski turi-

stični ponudbi ali prireditvam in podobno, je dovoljeno po-
staviti na podlagi splošnih določil odloka na zemljiščih, ki so
prometno dostopna.

Pomožni objekti, večja reklamna znamenja, turistične
oznake in spominska obeležja morajo biti postavljeni tako,
da dopolnjujejo javni prostor in ne ovirajo vzdrževanja komu-
nalnih naprav in prometnih objektov.

Pomožne objekte je dopustno graditi v skladu z določili
občinskega odloka.

8. Splošna obramba in družbena zaščita
Pri vsakem posegu v prostor, s katerim pridobimo nove

stanovanjske, proizvodne in poslovne površine, je dovoljeno
zgraditi ustrezne objekte za zaščito prebivalcev in material-
nih dobrin pred učinki sodobnih vojnih sredstev.

9. Varstvo pred požari
Urgentne poti za gasilska vozila je treba urediti krožno,

njihova oddaljenost od objektov in širina morata znašati po 5
m, minimalni radij obračanja pa 11,5 m. Poti morajo biti
dimenzionirane na 10 t osnega pritiska.

Odmiki med objekti morajo biti v skladu s pravilnikom o
tehničnih normativih.

Protipožarni hidranti morajo biti v ustrezni medsebojni
razdalji, postavljeni ob zunanji strani interventnih poti, zago-
tovljena mora biti zadostna količina vode.

10. Merila in pogoji glede oblikovanja novogradenj in
drugih posegov v prostor

10.1. Oblikovanje objektov in drugih posegov v pro-
stor

Pri novogradnjah, nadzidavah, prizidavah, postavitvi po-
možnih in začasnih objektov ter pri drugih posegih v prostor
je treba zagotoviti oblikovno homogenost in identiteto ob-
močja ter se prilagajati ureditvam po:

– zasnovi izrabe zemljišč,
– odmiku od sosednjih objektov,
– sestavi stavbnih mas,
– višinskim gabaritom in gradbeni črti,
– naklonu streh in smereh slemen,
– razmerju dimenzij fasad in njihovi orientaciji,
– merilu in razporeditvi fasadnih elementov, zlasti oken

in vrat,
– barvi in teksturi streh in fasad,
– načinu ureditve odprtega prostora,
– načinu izvedbe ograj in drugih posegov v prostor.
Oblikovanje objektov v vaških jedrih in v območjih mor-

foloških enot 2D mora slediti vzpostavljeni oblikovni identite-

ti in homogenosti območja ter biti prilagojeno okoliškim
objektom in ureditvam po:

– legi objektov, ki mora biti praviloma usklajena s tipič-
no parcelno razdelitvijo;

– funkcionalnemu zaporedju objektov na parceli;
– ohranjanju gradbene linije in obstoječe zazidave;
– smereh slemen, materialih in barvi kritine in naklonu

strešin;
– merilu in razporeditvi stavbnih odprtin, tloris objektov

je podolgovat, razmerje stranic je v skladu z okoliškimi ob-
jekti. Novi objekti ne smejo presegati višinskega gabarita
naselja.

V območjih vaških jeder (2D) je treba za posege v
prostor pridobiti predhodne pogoje službe za varovanje na-
ravne in kulturne dediščine.

10.2. Oblikovalski kontrasti
Oblikovalski kontrasti pri novih posegih v prostor so

dopustni:
– kadar ima kontrast namen simbolno prikazati funk-

cionalno različnost novega objekta od programsko enotne-
ga okolja,

– kadar ima kontrast namen vzpostaviti prostorsko do-
minanto.

Presoje tovrstnih odstopanj je potrebno izvesti ob izde-
lavi lokacijske dokumentacije. Stroške presoje krije inve-
stitor.

Gradnja stanovanjskih objektov, ki predstavljajo obli-
kovno posebnost (sončna hiša, atrijska hiša, terasna hiša
ipd.) v pretežno vaških naseljih ni dovoljena, v urbanih nase-
ljih pa le pod pogojem, da se zgradijo kot zazidalni kom-
pleks s svojstveno oblikovno zasnovo in ustrezno ozelenijo.

10.3. Odmiki
V območjih brez izrazito enotne gradbene črte obstoje-

čih objektov in enotnega zazidalnega načina, ki se določi z
urbanistično rešitvijo, mora biti odmik novozgrajenega ob-
jekta:

– vsaj 5 m od zunanjega roba hodnika za pešce ali vsaj
7 m od roba cestišča,

– vsaj 4 m od parcelne meje soseda.
Novozgrajeni objekt ne sme motiti sosednje posesti.

Pri določanju odmikov med objekti je treba upoštevati tudi
pogoje svetlobnotehnične ocene, višino in namembnost na-
črtovanih objektov.

Če so odmiki manjši od zgoraj določenih (7 m, 5 m,
oziroma 4 m), je treba v lokacijski dokumentaciji izdelati
podrobno utemeljitev posega in predložiti predhodno mne-
nje mejašev oziroma upravljalca ceste.

10.4. Ograje in oporni zidovi
Ograje in oporne zidove je možno graditi na podlagi

splošnih pogojev občinskega odloka o pomožnih objektih.
Ograjo in oporni zid se lahko gradi 1,5 m od utrjenega roba
cestišča oziroma na meji s pločnikom, če je le-ta zgrajen.
Če je ta odmik manjši od 1,5 m, mora biti podrobno uteme-
ljen in proučen v lokacijski dokumentaciji; nanj mora biti
pridobljeno tudi soglasje mejašev. Kadar gre za oporni zid
vzdolž ceste, je treba poleg mejašev pridobiti tudi soglasje
upravljalca ceste in občine.

Višinske razlike na zemljišču morajo biti praviloma pre-
moščene s travnatimi brežinami in le izjemoma z opornimi
zidovi.

Izgradnja opornega zidu višjega od 1,5 metra je do-
pustna le takrat, kadar pristojna služba s področja geotehni-
ke ugotovi nevarnost rušenja terena. Če je zaradi terenskih
razmer višina opornega zidu večja od dveh metrov, je treba
izvedbo zidu izpeljati v kaskadah. Oporni zid mora biti inten-
zivno ozelenjen.
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11. Urbana oprema
Urbana oprema (začasni objekti, stojnice, telefonske

govorilnice, postajališča javnega prometa, nadstreški, klopi,
smetnjaki, svetila, reklamni panoji, turistične oznake in spo-
minska obeležja) mora biti praviloma oblikovana enotno. Pri
uporabi tipiziranih elementov je treba enotnost zagotoviti z
njihovo razmestitvijo.

12. Urbanistična rešitev
Če namerava investitor graditi objekt na večjem nepozi-

danem stavbnem zemljišču, ki nima dostopa z javne ceste
oziroma če novogradnja ovira nadaljnjo parcelacijo gradbe-
nih parcel, občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da
se pred izdelavo lokacijske dokumentacije za načrtovani
objekt pridobi:

– geodetski posnetek obstoječega stanja za obravna-
vano območje,

– urbanistično rešitev območja, ki določi: gradbene
parcele, prometno ureditev z dostopi do parcel in regulacij-
skimi pogoj, ter pogoje za oblikovanje objektov,

– predlog komunalne opremljenosti gradbenih parcel.
Velikost območja, za katerega je treba izdelati urbani-

stično rešitev, določi občinska služba za urbanizem.
Stroške izdelave urbanistične rešitve krijejo lastniki

gradbenih parcel. Pri pripravi urbanistične rešitve lahko so-
deluje tudi občina.

Urbanistično rešitev potrdi občinski svet na predlog
službe za urbanizem občine.

Urbanistična rešitev je strokovna podlaga za izvedbo
parcelacije gradbenih parcel in za izdelavo lokacijske doku-
mentacije.

13. Merila in pogoji glede določanja velikosti gradbe-
nih parcel in funkcionalnih zemljišč

13.1. Velikost gradbene parcele
Velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč se

določi z lokacijsko dokumentacijo oziroma v posebnem po-
stopku.

Pri tem je treba upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli, zahteve

glede pomožnih objektov, konfiguracijo terena, trase komu-
nalnih vodov in druge omejitve rabe zemljišč,

– urbanistične zahteve (funkcionalni dostopi, parkirna
mesta, utrjene površine ob objektih in funkcionalno zelenje:
pri javnih objektih tudi zelenice in zelene ureditve, pri družin-
skih stanovanjskih objektih zelenjavni vrt),

– sanitarno tehnične zahteve (vpliv bližnje okolice,
osončenje v odnosu do gostote zazidave, prezračevanje –
proste površine, intervencijske poti).

13.2. Pozidanost gradbene parcele
Gradbena parcela je lahko pozidana največ 40%, kar

vključuje tako glavni objekt in pomožne objekte.
Gradbena parcela objekta oziroma njegovo funkcional-

no zemljišče mora biti v celoti vključeno v območje, kjer je
gradnja v skladu z določili tega odloka dopustna.

14. Merila in pogoji glede varovanja naravne in kultur-
ne dediščine

14.1. Splošna določila
Posegi na območjih, posamičnih parcelah in objektih,

ki so prikazani v grafičnem delu odloka in so uvrščeni med
naravno in kulturno dediščino, se smejo izvajati le v sodelo-
vanju s pristojno službo za varstvo naravne in kulturne de-
diščine.

Na objektih in območjih naravne in kulturne dediščine,
ki so razglašeni za kulturnozgodovinske spomenike ali na-
ravne znamenitosti oziroma so v fazi razglasitve, so posegi
dovoljeni v skladu z zakonskimi določili oziroma z določili
razglasitvenega dokumenta.

Na objektih in območjih naravne in kulturne dediščine
morajo posegi in oblikovanje zagotavljati ohranitev njihove
izvirnosti, oblike in lastnosti ter omogočati redno vzdrže-
vanje.

Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se
pred posegom v prostor pridobijo pogoji pristojne službe za
varstvo naravne in kulturne dediščine tudi na objektih in
območjih, ki z odlokom niso posebej zavarovana.

14.2. Posegi v naravne prvine prostora
Pri posegih na naravnih prvinah prostora je treba

ohraniti:
– krajinske prvine območja in značilno podobo krajine,
– značilne poglede (silhueta posamičnih objektov in

panoramski razgledi),
– naravni relief (če to ni mogoče, morajo biti različni

nivoji premoščeni s travnatimi brežinami ali izjemoma s škar-
pami, ki morajo biti intenzivno ozelenjene),

– krajinsko tipiko vodotokov in obrežnega prostora
(meandriranje, oblikovanje sipin in tolmunov ter brzic, ohra-
njevanje obrežnih dreves).

Pri posegih v prostor se morajo uporabljati naravni
materiali.

15. Merila in pogoji glede prometnega urejanja
15.0. Prometne površine
V rezervatih cest in varovalnih pasovih ni dovoljeno

graditi. Na obstoječih objektih so dovoljena le vzdrževalna
dela.

V varovalnem pasu ceste je znotraj zazidljivih površin,
določenih v merilu PKN 5000, dovoljena gradnja novih ob-
jektov, prizidava in nadzidava obstoječih objektov, spremem-
ba namembnosti in hortikulturno urejanje le s soglasjem
upravljalca ceste in v skladu z osnovno namembnostjo ob-
močja.

15.1. Širina varovalnih pasov cest
Širine varovalnih pasov cest se merijo od zunanjega

roba cestnega sveta in znašajo:
– 40 m varovalni pas za avtocesto,
– 35 m varovalni pas za hitro cesto,
– 25 m varovalni pas za glavno cesto,
– 15 m varovalni pas za regionalno cesto,
– 5 m varovalni pas za državne kolesarske poti,
– 6 m varovalni pas za lokalne dvopasovne ceste za

mešani motorni promet z obojestranskima hodnikoma za
pešce,

– 5 m varovalni pas za lokalne dvopasovne ceste za
mešani motorni promet z enostranskim hodnikom za pešce,

– 3 m varovalni pas za lokalne dovoze.
15.2. Rezervati prometnic
Bodoče nove ali obstoječe prometnice, ki so v načrtu

za rekonstrukcijo in jim še niso dokončno določene tehnič-
ne značilnosti v projektni dokumentaciji, imajo rezervat. V
njem so na obstoječih objektih in napravah dovoljena le
nujna vzdrževalna dela ter posegi v prostor v zvezi s komu-
nalnim urejanjem.

Skupne širine rezervatov so glede na kategorizacijo
cest, vrsto prometa, število voznih pasov in ureditve obcest-
nega prostora naslednje:

– 30 m rezervat ceste z dvema voznima pasovoma za
mešani motorni promet s kolesarskima stezama, hodnikom
za pešce in postajališči za javni potniški promet izven vo-
zišča,

– 10 m rezervat za lokalne dvopasovne ceste za meša-
ni motorni promet z enostranskim hodnikom za pešce,

– 6 m rezervat za lokalne dovoze.
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15.3. Širine lokalnih cest:
Zasebni dovozi do objektov so široki najmanj 3 m.
Lokalni dovozi oziroma interne ceste v naselju s pre-

glednimi izogibališči so široke najmanj 3,5 m.
Lokalne dvopasovne ceste z enostranskim hodnikom

za pešce so široke najmanj 6,7 m (cestišče 5,5 m, eno-
stranski hodnik za pešce 1,2 m).

Lokalni dovoz do gospodarskih in kmetijskih objektov
mora biti širok najmanj 5 metrov.

15.4. Javna infrastruktura
Vse ceste in poti, ki so bile zgrajene oziroma se upo-

rabljajo kot javna infrastruktura, morajo ostati javno dobro,
ne glede na lastništvo, dokler se za posamezno cesto oziro-
ma pot ne zagotovi drugačna rešitev.

15.5. Dovozi in priključki
Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni

tako, da je zagotovljena potrebna varnost v prometu. Uredijo
se v soglasju s pristojnim upravnim organom in upravljalcem
ceste. Slepo zaključene ceste morajo imeti obračališče.

Vsaka gradbena parcela mora imeti zagotovljen dovoz
za motorna vozila. V lokacijski dokumentaciji se določi teh-
nična rešitev dostopa od objekta do javne ceste. V primeru,
če dovoza na parcelo ni možno zagotoviti neposredno z
javne ceste, je treba v lokacijski dokumentaciji opredeliti
najprimernejši dostop preko sosednjih zemljišč. Možnost
uporabe dostopa preko sosednjih zemljišč investitor dokaže
z vpisom služnostne pravice oziroma s pogodbo. Dvorišča
morajo biti za urgentni dovoz dostopna neposredno z javne
ceste ali posredno preko sosednjih zemljišč.

15.6. Parkirne površine
Pri javnih in zasebnih objektih morajo biti zagotovljene

zadostne parkirne površine na funkcionalnem zemljišču upo-
rabnika.

Pri novogradnjah in pri spremembi namembnosti ob-
jektov je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest
v skladu z veljavnimi normativi in pridobiti soglasje pristojne-
ga upravnega organa.

Potrebno število garažnih oziroma parkirnih mest (PM):
– stanovanjska hiša 2 PM na stanovanje,
– stanovanje v večdružinski hiši 1,5 – 2 PM na stano-

vanje,
– poslovni prostori (pisarne) 1 PM na 30 m2 neto povr-

šine,
– poslovni prostori z obiskom strank 1 PM na 20 m2

neto površine,
– gostilna 1 PM na 4 sedeže in 1 PM na 1 tekoči meter

točilnega pulta,
– za ostale dejavnosti se določi potrebno število parkir-

nih mest v lokacijski dokumentaciji skladno s predpisi.
15.7. Vodne površine
Vsi vodotoki, hudourniki, melioracijski jarki in njihova

poplavna območja (inundacijska območja poplavne vode
100 l. pogostnosti) predstavljajo območja varovalnega reži-
ma. Za poseg v ta prostor je potrebno pridobiti posebne
pogoje in soglasje službe, pristojne za vodno gospodarstvo.

Vse površinske vode, ki pritekajo na območje urejanja
ali ga prečkajo, je treba urediti tako, da se zagotovi varnost
stanovanjskih in drugih objektov pred 100 letnimi poplavni-
mi vodami. Zbrane vode je treba speljati vse do naravnega
recipienta, ki jih je sposoben sprejeti brez škode za dolvod-
na območja.

15.8. Varovalni pas vodotoka
Novozgrajeni objekt mora biti odmaknjen od zgornjega

roba vodotoka vsaj 10 m. Če je ta odmik manjši od
10 metrov, je treba pridobiti predhodne pogoje pristojne
službe za vodno gospodarstvo in za varstvo naravne in kul-
turne dediščine.

15.9. Gradnja objektov na vodotokih
Na vodotokih je dovoljeno graditi objekte, vezane na

vodotok (ribogojnica, mlin, žaga, mala hidrocentrala ipd.) le
na podlagi predhodne pozitivne presoje vplivov na okolje in
soglasja pristojnih služb.

15.10. Regulacije vodotokov
Regulacije vodotokov z izključno gradbenimi posegi

niso dopustne. Tak poseg ne sme prizadeti ekološke vred-
nosti ter krajinske tipike vodotokov. Oblikovanje brežin in
struge mora izhajati iz podobnosti glede na prvotno stanje.

Regulacije vodotokov, izsuševanje močvirij, gradnja rib-
nikov in spreminjanje rastiščnih pogojev so dopustne le ob
soglasju pristojne službe za varstvo naravne in kulturne de-
diščine oziroma na podlagi predhodne pozitivne presoje
vplivov na okolje.

15.11. Varovalni pas železnice
Širina varovalnega pasu železniške proge je 200 m od

skrajnega tira. V območjih postaj se varovalni pas ustrezno
razširi, glede na število tirov in območje ostalih železniških
naprav in objektov. Prav tako se varovalni pas ustrezno
razširi, če v skupnem varovalnem pasu potekata cesta in
železnica. Posege v varovalnem pasu železniške proge je
dovoljeno izvajati le v soglasju z upravljalcem železniške
proge.

16. Merila in pogoji glede komunalnega in energetske-
ga urejanja ter telekomunikacij

16.1. Splošna določila
Komunalne, energetske in prometne objekte in napra-

ve je dovoljeno obnavljati in graditi na celotnem območju
planske celote. To določilo velja tudi za urejanje in ev. širitev
obstoječih pokopališč.

Gradnja objektov je dopustna le na komunalno oprem-
ljenih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno dovozno pot na javno
cesto, priključek na elektriko, rešeno oskrbo z vodo in odva-
janje odpadnih vod.

Obstoječe in predvidene objekte je treba obvezno pri-
ključiti na zgrajeno komunalno in energetsko infrastrukturo
(kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje, električno
omrežje, plinsko omrežje). Poteki komunalnih in energet-
skih vodov morajo biti medsebojno usklajeni.

V rezervatih in varovalnih pasovnih obstoječih in predvi-
denih energetskih ter komunalnih vodov ni dovoljena grad-
nja novih objektov in naprav, prizidav in nadzidav razen
izjemoma ob soglasju upravljalca oziroma predlagatelja po-
sameznega voda.

Na obstoječih objektih so dovoljena le tekoča vzdrže-
valna dela.

Posamezni komunalni objekti in naprave, kot so trans-
formatorske postaje, črpalne postaje, sanitarni kioski, vodni
zbiralniki ipd., morajo biti postavljeni tako, da niso vidno
izpostavljeni, praviloma v sklopu kakega drugega objekta,
neposredno poleg njega ali pod nivojem javne površine.

16.2. Kanalizacijsko omrežje
Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijo.

Na območjih varstvenih pasov vodnih virov mora biti grajena
vodotesna kanalizacija.

Načeloma je treba izvajati sistem ločene kanalizacije.
Sanitarne odplake je treba speljati do čistilne naprave,

tehnološko onesnažene vode pa je možno priključiti le, če
so predhodno očiščene do mere, kot to določa sanitarno
soglasje.

Do izgradnje kanalizacije je možno sanitarne in tehno-
loške vode začasno zadržati v vodotesnih nepretočnih, tri-
prekatnih greznicah, ki jih je treba redno čistiti. Vsebino
greznic je treba odvažati na ustrezno opremljeno čistilno
napravo.
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Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija
motorni promet, je treba speljati preko maščobnikov v kana-
lizacijsko omrežje ali v ponikovalnico.

Meteorne vode z drugih utrjenih površin, zelenih povr-
šin in streh je treba speljati v ponikovalnico oziroma v odprte
jarke.

16.3. Vodovodno omrežje
Hidrantno omrežje ne sme biti manjše od profilov ∅80,

graditi ga je treba skladno s pravilnikom o požarni zaščiti
naselij.

Predvidene vodovode je treba načeloma graditi ob ob-
stoječih in predvidenih cestah.

Uporabniki tehnološke vode morajo uporabiti zaprte
sisteme.

16.4. Električno omrežje
Treba je ščititi rezervate daljnovodov. Posege v varoval-

nih pasovih daljnovodov je možno izvajati le v soglasju z
upravljalcem električnega omrežja.

16.5. Javna razsvetljava
Ob glavnih cestah je treba zgraditi javno razsvetljavo, ki

bo zagotovila minimalne vrednosti srednje osvetljenosti v
skladu s tehničnimi predpisi z ozirom na gostoto prometa.

16.6. Kabelsko razdelilni sistem
Za sprejem televizijskih programov prek satelita in di-

stribucijo signala se dopušča zgraditi razdelilno kabelsko
omrežje in ga povezati na glavno antensko postajo s spre-
jemnim sistemom.

16.7. Plinovod
Magistralni plinovod ima ožji varovalni pas s skupno

širino 60 m in širši varovalni pas širine 400 m. Za vse
posege v prostor v varovalnem pasu je treba pridobiti so-
glasje upravljalca magistralnega plinovodnega omrežja.

17. Merila in pogoji za varovanje okolja
17.1. Splošna določila
Gradnja novih objektov, prizidave, nadzidave in spre-

membe namembnosti oziroma dejavnosti v obstoječih ob-
jektih in vsi ostali posegi v prostoru so dovoljeni, če ne
povzročajo v okolju večjih motenj, kot so s predpisi dovolje-
ne. Pri vseh posegih je treba upoštevati normativne določbe
glede zaščite okolja.

17.2. Varstvo zraka
Treba je:
– ustrezno locirati nove programe oziroma dejavnosti

in sanirati onesnaževalce zraka.
17.3. Varstvo pred hrupom
Treba je:
– zmanjšati prekomerni hrup pri izvoru,
– ustrezno locirati nove proizvodne programe oziroma

dejavnosti,
– izvesti aktivno ali pasivno zaščito s protihrupnimi na-

sipi, s postavitvijo protihrupnih ograj ali izboljšanjem izolacij-
ske sposobnosti objektov povsod, kjer hrup presega dovo-
ljene ravni, predvsem pa ob cestah in železniški progi,

– spremeniti namembnosti ali dejavnosti tako, da se v
posameznih območjih ne presežejo ravni hrupa, ki ustrezajo
stopnji hrupne obremenjenosti po veljavnih predpisih, kadar
le-ti motijo okolje.

17.4. Varstvo voda in vodnih virov
Uporabniki prostora, ki na svojem zemljišču vršijo ma-

nipulacijo oziroma skladiščijo nevarne snovi (goriva, olja,
kemikalije), lahko to opravljajo le v pokritih prostorih. Mani-
pulacijske površine morajo biti urejene tako, da se ob even-
tuelnem razlitju snovi lahko ta v celoti prestreže.

Uporabniki prostora, ki v tehnološkem procesu upo-
rabljajo strupene snovi, odnosno imajo lastne čistilne napra-
ve, morajo voditi dnevnik in redno vršiti analizo odpadnih
voda, ki jih spuščajo v javno kanalizacijo ali v naravni reci-
pient. Prepovedano je odlaganje odpadkov v opuščene stru-
ge – rokave potokov ali na zamočvirjena kmetijsko manj
vredna zemljišča.

Varstvena območja vodnih virov z določitvijo varstvenih
pasov so prikazana v grafičnem delu prostorskih ureditvenih
pogojev.

Meje varstvenih pasov vodnih virov so določene v pro-
storsko-katastrskem načrtu M 1:5000, ki je sestavni del
tega odloka.

Dokler za območje vodnega vira ni sprejet samostojni
odlok o varovanju virov pitne vode, se upoštevajo določila
tega odloka.

17.5. Ukrepi za varovanje podtalnice
1. Najožji (1.) varstveni pas
V najožjem varstvenem pasu vodnega vira so dovoljene

le dejavnosti, ki služijo oskrbi s pitno vodo.
2. Ožji (2.) varstveni pas
V ožjem varstvenem pasu je prepovedano izvajati pose-

ge v prostor in graditi objekte za dejavnosti, ki imajo lahko
negativne vplive na vodni vir. To velja tudi za gradnje novih
kmetij in cest. Dovoljene so le prizidave in nadzidave obsto-
ječih stanovanjskih hiš in njihove funkcionalne dopolnitve.

3. Širši (3.) varstveni pas
V širšem varstvenem pasu vodnega vira je prepoveda-

no graditi:
– proizvodne, obrtne in servisne dejavnosti, ki lahko

predstavljajo nevarnost za vodni vir;
– skladišča nafte in derivatov;
– nove komunalne in čistilne naprave;
– izkop gramoza.
V ožjem in širšem varstvenem pasu vodnega vira je

treba graditi:
– vodotesno kanalizacijo in nanjo priključiti vse (obsto-

ječe in nove) objekte;
– utrjene prometne in manipulacijske površine s kon-

troliranim odvodom meteorne vode;
– greznice za individualne stanovanjske hiše (dokler

javna kanalizacija ni zgrajena) v skladu z veljavnimi predpisi.
Za vse dopustne posege v ožji in širši varstveni pas

vodnih virov, razen za gradnjo individualnih stanovanjskih
hiš, mora investitor pridobiti oceno vpliva posega na vodni
vir, ki jo izdela Inštitut za varovanje zdravja RS.

17.6. Odstranjevanje odpadkov
Komunalne odpadke je treba zbirati v smetnjakih.
Pri odstranjevanju komunalnih odpadkov je treba upo-

števati:
– da so odjemna in zbirna mesta, ki se določijo na

osnovi veljavnih predpisov, dobro prometno dostopna in
niso na prometni površini,

– odjemno oziroma zbirno mesto mora biti praviloma
na funkcionalnem zemljišču povzročitelja komunalnih od-
padkov. V naseljih s pretežno individualno zazidavo je lahko
odjemno mesto na javni površini,

– da mora biti odjemno oziroma zbirno mesto na utrjeni
površini, zaščiteno z nadstrešnico, opremljeno z vodo za
občasno čiščenje in odtokom z lovilcem olj.

Posebne odpadke je dovoljeno skladiščiti v območju
proizvodnih obratov le v posebnih namensko zgrajenih skla-
diščih do končne dispozicije na deponijo posebnih od-
padkov.
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III. POSEBNA MERILA IN POGOJI

5. člen
Območje urejanja BS 8/2-1 Beričevo
V morfološki enoti 9 so dovoljeni posegi v zvezi z ureja-

njem lokalnega pokopališča.

6. člen
Območje urejanja BI 8/1
A) Glede vrste posegov:
Dopustne so novogradnje in prizidave objektov ter spre-

memba namembnosti za inštitutsko-poslovne dejavnosti.
B) Glede oblikovanja:
Oblikovanje objektov mora biti skladno z obstoječo

zazidavo.
Za vse posege v prostor je treba predhodno izdelati

strokovno gradivo, ki bo ocenilo predlagane posege iz eko-
loškega, programskega in oblikovnega vidika. Strokovno
gradivo, ki ga potrdi občinska služba za urbanizem, je podla-
ga za izdelavo lokacijske dokumentacije.

C) Komunalno urejanje:
– Kanalizacija
Za obstoječe objekte in dopolnilno gradnjo je potrebno

zgraditi primarno sekundarno omrežje in objekte za čiščenje
odpadnih voda.

– Vročevodno omrežje
Obstoječe vodovodno omrežje zadošča potrebam do-

polnilne gradnje.
– Električno omrežje
Za vzhodni del območja je potrebno zgraditi novo TP in

ustrezno omrežje visoke in nizke napetosti.

7. člen
Območje urejanja BM 8/1
A) Glede vrste posegov:
Dopustni so posegi v prostor, ki so potrebni za funkcio-

niranje trafo postaje ter gradnja poslovnih dejavnosti za po-
trebe elektrogospodarstva.

IV. KONČNE DOLOČBE

8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati urba-

nistični red za naselja in območja v občini Ljubljana Bežigrad
(Uradni list SRS, št. 20/74) in sprememba urbanističnega
reda za naselja in območja v občini Ljubljana Bežigrad (Urad-
ni list SRS, št. 43/82).

9. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Dol pri Ljubljani,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Bežigrad,
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za

urbanizem in okolje.

10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

urbanistična inšpekcija.

11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 00303-5/98
Dol pri Ljubljani, dne 29. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

3471. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto B9 Dol

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Obči-
ne Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95 in 27/96) je
Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 34. seji dne 29. 9.
1998 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko

celoto B9 Dol
(prečiščeno besedilo)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni po-

goji za plansko celoto B9 Dol (Uradni list SRS, št. 27/87-
1320 in Uradni list RS, št. 27/92-1416), dopolnjeni v maju
1998 (Uradni list RS, št. 61/98).

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena odloka

določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih
območjih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:

BM 9/1 Bencinski servis
BO 9/1 Dol
BS 9/1 Videm–Dol
BS 9/2-1 Zaboršt
BS 9/2-2 Zaboršt
BS 9/3 Zajelše
BS 9/4 Podgora
BS 9/5 Kleče
BP 9/2 JUB
BR 9/1 Grad Dol
BR 9/2 Videm
BR 9/3 Korant
Oznake pretežno gozdnih G in pretežno kmetijskih K

območij so določene na grafičnih kartah TTN 5000, ki so
sestavni del tega odloka.

3. člen
Meje planske celote in posameznih območij urejanja

so določene v grafičnem delu sprememb prostorskih uredi-
tvenih pogojev za plansko celoto B9 Dol, izdelanih leta
1998 in prikazanih v načrtih TTN in PKN v merilu 1:5000.
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Katastrski načrti v merilu 1:2880 oziroma 1:1000 (Uradni
list SRS, št. 27/87) se uporabljajo v delih, ki so skladni s
citiranimi spremembami.

II. SKUPNA MERILA IN POGOJI

4. člen
Skupna merila in pogoji, določeni v 4. členu odloka o

prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beri-
čevo (Uradni list SRS, št. 27/87 in Uradni list RS, št.
27/92, 61/98) veljajo tudi za vsa območja urejanja v plan-
ski celoti B9 Dol, kolikor ni s posebnimi merili drugače
določeno.“

III. POSEBNA MERILA IN POGOJI

5. člen
V območju urejanja BO 9/1 Dol veljajo naslednja meri-

la in pogoji:
Območje BO 9/1 Dol se ureja na podlagi splošnih

določil odloka, ki veljajo za morfološko enoto 3C. Za zago-
tovitev enotnega koncepta organizacije, oblikovanja in ure-
ditve območja je treba izdelati urbanistično rešitev, ki bo
podlaga za izdelavo lokacijske dokumentacije za posamični
objekt. Na robnem delu območja je dovoljena dopolnilna
gradnja posamičnih družinskih hiš.

Maksimalni gabarit javnih objektov je P+3 +M.
Urbanistično rešitev sprejme občinski svet na predlog

občinske službe za urbanizem.

6. člen
V območju urejanja BS 9/1 Videm Dol veljajo nasled-

nja posebna določila:
Za območja morfološke enote 4A/1 se izdela zazidalni

načrt. Do izdelave zazidalnega načrta so dopustni posamez-
ni posegi v prostor na obrobju morfološke enote, če novo-
gradnja ne bo ovirala izvajanja zazidalnega načrta.

7. člen
V območjih urejanja BS9/2-1 Zaboršt, BS 9/2-2 Za-

boršt in BS 9/4 Podgora veljajo naslednja posebna določila:
V morfoloških enotah 2A/2 je treba pred posegom v

prostor izdelati urbanistično rešitev.

8. člen
V območju urejanja BP 9/2 veljajo naslednja merila in

pogoji:
A) Glede vrste posegov:
a) Pred vsakim posegom v prostor je potrebno v po-

stopku izdelave lokacijske dokumentacije preveriti celotno
ureditveno območje in ugotoviti morebiten trenuten deficit
potrebnih površin, potrebo po ekološki sanaciji obstoječih
dejavnosti in tehnoloških izboljšav. Izpolnjevanje teh zahtev
je pogoj za nove posege v prostor oziroma širitev obstoječih
kapacitet.

Pri izdelavi lokacijske dokumentacije je treba upošte-
vati:

a) ugotovitve in zaključke Zavoda za varstvo pri delu,
higiensko oceno Inštituta za higieno, oceno vpliva na kako-
vost zraka Hidrometeorološkega zavoda in dodatne eksper-
tize glede na konkretne okoliščine.

b) Spreminjanje namembnosti je dopustno kot dopolni-
tev pretežne namembnosti, še zlasti za potrebe razvoja so-
dobnejših (čistejših) tehnologij. Nova dejavnost ne sme slab-
šati obstoječe izrabe območij in motilno vplivati na okolico.

c) Razmerje med pozidano in nepozidano površino naj
načeloma znaša 40:60%. Ker je okvirni parameter zazidal-
nih površin 40%, naj bo manipulacijskih in parkirnih površin
30% in zelenih površin 30%.

d) Pomožni in začasni objekti se v okviru zgornjih pogo-
jev dovolijo le izjemoma, in sicer za:

– tiste objekte, ki ne poslabšujejo pogojev rabe zem-
ljišč sosednjih objektov in naprav in ne zahtevajo novih ko-
munalnih in drugih priključkov ali bistvenega povečanja
zmogljivosti teh priključkov,

– tiste objekte, ki zaradi enostavne konstrukcije in veli-
kosti ne potrebujejo posebnega statičnega preverjanja.

B) Glede oblikovanja:
Območje označeno s 6 E/1:
Merila za oblikovanje objektov morajo upoštevati željo

po kvalitetnem oblikovanju in po omejitvi t.i. vizualne emisi-
je, ki nastaja zaradi relativno velikih obratov, neurejenih skla-
diščnih prostorov, deponij ali manipulacijskih površin.

Horizontalni in vertikalni gabarit se prilagajata tehno-
loškemu procesu dejavnosti in optimalni izrabi prostora v
povezavi s funkcijo posameznih objektov in prostorskimi
karakteristikami lokacije.

Fasade predvidenih objektov, ki mejijo ali bodo mejile
na stanovanjsko območje, naj zaradi svobodnega izbora
konstrukcijskega sistema gradnje ne bodo heterogene, naj
se konstruktivni elementi ne uporabljajo kot poudarjeni li-
kovni elementi pri oblikovanju fasad. Še najmanj vsiljivo se
vklaplja ploskovno oblikovanje fasade v večjih ploskvah z
ravnimi horizontalnimi in vertikalnimi zaključki brez izrazitih
detajlov. Barve naj bodo svetlih tonov s ciljem po nevsiljivem
vklapljanju v stanovanjsko okolje.

Predvidene ograje naj bodo praviloma lahke in transpa-
rentne. Masivne naj bodo le v primeru, če je cilj skriti vizual-
no emisijo ali če je ograja tudi protihrupno zaščitena.

C) Komunalno urejanje:
– Kanalizacija
Za obstoječe objekte in dopolnilno gradnjo je pogoje-

na izgradnja interne kanalizacije s čiščenjem sanitarnih in
tehnoloških odpadnih voda.

– Vodovodno omrežje
Za potrebe dopolnilne gradnje je dopolniti sekundarno

območje.
– Električno omrežje
Potreba po odjemu električne energije je možna za

10%.

9. člen
Območje urejanja BR 9/1 Dol
Posegi so dopustni le v okviru rekonstrukcije starega

parka z botaničnim vrtom, ribniki in reguliranimi potoki. Ori-
ginalni načrti so še ohranjeni, tako da je možno nekdanji
park natančno rekonstruirati. V objektu graščine je dopu-
sten poslovno turistični gostinski oziroma kulturni program.
Vsi posegi so možni le v soglasju s pristojnim zavodom za
varstvo naravne in kulturne dediščine.

Območje urejanja BR 9/2 Videm
Dopustna je gradnja športno rekreacijskih programov.

Programi morajo biti locirani tako, da ne motijo dejavnosti
šole.

Pri gradnji objektov in naprav je treba upoštevati po-
plavno območje desetletne vode.

Območje urejanja BR 9/3 Korant
Športno rekreacijski in turistični center se ureja na

podlagi splošnih določil morfološke enote 8. Pri posegih v
gozd je treba pridobiti predhodne pogoje Zavoda za gozdo-
ve RS.
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Objekti naj bodo enotno oblikovani. Gabarit največ
P+M, kritina temna oziroma opečna, streha 35–45°. Ob-
vezna je uporaba naravnih materialov: les, kamen, opeka.

IV. KONČNE DOLOČBE

10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati urba-

nistični red za naselja in območja v Občini Ljubljana Beži-
grad (Uradni list SRS, št. 20/74) in sprememba urbanistič-
nega reda za naselja in območja v Občini Ljubljana Bežigrad
(Uradni list SRS, št. 43/82).

11. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Dol pri Ljubljani,
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Bežigrad,
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za

urbanizem in okolje.

12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

urbanistična inšpekcija.

13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 00303-6/98
Dol pri Ljubljani, dne 29. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

3472. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto M10 Vinje-Klopce-Senožeti

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Obči-
ne Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95 in 27/96) je
Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 34. seji dne 29. 9.
1998 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko

celoto M10 Vinje-Klopce-Senožeti
(prečiščeno besedilo)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni po-

goji za plansko celoto M 10 Vinje-Klopce-Senožeti (Uradni
list SRS, št. 3/88-254 in Uradni list RS, št. 56/92-2617),
dopolnjeni v maju 1998 (Uradni list RS, št. 61/98).

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena določa-

jo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območ-
jih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:

MS 10/1-1 Vinje-Žabja vas MS 10/8 Osredki
MS 10/1-2 Vagaja MS 10/9 Klopce
MS 10/1-3 Vagaja MS 10/10 Vrh
MS 10/2 Vinje MS 10/11 Zagorica
MS 10/3 Vinje MS 10/12 Zagorica
MS 10/4 Vinje MS 10/13 Križevska vas
MS 10/5 Vinje MS 10/14 Senožeti
MS 10/6 Dolina MS 10/15 Senožeti
MS 10/7 Hrib MS 10/16 Zagorica
Oznake pretežno gozdnih G in pretežno kmetijskih K

območij so določene na grafičnih kartah TTN 5000, ki so
sestavni del tega odloka.

3. člen
Meje planske celote in posameznih območij urejanja

so določene v grafičnem delu sprememb prostorskih uredi-
tvenih pogojev za plansko celoto M10 Vinje–Klopce–Seno-
žeti, izdelanih leta 1998 in prikazanih v načrtih TTN in PKN v
merilu 1:5000. Katastrski načrti v merilu 1:2880 oziroma
1:1000 (Uradni list SRS, št. 3/88) se uporabljajo v delih, ki
so skladni s citiranimi spremembami.

II. SKUPNA MERILA IN POGOJI

4. člen
Skupna merila in pogoji, določeni v 4. členu odloka o

prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beri-
čevo (Uradni list SRS, št. 27/87 in Uradni list RS, št. 27/92
in 61/98) veljajo tudi za vsa območja urejanja v planski
celoti M10 Vinje–Klopce–Senožeti, kolikor ni s posebnimi
merili drugače določeno.

III. POSEBNA MERILA IN POGOJI

5. člen
MS 10/1-1 Vinje-Žabja vas, MS 10/1-2 Vagaja in MS

10/1-3 Vagaja
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrež-

je s priključitvijo na lokalno čistilno napravo,
– zgraditi napajalni vodovod,
– razširiti nizkonapetostno električno omrežje.

6. člen
Območje urejanja MS 10/2 Vinje,
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne

organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi napajalni vodovod,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.

7. člen
Območje urejanja MS 10/3 Vinje,
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne

organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi napajalni vodovod,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.
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8. člen
Območje urejanja MS 10/4 Vinje,
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne

organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi napajalni vodovod,
– dograditi sekundarno vodovodno omrežje,
– razširiti nizkonapetosno elektro omrežje.

9. člen
Območje urejanja MS 10/5 Vinje,
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne

organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrež-

je s priključitvijo na lokalno čistilno napravo,
– zgraditi napajalni vodovod,
– dograditi sekundarno vodovodno omrežje,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.

10. člen
Območje urejanja MS 10/6 Dolina,
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne

organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi napajalni vodovod,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje,
– zgraditi trafo postajo.

11. člen
Območje urejanja MS 10/7 Hrib,
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne

organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi napajalni vodovod,
– zgraditi primarno in sekundarno vodovodno omrežje,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje,
– zgraditi trafo postajo.

12. člen
Območje urejanja MS 10/8 Osredki,
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne

organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrež-

je s priključitvijo na lokalno čistilno napravo,
– začasno sanirati lokalne vodne vire,
– zgraditi napajalni vodovod,
– zgraditi sekundarno vodovodno omrežje,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje,
– zgraditi trafo postajo.

13. člen
Območje urejanja MS 10/9 Klopce,
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne

organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– začasno sanirati lokalne vodne vire,
– zgraditi napajalni vodovod,
– zgraditi sekundarno vodovodno omrežje,
– zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrež-

je z lokalno čistilno napravo,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje,
– zgraditi trafo postajo.

14. člen
Območje urejanja MS 10/10 Vrh,
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne

organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine. Za
komunalno sanacijo območja je potrebno:

– zgraditi napajalni vodovod,
– zgraditi sekundarno vodovodno omrežje,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.

15. člen
Območje urejanja MS 10/11 Zagorica,
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne

organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi napajalni vodovod,
– zgraditi sekundarno vodovodno omrežje,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.

16. člen
Območje urejanja MS 10/12 Zagorica,
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne

organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrež-

je s priključitvijo na lokalno čistilno napravo,
– zgraditi napajalni vodovod,
– zgraditi sekundarno vodovodno omrežje,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.

17. člen
Območje urejanja MS 10/13 Križevska vas,
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne

organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrež-

je s priključitvijo na lokalno čistilno napravo,
– zgraditi napajalni vodovod,
– zgraditi sekundarno vodovodno omrežje,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.

18. člen
Območje urejanja MS 10/14 Senožeti
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrež-

je z lokalno čistilno napravo,
– zgraditi napajalni vodovod,
– zgraditi sekundarno vodovodno omrežje za potrebe

sanitarno-pitne in požarne vode,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje,
– zgraditi trafo postajo,
– iz grafične priloge v M 1:2880 se v območju morfo-

loške enote 2A/1 črta predvidena povezovalna cesta.

19. člen
Območje urejanja MS 10/15 Senožeti
V morfološki enoti 5A/1 veljajo splošna določila odlo-

ka in:
– v območju šole je dopustno urediti športna igrišča po

veljavnih normativih ter prostore VVZ.
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrež-

je z lokalno čistilno napravo,
– zgraditi napajalni vodovod,
– zgraditi sekundarno vodovodno omrežje za potrebe

sanitarno-pitne in požarne vode,
– razširiti nizkonapetosno elektro omrežje.
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20. člen
Območje urejanja MS 10/16 Zagorica
Veljajo splošna določila za morfološko enoto 2A. Do-

pustna je gradnja objektov za turizem in rekreacijo.

IV. KONČNE DOLOČBE

21. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Dol pri Ljubljani,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Moste-Polje,
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za

urbanizem in okolje.

22. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

urbanistična inšpekcija.

23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

urbanističnem redu za naselja in območja v Občini Ljubljana
Moste-Polje (Uradni list SRS, št. 16/74), in sicer za območ-
je, ki se ureja s tem odlokom.

24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 00303-8/98
Dol pri Ljubljani, dne 29. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

3473. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto M11 Dolsko

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Obči-
ne Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95 in 27/96) je
Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 34. seji dne 29. 9.
1998 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko

celoto M11 Dolsko
prečiščeno besedilo

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni po-

goji za plansko celoto M11 Dolsko (Uradni list SRS, št.
3/88-255 in RS, št. 56/92-2618), dopolnjeni v maju 1998
(Uradni list RS, št. 61/98).

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena določa-

jo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območ-
jih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:

MS 11/1 Petelinje–Kamnica
MS 11/2 Dolsko
MS 11/3-1 Laze
MS 11/3-2 Laze
MR 11/1 Sveta Helena
MM 11/1 Sveta Agata
Oznake pretežno kmetijskih K območij so določene na

grafičnih kartah TTN 5000, ki so sestavni del tega odloka.

3. člen
Meje planske celote in posameznih območij urejanja

so določene v grafičnem delu sprememb prostorskih uredi-
tvenih pogojev za plansko celoto M11 Dolsko, izdelanih leta
1998 in prikazanih v načrtih TTN in PKN v merilu 1:5000.
Katastrski načrti v merilu 1:2880 oziroma 1:1000 (Uradni
list SRS, št. 3/88) se uporabljajo v delih, ki so skladni s
citiranimi spremembami.

II. SKUPNA MERILA IN POGOJI

4. člen
Skupna merila in pogoji, določeni v 4. členu odloka o

prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beri-
čevo (Uradni list SRS, št. 27/87 in Uradni list RS, št. 27/92
in RS 61/98) veljajo tudi za vsa območja urejanja v planski
celoti M11 Dolsko, kolikor ni s posebnimi merili drugače
določeno.

III. POSEBNA MERILA IN POGOJI

5. člen
Območje urejanja MS 11/1 Petelinje-Kamnica
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– dograditi primarno in sekundarno kanalizacijsko

omrežje s priključitvijo na lokalno čistilno napravo,
– zgraditi napajalni vodovod,
– zgraditi novo trafo postajo,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.

6. člen
Območje urejanja MS 11/2 Dolsko
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– dograditi primarno in sekundarno kanalizacijsko

omrežje s priključitvijo na lokalno čistilno napravo,
– zgraditi napajalni vodovod,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.

7. člen
Območje urejanja MS 11/3-1 Laze in MS 11/3-2 Laze
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
– zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrež-

je z lokalno čistilno napravo,
– zgraditi napajalni vodovod,
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.

8. člen
Območje urejanja MM 11/1 Sveta Agata
Dovoljena je širitev pokopališča in gradnja funkcional-

nih objektov in naprav. Gradbeni posegi so dovoljeni v so-
glasju s pristojnim zavodom za varstvo naravne in kulturne
dediščine.
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9. člen
Območje urejanja MR 11/1 Sveta Helena,
– Morfološka enota 8/1
Dopustna je prenova objektov in sprememba namem-

bnosti za potrebe bivanja, turizma in gostinstva.
Morebitne novogradnje in drugi gradbeni posegi v ob-

jekte (tudi prizidave) so dopustni le na podlagi smernic pri-
stojnega zavoda za varsvo naravne in kulturne dediščine.

– Morfološka enota 8/2
Dopustna je prenova objektov ali novogradnja za potre-

be športa in rekreacije, socialnega skrbstva, bivanja, turiz-
ma in gostinstva.

Morebitne novogradnje in drugi gradbeni posegi v ob-
jekte (tudi prizidave) so dopustni le na podlagi smernic pri-
stojnega zavoda za varsvo naravne in kulturne dediščine.

IV. KONČNE DOLOČBE

10. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Dol pri Ljubljani,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Moste-Polje,
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za

urbanizem in okolje.

11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

urbanistična inšpekcija.

12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 00303-7/98
Dol pri Ljubljani, dne 29. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

3474. Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Obči-
ne Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95 in 27/96) je
Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 34. seji dne 29. 9.
1998 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod

pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, pred-
pisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in
ta odlok.

2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Dol pri Ljubljani

in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občin-

skih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvez-

ne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in

sankcioniranje kršitev tega odloka.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)

Občinske ceste na območju Občine Dol pri Ljubljani so
vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

4. člen
(kategorije občinskih cest)

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, jav-
ne poti in javne poti za kolesarje.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Dol pri Ljubljani na predlog župana.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadome-
ščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne
površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega
odloka.

Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko pred-
lagajo ožji deli lokalne skupnosti in zainteresirane pravne
osebe (podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti
utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.

O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na pred-
log župana.

Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima
kategorijo, določeno v tem sklepu.

Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo
enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja
občinskih cest za naslednje leto.

7. člen
(opustitev občinske ceste)

Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča ali druge potrebe udeležencev v pro-
metu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim
okoljem.

O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na pred-
log župana.
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8. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te
ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.

Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občin-
ske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih pet let, če se njen prenos opravi brezplačno (če se
za njen prenos dogovori primerna odškodnina) in če je
vpisana v zemljiško knjigo.

Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozd-
nih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.

O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste
odloči Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na predlog
župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5.
člena tega odloka.

9. člen
(planinske, turistične in druge poti)

Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdo-
vih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih
cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč in
vrhov ali dostopu ogledu naravnih, kulturnih in drugih spo-
menikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenito-
sti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov uprav-
ljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.

Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega
odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled narav-
nih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz
dotacij občine njihovim upravljavcem.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

10. člen
(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Dol pri Ljubljani.

11. člen
(plani (letni plan) razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se
najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge
razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njiho-
vo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničeva-
nja, sprejme Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na pred-
log župana.

Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s kate-
rim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v
posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po
postopku, določenim za občinski proračun, in je njegov
sestavni del.

V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se
del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih
in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah
(odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrz-
linskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvi-
denih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukre-
pov, ki jih je odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa
sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih
cest po tem planu.

12. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja občinski urad. Te obsegajo zlasti:

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na

občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;

– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdr-
ževanja občinskih cest;

– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in

obdelave zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in

priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi
Občino Dol pri Ljubljani;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;

– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih ter
prometnih soglasij za priključke na lokalne ceste in javne
poti;

– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.

13. člen
(financiranje občinskih cest)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se
zagotavljajo v (občinskem) proračunu Občine Dol pri
Ljubljani.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

14. člen
(varstvo okolja vzdolž občinskih cest)

Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.

Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi
predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali ob-
jektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste,
se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sose-
dom in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna služ-
nost za takšno izvedbo.

15. člen
(projektiranje občinskih cest)

Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v
skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in eko-
nomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
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V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov
do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo zunaj vozišča
ceste površine za parkirišča, avtobusna postajališča in dru-
ge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih
dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za
nadzor cestnega prometa.

16. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali re-
konstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.

17. člen
(vračilo različnih zemljišč)

Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz
prejšnjega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za na-
mene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaš-
čenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z
zakonom.

Če je bila med lastnikom in investitorjem zemljišča ali
druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlasti-
tve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu zemljišča za cesto se za določitev višine kupnine
smiselno uporabljajo podlage, ki so bile uporabljene pri
sklenitvi pogodbe.

18. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

Avtobusna postajališča na cesti morajo biti zunaj vozi-
šča.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko občin-
ski urad na predlog prevoznika in v soglasju z občinskim
inšpektorjem za ceste ter policijo po presoji okoliščin, po-
membnih za varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za
ureditev avtobusnega postajališča na vozišču glavne ceste.
Če ugotovi, da za tako postajališče ni več potreb ali da je
postalo prometno nevarno, prekliče dovoljenje.

Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste
določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč občinski
urad ob upoštevanju predlog javnih prevoznikov.

Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča glavne
mestne ceste, ki niso v občinskem prostorskem planu ali
planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest, mora predlaga-
telj pridobiti soglasje občinskega urada. Stroške gradnje
avtobusnega postajališča krije njen predlagatelj. Tako zgra-
jeno avtobusno postajališče postane del občinske ceste.

19. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)

Križanja občinskih cest in železniških prog morajo biti
omejena na najnujnejši obseg in sicer tako, da se dvoje ali
več občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniško
progo.

Način križanja občinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bre-
menijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s
predpisi o varnosti v železniškem prometu.

20. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in

upravljavcem vodotokov)
Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav,

ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje
občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem,
krije investitor ceste.

Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zi-
du in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in
pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni
del vzdrževanja občinske ceste.

Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter
obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so se-
stavni del vzdrževanja vodotoka.

21. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi
graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni
del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in
drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve
občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

22. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ce-
ste predvideva tudi graditev komunikacijskih in drugih objek-
tov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi,
mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je
treba opraviti na območju ceste.

Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije
objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgo-
voren občinski urad.

Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objek-
tov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.

23. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

Občinski urad mora o gradnji ali rekonstrukciji občin-
ske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih
objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 15 dni
pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo
oziroma rekonstrukcijo ceste.

Občinski urad mora dati investitorju oziroma upravljav-
cu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago
načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje
oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje ob-
jekte in naprave v občinski cesti.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

24. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavlja-
ti tako da ob upoštevanju njihovega pomena povezovanje
prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov,
ki urejajo javne ceste in določbe 32. člena tega odloka
omogočajo varno odvijanje prometa.

Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 32.
člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.



Stran 5352 / Št. 70 / 16. 10. 1998 Uradni list Republike Slovenije

Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje
ukrepov iz prvega odstavka 32. člena tega odloka je odgo-
voren občinski urad.

25. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska
javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in orga-
niziranje njihovega obnavljanja.

Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z od-
dajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki urejajo
gospodarske javne službe.

Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogo-
ji, določenimi s predpisi o javnih cestah.

Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa.

Obnovitvena dela oddaja občinski urad, po postopku
in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih
naročil.

26. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategorizira-
nimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju
cestnega sveta občinske ceste skrbi občinski urad.

Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo
urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

27. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah

nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukci-

je nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet nad občinskimi
cestami je pristojen občinski urad.

28. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

Občinski urad lahko zaradi zapore občinske ceste za-
časno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizi-
rano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekate-
gorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
občinski urad predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste
ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med
preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizira-
no, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg
vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za
prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov pred-
lagatelj preusmeritve prometa.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

29. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo pro-

met posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti

ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo

na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. poseb-

ne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra,
poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podob-
no), lahko predstojnik občinskega urada s sklepom zača-
sno, najdalj za čas enega leta, prepove ali omeji promet
vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenemu delu ali
zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali di-
menzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.

Predstojnik občinskega urada mora o ukrepih, ki jih
utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alinee prejšnjega od-
stavka, obvestiti policijo in občinskega inšpektorja najmanj
petnajst dni, javnost pa po sredstvih javnega obveščanja
najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno signaliza-
cijo na občinski cesti.

Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee prvega
odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega
vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih
nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti
policija, občinskega inšpektorja za ceste in javnost po sreds-
tvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ce-
ste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah
morata o teh ukrepih obvestiti tudi občinski urad.

Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določnih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta se določi v skladu z določbo 47. člena tega
odloka.

Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev,
označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.

30. člen
(varovalni pas ob občinskih cestah)

Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob
občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter po-
stavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varoval-
nem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občin-
skega urada.

Občinski urad izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če
s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti
interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene
širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja nje-
nega videza.

Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas ob-
činske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za za-
ščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s tretjim
odstavkom 11. člena odloka.

Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok

– pri lokalni cesti 8m
– pri javni poti 6m
– pri javni poti za kolesarje 3m
Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,

urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Dol pri Ljub-
ljani.

31. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkona-
petostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vo-
dovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih inve-
stitor ni Občina Dol pri Ljubljani, se smejo napeljevati oziro-
ma postavljati v območju občinske ceste in njenega varoval-
nega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
občinskega rada.

Občinski urad lahko zahteva od upravljavca vodov in
naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno
zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali iz-
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vedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej.
Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije nji-
hov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglas-
ja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.

Občinski urad za ceste lahko odkloni izdajo soglasja iz
prvega odstavka te teze, če bi vodi in naprave ogrožali občin-
sko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrže-
vanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.

32. člen
(dela na občinski cesti)

Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinskega urada.

V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka
se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno,
če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajeni v občinsko
cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja
in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska
škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti
neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega
vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora čim
hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvot-
no stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega
vzdrževanja ceste.

Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko
cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti
promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o
njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

33. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poš-
kodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je
potrebno soglasje občinskega urada. V soglasju se določijo
pogoji za opravljanje teh del.

34. člen
(izredni prevoz)

Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede
osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom
presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno
maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za
izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na
občinski cesti ali njenemu delu s prometnimi znaki.

Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se
določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izred-
ni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po
občinskih cestah, izda občinski urad v 15 dneh po vložitvi
popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, ob-
činskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževa-
nja občinskih cest.

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izred-
ne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve
prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob
naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred za-
četkom izrednega prevoza z občinskim uradom uskladiti
potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.

35. člen
(nadzor izrednih prevozov)

Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in
dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci red-
nega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.

Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz tret-
jega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prometa.
Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in
povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

36. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, dolo-
čene v skladu z določbo drugega odstavka 15. člena tega
odloka, in površine, ki jih za te namene občinski urad določi
ob obstoječih občinskih cestah, občinski urad odda naj-
ugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.

Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.

Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavno-
sti je potrebno soglasje občinskega urada.

37. člen
(priključki na občinsko cesto)

Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pri-
stopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko
gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem občinskega urada. S
soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve in
vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno
signalizacijo.

Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov
in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v
lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občin-
sko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signa-
lizacije, krije njegov investitor.

Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen
javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo
v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te
ceste.

Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka
mora sodelovati občinski urad zaradi ugotovitve njegove
skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v so-
glasju iz prvega odstavka tega člena.

38. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upošte-
van ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko občinski urad z upravno odločbo zahteva njegovo
prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve
priključka krije investitor priključka ali njegov pravni na-
slednik.

39. člen
(ukinitev priključka)

Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved upo-
rabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževana v
skladu s pogoji iz soglasja iz 37. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 38. člena
tega odloka.
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Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije
investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

40. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
Občinski urad lahko pristojnemu upravnemu organu za

gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž občinske ceste ali v
njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred
drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in po-
dobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu s predpisi o
gozdovih.

Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdu-
jejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelova-
ti z občinskim uradom in prilagoditi vrsto in obseg del tako,
da se zavaruje cesta.

41. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le
v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na
stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na var-
nost prometa.

Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora in-
vestitor pridobiti soglasje občinskega urada.

42. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cest-
nega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje občinskega urada.
Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa
soglasje.

43. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poško-
dovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.

Prepovedano je predvsem:
– odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
– puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
– ovirati odtekanje vode s ceste;
– z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
– voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje

in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z
vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno
dovoljeni;

– postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predme-
te, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste
ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali
poslabša njena urejenost;

– nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;

– spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug ma-
terial ali predmete; nameščati na cesto kakršne koli pred-
mete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in
varnega odvijanja prometa;

– poškodovati prometno signalizacijo;
– uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka

nanjo;
– puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli pred-

mete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali na kako
drugače onesnaževati cesto;

– puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali
v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi
ob cesti napajališča za živali;

– voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podko-
vane, da lahko poškodujejo cesto;

– namerno zažigati ob cesti smetišča, odpadne in dru-
ge gorljive snovi;

– orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1m od ceste vzporedno z njo;

– obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje;

– zavirati vprežena vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;

– vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne pred-
mete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.

44. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kole-
sa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozi-
šča.

Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih
cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

45. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok
vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s
tem ne povzroča škoda.

Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in
za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi
njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jar-
kov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter
postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito
ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti,
hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh
ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.

Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah ob-
jektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno, tako da ne ogrozi-
jo varnosti udeležencev v prometu.

2. Ukrepi za varstvo prometa

46. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet
na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti
za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 47. člena
tega odloka.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje
za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
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cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.

Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti
tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje za
druge občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče
preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi
zapore na zbirni mestni cesti in mestni cesti ne ustavi za
daljši čas. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste, se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni
mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v
času izven prometnih konic.

47. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste
izda občinski urad. O izdanih dovoljenjih občinski urad ob-
vesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca
rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti
priložena od občinskega urada potrjena prometno tehnična
dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali
popolne zapore občinske ceste.

O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 46. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovo-
ljenja, mora izvajalec ta del najmanj tri dni pred začetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja
za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se
bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od občin-
skega urada potrjena prometno tehnična dokumentacija za-
časne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore
občinske ceste.

Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zara-
di zapore ceste in čas njenega trajanja.

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena naj-
manj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi kate-
rih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in
času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično doku-
mentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali po-
polne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečani-
mi prometnimi obremenitvami ceste.

Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo
občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja
tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve pro-
meta zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj
popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa
obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja
najmanj tri dni pred zaporo ceste.

48. člen
(polje preglednosti)

V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto
ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter na
notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovo-
ljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, po-
stavljati predmetov in naprav ali storiti kar koli drugega, kar
bi oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge
(polje preglednosti).

Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju pre-
glednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.

Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju pre-
glednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do od-
škodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredi-
ta lastnik oziroma uporabnik zemljišča in občinski urad v
skladu z zakonom.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik oziro-
ma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do
odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča do-
ločena v soglasju občinskega urada iz 30. člena tega odloka.

49. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

Prometno signalizacijo na občinskih cestah določi ob-
činski urad s sodelovanjem cestnega inšpektorja, SPV in
policije.

Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki
opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno
znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in
podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo
v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu
zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistič-
ne in druge obvestilne signalizacije odloči občinski urad s
sklepom. Občinski urad ima pravico do povrnitve stroškov
za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.

50. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj v varo-
valnem pasu občinskih cest je prepovedano. Postavljanje
tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali
zvočno obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah
zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Občin-
ski urad lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te
razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v
prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S
soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja
in odstranitve.

Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega
odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo
le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za po-
stavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah.
Soglasje za njihovo postavitev izda občinski urad. V soglasju
določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o
varnosti cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrže-
vanja in ohranitve teh objektov in naprav.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje
za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko
izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave,
sejma ipd.) Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,50
m nad voziščem občinske ceste.

51. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja))

Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) oprav-
ljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki
neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parki-
ranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določ-
bo 37. in 38. člena tega odloka zagotoviti ustrezen priklju-
ček oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za
parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parki-
riščem.

V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter
uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje
dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje
občinskega urada.
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52. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določ-
bah tega odloka izdaja občinski urad, ter zoper sklep iz
drugega odstavka 49. člena tega odloka je dovoljena pritož-
ba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

53. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste.

54. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenova-

na oseba, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje in izpol-
njuje druge splošne pogoje, predpisane za delo v državni
upravi.

55. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžno-
sti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:

– nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odre-
diti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;

– nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;

– nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in pro-
meta na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;

– odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;

– v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prome-
ta na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti zača-
sne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;

– odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
– nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri pose-

gih v varovalnem pasu ceste;
– odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekon-

struirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledna ali
ni izročena prometu.

Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi pr-
vega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, pete in
osme točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene
izvršitve.

V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena, ko je
zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali varnosti
prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v prome-
tu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po skrajšanem
postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko
občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter odredi, da
se odločba izvrši takoj.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski
inšpektor za ceste pravico:

– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost

oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so

v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih ose-

bah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, po-
trebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka
in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo
za občinske ceste;

– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo,
ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravna-
vani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odlo-
ka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporablja-
jo za občinske ceste;

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati, da v roku,
ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasni-
lo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka
tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti župa-
na, občinski urad in policijo.

Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega
vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obvez-
nosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda koncedentu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.

Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uporabo po-
stopka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zaveza-
nec.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

56. člen
(prekrški)

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

– brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte
v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakr-
šnekoli druge objekte in naprave (30. člen);

– brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefon-
ske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod,
toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 31. čle-
na);

– brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cest ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 32. člena);

– brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala pro-
met, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdr-
ževanja (33. člen);

– postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spre-
meni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja
občinskega urada (36. člen);

– brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na ob-
činsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehnič-
nimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 37. čle-
na);
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– vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zava-
ruje občinska cesta (drugi odstavek 40. člena);

– brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskoko-
pe in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (41. člen);

– brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodosta-
ja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (42. člen);

– začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del
ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in
objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali
objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti
(43. člen);

– vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi
lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 44. člena);

– vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s
primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi od-
stavek 44. člena);

– ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se
lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih
sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v pro-
metu (tretji odstavek 45. člena);

– brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo ob-
činske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
46. člena);

– ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne
ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovi-
tvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi
odstavek 47. člena);

– izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zapo-
ro ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo za-
časne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 47. člena);

– ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 48. člena);

– postavi nagrobno ali spominsko znamenje v varoval-
nem pasu občinskih cest ali brez soglasja postavi tablo,
napis in drug objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveš-
čanje in oglaševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nas-
protju s pogoji iz soglasja (50. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

57. člen
(prekrški posameznikov)

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se za prekr-
šek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.

58. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:

1. če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 24. člena);

2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (tretji odstavek 25. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

59. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti
občinski urad ali če ji ne da na razpolago potrebnih podat-
kov in načrtov (tretji odstavek 23. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
investitorja.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

60. člen
(večletni plan)

Občinski urad najkasneje v enem letu po uveljavitvi
tega odloka pripravi predlog plana razvoja in vzdrževanja
občinskih cest iz prvega odstavka 11. člena tega odloka.

61. člen
(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, mo-
rajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja občinskemu
uradu najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka. Po
preteku tega roka se uveljavijo ukrepi iz 39. člena tega
odloka.

62. člen
(namestitev snegolovov)

Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v enem letih po uveljavitvi tega odloka.

63. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)

Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih ce-
stah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena
zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87)
se morajo prilagoditi določbam 49. in 50. člena tega odloka
ter določbam novega predpisa o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah najkasneje v petih dneh
po uveljavitvi tega predpisa.

Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja iz
drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nas-
protju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo na
stroške lastnika neprometnega znaka.

64. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporab-
ljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni bilo
vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se vpiše v
zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem postopku
brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo vrednost.

Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka te teze,
ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo imajo
pravico zahtevati v skladu z zakonom.
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65. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
gospodarjenju z javnimi potmi (Uradni list SRS, št. 30/87),
ki ga je izdala Skupščina mesta Ljubljana.

66. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št. 34401-002/98
Dol pri Ljubljani, dne 29. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

GORNJI GRAD

3475. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
zazidalnem načrtu športnega igrišča pri
OŠ Fran Kocbek Gornji Grad

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 44/97), zakona
o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Urad-
ni list RS, št. 48/90)  in na podlagi 33. člena zakona lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 53/94, 14/95,
63/95 in 26/97) ter 38. člena statuta Občine Gornji Grad
(Uradni list RS, št. 27/95), je župan Občine Gornji Grad
sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem
načrtu športnega igrišča pri OŠ Fran Kocbek

Gornji Grad

I
Javno se razgrne osnutek odloka o zazidalnem načrtu

športnega igrišča pri OŠ Fran Kocbek Gornji Grad.

II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v sejni sobi Občine

Gornji Grad, Attemsov trg 3, Gornji Grad. Razgrnitev bo
vsak delovni dan, in sicer ob ponedeljkih in torkih od 7. do
15. ure ob sredah od 7. do 17. ure ter ob četrtkih in petkih
od 7. do 14. ure. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od
objave, in sicer od 19. oktobra do vključno 18. novembra
1998.

III
V času razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje

pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe,
organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Občini Gornji
Grad, Attemsov trg 3, Gornji Grad.

IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, in

sicer 9. novembra 1998 ob 19. uri v prostorih gostilne
Menina.

Št. 002-18/98
Gornji Grad, dne 9. oktobra 1998.

Župan
Občine Gornji Grad

Toni Rifelj l. r.

GROSUPLJE

3476. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Grosuplje za obdobje 1986–2000,
dopolnjene 1998 (Špaja dolina)

Na podlagi 43. člena zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list SRS, št.18/84 in 15/89) ter prvega odstavka
2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehod-
nem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 18. ter 84. člena
statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Ob-
činski svet občine Grosuplje na 43. seji dne 16. septembra
1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Grosuplje za obdobje 1986–2000,

dopolnjene 1998 (Špaja dolina)

1. člen
(uvodne določbe)

Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Gro-
suplje za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 3/97), ki
se nanašajo na spremembo namenske rabe dela območja
zgornjega dela Špaja doline na območju Občine Grosuplje,
ob regionalni cesti R 331 Grosuplje–Višnja Gora, za potre-
be nove medobčinske komunalne deponije Špaja dolina.

2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

V poglavju 1.3.4. Zasnova organizacije dejavnosti v
prostoru in namenska raba, v odstavku z naslovom Zbiranje
in ravnanje z odpadki se na koncu zadnjega stavka doda še
naslednje besedilo:

“Nova lokacija centralne deponije komunalnih odpad-
kov se predvidi na območju Špaje doline, ki v pretežnem
delu leži na območju Občine Grosuplje, delno pa tudi v
Občini Ivančna Gorica. Namenjena bo odlaganju komunal-
nih odpadkov z območij občin Grosuplje, Ivančna Gorica in
Dobrepolje. S pripravo ureditvenega načrta ter z izgradnjo
same deponije ter njenim rednim vzdrževanjem in poostre-
nim nadzorom bomo zagotovili, da bodo vplivi na okolje v
okviru zakonsko dovoljenih meja in da bo s tem zagotovlje-
na varnost za bivanje in delo ljudi na tem območju.”

3. člen
(spremembe in dopolnitve družbenega plana)

V poglavju 1.2. Prostorska organizacija dejavnosti in
namenska raba prostora v območjih, kjer so predvidene
naloge v zvezi z urejanjem prostora, točki 1.2.5 Prometne
in komunalne dejavnosti se zadnja tabela pod naslovom
Komunalne dejavnosti dopolni z:
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Planska Ožje Izvedbeni
cona in ureditveno akt
planska celota v UZ območje
I/3-1 Grosuplje Špaja dolina UrN Komunalna

deponija Špaja dolina

ter doda naslednje besedilo v odstavku:
“Za centralno odlaganje komunalnih odpadkov bomo

skupno z Občino Ivančna Gorica zgradili novo deponijo na
območju Špaje doline. Komunalno deponijo bomo izgraje-
vali fazno glede na količino odpadkov, s tem da bomo vsako
fazo izvedli kot zaključeno celoto s potrebno sanacijo po
zapolnitvi posamezne faze. Na sedanji deponiji bomo po
zapolnitvi izvedli končno sanacijo in zagotovili redno vzdrže-
vanje in kontrolo v dobi mirovanja.”

V podpoglavju 1.3.4. Programske zasnove za območ-
ja, kjer se bo izvajala kompleksna graditev ali prenova, se
na koncu besedila planske celote I. PLANSKA CONA GRO-
SUPLJE doda besedilo:

PROGRAMSKA ZASNOVA ZA UREDITVENI NAČRT
KOMUNALNA DEPONIJA ŠPAJA DOLINA

1. Opredelitev območja urejanja
Novi lokaciji centralne deponije komunalnih odpadkov

se namenja območje zgornjega dela Špaja doline, ki leži ob
regionalni cesti R 331 Grosuplje-Višnja Gora, na mejnem
območju Občin Grosuplje in Ivančna Gorica.

V območje ureditvenega načrta so na območju Občine
Grosuplje vključena naslednja zemljišča oziroma njihovi de-
li: 854/1 del, 1669/2 pot del, 854/2 del, 855 del, 856
del, 857 del, 858, 859/1, 859/2, 860, 861, 862, 863/1,
863/2 k.o. Grosuplje.

Celotno območje urejanja obsega 11,4 ha gozdnih
zemljišč, od tega v Občini Grosuplje 8,1 ha.

2. Namenska raba površin in organizacija dejavnosti
Območje se nameni za centralno odlagališče komu-

nalnih odpadkov z območij občin Grosuplje, Ivančna Gorica
in Dobrepolje. Celotna površina bo z ureditvami, izvedenimi
na območju predvidenega ureditvenega načrta, v skupno
720.725 m3 bruto volumnu, omogočala odlaganje komu-
nalnih odpadkov za območje teh občin predvidoma za dobo
25 let.

3. Usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko
oblikovanje

Splošni pogoji za posege, potrebne za ureditev depo-
nije:

Za izvedbo deponijskega prostora se površinski sloj v
celoti odstrani, začasno deponira in kasneje uporabi za
izgradnjo tesnilnih slojev. Izkop dna in blokov deponije se
naj predvidi do zdrave osnove kompaktnega dolomita oziro-
ma do globine, ki bo še vedno višja za najmanj 1 m nad
najvišjim nivojem podtalnice. Širina dna se naj prilagodi
širini dolinskega profila, nagib bokov pa zahtevam tehnične
izvedbe tesnilnih slojev. Pomanjkljivosti naravne vodonepre-
pustnosti tal (dna in brežin deponije) se naj nadomesti z
umetno zgradbo ustrezne debeline in kvalitete mineralnih in
umetnih tesnilnih slojev, v katero naj se vgradi drenažni sloj
z drenažnimi cevmi za zbiranje in odvajanje izcednih vod.

Za zagotovitev fazne širitve deponije se naj prečno na
os doline predvidijo pregradni nasipi iz zgoščenih dolomit-
nih materialov in temeljenjem na dolomitnih kamninah. Pre-

gradni nasipi naj se oblikujejo v trapezno obliko s širino
krone 3 m, naklonom zunanje brežine 1:2 in naklonom
notranje brežine 1:2,5 ter višine od 4 m do 5 m. Notranja
brežina posamezne pregrade se naj tesni kot ostale brežine
deponije.

Odplinjevanje deponijskega telesa se naj izvede z zaje-
mom plinov preko mreže plinskih jaškov, ki se horizontalno
povežejo s cevnim sistemom, ki vodi pline v izgorevanje na
baklo. Plin se lahko uporabi tudi na energetskih postrojenjih
za pogon motorjev na odlagališču.

Po zapolnitvi odlagališča se naj deponije prekrije s
prekrivnim tesnilnim slojem ustrezne debeline in kvalitete.
Končna plast se naj izvede z zemljino v debelini in kvaliteti,
ki bo preprečevala erozijske učinke meteorne vode. Površi-
na deponijskega telesa se naj oblikuje z nakloni, ki zagotav-
ljajo učinkovito površinsko odvodnjo meteornih vod. Predvi-
di se naj postopna rekultivacija površine z avtohtono lesno
vegetacijo in zatravljanjem v skladu z končno namembnost-
jo površine.

Glinaste materiale, pridobjene ob izgradnji deponije,
se naj deponira v stranskem kraku, ob vzhodnem boku
deponije odpadkov, kjer je zaradi velike propustnosti površi-
ne te doline nastanek zalednih vod minimalen. Za ureditev
te deponije se naj predvidi ustrezen drenažni sistem za
odvod zalednih vod, površinskih vod z bokov ter eventualnih
podzemnih vod. Glino se naj, po ustrezni obdelavi, uporabi
za zgradbo tesnilnih slojev odlagališča komunalnih odpad-
kov ali pa slojev za nadomestno tesnenje.

Pogoji za zajem zalednih meteornih in izcednih vod ter
za čiščenje izcednih vod:

Zaledne meteorne vode se naj spelje po odvodnih
jarkih po pobočju v obodna jarka izven območja deponije, ki
po združitvi v severnem delu deponije delujeta kot enoten
odvodnik zalednih vod do močvirja oziroma potoka, ki na-
stane v času srednjega vodostaja. Obodna jarka naj bosta
speljana tako, da bosta imela tudi funkcijo vznožnih jarkov
po prekritju in rekultivaciji zaključenega deponijskega tele-
sa. Za zadrževanje zbranih meteornih vod se naj predvidi
ustrezno dimenzioniran bazen za meteorne vode. Zajem
podtalnih voda, ki bi se lahko pojavile po izkopu glinastega
materiala, je potrebno zajeti in speljati pod odlagališčem,
skladno z navodili hidrogeologa v času izgradnje.

Izcedne vode z območja deponije se naj preko drenaž-
nega sistema gravitacijsko odvajajo v zbirni egalizacijski ba-
zen s kapaciteto zadrževanja do 300 m3 izcednih vod. Dre-
nažni sistem mora biti ustrezno zaščiten pred zamuljevanjem.

Za čiščenje izcednih vod se naj predvidi čistilna napra-
va s kapaciteto čiščenja 150 m3 vztopnih izcednih vod na
dan. Iztopne vode iz čistilne naprave morajo biti očiščene
do stopnje, ki bo zagotavljala izpust odtoka v površinske
vode, skladno z uredbo o emisiji snovi in toplote iz virov
onesnaženja z vodo (Uradni list RS, št. 35/96) in uredbo o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistil-
nih naprav (Uradni list RS, št. 35/96).

Do izgradnje čistilne naprave na deponiji se morajo
izcedne vode redno odvažati na čiščenje na centralno čistil-
no napravo Grosuplje.

Pogoji za spremljajoče objekte, potrebne za funkcioni-
ranje deponije in ostale ureditve:

Upravni objekt za zaposlene se naj locira na vztopnem
delu območja deponije, kjer se naj predvidi tudi parkirišče
in lokacija za postavitev mostne tehtnice. V upravnem ob-
jektu se naj zagotovi tudi kontrola dovoza in odvoza, labora-
torij, skladišče za vzorce ter skladišče za gasilno orodje in
aparate za suho gašenje.

Lokacija prebiralne ploščadi z izstresališčem in nad-
strešnico za začasno skladiščenje prebranih kosovnih in
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drugih odpadkov, ki jih je potrebno odvažati v ustrezno
predelavo oziroma na primernješe mesto se naj izbere tako,
da bo izkoristila naravne danosti prostora na območju za
upravnim objektom.

Pred spustom dostopne ceste na dno deponije se naj
predvidi ploščad za kompostiranje, ločeno za biološke od-
padke ter lesovino. Vode s ploščadi se naj speljejo v zbirni
bazen in uporabijo za vlaženje komposta.

Na območju urejanja se naj zgradi še ostale potrebne
objekte in naprave: objekt za garažiranje kompaktorja in
servisno delavnico s pomožnimi prostori, pralno ploščad s
pretakališčem za gorivo.

Celotno območje deponije se naj za preprečitev dosto-
pa nezaposelnim osebam zavaruje z žično ograjo ustrezne
višine. Območje med deponijo in regiomalno cesto se naj
zasadi z avtohtonim visokoraslim drevjem in grmovno vege-
tacijo ter ob meji urejanja izvede ograja v leseni izvedbi, ki
bo predstavljala vizualno zaporo v času rasti drevja. Ob
ograjenem območju deponije se naj zaradi nestrokovno iz-
vedenega goloseka nanovo oblikuje zaščitni pas gozdnega
drevja ter gozdni rob preostalih sestojev. V ta namen se naj
predhodno izdela sanacijski načrt.

4. Zasnova infrastrukturnih omrežij
Cestno omrežje:
Območje deponije se priključuje na regionalno cesto

R 331 Grosuplje-Višnja Gora.
Dostopna pot se dimenzionira na težki promet, kot je

25 kN. Širina voznih pasov je 2 x 2,50 m ter bankinama po
0,50 m.

Notranje transportne poti se izvedejo skladno z izbrano
faznostjo izgradnje deponije in imajo istočasno funkcijo
požarne ceste.

Kanalizacija:
Za odvod odpadnih vod iz upravnega objekta in

garažnega objekta za kompaktor se izvede fekalna kanaliza-
cija s priključitvijo na čistilno napravo.

Meteorne vode s streh objektov ter utrjenih površin ob
upravnem objektu oziroma na vztopnem delu območja se
spelje preko meteorne kanalizacije v obodni jarek za zaled-
ne meteorne vode. Meteorne vode s parkirišč in utrjenih
površin je v meteorno kanalizacijo dovoljeno speljati le pre-
ko lovilca olj in maščob.

Vodovod:
Deponija se oskrbuje iz vodovodnega omrežja Sp. Bre-

zovo od rezervoarja na Brcah.
Predvidena poraba vode je 10,5 l/s, vključno z zago-

tovitvijo požarne vode.
Električno omrežje:
Za oskrbo kompleksa z električno energijo se izvede

trafo postaja Špaja dolina, na betonskem drogu. Predvide-
na obremenitev je 100 kW. Trafo postaja se navezuje na 20
kV daljnovod. Vse omrežje znotraj kompleksa se predvidi v
kabelski izvedbi.

Razsvetljavo odlagališča se predvidi v treh nivojih, to je
splošno osvetlitev odlagališča, osvetlitev vhodnega dela,
obračališča in ločenih deponij ter osvetlitev nadstrešnice.

Telefon:
Telefonski optični kabel ob regionalni cesti Grosuplje-

Višnja Gora je potrebno, v območju urejanja deponije, pred
pričetkom izgradnje le-te, prestaviti v soglasju z upravljal-
cem. Za potrebe objektov, potrebnih za funkcioniranje de-
ponije, se izvede interni, zemeljski razvod tk kabla.

5. Usmeritve za varovanje naravnega in bivalnega
okolja

Varstvo voda:
Iztok iz čistilne naprave se izvede v površinski odvodnik,

ki bo odvajal tudi meteorne vode z zaledja odlagališča. Iztop-
ne vode morajo biti očiščene do stopnje, ki bo zagotavljala
izpust odtoka v površinske vode skladno z uredbo o emisiji
snovi in toplote iz virov onesnaženja z vodo (Uradni list RS,
št. 35/96) in uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96).

Varstvo pred hrupom:
Ravni hrupa v območju urejanja ne smejo preseči mej-

nih dnevnih (70db) in nočnih ravni hrupa (60db), ki veljajo
za IV. območje - industrijsko območje, skladno z uredbo o
hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS,
št. 45/95 in 66/96).

Varstvo zraka:
Vsi izpusti zraka iz čistilne naprave in ostalih objektov

ne smejo preseči mejnih vrednosti, predpisanih z uredbo o
emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Urad-
ni list RS, št. 73/94), uredbo o mejnih, opozorilnih in kritič-
nih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS,
št. 73/94) in uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav
(Uradni list RS, št. 73/94).

Odplinjevanje in sežig plinov mora biti urejen na način,
da izpusti v zrak ne bodo presegli mejnih vrednosti, določe-
nih s citiranimi uredbami.

Varstvo pred požarom:
Požarno varstvo vseh objektov in same deponije od-

padkov mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-
varstvenimi predpisi, pri čemer se mora dodatno požarno
varstvo zagotoviti s kontrolo celotne lokacije s strani v ta
namen usposobljenega osebja. Notranje transportne poti
naj omogočajo dostop do deponije z vseh strani, zazankano
hidrantno omrežje pa zadostne količine požarne vode.

6. Faznost gradnje
Faznost izgradnje in način ločevanja čistih in onesna-

ženih vod naj zagotovi racionalno ravnanje z izcednimi voda-
mi. Izgradnja deponije je predvidena v štirih fazah:

I. faza: izvede se tesnjenje dna do prvega pregradnega
nasipa ter brežin do višine prve berme.

II. faza: zatesnijo se brežine od prve do druge berme
ter zgradi deponijo do končne višine. To fazo se zaključi s
krovnim tesnjenjem in rekultivacijskim slojem.

III. faza: zatesni se dno in brežine preostalega dela
deponije do prve berme, izvede se jarek za odvodnjo me-
teornih vod zaledja.

IV. faza: obsega ureditev tesnjenja brežin med prvo in
drugo bermo ter zaključek deponijskega telesa in rekultiva-
cija površine.

Jarki na drugi bermi ohranjajo funkcijo odvodnika tudi
po zaključku oziroma zapiranju deponije.

Vzporedno s fazno gradnjo deponije se naj predvidi
ustrezna faznost gradnje odvodnih jarkov za zajem zalednih
meteornih in izcednih vod, objekta oziroma naprave za či-
ščenje izcednih vod ter spremljajočih objektov, potrebnih za
funkcioniranje deponije v posamezni fazi.

Po zapolnitvi celotnega volumenskega prostora depo-
nije se izvede končno prekritje deponije in rekultivacija po-
vršinskega pokrova, zasaditev z avtohtono lesno vegetacijo
ter vzdrževanje objektov čiščenja v dobi mirovanja deponije.

7. Grafični prikaz programske zasnove
Grafični prikaz urejanja na območju predvidene izdela-

ve ureditvenega načrta je v prilogi in je sestavni del pro-
gramske zasnove.
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4. člen
(kartografski del in dokumentacija k dolgoročnemu

in družbenemu planu)
Dopolni se kartografski del k dolgoročnemu in družbe-

nemu planu na kartah 2. Zasnova namenske rabe prostora
TTK M 1:25000, 4. Zasnova komunalnega in energetskega
omrežja na TTK M 1:25000 in 8. Načini urejanja prostora s
prostorskimi izvedbenimi akti PK M 1:5000 ter 9. Zasnova
rabe prostora in organizacija dejavnosti v prostoru (zbirna
karta TTK M 1:25000) ter kartografska dokumentacija, iz-
delana na PKN 1:5000, in sicer kartah Ljubljana - J - 40 in
Višnja Gora 31 z območjem dela ureditvenega načrta na
območju Občine Grosuplje. Programska zasnova za uredi-
tveni načrt Komunalna deponija Špaja dolina je kot priloga
sestavni del družbenega plana.

5. člen
(pričetek veljavnosti)

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

Št. 352-57/97
Grosuplje, dne 9. septembra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

3477. Odlok o ureditvenem načrtu Komunalna
deponija Špaja dolina

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih 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) in 18. ter 84. člena statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 26/95) sta Občinski svet občine Gro-
suplje na 43. seji dne 16. septembra 1998.

O D L O K
o ureditvenem načrtu Komunalna deponija

Špaja dolina

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt Komunalna

deponija Špaja dolina, ki ga je izdelal Topos Dolenjske
Toplice d.o.o., pod št. URN-1/98 v juniju 1998.

2. člen
Ureditveni načrt je izdelan v skladu z usmeritvami spre-

memb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1986–
2000 (Uradni list RS, št. 3/97) ter v skladu s spremembami
in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-
njeročnega plana Občine Grosuplje ter dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Litija, vseh za obdobje 1986
do 2000 za območje Občine Ivančna Gorica (Uradni list
RS, št. 7/96).

Ureditveni načrt sestavljata tekstualni del in grafične
priloge.

II. OPIS MEJE OBMOČJA

3. člen
Območje ureditvenega načrta obsega dva kraka zgor-

njega dela Špaja doline, v površini 11,4 ha zemljišč in leži
ob regionalni cesti R 331 Grosuplje-Višnja Gora, na meji
občin Grosuplje in Ivančna Gorica.

Meja ureditvenega načrta se prične s priključkom do-
stopne poti s parc. št. 1669/2 na regionalno cesto R 331
Grosuplje-Višnja Gora (s parc. št. 1668/2) preko zemljišča
s parc. št. 854/1 in njeno rekonstrukcijo s posegi na zem-
ljišča s parc. št. 854/2, 855 in 856, nato se območje
urejanja razširi in v južnem delu poteka preko severnega
dela zemljišča s parc. št. 857, nato po zunanji meji zemlji-
šča s parc. št. 858 do regionalne ceste in tu vključuje
zunanje meje zemljišč s parc. št. 859/1, 859/2, 860 in
861, vse v k.o. Grosuplje;nato zunanje meje zemljišč s
parc. št. 1341/2, 1342 in 1343, se nato obrne proti seve-
ru in prečka zemljišče s parc. št. 1343 do vogala zemljišča
s parc. št. 1340, poteka po njeni zunanji meji, vključuje
severni del zemljišča parc. št. 1343 in južni del zemljišča
parc. št. 1339/1 ter nato jugozahodni del zemljišč parc. št.
1327, 1326 in 1323 k.o. Polica. V nadaljevanju poteka po
zunanji, severni in zahodni meji zemljišča s parc. št. 863/2
do poti s parc. št. 1669/2 in po njenem zunanjem robu do
izhodiščne točke, vse v k.o. Grosuplje.

V območje urejanja so tako vključena naslednja zem-
ljišča oziroma njihovi deli: 854/1 del, 1669/2 pot del,
854/2 del, 855 del, 856 del, 857 del, 858, 859/1,
859/2, 860, 861, 862, 863/1, 863/2 k.o. Grosuplje;
1341/2, 1341/1, 1342, 1343 del, 1340, 1339/1 del,
1327 del, 1326 del, 1323 del k.o. Polica.

Celotna površina bo z ureditvami, izvedenimi po tem
ureditvenem načrtu, v skupno 720.725 m3 bruto volumnu,
omogočala odlaganje komunalnih odpadkov z območij ob-
čin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje, predvidoma za
dobo 25 let.

III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE
POSEGOV V PROSTOR

A) Splošni pogoji za posege, potrebne za ureditev
deponije

4. člen
Pridobitev volumna deponije:
Površinski sloj, ki ga sestavljajo različno debeli sloji

gline (od 2 do 5 m s faktorjem prepustnosti k=1 × 10-7 do
1 × 10-8 m/sek.), je potrebno v celoti odstraniti, ga zača-
sno deponirati in ga kasneje uporabiti za izgradnjo tesnil-
nih slojev.

Izkop dna in bokov deponije se mora izvesti do zdrave
osnove kompaktnega dolomita, pri čemer je potrebno upo-
števati naslednje mejne kote nadmorskih višin: najvišjo koto
dna (južnega roba) 426.40 m, koto na robu I. faze (sredine)
407 m in koto na robu III. faze (severnega roba) 400,50 m.
Dno deponije mora biti najmanj 1m nad najvišjim nivojem
podtalnice.

Širina dna se naj prilagodi širini dolinskega profila, ki
znaša od 20 do 30 m, nagib bokov pa zahtevam tehnične
izvedbe tesnilnih slojev in naj bo v razmerju 1:2 do 1:3,5.

Površina deponijskega telesa se naj oblikuje z nakloni,
ki zagotavljajo učinkovito površinsko odvodnjo meteornih
vod, to je z nagibi minimalno 3-5% do maksimalne kote
453 m na južnem delu deponije.
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5. člen
Zgradba osnovnega tesnjenja:
Pomanjkljivosti naravne vodoneprepustnosti tal je po-

trebno nadomestiti z umetno zgradbo vsaj 0,5 m debelega
mineralnega sloja, ki bo zagotavljal adekvatne neprepustno-
sti naravnega sloja zemljine debeline 1 m, s prepustnostjo
(kf) 1x10-9 m/s.

Dno in brežine deponije morajo biti zato tesnjene več-
plastno, v kombinaciji mineralnih slojev in umetnega tesnil-
nega sloja.

Mineralni sloji dna se zgradijo iz dveh plasti gline debe-
line po 25 cm, brežine pa iz ene plasti gline debeline 25 cm.
Plasti gline morajo biti homogenizirane in zgoščene po Proc-
torju do Dp 95% z doseženim faktorjem prepustnosti 5.10-
10 m/sek in z najmanj 20% zrn pod vrednostjo 0.002 mm.
Nanje se položi PEHD folija debeline 2,5 mm, zaščitena
pred poškodbami z geotekstilom, po dnu tipa 1200 gr/m2

in tipa 800 gr/m2 po brežinah. Nad umetno tesnilno folijo
se mora vgraditi drenažni sloj debeline 40 cm z drenažnimi
cevmi za zbiranje in odvajanje izcednih vod. Za kontrolo in
morebitno čiščenje položenih drenažnih cevi se vgradijo
jaški.

6. člen
Pregradni nasipi:
Za zagotovitev postopne širitve deponije se izvedejo

pregradni nasipi, prečno na os doline. Humus in kohezivne
zemljine je potrebno pred izvedbo posameznega pregrad-
nega nasipa odstraniti tako, da bo temeljenje izvedeno na
dolomitnih kameninah. V pregrado je potrebno po plasteh
40 do 60 cm vgrajevati dolomitne materiale, zgoščene do
95% Proctorske gostote po optimalni vlagi.

Pregradni nasipi naj se oblikujejo v trapezno obliko s
širino krone 3 m, naklonom zunanje brežine 1:2 in naklo-
nom notranje brežine 1:2,5 ter višine od 4 m do 5 m.
Notranja brežina posamezne pregrade se naj tesni kot osta-
le brežine deponije.

7. člen
Prekrivni tesnilni sloj:
Po zapolnitvi odlagališča se mora deponija prekriti z

izravnalnim slojem iz drugih inertnih odpadkov v debelini
30 cm, s plinskim drenažnim slojem debeline 30 cm, ne-
prepustnim mineralnim slojem, lahko je geokompozit ali
umetni material z enakimi lastnostmi, z drenažnim slojem za
odvod meteorne vode debeline 20 cm ali drugim umetnim
materialom ter rekultivacijsko plastjo debeline najmanj
40 cm.

Površina deponije se naj oblikuje z nagibi brežin nad
3% proti obodnim jarkom za izced površinske meteorne
vode in drenirane vode iz površinskega drenažnega sloja.

Rekultivacija površine se naj izvaja postopno z avtohto-
no lesno vegetacijo in zatravljanjem v skladu s končno na-
membnostjo površine.

8. člen
Sistem za odplinjevanje:
Odplinjevanje deponijskega telesa se izvede z zaje-

mom plinov preko mreže plinskih jaškov z medsebojno od-
daljenostjo od 55 do 60 m. Pod prekrivnim tesnilnim slojem
se plinski jaški horizontalno povežejo s cevnim sistemom, ki
vodi pline v izgorevanje na baklo. Za plinsko postrojenje je
predvidena nadstrešnica velikosti ca. 3 × 6 m ter bakla, vse
znotraj posebne mrežne ograje, ki varuje dostop nepoklica-
nim osebam.

Plin se v kasnejši fazi lahko uporabi na energetskih
postrojenjih za pogon motorjev na odlagališču.

B) Pogoji za zajem zalednih meteornih in izcednih vod
ter za čiščenje izcednih vod

9. člen
Odvodni sistem za meteorne vode:
Za zajem zalednih meteornih vod je potrebno izvesti

obodne jarke v dveh etažah. To sta v I. in III. fazi obodna
jarka na prvi bermi in v II. ter IV. fazi obodna jarka na drugi
bermi, ki služita kot vznožna jarka zaključenega deponijske-
ga telesa po prekritju in rekultivaciji.

Odvodne jarke je potrebno speljati po pobočjih izven
območja deponije proti severu lokacije in jih tu združiti v
enoten odvodnik do močvirja na severu oziroma potoka, ki
nastane v času srednjega vodostaja.

Zajem podtalnih voda, ki bi se lahko pojavile po izkopu
glinastega materiala, je potrebno zajeti in speljati pod odla-
gališčem, skladno z navodili hidrogeologa v času izgradnje.

10. člen
Drenažni sistem za izcedne vode:
Izcene vode se preko drenažnega sistema gravitacij-

sko odvajajo v zbirni (egalizacijski) bazen za izcedne vode.
Sistem za zajem izcednih vod naj se sestoji iz filtrnega sloja
debeline najmanj 40 cm, v katerega se položi primarni dre-
nažni cevovod s padci od 5% do 13%. Cevovod naj bo
premera 300 mm z 10% perforacijo v obliki rež. Na lomih je
potrebno izvesti revizijske jaške, ki bodo omogočali čišče-
nje cevovoda. Na primarni cevovod se priključujejo sesalci
premera 200 mm.

Drenažni sistem mora biti zaščiten pred zamuljevanjem
s plastjo geotekstila.

11. člen
Zbirni bazen za meteorne vode:
Za zbiranje meteornih vod se izvede bazen za meteor-

ne vode s kapaciteto zadrževanja 150 m3. Bazen je lahko
zemeljski, tesnjen s folijo debeline najmanj 2,5 mm.

12. člen
Zbirni (egalizacijski) bazen:
Za zbiranje izcednih vod se pred čistilno napravo izve-

de zbirni bazen s kapaciteto zadrževanja do 300 m3 izced-
nih vod. Bazen je tlorisne velikosti 10 × 20 m in globine
2 m, v armiranobetonski izvedbi. Pred vtokom v bazen je
potrebni izvesti peskolov za grobo filtracijo trdnih delcev,
prisotnih v izcednih vodah. Globina vode v bazenu je do
1,5 m.

13. člen
Čistilna naprava:
Čistilna naprava se z namestitvijo opreme izvede v sa-

mostojni zgradbi. Postrojenje mora zagotavljati čiščenje
150 m3 vstopnih izcednih vod na dan.

Čiščenje se izvede z biološko čistilno napravo z izpu-
stom prečiščenih vod v podtalje z mešanjem z meteorno
vodo, z rastlinsko čistilno napravo s sanitarnim močvirjem ali
z reverzno osmozo z direktnim izpustom v podtalje. Izbrani
tehnologiji se prilagodi tudi velikost čistilne naprave.

Iztopne vode morajo biti očiščene do stopnje, ki bo
zagotavljala izpust odtoka v površinske vode skladno z ured-
bo o emisiji snovi in toplote iz virov onesnaženja z vodo
(Uradni list RS, št. 35/96) in uredbo o emisiji snovi pri
odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Urad-
ni list RS, št. 35/96).

S sistemom varovanja na čistilni napravi mora biti pre-
prečen odtok neprečiščenih vod.
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Do izgradnje čistilne naprave na deponiji se morajo
izcedne vode redno odvažati na čiščenje na centralno čistil-
no napravo Grosuplje.

C) Pogoji za postavitev in oblikovanje ostalih objektov

14. člen
Upravni objekt:
Za zaposleno osebje na odlagališču se na vstopnem

delu območja zgradi pritličen objekt tlorisne velikosti 17 ×
8 m. Streha je simetrična dvokapnica. Namenjen je kontroli
dovoza odpadkov, pisarnam, laboratoriju, skladišču za vzor-
ce, skladišču gasilnega orodja in aparatov za suho gašenje,
vključno s potrebnimi pomožnimi prostori. Objekt se naj
predvidi tako, da ga bo možno graditi fazno.

Na nasprotni, desni strani dostopne ceste, vzporedno
prostoru za kontrolo dovoza odpadkov, se zagotovi prostor
za postavitev elektronske mostne tehtnice, nosilnosti 30 t.

15. člen
Prebiralna ploščad z nadstrešnico za odbrane odpad-

ke in izstresališčem:
Na prebiralni ploščadi se za začasno skladiščenje pre-

branih kosovnih in drugih odpadkov, ki jih je potrebno odva-
žati v ustrezno predelavo oziroma na primernješe mesto,
zgradi nadstrešnica tlorisne velikosti 7 × 24 m. Nadstrešni-
ca je pritlična s svetlo višino 4,50 m, zaprta s treh strani in
pokrita z jekleno strešno konstrukcijo. Tla nadstrešnice naj
bodo tlakovana in zaščitena z vodo in oljeodpornimi prema-
zi. Del objekta se lahko izvede kot klasična gradnja za gara-
žiranje kompaktorja ter za spremljajoče pomožne prostore
in pomeni varianto garažiranja v primeru, da se ne zgradi
garažni objekt ob pralni ploščadi.

Iztresališče v velikosti 8 × 15 m se mora izvesti kot
asfaltirana ali betonska ploščad. Odvodnja s ploščadi se
izvede v deponijsko telo ali v bazen izcednih vod.

16. člen
Ploščad za kompostiranje:
Pred spustom dostopne ceste na dno deponije se

uredita ploščadi za kompostiranje, tlorisne velikosti 25 × 35
in 20 × 35 m; nanju se odvažajo ločeni biološki odpadki ter
lesovina. Ploščad se asfaltira, na robovih pa vgradi dvignje-
ne betonske robnike. S primernimi padci ploščadi se mora
zagotoviti odvodnjavanje z iztokom v zbirni bazen s kapaci-
teto do 50 m3 izcednih vod. Zbrane vode se uporabijo za
vlaženje komposta.

17. člen
Garažni objekt za kompaktor s pralno ploščadjo:
Garažni objekt je tlorisne velikosti 10 × 10 m, pritličen

s svetlo višino 4,50 m in pokrit z dvokapnico. V njem se
predvidi garaža za kompaktor, servisna delavnica, gardero-
be in sanitarije ter skladišče za gorivo.

Pred objektom se uredi pralna ploščad velikosti 10 ×
10 m v vodotesni in oljetesni izvedbi. Odvodnja se uredi
preko primerno dimenzioniranega lovilca olj v peskolov pred
zbirnim bazenom. Na delu pralne ploščadi se uredi tudi
pretakališče za gorivo z lovilno skledo za eventualno razlito
gorivo.

D) Pogoji za druge ureditve

18. člen
Deponija glinastih materialov:
Za deponiranje glinastih materialov ob izgradnji depo-

nije se izkoristi stranski krak manjše dolžine na vzhodnem

boku tik ob zaključku deponije odpadkov, kjer je zaradi
velike propustnosti površine te doline nastanek zalednih
vod minimalen.

Pred nasutjem glinastih materialov se naj izvedejo po-
nikovalci za zaledne vode, pod dnom deponije pa drenažni
jarek za odvajanje eventualnih podzemnih in površinskih
vod z bokov. Nasipavanje gline se mora izvajati po navodilih
geomehanika oziroma hidrogeologa.

Glino se, po ustrezni obdelavi, uporabi za zgradbo
tesnilnih slojev ali pa slojev za nadomestno tesnjenje.

19. člen
Parkirne površine:
Parkirne površine se naj uredi ob vstopu v območje, to

je 10 parkirnih mest za osebne avtomobile ob upravnem
objektu.

20. člen
Ograja:
Celotno območje deponije se zavaruje z žično ograjo,

višine 2,35 m, s čimer bo preprečen dostop nezaposlenim
osebam.

21. člen
Stično območje:
Območje med deponijo in regionalno cesto se naj

zasadi z avtohtonim visokoraslim drevjem in grmovno vege-
tacijo ter ob meji urejanja postavi ograjo v leseni izvedbi, ki
bo predstavljala vizualno zaporo v času rasti drevja.

22. člen
Gozdni rob:
Ob ograjenem območju deponije je potrebno zaradi

nestrokovno izvedenega goloseka nanovo oblikovati zaščit-
ni pas gozdnega drevja ter gozdni rob preostalih sestojev,
za kar se naj predhodno izdela sanacijski načrt.

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER
DRUGO UREDITEV OBMOČJA

23. člen
Cestno omrežje:
Območje deponije se priključuje na regionalno cesto

R 331 Grosuplje-Višnja Gora. Dostopna pot se dimenzioni-
ra na težki promet, to je 25 kN. Širina voznih pasov do
dostopne rampe je 2 × 2,50 m ter bankinama po 0,50 m.
Notranje transportne poti so širine 4 m z obojestranskima
bankinama po 0,50 m ter enim odmikališčem. Poti se izve-
dejo skladno z izbrano faznostjo izgradnje deponije. Pred
izvedbo se morajo zavarovati tesnilni sloji pred poškodbami
zaradi prevozov kamionov in kompaktorja. Notranje trans-
portne poti imajo istočasno funkcijo požarne ceste.

Pri projektiranju dostopne poti se upošteva zakon o
cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) in
pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javne
ceste in njihovi elementi zunaj naselja s stališča prometne
varnosti (Uradni list SFRJ, št. 31/81).

Pri projektiranju parkirišč se upoštevajo Tehnični nor-
mativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin
(PTI, Ljubljana).

24. člen
Kanalizacija:
Za odvod odpadnih vod iz upravnega objekta in garaž-

nega objekta za kompaktor se izvede fekalna kanalizacija s
priključitvijo na čistilno napravo.
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Meteorne vode s streh objektov ter utrjenih površin ob
upravnem objektu oziroma na vstopnem delu območja se
spelje preko meteorne kanalizacije v obodni jarek za zaled-
ne meteorne vode. Meteorne vode s parkirišč in utrjenih
površin je v meteorno kanalizacijo dovoljeno speljati le pre-
ko lovilca olj in maščob.

Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije se upošteva:
– odlok o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in

padavinskih voda na območju Občine Grosuplje, ki velja
na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list SRS,
št. 43/86),

– odlok o čiščenju in odvajanju odpadnih in padavin-
skih voda na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS,
št. 15/98),

– pravilnik o javni kanalizaciji.

25. člen
Vodovod:
Deponija se oskrbuje iz vodovodnega omrežja Sp. Bre-

zovo od rezervoarja na Brcah.
Predvidena poraba vode je 10,5 l/s, vključno z zago-

tovitvijo požarne vode.
Vodovod s hidrantno mrežo se izvede iz cevi premera

ND 100. Hidrantni sistem se izvede okoli deponije. Zahte-
van tlak v hidrantih je minimalno 2,5 bar.

Pri projektiranju in izvedbi vodovoda se upošteva:
– odlok o pogojih dobave in načina odjema pitne vode

na območju Občine Grosuplje, ki velja na območju Občine
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 29/91),

– odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 5/97),

– pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in
naprav javnih vodovodov (Uradni list RS, št. 65/97).

– odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 72/97).

– pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno mrežo
(Uradni list RS, št. 30/91).

26. člen
Električno omrežje:
Za oskrbo kompleksa z električno energijo se izvede

trafo postaja Špaja dolina, na betonskem drogu. Predvide-
na obremenitev je 100 kW. Trafo postaja se navezuje na
20 kV daljnovod. Vse omrežje znotraj kompleksa se predvi-
di v kabelski izvedbi.

Razsvetljavo odlagališča se predvidi v treh nivojih, to je
splošno osvetlitev odlagališča, osvetlitev vhodnega dela,
obračališča in ločenih deponij ter osvetlitev nadstrešnice.

Splošna minimalna osvetlitev se izvede z reflektorji na
kandelabrih višine 12 m, osvetlitev ostalega dela z reflektorji
na kandelabrih višine 10 m, osvetlitev nadstrešnice pa s
fluo svetilkami, montiranimi na konstrukcijo. Vsi sistemi raz-
svetljave se vklapljajo ročno v vratarnici in avtomatsko preko
fotoreleja.

27. člen
Telefon:
Telefonski optični kabel ob regionalni cesti Grosuplje-

Višnja Gora je potrebno, v območju urejanja deponije, pred
pričetkom izgradnje le-te, prestaviti v soglasju z upravljal-
cem.

Za potrebe sprejemnega objekta, tehtnice, upravnega
objekta, mehanične delavnice in objekta čistilne naprave se
izvede interni, zemeljski razvod tk kabla.

V. REŠITVE IN POGOJI V ZVEZI Z VAROVANJEM OKOLJA

28. člen
Varstvo voda:
Iztok iz čistilne naprave se izvede v površinski odvod-

nik, ki bo odvajal tudi meteorne vode z zaledja odlagališča.
Iztopne vode morajo biti očiščene do stopnje, ki bo zagotav-
ljala izpust odtoka v površinske vode skladno z uredbo o
emisiji snovi in toplote iz virov onesnaženja z vodo (Uradni
list RS, št. 35/96) in uredbo o emisiji snovi pri odvajanju
odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS,
št. 35/96).

29. člen
Varstvo pred hrupom:
Ravni hrupa v območju urejanja ne smejo preseči mej-

nih dnevnih (70db) in nočnih ravni hrupa (60db), ki veljajo
za IV. območje – industrijsko območje, skladno z uredbo o
hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS,
št. 45/95 in 66/96).

30. člen
Varstvo zraka:
Vsi izpusti zraka iz čistilne naprave in ostalih objektov

ne smejo preseči mejnih vrednosti, predpisanih z uredbo o
emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Urad-
ni list RS, št. 73/94), uredbo o mejnih, opozorilnih in kritič-
nih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS,
št. 73/94) in uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav
(Uradni list RS, št. 73/94).

Odplinjevanje in sežig plinov mora biti urejen na način,
da izpusti v zrak ne bodo presegli mejnih vrednosti, določe-
nih s citiranimi uredbami.

31. člen
Varstvo kmetijskih zemljišč:
Investitor mora plodno zemljo pred izkopom deponirati

v delovnih pasovih v nasipu višine največ 2 m in ločeno od
ostalega izkopa. Po izvršenih delih se humus uporabi ob
zunanjih ureditvah.

32. člen
Varstvo pred požarom:
Požarno varstvo vseh objektov in same deponije od-

padkov mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-
varstvenimi predpisi, pri čemer se mora dodatno požarno
varstvo zagotoviti s kontrolo celotne lokacije s strani v ta
namen usposobljenega osebja.

Notranje transportne poti omogočajo dostop do depo-
nije z vseh strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za
intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce (v skladu z
SIST DIN 14090, maj 1996), zazankano hidrantno omrežje
pa mora zagotavljati zadostne količine požarne vode.

33. člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Pri načrtovanju novih objektov je potrebno upoštevati

določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih
objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63)
za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mer-
calli-Cancan- Seiberg.

Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za
zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred
vojnimi dejstvovanji glede na določbe uredbe o graditvi in
vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potreb-
no predvideti.
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VI. FAZNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA

34. člen
Faznost izgradnje in način ločevanja čistih in onesna-

ženih vod mora zagotoviti racionalno ravnanje z izcednimi
vodami. Izgradnja deponije je predvidena v štirih fazah:

– I. faza: tesnjenje dna do prvega pregradnega nasipa
ter brežin do višine prve berme, kar zagotavlja 118.152 m3

volumenskega prostora.
– II. faza: zatesnitev brežine od prve do druge berme

ter izgradnja deponije do končne višine, kar bo zagotovilo
174.567 m3 volumenskega prostora. To fazo se zaključi s
krovnim tesnjenjem in rekultivacijskim slojem.

– III. faza: zatesnitev dna in brežin preostalega dela
deponije do prve berme, kar predstavlja 139.275 m3 vo-
lumna. Izvede se jarek za odvodnjo meteornih vod zaledja.

– IV. faza: tesnjenje brežin med prvo in drugo bermo
ter zaključek deponijskega telesa in rekultivacija površine.
Ta faza zagotavlja 288.722 m3 volumna.

Jarki na drugi bermi ohranjajo funkcijo odvodnika tudi
po zaključku oziroma zapiranju deponije.

Skladno s fazno gradnjo deponije je predvidena tudi
fazna gradnja spremljajočih objektov in naprav, potrebnih za
funkcioniranje le-te. Posamezne faze obsegajo:

I. faza: gradnja dostopne ceste, notranjih transportnih
poti, potrebnih za odlaganje odpadkov na deponijo I. faze,
upravnega objekta (lahko fazno), prebiralne ploščadi z iz-
stresališčem in nadstrešnico za odbrane odpadke (na zača-
sni lokaciji) z garažo za kompaktor, plato za kompostiranje,
depo odvišnega materiala in depo gline, odvodna jarka za-
lednih vod, zbirni bazen za meteorne vode, egalizacijski
bazen in čistilna naprava; izcedne vode se do izgradnje le-te
redno odvažajo na čiščenje na čistilno napravo Grosuplje;
ograditev območja deponije in zasaditev drevja na stičnem
območju ter sanacija gozdnega roba; prestavitev tangiranih
komunalnih naprav ter komunalna oprema območja, po-
trebna za funkcioniranje objektov, predvidenih v I. fazi;

II. faza: izgradnja oziroma dokončanje notranjih trans-
portnih poti, dograditev upravnega objekta ter postavitev
tehtnice; dograditev komunalne opreme območja;

III. faza: ureditev prebiralne ploščadi z izstresališčem in
nadstrešnico za odbrane odpadke na končni lokaciji.

Po zapolnitvi celotnega volumenskega prostora depo-
nije se izvede končno prekritje deponije in rekultivacija po-
vršinskega pokrova, zasaditev z avtohtono lesno vegetacijo
ter vzdrževanje objektov čiščenja v dobi mirovanja deponije.

VII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

35. člen
Zemljišča, ki ne bodo namenjena deponiji v prvi fazi,

se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala
pred veljavnostjo tega odloka.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA, IZVAJALCEV
IN UPRAVLJALCA DEPONIJE PRI IZVAJANJU

UREDITVENEGA NAČRTA

36. člen
Za preprečitev pojavov praznih prostorov, lomov in po-

rušitev znotraj odloženih komunalnih odpadkov mora uprav-
ljalec deponije pri odlaganju izvajati zgoščevanje odpadkov
s kompaktorjem.

37. člen
V primeru okvare čistilne naprave se izcedne vode

zadržujejo v egalizacijskem bazenu, upravljalec deponije pa
mora zagotoviti reden odvoz na čiščenje na centralno čistil-
no napravo Grosuplje.

38. člen
Ravnanje na deponiji mora upravljalec urediti s pravilni-

kom o tehničnih pogojih za odlaganje komunalnih odpad-
kov ter poslovnikom o obratovanju odlagališča komunalnih
odpadkov.

39. člen
Za spremljanje vplivov deponije na okolje mora uprav-

ljalec deponije zagotoviti izvajanje monitoringa, in sicer:
1. vsak dan osnovne meritve izcednih vod iz deponije

(barva, vonj, PH faktor);
2. šestkrat letno meritve kakovosti izcedne vode;
3. štirikrat letno biološko analizo vode po metodi E.B.I.

v stalnem toku Duplice gorvodno od Škobčevega mlina;
4. enkrat letno kemijske analize podtalnice v kontrol-

nih vrtinah, v izviru Duplice tik pod deponijo in v stalnem
izviru Duplice na koncu Špaje doline (353 m n.m.v.) ter na
zajetjih Velika Loka in Sp. Brezovo;

5. pet let po začetku obratovanja deponije meritve
smradu v okolici deponije; če do takrat še ne bo slovenskih
predpisov o meritvah smradu, se naj uporabijo takratne
smernice EU ali katere od držav članic;

6. spremljati razvoj gozdnega roba v gozdu ob deponi-
ji, skupaj z Zavodom za gozdove RS.

Meritve lahko izvajajo le za to pooblaščene institucije.
Obseg meritev se določi v pravilniku o obratovanju deponi-
je. Meritve pod točko 1. in 2. se naj izvajajo le v primeru
izpuščanja prečiščenih izcednih vod v Duplico. Dokler se
bodo vode odvažale na čistilno napravo, se naj opravijo le
meritve izcednih vod, ki jih zahteva pravilnik o obratovanju
čistilne naprave.

IX. TOLERANCE

40. člen
Odstopanja od določil tega ureditvenega načrta so do-

voljena pri izbiri vrste tehnologije na čistilni napravi, pri če-
mer vsebnost snovi v izcednih vodah ne sme preseči mejnih
vrednosti, določenih s tem odlokom.

Odstopanja v tlorisnih gabaritih objektov so možna do
+15%, dovoljena pa so tudi pri višinskih kotah, če se ob
izdelavi projektne dokumentacije podajo racionalnejše re-
šitve.

X. KONČNE DOLOČBE

41. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati dolo-

čila odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
južno od Grosuplja (Uradni list RS, št. 14/98) za območje,
ki ga ureja ta odlok.

42. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega ureditve-

nega načrta opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor.

43. člen
Ureditveni načrt je na vpogled pri upravnih organih

Občin Grosuplje in Ivančna Gorica, pristojnih za urejanje
prostora ter na Upravni enoti Grosuplje.
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44. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 352-57/97
Grosuplje, dne 9. septembra 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

3478. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom
Grosuplje

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), prvega odstavka 5. člena in zadnjega
odstavka 9. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 9/92) in 18. člena statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 26/95) ter 16. člena statuta Občine
Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) sta Občinska sveta
občine Grosuplje na 42. seji, dne 8. 7. 1998 in Občine
Dobrepolje na 47. seji dne 23. 9. 1998 sprejela

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom
Grosuplje

1. člen
V 10. členu odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega

zavoda Zdravstveni dom Grosuplje (Uradni list RS, št. 13/97)
se na koncu drugega odstavka črta besedilo “in v soglasju z
ustanoviteljema.“, za besedo “zakonom“ postavi vejico in
doda besedilo: “s tem da zavod predhodno pokrije morebit-
ni primanjkljaj iz prvega odstavka tega člena.“

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 501-1/96
Grosuplje, dne 8. julija 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

Št. 501-1/96
Dobrepolje, dne 23. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje

Brane Brodnik dipl. inž. l. r.

IG

3479. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin
in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik
za obdobje 1986–1990, za območje Občine Ig

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in ureja-
nju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list
SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93),
39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89
in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97) in 16. člena statuta Občine Ig (Uradni list RS,
št. 26/95) je Občinski svet občine Ig na 37. seji dne
16. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah dolgoročnega plana občin
in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000

in družbenega plana Občine Ljubljana
Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990,

za območje Občine Ig

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe dolgoroč-

nega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–
2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS,
št. 23/91, 71/93, 62/94) in družbenega plana Občine
Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list
SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS,
št. 40/92) za območje Občine Ig, v nadaljevanju: dolgo-
ročni plan Občine Ig.

2. člen
Kot prostorske sestavine družbenega plana Občine

Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, se na podlagi
odloka o uskladitvi družbenega plana Občine Ljubljana Vič-
Rudnik za obdobje 1986–1990 z dolgoročnim planom ob-
čin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list
RS, št. 40/92), uporabljajo prostorske sestavine dolgoroč-
nega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–
2000.

3. člen
Tekstualni in kartografski deli dolgoročnega plana ob-

čin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbene-
ga plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–
1990, se za območje Občine Brezovica smiselno uporablja-
jo v vseh določbah, ki ne veljajo samo za Mestno občino
Ljubljana in za občine Brezovica, Dol pri Ljubljani, Dobrova–
Horjul–Polhov Gradec, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in
Vodice.

4. člen
Dolgoročni plan Občine Ig se spremeni v tekstualnem

delu v poglavju 9. “Tabele” tako, da se v točki 9.6. “Načini
urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti” črta besedilo za
prostorske celote V14 Ig, V15 Iška vas, V16 Tomišelj, V17
Golo, V18 Visoko, V19 Zapotok in nadomesti z besedilom:

“9.6. Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti na
območju Občine Ig
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Prostorska Oznaka Ime območja Poimenovanje Vrsta
celota območja urejanja v planu PIA

urejanja 1986–1998

V14 Ig VI14/ 1 Draga PUP
VM14/ 1 Majerhof PUP
VM14/ 2 Pokopališče Ig PUP
VM 14/3 Bencinski servis PUP
VM 14/4 Ig PUP
VO 14/1 Ig PUP
VP14/ 1 Ig–KIG PUP
VP14/ 2 Ig ZN,

PUP
VS14/ 1 Ig PUP
VS14/ 2 Ig ZN,

PUP
VS14/ 3 Ig ZN
VS14/ 4 Matena PUP
VS14/ 5 Gmajnarji PUP
VS14/ 6 Iška loka PUP
VS14/ 7 Staje PUP
VS14/ 8 Kot VS 14/8-1 Kot PUP

VS14/ 8-2
Kot se ukine

VS14/10 Kremenca PUP
VS14/11 Dobravica PUP
VS14/12 Podgozd PUP
VS 14/13 Sarsko VS 13/3 Sarsko PUP
VS 14/14 Kremenca PUP

V15
Iška vas VS15/ 1 Iška vas PUP

VS15/ 2 Gornji Ig PUP
VS15/ 3 Iška Mala vas PUP
VS15/ 4 Iška PUP
VS15/ 5 Iška Mala vas PUP

V16
Tomišelj VM 16/1 Pokopališče PUP

VP16/ 1 Vrbljene PUP
VR 16/1 Hipodrom PUP
VS16/ 1-1 Tomišelj VS 16/1 Tomišelj PUP
VS 16/1-2 Tomišelj PUP
VS16/ 2 Brest PUP
VS16/ 3- 1 Podkraj PUP
VS16/ 3- 2 Podkraj PUP
VS 16/3-3 Podkraj VS 16/3-2 Podkraj PUP
VS16/ 4-1 Verteh VS 16/4 Verteh PUP
VS 16/4-2 Verteh PUP
VS16/ 5 Vrbljene PUP
VS16/ 6 Strahomer PUP

V17 Golo VS17/ 1 Škrilje PUP
VS17/ 2 Gornje Golo PUP
VS17/ 3 Dolnje Golo PUP
VS17/ 4 Golo PUP
VS17/ 5 Hrastje PUP
VS17/ 6 Selnik PUP
VS17/ 7 Zatlakem PUP
VS 17/8 Mali Vrhek PUP
VS 17/9 Mali Vrhek PUP

V18
Visoko VS18/ 1 Visoko PUP

VS18/ 2 Visoko PUP
VS18/ 3 Rogatec PUP
VS 18/4 Rogatec PUP
VS 18/5 Rogatec PUP

V19
Zapotok VS19/ 1 Zapotok PUP

VS19/ 2 Špikljevica PUP

Prostorska Oznaka Ime območja Poimenovanje Vrsta
celota območja urejanja v planu PIA

urejanja 1986–1998

VS19/ 3 Zapotok PUP
VS19/ 4 Zapotok PUP
VS19/ 5 Zapotok PUP
VS19/ 6 Zapotok PUP
VS 19/7 Zapotok PUP
VS 19/8 Štale PUP
VS 19/9 Zapotok PUP

5. člen
V skladu s spremembami, navedenimi v 4. členu tega

odloka, se spremeni in dopolni: kartografski del dolgoroč-
nega plana Občine Ig v točki 8 “Kartografski del dolgoroč-
nega plana”, ki obravnava:

– karte v merilu 1:50.000 in 1:25.000, na katerih so
prikazane planske usmeritve razvoja posameznih dejavnosti
in naselij in

– kartografska dokumentacija k planu v merilu 1:5000.

6. člen
Na koncu tabele 9.6. “Načini urejanja s prostorskimi

izvedbenimi akti” (PIA) se črta besedilo:
“Urejanja območij vodotokov ter rekonstrukcija obsto-

ječih in gradnja novih pomembnejših infrastrukturnih objek-
tov in naprav se izvaja na podlagi prostorskih izvedbenih
načrtov” in nadomesti z besedilom:

“Urejanja območij vodotokov ter rekonstrukcija obsto-
ječih in gradnja novih pomembnejših infrastrukturnih objek-
tov in naprav se izvaja na podlagi prostorskih izvedbenih
aktov.

Vrsto izvedbenega akta določi občinska služba za ur-
banizem glede na vsebino, značaj in obseg posega v pro-
stor.

Če je treba na stavbnih zemljiščih, ki se urejajo s pro-
storskimi ureditvenimi pogoji, uveljaviti javni interes, občin-
ski svet sprejme sklep, da se za območje urejanja izdela
prostorski izvedbeni načrt.”

7. člen
Ta odlok je na vpogled pri:
– Občini Ig,
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za

urbanizem in okolje in na
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 1130
Ig, dne 16. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ig
Janez Cimperman l. r.
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3480. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za
krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena
statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet
občine Ig na 37. seji dne 16. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev
za krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj

1. člen
Naslov odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za kra-

jevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj (Uradni list SRS,
št. 4/85, 3/90 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93) in se
spremeni tako, da se glasi:

“Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Ig“.

I. UVODNE DOLOČBE

2. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni

pogoji za območje Občine Ig, ki vključuje planske celote
V 14 Ig, V 15 Iška vas in V 16 Tomišelj, V 17 Golo, V 18
Visoko in V 19 Zapotok (Uradni list SRS, št. 4/85, 3/90 in
Uradni list RS, št. 40/92, 5/93), dopolnjeni leta 1998.”

3. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje

za posege v prostor za naslednja območja urejanja:

VI 14/ 1 Draga
VM 14/ 1 Majerhof
VM 14/ 2 Pokopališče Ig
VM 14/3 Bencinski servis
VM 14/4 Ig
VO 14/1 Ig
VP14/ 1 Ig - KIG
VP14/ 2 Ig
VS14/ 1 Ig
VS 14/2 Ig - del
VS14/ 4 Matena
VS14/ 5 Gmajnarji
VS14/ 6 Iška loka
VS14/ 7 Staje
VS14/ 8 Kot
VS14/10 Kremenca
VS14/11 Dobravica
VS14/12 Podgozd
VS 14/13 Sarsko
VS 14/14 Kremenca

VS15/ 1 Iška vas
VS15/ 2 Gornji Ig
VS15/ 3 Iška Mala vas
VS15/ 4 Iška
VS15/ 5 Iška Mala vas

VM 16/1 Pokopališče
VP16/ 1 Vrbljene
VR 16/1 Hipodrom
VS16/ 1-1 Tomišelj
VS 16/1-2 Tomišelj
VS16/ 2 Brest
VS16/ 3- 1 Podkraj
VS16/ 3- 2 Podkraj
VS 16/3-3 Podkraj
VS16/ 4-1 Verteh
VS 16/4-2 Verteh
VS16/ 5 Vrbljene
VS16/ 6 Strahomer

VS17/ 1 Škrilje
VS17/ 2 Gornje Golo
VS17/ 3 Dolnje Golo
VS17/ 4 Golo
VS17/ 5 Hrastje
VS17/ 6 Selnik
VS17/ 7 Zatlakem
VS 17/8 Mali Vrhek
VS 17/9 Mali Vrhek

VS18/ 1 Visoko
VS18/ 2 Visoko
VS18/ 3 Rogatec
VS 18/4 Rogatec
VS 18/5 Rogatec

VS19/ 1 Zapotok
VS19/ 2 Špikljevica
VS19/ 3 Zapotok
VS19/ 4 Zapotok
VS19/ 5 Zapotok
VS19/ 6 Zapotok
VS 19/7 Zapotok
VS 19/8 Štale
VS 19/9 Zapotok

Oznake pretežno gozdnih G in pretežno kmetijskih K
območij so določene na grafičnih kartah PKN5, ki so se-
stavni del tega odloka.”

4. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Meje planskih celot in posameznih območij urejanja

so določene v grafičnem delu prostorskih ureditvenih pogo-
jev za območje Občine Ig, ki vključuje planske celote
V 14 Ig, V 15 Iška vas in V 16 Tomišelj, V 17 Golo,
V 18 Visoko in V 19 Zapotok, izdelanih leta 1998 in prikaza-
nih v načrtih TTN in PKN v merilu 1:5000. Načrti prostorskih
ureditvenih pogojev v M 1:5000 (pravilnik o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje krajevne skupnosti Golo–
Zapotok in Rob – Uradni list SRS, št. 3/90 in Uradni list RS,
št. 40/92, 5/93, za območje Občine Ig in pravilnik o pro-
storskih ureditvenih pogojih za območje krajevne skupnosti
Ig, Iška vas in Tomišelj – Uradni list SRS, št. 3/90 in Uradni
list RS, št. 40/92, 5/93) se uporabljajo v delih, ki so skladni
z zgoraj navedenimi spremembami.”

5. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“II. SKUPNA MERILA IN POGOJI
1. Veljavnost skupnih meril in pogojev
Skupna merila in pogoji veljajo za vsa območja urejanja

v planski celoti, če ni s posebnimi merili in pogoji določeno
drugače.
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2. Pretežna namembnost
Območja urejanja imajo naslednje pretežne namemb-

nosti:
S – površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti
O – površine za osrednje dejavnosti
I – površine za šolstvo, inštitute in zdravstvo
M – površine za obrtno-servisne dejavnosti, pokopa-

lišča
P – površine za obrtno-podjetniške, proizvodne in po-

slovne dejavnosti
T – površine za promet
R – parkovne, športne in rekreacijske površine
E – območja za površinsko pridobivanje rudnin
G – gozdne površine
K – kmetijske površine
3. Morfološke enote
Območja urejanja so glede vrste posegov v prostor in

glede na njihovo oblikovanje razčlenjena na morfološke enote.
Glede vrste posegov v prostor imajo morfološke enote

naslednje oznake:
1 – območja za blokovno gradnjo
2 – območja za gradnjo družinskih stanovanjskih hiš
3 – območja za osrednje dejavnosti in stanovanja
4 – območja za mešane dejavnosti (stanovanja, po-

slovne dejavnosti, drobno gospodarstvo)
5 – območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in varstvo
6 – območja za obrtno-podjetniške, proizvodne in po-

slovne dejavnosti
7 – območja za komunalne dejavnosti
8 – parkovna, športna in rekreacijska območja
9 – zelene površine in pokopališča.
Glede oblikovanja posegov imajo morfološke enote na-

slednje oznake:
A – prostostoječa zazidava
B – strnjena zazidava
C – kompleksi s svojstveno zazidalno strukturo
D – vaška jedra
E – hale in paviljoni
F – tehnološki objekti
G – dnevni kopi
4. Merila in pogoji glede vrste posegov v prostor
4.1. Območja za blokovno gradnjo
V morfoloških enotah z oznako 1 so dovoljeni naslednji

posegi:
– novogradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija

večstanovanjskih objektov
– gradnja objektov dopolnilnih dejavnosti, ki so dovo-

ljene v območju družinske stanovanjske gradnje (točka 4.2).
4.2. Območja za gradnjo družinskih stanovanjskih hiš
V morfoloških enotah z oznako 2 so dovoljeni naslednji

posegi:
– gradnja stanovanjskih objektov,
– gradnja objektov osnovne preskrbe,
– gradnja objektov storitvenih dejavnosti,
– gradnja objektov zdravstva, šolstva in varstva,
– gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja or-

ganizacij in društev,
– gradnja objektov za šport in rekreacijo,
– gradnja sakralnih objektov,
– gradnja kmetijskih gospodarskih objektov in hlevov v

vaških naseljih oziroma zaselkih. Parcela mora zagotavljati
zadostne odmike od sosednjih objektov in dovolj veliko zem-
ljišče za dovoz in manipulacijo. Okna in ventilacijske odprti-
ne hlevov in gnojišča ne smejo biti usmerjene proti bivalnim
pogojem sosedov in proti sosednjim dvoriščem,

– gradnja posamičnih poslovnih, obrtnih, servisnih in
gostinskih objektov, kadar gre za stanovanjsko območje

mešanih dejavnosti in ko se na podlagi strokovne presoje
ugotovi, da nova dejavnost ne poslabšuje pogojev bivanja in
ima na voljo dovolj veliko gradbeno parcelo, na kateri zago-
tovi potrebna parkirna mesta in ostale pogoje.

V morfoloških enotah 2A, 2B, 2C in 2D je dovoljena
tudi gradnja stanovanjskih objektov z večjim številom sta-
novanj, če se objekti po velikosti in obliki prilagodijo grad-
beni strukturi v območju oziroma ne odstopajo od prevla-
dujočega morfološkega vzorca naselja in če so zagotovlje-
ni ostali lokacijski pogoji kot: število parkirnih mest, zelene
površine in površine za igro otrok (vsaj 14 m2 na stanova-
nje), svetlobno-tehnični pogoji, velikost funkcionalnega
zemljišča in drugi.

V območju z oznako 2A/1 je treba pred posegom v
prostor izdelati urbanistično rešitev, ki bo določila vsaj par-
celacijo gradbenih parcel in dostopnih cest od javne ceste
do gradbene parcele. Služba za urbanizem občine lahko
zahteva tudi druge elemente urbanistične rešitve.

V območju strnjene zazidave vrstnih in atrijskih hiš ozi-
roma 2B je preureditev podstrešij v bivalne prostore, ki
zahteva spremembo gabarita, naklona strešin in izvedbo
okenskih odprtin izven ravnine strešin dovoljena le, če je tak
poseg višinsko in oblikovno skladen s sosednjimi objekti ali
se izvede na celotnem nizu ali skupini objektov istočasno.

4.3. Območja za osrednje dejavnosti
V morfoloških enotah z oznako 3 so dovoljeni naslednji

posegi:
– gradnja poslovnih objektov,
– gradnja objektov za osnovno oskrbo in specializirano

trgovino,
– gradnja objektov za storitvene in servisne dejavnosti,

gostinstvo, šport in rekreacijo,
– gradnja objektov družbenih dejavnosti,
– gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja or-

ganizacij in društev,
– gradnja sakralnih objektov,
– gradnja parkirnih in garažnih objektov,
– gradnja stanovanj, v pritličju je praviloma javni pro-

gram.
4.4. Območja mešanih dejavnosti
V morfoloških enotah z oznako 4 je poleg posegov, ki

so dopustni v morfoloških enotah z oznako 2 dovoljeno tudi:
– gradnja objektov drobnega gospodarstva,
– gradnja poslovno-servisnih objektov.
4.5. Območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in varstvo
V morfoloških enotah z oznako 5 so dovoljeni naslednji

posegi:
– gradnja objektov za šolstvo, inštitute, zdravstvo in

varstvo
– gradnja objektov za šport in rekreacijo.
Na meji objektov in območij šolstva, inštitutov, zdravst-

va in varstva ni dovoljeno locirati obrtnih, gostinskih, gospo-
darskih ter drugih objektov oziroma dejavnosti, ki lahko mo-
tilno vplivajo na osnovno dejavnost.

Novozgrajeni objekti morajo biti odmaknjeni od objek-
tov šolstva, inštitutov, zdravstva in varstva vsaj 15 m in naj-
manj 5 m od parcelne meje.

4.6. V morfoloških enotah z oznakami 1, 2, 3, 4 in 5 je
dovoljena tudi:

– postavitev začasnih in pomožnih objektov,
– postavitev večjih reklamnih znamenj, turističnih oz-

nak in spominskih obeležij,
– postavitev ograj,
– ureditev parkirišč,
– gradnja garaž,
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, otroška

igrišča, športna igrišča, pešpoti in ploščadi,
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– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,
prometa in zvez,

– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in

vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
4.7. Območje za obrtno-podjetniške in proizvodne de-

javnosti
V morfološki enoti z oznako 6 so dovoljeni naslednji

posegi:
– gradnja obrtno-podjetniških, servisnih, proizvodnih

in poslovnih dejavnosti ter drugih objektov, ki služijo osnovni
dejavnosti,

– postavitev začasnih in pomožnih objektov,
– postavitev večjih reklamnih znamenj, turističnih oz-

nak in spominskih obeležij,
– postavitev ograj,
– ureditev parkirišč,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,

prometa in zvez,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in

vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
Za obstoječe in nove objekte, ki imajo lahko negativne

vplive na okolje, je treba pridobiti predhodne pogoje pristoj-
nih služb.

4.8. Območje za komunalne dejavnosti
V morfološki enoti z oznako 7 so dovoljeni naslednji

posegi:
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,

energetike, prometa in zvez, prodajni servisi, bencinske
črpalke in podobno,

– postavitev začasnih in pomožnih objektov,
– postavitev večjih reklamnih znamenj, turističnih oz-

nak in spominskih obeležij,
– postavitev ograj,
– ureditev parkirišč,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in

vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
Za obstoječe in nove objekte, ki imajo lahko negativne

vplive na okolje, je treba pridobiti predhodne pogoje pristoj-
nih služb.

4.9. Parkovna, športna in rekreacijska območja
V morfoloških enotah z oznako 8 so dovoljeni naslednji

posegi:
– gradnja športnih in rekreacijskih objektov ter naprav

in urejanje površin za šport in rekreacijo,
– gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopol-

njujejo osnovno športno-rekreacijsko dejavnost (parkirišča,
sanitarije, gostinski lokali),

– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,
prometa in zvez,

– vodnogospodarske ureditve,
– urejanje zelenih površin,
– postavitev spominskih obeležij, reklamnih znamenj in

turističnih oznak,
– postavitev začasnih in pomožnih objektov,
– postavitev mikrourbane opreme,

– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in

vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
4.10. Zelene površine
V morfoloških enotah z oznako 9 so ob pogoju, da se

ne prizadene objektov naravne in kulturne dediščine, dovo-
ljeni naslednji posegi:

– urejanje zelenih površin,
– urejanje utrjenih površin in rekreacijskih poti,
– postavitev mikrourbane opreme,
– postavitev spominskih obeležij in turističnih oznak,
– urejanje in širitev pokopališč ter znotraj njih, gradnja,

rekonstrukcija ali adaptacija pokopaliških in sakralnih objek-
tov,

– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,
prometa in zvez,

– vodnogospodarske ureditve,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in

vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
4.11. Novogradnje, prizidave, nadzidave in nadomest-

ne gradnje v ureditvenih območjih naselij
Novogradnje objektov so dopustne na podlagi splošnih

in posebnih določil odloka. Prizidave, nadzidave, rekon-
strukcije in adaptacije objektov so dopustne samo pod po-
gojem, da so objekti zgrajeni z gradbenim dovoljenjem ozi-
roma da so bili zgrajeni pred letom 1967, če so le-te sklad-
ne z določili tega odloka.

Nadomestni objekti se lahko gradijo na površinah, kjer
so dovoljene novogradnje objektov. Za objekt, ki se ruši, je
treba izdelati posnetek obstoječega stanja tako, da se ugo-
tovi koristna površina in namembnost zgradbe, namenjene
za rušenje. Prvotni objekt je treba po izgradnji nadomestne-
ga objekta obvezno v skladu z rešitvijo v lokacijski dokumen-
taciji v celoti ali delno porušiti.

4.12. Sprememba namembnosti obstoječih objektov v
ureditvenih območjih naselij

Sprememba namembnosti obstoječih legalno zgraje-
nih objektov je dovoljena v skladu z namembnostjo morfo-
loške enote:

– če je nova dejavnost skladna z morfološkim vzorcem
in pretežno namembnostjo območja,

– če so zagotovljeni vsi pogoji za nemoteno funkcioni-
ranje nove dejavnosti,

– če funkcionalno zemljišče po velikosti ustreza zahte-
vam nove dejavnosti.

5. Območja urejanja z oznakami K in G
5.1. Najboljša kmetijska in varovana gozdna zemljišča
V območjih urejanja z oznakami K in G, ki vključujejo

najboljša kmetijska in varovana gozdna zemljišča, so dovo-
ljeni naslednji posegi:

– kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko uredi-
tvene operacije,

– melioracija zemljišč,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov in naprave za potrebe komunale,

prometa in zvez, ki bistveno ne prizadenejo obdelovanja
kmetijskih zemljišč (podzemni vodi, daljnovodi do napetosti
20 kV, vodna črpališča, vodohrani, lokalne čistilne naprave,
lokalne ceste do širine 5,5 m, kolesarske poti in drugi za
občino pomembni infrastrukturni objekti, ki jim zaradi po-
sebnih lokacijskih zahtev ni možno določiti druge lokacije),

– postavitev spominskih objektov, reklamnih znamenj
in turističnih oznak,

– postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študij-
ske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
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– postavitev začasnih objektov in nadstreškov ob po-
stajališčih javnega prometa,

–  sanacija peskokopov in gramoznic,
– enojni kozolec,
– na obstoječih legalno zgrajenih objektih so dovoljena

tekoča vzdrževalna dela, adaptacije in nujne funkcionalne
dopolnitve, pri čemer je treba ohranjati značilne arhitekton-
ske elemente. V območju kmetije so dopustne tudi gradnje
dvojnih kozolcev. Nadomestne gradnje dotrajanih objektov
so dovoljene pod pogojem, da se stari objekt v celoti ali
delno poruši in nadomesti z novim v enakih ali manjših
gabaritih. Namembnost objektov se praviloma ne sme spre-
minjati. Ustreznost eventualne spremembe namembnosti
presodi občinska služba za urbanizem v postopku izdelave
lokacijske dokumentacije.

Podlaga za ugotavljanje upravičenosti posegov, razen
za posege v že zgrajene objekte, je mnenje strokovnih služb
s področja kmetijstva oziroma gozdarstva, varstva narave in
po potrebi vodnega gospodarstva.

5.2. Drugo kmetijsko območje in gospodarski gozd
V ostalih kmetijskih zemljiščih (drugo območje) in v

gospodarskem gozdu so dovoljeni tile posegi:
– ureditev zelenih in parkovnih površin, trim steze, smu-

čišča in podobno,
– gradnja lovskih, ribiških, planinskih domov in gozdar-

skih objektov,
– urejanje ribnikov in akumulacij za namakanje kmetij-

skih površin,
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko uredi-

tvene operacije,
– melioracija zemljišč,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov in naprave za potrebe komunale,

prometa in zvez, ki bistveno ne prizadenejo obdelovanja
kmetijskih zemljišč (podzemni vodi, daljnovodi do napetosti
20 kV, vodna črpališča, vodohrani, lokalne čistilne naprave,
lokalne ceste do širine 5,5 m, kolesarske poti in drugi za
občino pomembni infrastrukturni objekti, ki jim zaradi po-
sebnih lokacijskih zahtev ni možno določiti druge lokacije),

– postavitev spominskih objektov, reklamnih znamenj
in turističnih oznak,

– postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študij-
ske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),

– postavitev začasnih objektov in nadstreškov ob po-
stajališčih javnega prometa,

–  sanacija peskokopov in gramoznic,
– dvojni kozolec,
– izkoriščanje in sanacija črpališč mineralnih surovin

na podlagi presoje vplivov na okolje,
– na zemljiščih, ki niso posebej zavarovana in kjer ob-

stajajo pogoji za rekreacijsko dejavnost, je dovoljena grad-
nja oziroma urejanje posameznih športnih naprav in sprem-
ljajočih objektov (garderobe, parkirišča in podobno).

Izjemoma se lahko gradijo:
– objekti, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji

kot hlevi, silosi, strojne lope, če za to ni možno uporabiti
zemljišč znotraj območij naselij oziroma zaselkov, če prosi-
lec izpolnjuje pogoje, določene v zakonu o kmetijskih zem-
ljiščih. Pod enakimi pogoji, ob upoštevanju meril in pogojev
tega odloka, se lahko gradijo enostanovanjski objekti za
potrebe kmetov, vendar mora stanovanjski objekt predstav-
ljati strnjeno celoto z ostalimi objekti kmetije;

– objekti za zaščito in reševanje v naravnih in drugih
nesrečah;

– širitev pokopališč.
5.3. Pogoji za lociranje izjemnih posegov
Lokacija kmetijskih in spremljajočih objektov, ki jih je

izjemoma dopustno graditi na ostalih kmetijskih zemljiščih,

mora poleg zahtev, ki jih določa zakon o kmetijskih zem-
ljiščih, izpolnjevati tudi tele lokacijske pogoje:

– čim bližje naselja oziroma zaselka,
– ne sme posegati v strnjeni kompleks nepozidanih

zemljišč,
– ne sme posegati v krajinsko izpostavljeno območje in

v območje posebne krajinske vrednosti ter v druga zavarova-
na območja (vodni viri ipd.),

– zagotavljati mora minimalno komunalno opremljenost
zemljišča (dostopna cesta, pitna voda, elektrika, primerno
urejeno odvajanje odplak).

Kot podlago za presojo ustreznosti lokacije je treba za
vse navedene izjemne posege izdelati strokovno gradivo.
Odločitev sprejme občinska služba za urbanizem na podlagi
mnenj strokovnih služb.

Strokovno gradivo za presojo ustreznosti lokacije mora
vsebovati tudi organizacijsko shemo kmetije v merilu 1:1000
oziroma 1:500 ter podatke o kapacitetah in namembnosti
objektov ter velikosti zemljišča, ki pripada novi kmetiji. Par-
cele, ki pripadajo novi kmetiji, morajo biti označene na kopiji
katastra. Priložen mora biti tudi posestni list.

Izjemni posegi za potrebe kmetov, za katere je bila
izdana lokacijska informacija pred sprejetjem tega odloka,
se dokončajo na podlagi določil lokacijske informacije.

5.4. Gradnja na kmetijskih oziroma gozdnih zemljiščih,
ki so v zemljiški knjigi vpisana kot stavbišče

Na parcelah, ki se nahajajo izven stavbnih zemljišč in
predstavljajo v naravi kmetijsko oziroma gozdno zemljišče, v
zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, je dovolje-
na gradnja objektov le, če je skladna s splošnimi določili
odloka. Dejstvo, da zemljiški kataster ni bil ažuriran, ne
pomeni pravice do uveljavljanja nadomestne gradnje na po-
sameznem kmetijskem oziroma gozdnem zemljišču.

5.5. Gozdni rob
Za vse posege v 25 m širok pas ob gozdnem robu je

treba pridobiti predhodno mnenje pristojne gozdarske
službe.

6. Razpršena gradnja
Na območjih razpršene gradnje (R), ki so določena z

dolgoročnim planom, so dovoljene: novogradnje, nadomest-
ne gradnje, prizidave in nadzidave, ki so skladne z morfo-
loškim vzorcem območja, kadar gre za funkcionalne dopol-
nitve ali zgostitve območja.

Spremembe namembnosti obstoječih objektov so do-
pustne, če so skladne s pretežno namembnostjo območja
in ne poslabšujejo osnovnih pogojev bivanja. Pretežna na-
membnost območja razpršene gradnje se določi na podlagi
podatkov obstoječega stanja v skladu z merili 2. in 3. točke
4. člena odloka. Sprememba namembnosti in nadomestna
gradnja nista dovoljeni, kadar gre le za posamične gospo-
darske in pomožne objekte.

Za posege v prostor veljajo splošna določila tega
odloka.

7. Začasni in pomožni objekti
Začasne objekte in naprave, namenjene sezonski turi-

stični ponudbi ali prireditvam in podobno, je dovoljeno po-
staviti na podlagi splošnih določil odloka na zemljiščih, ki so
prometno dostopna.

Pomožni objekti, večja reklamna znamenja, turistične
oznake in spominska obeležja morajo biti postavljeni tako,
da dopolnjujejo javni prostor in ne ovirajo vzdrževanja komu-
nalnih naprav in prometnih objektov.

Pomožne objekte je dopustno graditi v skladu z določili
občinskega odloka.

8. Splošna obramba in družbena zaščita
Pri vsakem posegu v prostor, s katerim pridobimo nove

stanovanjske, proizvodne in poslovne površine, je dovoljeno
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zgraditi ustrezne objekte za zaščito prebivalcev in material-
nih dobrin pred učinki sodobnih vojnih sredstev.

9. Varstvo pred požari
Urgentne poti za gasilska vozila je treba urediti krožno,

njihova oddaljenost od objektov in širina morata znašati po
5 m, minimalni radij obračanja pa 11,5 m. Poti morajo biti
dimenzionirane na 10 t osnega pritiska.

Odmiki med objekti morajo biti v skladu s pravilnikom o
tehničnih normativih.

Protipožarni hidranti morajo biti v ustrezni medsebojni
razdalji, postavljeni ob zunanji strani interventnih poti, zago-
tovljena mora biti zadostna količina vode.

10. Merila in pogoji glede oblikovanja novogradenj in
drugih posegov v prostor

10.1. Splošni pogoji za oblikovanje objektov in drugih
posegov v prostor

Pri novogradnjah, nadzidavah, prizidavah, postavitvi po-
možnih in začasnih objektov ter pri drugih posegih v prostor
je treba zagotoviti oblikovno homogenost in identiteto ob-
močja ter se prilagajati ureditvam po:

– zasnovi izrabe zemljišč,
– odmiku od sosednjih objektov,
– sestavi stavbnih mas,
– višinskim gabaritom in gradbeni črti,
– naklonu streh in smereh slemen,
– razmerju dimenzij fasad in njihovi orientaciji,
– merilu in razporeditvi fasadnih elementov, zlasti oken

in vrat,
– barvi in teksturi streh in fasad,
– načinu ureditve odprtega prostora,
– načinu izvedbe ograj in drugih posegov v prostor.
Oblikovanje objektov v vaških jedrih in v območjih mor-

foloških enot 2D mora slediti vzpostavljeni oblikovni identite-
ti in homogenosti območja ter biti prilagojeno okoliškim
objektom in ureditvam po:

– legi objektov, ki mora biti praviloma usklajena s tipič-
no parcelno razdelitvijo;

– funkcionalnemu zaporedju objektov na parceli;
– ohranjanju gradbene linije in obstoječe zazidave;
– smereh slemen, materialih in barvi kritine in naklonu

strešin;
– merilu in razporeditvi stavbnih odprtin, tloris objektov

je podolgovat, razmerje stranic je v skladu z okoliškimi ob-
jekti. Novi objekti ne smejo presegati višinskega gabarita
naselja in bistveno izstopati iz zaključenega roba naselja.

V območjih vaških jeder (2D) je treba za posege v
prostor pridobiti predhodne pogoje službe za varovanje na-
ravne in kulturne dediščine.

10.2. Merila za oblikovanje objektov
Oblikovanje objektov družinskih stanovanjskih hiš
– tloris: podolgovat, razmerje stranic vsaj 1:1,4;
– višina: največ P+1+M (pritličje, prvo nadstropje, man-

sarda – izkoriščeno podstrešje) (3 etaže nad terenom), kota
pritličja je pri vhodu največ 30 cm nad terenom, kolenčni zid
je visok do 40 cm; oziroma P+M (2 etaži nad terenom),
kolenčni zid je visok največ 100 cm.

Oblikovanje gospodarskih poslopij
Tloris objekta je podolgovat z razmerjem stranic vsaj

1:1,5.
V primeru velikih stavbnih mas je treba objekt vizualno

členiti na manjše enote in ustrezno ozeleniti.
Oblikovanje javnih objektov, objektov oskrbnih in servi-

snih dejavnosti
– tloris: podolgovat, razmerje stranic vsaj 1:1,2;
– višina: priporočljiva P+1, največ P+2+M, kolenčni

zid 80 cm.
V primeru velikih stavbnih mas je treba objekt vizualno

členiti na manjše enote in ustrezno ozeleniti.

Strehe
– Strehe so simetrične dvokapnice, nad sestavljenim

tlorisom so dopustne tudi večkapnice. Strešine glavnega in
ostalih objektov morajo imeti enoten naklon od 35–40 sto-
pinj. Kritina mora biti opečna oziroma temne barve. Poseb-
no oblikovani objekti (cerkve, spomeniško varovani objekti
in obstoječi legalno zgrajeni objekti) imajo lahko drugačen
naklon strehe od zgoraj določenega. Sleme objekta mora
potekati v smeri daljše stranice. Frčade ne smejo biti višje
od višine osnovne strehe.

Nadzidave in prizidave
– Nadzidave in prizidave objektov morajo biti skladne s

stavbno maso, z oblikovanjem in z gradbenimi materiali os-
novnega objekta. Streha prizidanega dela stavbe mora biti
izvedena v enakem naklonu kot streha osnovnega objekta,
tako da se streha osnovnega objekta praviloma podaljša
preko prizidka. Prizidki z ravnimi strehami niso dovoljeni.

Pomožni objekti
– Pomožni objekti se praviloma gradijo kot prizidki glav-

nega objekta ali kot samostojni objekti, ki morajo biti obli-
kovno skladni z glavnim objektom: skladnost streh, naklon,
kritina, skladnost gradbenih materialov.

10.3. Oblikovalski kontrasti
Oblikovalski kontrasti pri novih posegih v prostor so

dopustni:
– kadar ima kontrast namen simbolno prikazati funk-

cionalno različnost novega objekta od programsko enotne-
ga okolja,

– kadar ima kontrast namen vzpostaviti prostorsko do-
minanto.

Presoje tovrstnih odstopanj je potrebno izvesti ob iz-
delavi lokacijske dokumentacije. Stroške presoje krije in-
vestitor.

Gradnja stanovanjskih objektov, ki predstavljajo obli-
kovno posebnost (sončna hiša, atrijska hiša, terasna hiša
ipd.) v pretežno vaških naseljih ni dovoljena, v urbanih nase-
ljih pa le pod pogojem, da se zgradijo kot zazidalni kom-
pleks s svojstveno oblikovno zasnovo in ustrezno ozelenijo.

10.3. Odmiki
V območjih brez izrazito enotne gradbene črte obstoje-

čih objektov in enotnega zazidalnega načina, ki se določi z
urbanistično rešitvijo, mora biti odmik novozgrajenega ob-
jekta:

– vsaj 5 m od zunanjega roba hodnika za pešce ali vsaj
7 m od roba cestišča,

– vsaj 4 m od parcelne meje soseda.
Novozgrajeni objekt ne sme motiti sosednje posesti.

Pri določanju odmikov med objekti je treba upoštevati tudi
pogoje svetlobnotehnične ocene, višino in namembnost na-
črtovanih objektov.

Če so odmiki manjši od zgoraj določenih (7 m, 5 m,
oziroma 4 m), je treba v lokacijski dokumentaciji izdelati
podrobno utemeljitev posega in predložiti predhodno mne-
nje mejašev oziroma upravljalca ceste.

10.4. Ograje in oporni zidovi
Ograje in oporne zidove je možno graditi na podlagi

splošnih pogojev občinskega odloka o pomožnih objektih.
Ograjo in oporni zid se lahko gradi 1,5 m od utrjenega roba
cestišča oziroma na meji s pločnikom, če je le-ta zgrajen.
Če je ta odmik manjši od 1,5 m, mora biti podrobno uteme-
ljen in proučen v lokacijski dokumentaciji; nanj mora biti
pridobljeno tudi soglasje mejašev. Kadar gre za oporni zid
vzdolž ceste, je treba poleg mejašev pridobiti tudi soglasje
upravljalca ceste in občine.

Višinske razlike na zemljišču morajo biti praviloma pre-
moščene s travnatimi brežinami in le izjemoma z opornimi
zidovi.
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Izgradnja opornega zidu višjega od 1,5 metra je do-
pustna le takrat, kadar pristojna služba s področja geotehni-
ke ugotovi nevarnost rušenja terena. Če je zaradi terenskih
razmer višina opornega zidu večja od dveh metrov, je treba
izvedbo zidu izpeljati v kaskadah. Oporni zid mora biti inten-
zivno ozelenjen.

11. Urbana oprema
Urbana oprema (začasni objekti, stojnice, telefonske

govorilnice, postajališča javnega prometa, nadstreški, klopi,
smetnjaki, svetila, reklamni panoji, turistične oznake in spo-
minska obeležja) mora biti praviloma oblikovana enotno. Pri
uporabi tipiziranih elementov je treba enotnost zagotoviti z
njihovo razmestitvijo.

12. Urbanistična rešitev
Če namerava investitor graditi objekt na večjem nepozi-

danem stavbnem zemljišču, ki nima dostopa z javne ceste
oziroma če novogradnja ovira nadaljnjo parcelacijo gradbe-
nih parcel, občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da
se pred izdelavo lokacijske dokumentacije za načrtovani
objekt pridobi:

– geodetski posnetek obstoječega stanja za obravna-
vano območje,

– urbanistično rešitev območja, ki določi: gradbene
parcele, prometno ureditev z dostopi do parcel in regulacij-
skimi pogoji, ter pogoje za oblikovanje objektov,

– predlog komunalne opremljenosti gradbenih parcel.
Velikost območja, za katerega je treba izdelati urbani-

stično rešitev, določi občinska služba za urbanizem.
Stroške izdelave urbanistične rešitve krijejo lastniki

gradbenih parcel. Pri pripravi urbanistične rešitve lahko so-
deluje tudi občina.

Urbanistično rešitev potrdi občinski svet na predlog
službe za urbanizem občine.

Urbanistična rešitev je strokovna podlaga za izvedbo
parcelacije gradbenih parcel in za izdelavo lokacijske doku-
mentacije.

13. Merila in pogoji glede določanja velikosti gradbe-
nih parcel in funkcionalnih zemljišč

13.1. Velikost gradbene parcele
Velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč se

določi z lokacijsko dokumentacijo oziroma v posebnem po-
stopku.

Pri tem je treba upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli, zahteve

glede pomožnih objektov, konfiguracijo terena, trase komu-
nalnih vodov in druge omejitve rabe zemljišč,

– urbanistične zahteve (funkcionalni dostopi, parkirna
mesta, utrjene površine ob objektih in funkcionalno zelenje:
pri javnih objektih tudi zelenice in zelene ureditve, pri družin-
skih stanovanjskih objektih zelenjavni vrt),

– sanitarno tehnične zahteve (vpliv bližnje okolice,
osončenje v odnosu do gostote zazidave, prezračevanje –
proste površine, intervencijske poti).

13.2. Pozidanost gradbene parcele
Gradbena parcela je lahko pozidana največ 40%, kar

vključuje tako glavni objekt in pomožne objekte. Najmanj
10% gradbene parcele mora biti ozelenjene, kar se prikaže
v načrtu zunanje ureditve v lokacijski dokumentaciji. Površi-
ne za otroška igrišča, določene v točki 4.2. tega člena, niso
vključene v navedeni odstotek zelenih površin.

Gradbena parcela objekta oziroma njegovo funkcional-
no zemljišče mora biti v celoti vključeno v območje, kjer je
gradnja v skladu z določili tega odloka dopustna.

14. Merila in pogoji glede varovanja naravne in kultur-
ne dediščine

14.1. Splošna določila
Posegi na območjih, posamičnih parcelah in objektih,

ki so prikazani v grafičnem delu odloka in so uvrščeni med

naravno in kulturno dediščino, se smejo izvajati le v sodelo-
vanju s pristojno službo za varstvo naravne in kulturne de-
diščine.

Na objektih in območjih naravne in kulturne dediščine,
ki so razglašeni za kulturnozgodovinske spomenike ali na-
ravne znamenitosti oziroma so v fazi razglasitve, so posegi
dovoljeni v skladu z zakonskimi določili oziroma z določili
razglasitvenega dokumenta.

Na objektih in območjih naravne in kulturne dedišči-
ne morajo posegi in oblikovanje zagotavljati ohranitev nji-
hove izvirnosti, oblike in lastnosti ter omogočati redno
vzdrževanje.

Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se
pred posegom v prostor pridobijo pogoji pristojne službe za
varstvo naravne in kulturne dediščine tudi na objektih in
območjih, ki z odlokom niso posebej zavarovana.

14.2. Območja arheoloških rezervatov
– V arheoloških rezervatih 1. stopnje so prepovedani

vsi posegi v prostor. Način prezentiranja spomenika in ure-
ditve okolice določi pristojna služba za spomeniško varstvo.

– V arheoloških rezervatih 2. stopnje ostaja sedanja
izraba prostora praviloma nespremenjena. Pred vsakim po-
segom v prostor so potrebna zaščitna arheološka raziskova-
nja pod vodstvom pristojne službe za spomeniško varstvo.

– V arheoloških rezervatih 3. stopnje je zahtevan pri
posegih v prostor strokovni nadzor pristojne službe za spo-
meniško varstvo.

14.3. Posegi v naravne prvine prostora
Pri posegih na naravnih prvinah prostora je treba

ohraniti:
– krajinske prvine območja in značilno podobo krajine,
– značilne poglede (silhueta posamičnih objektov in

panoramski razgledi),
– naravni relief (če to ni mogoče, morajo biti različni

nivoji premoščeni s travnatimi brežinami ali izjemoma s škar-
pami, ki morajo biti intenzivno ozelenjene),

– krajinsko tipiko vodotokov in obrežnega prostora
(meandriranje, oblikovanje sipin in tolmunov ter brzic, ohra-
njevanje obrežnih dreves).

Pri posegih v prostor se morajo uporabljati naravni
materiali.

15. Merila in pogoji glede prometnega urejanja
15.0. Prometne površine
Ceste oziroma cestni objekti se lahko gradijo in pre-

navljajo v rezervatih oziroma v varstvenih pasovih cest na
podlagi splošnih določil odloka.

V rezervatih cest in varovalnih pasovih ni dovoljeno
graditi. Na obstoječih objektih so dovoljena le vzdrževalna
dela.

V varovalnem pasu ceste je znotraj zazidljivih površin,
določenih v merilu PKN 5000, dovoljena gradnja novih ob-
jektov, prizidava in nadzidava obstoječih objektov, spremem-
ba namembnosti in hortikulturno urejanje le s soglasjem
upravljalca ceste in v skladu z osnovno namembnostjo ob-
močja.

15.1. Širina varovalnih pasov cest
Širine varovalnih pasov cest se merijo od zunanjega

roba cestnega sveta in znašajo:
– 40 m varovalni pas za avtocesto
– 35 m varovalni pas za hitro cesto
– 25 m varovalni pas za glavno cesto
– 15 m varovalni pas za regionalno cesto
– 5 m varovalni pas za državne kolesarske poti
– 6 m varovalni pas za lokalne dvopasovne ceste za

mešani motorni promet z obojestranskima hodnikoma za
pešce
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– 5 m varovalni pas za lokalne dvopasovne ceste za
mešani motorni promet z enostranskim hodnikom za pešce

– 3 m varovalni pas za lokalne dovoze.
15.2. Rezervati prometnic
Bodoče nove ali obstoječe prometnice, ki so v načrtu

za rekonstrukcijo in jim še niso dokončno določene tehnič-
ne značilnosti v projektni dokumentaciji, imajo rezervat. V
njem so na obstoječih objektih in napravah dovoljena le
nujna vzdrževalna dela ter posegi v prostor v zvezi s komu-
nalnim urejanjem.

Skupne širine rezervatov so glede na kategorizacijo
cest, vrsto prometa, število voznih pasov in ureditve obcest-
nega prostora naslednje:

– 30 m rezervat ceste z dvema voznima pasovoma za
mešani motorni promet s kolesarskima stezama, hodnikom
za pešce in postajališči za javni potniški promet izven vo-
zišča

– 10 m rezervat za lokalne dvopasovne ceste za meša-
ni motorni promet z enostranskim hodnikom za pešce

– 6 m rezervat za lokalne dovoze.
15.3. Širine lokalnih cest:
Zasebni dovozi do objektov so široki najmanj 3 m.
Lokalni dovozi oziroma interne ceste v naselju s pre-

glednimi izogibališči so široke najmanj 3,5 m.
Lokalne dvopasovne ceste z enostranskim hodnikom

za pešce so široke najmanj 6,7 m (cestišče 5,5 m, eno-
stranski hodnik za pešce 1,2 m).

Lokalni dovoz do gospodarskih in kmetijskih objektov
mora biti širok najmanj 5 metrov.

15.4. Javna infrastruktura
Vse ceste in poti, ki so bile zgrajene oziroma se upo-

rabljajo kot javna infrastruktura, morajo ostati javno dobro,
ne glede na lastništvo, dokler se za posamezno cesto oziro-
ma pot ne zagotovi drugačna rešitev.

15.5. Dovozi in priključki
Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni

tako, da je zagotovljena potrebna varnost v prometu. Uredijo
se v soglasju s pristojnim upravnim organom in upravljalcem
ceste. Slepo zaključene ceste morajo imeti obračališče.

Vsaka gradbena parcela mora imeti zagotovljen dovoz
za motorna vozila. V lokacijski dokumentaciji se določi teh-
nična rešitev dostopa od objekta do javne ceste. V primeru,
če dovoza na parcelo ni možno zagotoviti neposredno z
javne ceste, je treba v lokacijski dokumentaciji opredeliti
najprimernejši dostop preko sosednjih zemljišč. Možnost
uporabe dostopa preko sosednjih zemljišč investitor dokaže
z vpisom služnostne pravice oziroma s pogodbo. Dvorišča
morajo biti za urgentni dovoz dostopna neposredno z javne
ceste ali posredno preko sosednjih zemljišč.

15.6. Parkirne površine
Pri javnih in zasebnih objektih morajo biti zagotovljene

zadostne parkirne površine na funkcionalnem zemljišču upo-
rabnika.

Pri novogradnjah in pri spremembi namembnosti ob-
jektov je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest
v skladu z veljavnimi normativi in pridobiti soglasje pristojne-
ga upravnega organa.

Potrebno število garažnih oziroma parkirnih mest (PM):
– stanovanjska hiša 2 PM na stanovanje,
– stanovanje v večdružinski hiši 1,5 – 2 PM na stano-

vanje,
– poslovni prostori (pisarne) 1 PM na 30 m2 neto povr-

šine,
– poslovni prostori z obiskom strank 1 PM na 20 m2

neto površine,
– gostilna 1 PM na 4 sedeže in 1 PM na 1 tekoči meter

točilnega pulta,

– za ostale dejavnosti se določi potrebno število parkir-
nih mest v lokacijski dokumentaciji skladno s predpisi.

15.7. Vodne površine
Vsi vodotoki, hudourniki, melioracijski jarki in njihova

poplavna območja (inundacijska območja poplavne vode
100 l. pogostnosti) predstavljajo območja varovalnega reži-
ma. Za poseg v ta prostor je potrebno pridobiti posebne
pogoje in soglasje službe, pristojne za vodno gospodarstvo.

Vse površinske vode, ki pritekajo na območje urejanja
ali ga prečkajo, je treba urediti tako, da se zagotovi varnost
stanovanjskih in drugih objektov pred 100 letnimi poplavni-
mi vodami. Zbrane vode je treba speljati vse do naravnega
recipienta, ki jih je sposoben sprejeti brez škode za dolvod-
na območja.

15.8. Varovalni pas vodotoka
Novozgrajeni objekt mora biti odmaknjen od zgor-

njega roba vodotoka vsaj 10 m. Če je ta odmik manjši od
10 metrov, je treba pridobiti predhodne pogoje pristojne
službe za vodno gospodarstvo in za varstvo naravne in
kulturne dediščine.

15.9. Gradnja objektov na vodotokih
Na vodotokih je dovoljeno graditi objekte, vezane na

vodotok (ribogojnica, mlin, žaga, mala hidrocentrala ipd.) le
na podlagi predhodne pozitivne presoje vplivov na okolje in
soglasja pristojnih služb.

15.10. Regulacije vodotokov
Regulacije vodotokov z izključno gradbenimi posegi

niso dopustne. Tak poseg ne sme prizadeti ekološke vred-
nosti ter krajinske tipike vodotokov. Oblikovanje brežin in
struge mora izhajati iz podobnosti glede na prvotno stanje.

Regulacije vodotokov, izsuševanje močvirij, gradnja rib-
nikov in spreminjanje rastiščnih pogojev so dopustne le ob
soglasju pristojne službe za varstvo naravne in kulturne de-
diščine oziroma na podlagi predhodne pozitivne presoje
vplivov na okolje.

16. Merila in pogoji glede komunalnega in energetske-
ga urejanja ter telekomunikacij

16.1. Splošna določila
Komunalne, energetske in prometne objekte in napra-

ve je dovoljeno obnavljati in graditi na celotnem območju
planske celote. To določilo velja tudi za urejanje in ev. širitev
obstoječih pokopališč.

Gradnja objektov je dopustna le na komunalno oprem-
ljenih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno dovozno pot na javno
cesto, priključek na elektriko, rešeno oskrbo z vodo in odva-
janje odpadnih vod.

Obstoječe in predvidene objekte je treba obvezno pri-
ključiti na zgrajeno komunalno in energetsko infrastrukturo
(kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje, električno
omrežje, plinsko omrežje). Poteki komunalnih in energet-
skih vodov morajo biti medsebojno usklajeni.

V rezervatih in varovalnih pasovih obstoječih in predvi-
denih energetskih ter komunalnih vodov ni dovoljena grad-
nja novih objektov in naprav, prizidav in nadzidav razen
izjemoma ob soglasju upravljalca oziroma predlagatelja po-
sameznega voda.

Na obstoječih objektih so dovoljena le tekoča vzdrže-
valna dela.

Posamezni komunalni objekti in naprave, kot so trans-
formatorske postaje, črpalne postaje, sanitarni kioski, vodni
zbiralniki ipd., morajo biti postavljeni tako, da niso vidno
izpostavljeni, praviloma v sklopu kakega drugega objekta,
neposredno poleg njega ali pod nivojem javne površine.

16.2. Kanalizacijsko omrežje
Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijo.

Na območjih varstvenih pasov vodnih virov mora biti grajena
vodotesna kanalizacija.
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Načeloma je treba izvajati sistem ločene kanalizacije.
Sanitarne odplake je treba speljati do čistilne naprave,

tehnološko onesnažene vode pa je možno priključiti le, če
so predhodno očiščene do mere, kot to določa sanitarno
soglasje.

Do izgradnje kanalizacije je možno sanitarne in tehno-
loške vode začasno zadržati v vodotesnih nepretočnih, tri-
prekatnih greznicah, ki jih je treba redno čistiti. Vsebino
greznic je treba odvažati na ustrezno opremljeno čistilno
napravo.

Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija
motorni promet, je treba speljati preko maščobnikov v kana-
lizacijsko omrežje ali v ponikovalnico.

Meteorne vode z drugih utrjenih površin, zelenih povr-
šin in streh je treba speljati v ponikovalnico oziroma v odprte
jarke.

16.3. Vodovodno omrežje
Hidrantno omrežje ne sme biti manjše od profilov ∅80,

graditi ga je treba skladno s pravilnikom o požarni zaščiti
naselij.

Predvidene vodovode je treba načeloma graditi ob ob-
stoječih in predvidenih cestah.

Uporabniki tehnološke vode morajo uporabiti zaprte
sisteme.

16.4. Električno omrežje
Treba je ščititi rezervate daljnovodov. Posege v varoval-

nih pasovih daljnovodov je možno izvajati le v soglasju z
upravljalcem električnega omrežja.

16.5. Javna razsvetljava
Ob glavnih cestah je treba zgraditi javno razsvetljavo, ki

bo zagotovila minimalne vrednosti srednje osvetljenosti v
skladu s tehničnimi predpisi z ozirom na gostoto prometa.

16.6. Kabelsko razdelilni sistem
Za sprejem televizijskih programov prek satelita in di-

stribucijo signala se dopušča zgraditi razdelilno kabelsko
omrežje in ga povezati na glavno antensko postajo s spre-
jemnim sistemom.

17. Merila in pogoji za varovanje okolja
17.1. Splošna določila
Gradnja novih objektov, prizidave, nadzidave in spre-

membe namembnosti oziroma dejavnosti v obstoječih ob-
jektih in vsi ostali posegi v prostoru so dovoljeni, če ne
povzročajo v okolju večjih motenj, kot so s predpisi dovolje-
ne. Pri vseh posegih je treba upoštevati normativne določbe
glede zaščite okolja.

17.2. Varstvo zraka
Treba je:
– ustrezno locirati nove programe oziroma dejavnosti

in sanirati onesnaževalce zraka.
17.3. Varstvo pred hrupom
Treba je:
– zmanjšati prekomerni hrup pri izvoru,
– ustrezno locirati nove proizvodne programe oziroma

dejavnosti,
– izvesti aktivno ali pasivno zaščito s protihrupnimi na-

sipi, s postavitvijo protihrupnih ograj ali izboljšanjem izolacij-
ske sposobnosti objektov povsod, kjer hrup presega dovo-
ljene ravni, predvsem pa ob cestah in železniški progi,

– spremeniti namembnosti ali dejavnosti tako, da se v
posameznih območjih ne presežejo ravni hrupa, ki ustrezajo
stopnji hrupne obremenjenosti po veljavnih predpisih, kadar
le-ti motijo okolje.

17.4. Varstvo voda in vodnih virov
Uporabniki prostora, ki na svojem zemljišču vršijo ma-

nipulacijo oziroma skladiščijo nevarne snovi (goriva, olja,
kemikalije), lahko to opravljajo le v pokritih prostorih. Mani-
pulacijske površine morajo biti urejene tako, da se ob even-
tuelnem razlitju snovi lahko ta v celoti prestreže.

Uporabniki prostora, ki v tehnološkem procesu upo-
rabljajo strupene snovi, odnosno imajo lastne čistilne napra-
ve, morajo voditi dnevnik in redno vršiti analizo odpadnih
voda, ki jih spuščajo v javno kanalizacijo ali v naravni reci-
pient. Prepovedano je odlaganje odpadkov v opuščene stru-
ge – rokave potokov ali na zamočvirjena kmetijsko manj
vredna zemljišča.

Varstvena območja vodnih virov z določitvijo varstvenih
pasov so prikazana v grafičnem delu prostorskih ureditvenih
pogojev.

Meje varstvenih pasov vodnih virov so določene v pro-
storsko-katastrskem načrtu M 1:5000, ki je sestavni del
tega odloka.

Dokler za območje vodnega vira ni sprejet samostojni
odlok o varovanju virov pitne vode, se upoštevajo določila
tega odloka.

17.5. Ukrepi za varovanje podtalnice
1. Najožji (1.) varstveni pas
V najožjem varstvenem pasu vodnega vira so dovoljene

le dejavnosti, ki služijo oskrbi s pitno vodo.
2. Ožji (2.) varstveni pas
V ožjem varstvenem pasu je prepovedano izvajati pose-

ge v prostor in graditi objekte za dejavnosti, ki imajo lahko
negativne vplive na vodni vir. To velja tudi za gradnje novih
kmetij in cest. Dovoljene so le prizidave in nadzidave obsto-
ječih stanovanjskih hiš in njihove funkcionalne dopolnitve.

3. Širši (3.) varstveni pas
V širšem varstvenem pasu vodnega vira je prepoveda-

no graditi:
– proizvodne, obrtne in servisne dejavnosti, ki lahko

predstavljajo nevarnost za vodni vir;
– skladišča nafte in derivatov;
– nove komunalne in čistilne naprave;
– izkop gramoza.
V ožjem in širšem varstvenem pasu vodnega vira je

treba graditi:
– vodotesno kanalizacijo in nanjo priključiti vse (obsto-

ječe in nove) objekte;
– utrjene prometne in manipulacijske površine s kon-

troliranim odvodom meteorne vode;
– greznice za individualne stanovanjske hiše (dokler

javna kanalizacija ni zgrajena) v skladu z veljavnimi predpisi.
Za vse dopustne posege v ožji in širši varstveni pas

vodnih virov, razen za gradnjo individualnih stanovanjskih
hiš, mora investitor pridobiti oceno vpliva posega na vodni
vir, ki jo izdela Inštitut za varovanje zdravja RS.

17.6. Odstranjevanje odpadkov
Komunalne odpadke je treba zbirati v smetnjakih.
Pri odstranjevanju komunalnih odpadkov je treba upo-

števati:
– da so odjemna in zbirna mesta, ki se določijo na

osnovi veljavnih predpisov, dobro prometno dostopna in
niso na prometni površini,

– odjemno oziroma zbirno mesto mora biti praviloma
na funkcionalnem zemljišču povzročitelja komunalnih od-
padkov. V naseljih s pretežno individualno zazidavo je lahko
odjemno mesto na javni površini,

– da mora biti odjemno oziroma zbirno mesto na utrjeni
površini, zaščiteno z nadstrešnico, opremljeno z vodo za
občasno čiščenje in odtokom z lovilcem olj.

Posebne odpadke je dovoljeno skladiščiti v območju
proizvodnih obratov le v posebnih namensko zgrajenih
skladiščih do končne dispozicije na deponijo posebnih
odpadkov.”
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6. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“III. POSEBNA MERILA IN POGOJI
1. Območje urejanja VM 14/1 Majerhof
Morfološka enota 3C
Za potrebe obstoječe dejavnosti so dopustne nujne

funkcionalne dopolnitve na podlagi predhodnih pogojev pri-
stojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Dopustna je sprememba namembnosti obstoječih ob-
jektov za kulturne oziroma turistično-poslovne dejavnosti.
Funkcionalne dopolnitve za potrebe novih dejavnosti so do-
pustne pod pogoji pristojne službe za varstvo naravne in
kulturne dediščine.

2. Območje urejanja VM 14/2 Pokopališče Ig
Izdelati je treba urbanistično rešitev, ki bo opredelila

širitev pokopališča, ureditev parkirišč in dostop s severne
strani.

3. Območje urejanja VM 14/3 Bencinski servis
Morfološka enota 7F
Območje je namenjeno gradnji bencinskega servisa.
Kot podlago za lokacijsko dokumentacijo je treba pri-

dobiti presojo vplivov na okolje. Bencinski servis je treba
priključiti na obstoječo komunalno infrastrukturo.

4. Območje urejanja VM 14/4 Ig
Morfološka enota 3C
Dovoljeni so posegi v prostor za potrebe zaščite in

reševanja na podlagi splošnih določil odloka.
5. Območje urejanja VO 14/1 Ig
Morfološka enota 3C
Dovoljene so novogradnje, dozidave in nadomestne

gradnje in spremembe namembnosti za:
– družbene dejavnosti,
– vzgojo in izobraževanje,
– šport in rekreacijo,
– turizem,
– trgovino in gostinstvo.
Posegi v prostor so dovoljeni na podlagi splošnih dolo-

čil odloka in na podlagi mnenja pristojne službe za varovanje
naravne in kulturne dediščine.

Višinski gabarit objektov je največ P+M.
6. Območje urejanja VS 14/1 Ig
Morfološka enota 9
Dovoljena je ureditev zelenih površin (park) in komunal-

no urejanje (podzemni vodi).
7. Območje urejanja VS 15/4 Iška
Na območju urejanja VS 15/4 Iška in na kmetijskih

območjih VK 15/1-1, VK 15/1-2, VK 15/1-3, VK 15/1-4 in
VK 15/1-5 vključno z razpršeno gradnjo novogradnje objek-
tov niso dovoljene (v grafičnem delu je območje prikazano
kot K1, list LJ-J-33, 34, 43, 44).

Dovoljena so le vzdrževalna dela, adaptacije in rekon-
strukcije obstoječih objektov, nujne funkcionalne dopolnitve
in rušenje obstoječih objektov na podlagi splošnih določil
odloka. Posegi v strugo Iščice niso dovoljeni, gradnja brvi je
izjemoma možna.

Navedeni izjemni posegi v prostor so dopustni le na
podlagi pogojev in v soglasju pristojnega zavoda za varstvo
naravne in kulturne dediščine.

8. Območje urejanja VR 16/1 Hipodrom
Morfološka enota 8
Dovoljene so ureditve za potrebe Hipodroma in nujni

funkcionalni objekti za njegovo delovanje.
Odvodnjavanje čistih meteornih vod je treba speljati v

potok Iško, za ev. objekte (konjski hlev) pa zgraditi vodote-
sno triprekatno greznico.

Vsi posegi v prostor so dovoljeni na podlagi in v soglasju
pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

9. Območje urejanja VS 16/3-2 Podkraj
Morfološka enota 2A/1
– dovoljeni so posegi v prostor skladno z določili odlo-

ka, če s posebnimi določili odloka ni drugače določeno;
– na posamezni gradbeni parceli znaša razmerje med

pozidanim in nepozidanim zemljiščem 40%: 60%;
– maksimalni višinski gabarit je P+M;
– možna je gradnja prostostoječih objektov, dvojčkov

ali objektov v nizu;
– novogradnje morajo biti zasnovane vzdolžno. Mini-

malno razmerje med krajšo in daljšo stranico je 1:2;
– strehe so simetrične dvokapnice z naklonom

35–45°. Kritina je opečna ali iz drugih materialov opečne
oziroma temne barve;

– parcelacija: regulacijska karta v merilu 1:1000, ki je
sestavni del odloka, določa novo parcelacijo gradbenih par-
cel. Če želi lastnik zemljišča (skupina lastnikov) bistveno
spremeniti načrtovano parcelacijo, mora pred posegom v
prostor pridobiti novo urbanistično, prometno in komunalno
rešitev;

Novo rešitev naroči lastnik (lastniki) gradbenih parcel.
Najmanjše območje, za katerega je treba izdelati urbanistič-
no rešitev, določi pristojna služba za urbanizem, ki izdelano
rešitev tudi verificira;

Pred pričetkom gradnje objekta je treba zgraditi do-
stopno pot s komunalnimi napravami;

– prometno urejanje: nove ali obstoječe prometnice, ki
bodo rekonstruirane, imajo določene regulacijske linije, ki
obsegajo zemljišče, potrebno za izvedbo bodoče prometni-
ce – cestni svet.

V območju cestnega sveta so dovoljene prometne ure-
ditve, za druge posege je treba pridobiti soglasje upravljalca
ceste.

Dostopne ceste v območju urejanja imajo prečni profil
6 m z dvema voznima pasovoma širine 2,5 m ter robnikoma
po 0,5 m. Kadar gre za ureditev obstoječih cest, se pri
določanju profila ceste upoštevajo tudi razmere na terenu.

Slepo zaključene ceste morajo imeti obračališča.
Pri novogradnjah ali spremembi namembnosti obstoje-

čih objektov je treba zagotoviti zadostno število novih parkir-
nih mest na funkcionalnih površinah objekta;

– komunalno urejanje: vse obstoječe objekte in novo-
gradnje je treba priključiti na javno vodovodno, kanalizacij-
sko in električno omrežje.

Vodovod
Vodovodi naj potekajo po javnih prometnih površinah

in intervencijskih poteh tako, da je omogočeno vzdrževanje
omrežja in priključkov.

Vodovodi morajo biti zgrajeni iz atestiranih materialov.
Pred zasipom novo zgrajenih vodovodov mora biti izvršen
tlačni preizkus. Vodovodi morajo biti zgrajeni v skladu z
geotehničnimi pogoji.

V skladu s posameznimi posegi v prostor v posameznih
morfoloških enotah je treba obnoviti in dopolniti obstoječe
vodovodno omrežje tako, da bo nudilo zadostno požarno
zaščito, omogočalo neposredno priključevanje porabnikov,
zagotavljalo predpisane odmike od drugih objektov, komu-
nalnih naprav, vodov in drevja. Pri nadaljnjem načrtovanju je
treba upoštevati obstoječe primarne vodovode in jim zagoto-
viti varovalni pas 3 m obojestransko, oziroma 5 m od bodo-
čih objektov. Gradbeni posegi v varstveni pas so dovoljeni
ob soglasju upravljalca vodovoda.

Kanalizacija
Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijo.
Kanalski sistem območja je ločen.
Vse padavinske vode se odvajajo v meteorno kanaliza-

cijo. Padavinske vode iz utrjenih površin in cestišč naj se
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preko požiralnikov, opremljenih s peskolovi in lovilci olj,
odvaja v padavinsko kanalizacijo.

Kanalizacija naj poteka po javnih prometnih površinah
in intervencijskih poteh tako, da je omogočeno vzdrževanje
javnih kanalov in čiščenje hišnih priključkov.

Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno iz atestiranih
materialov in v skladu z geotehničnimi pogoji. Pred zasipom
novozgrajenih kanalov mora biti izvršen preizkus vodotesno-
sti.

Do izgradnje manjkajoče kanalizacije se lahko novo-
gradnje začasno priključujejo na vodotesne, nepretočne
greznice. Po izgradnji kanalizacijskega omrežja je priključi-
tev nanj za vse objekte obvezna;

– regulacijska karta: za območje urejanja VS 16/3-2
se uporablja regulacijska karta v merilu 1:1000, ki jo je
izdelal Genius loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem, pod
št. projekta 55/97 v marcu 1997. Regulacijska karta je
sestavni del odloka.

10. Območje urejanja VS 17/4 Golo
Morfološka enota 9
Zelena cezura med dvema naseljema; posegi v prostor

so dovoljeni na podlagi splošnih določil odloka.
11. Območje urejanja VS 17/ 8 Mali Vrhek
Morfološka enota 2A
Posegi v prostor so dovoljeni na podlagi splošnih dolo-

čil odloka.
Pogoji za oblikovanje objektov:
– uporaba enotnih temnejših barvnih tonov fasad in

streh,
– maksimalni vertikalni gabarit objektov je P+1,
– naklon strehe 35–45°, temna kritina,
– območje naj se intenzivno ozeleni z domačimi vrsta-

mi drevja in grmovnic: leska, gaber, mokovec, veliki jesen,
hrast graden, hrast dob, smreka, bor in brin.

Zasnova prometne ureditve: dostopne ceste v naselje
so široke najmanj 3,5 m z izogibališči. Dovozi do objektov
se uredijo v širini 3 m.

Komunalna in energetska ureditev.
Vse objekte je treba priključiti na javni vodovod, elektri-

ko in kanalizacijsko omrežje. Za nemoteno oskrbo z vodo je
treba usposobiti dve dodatni vrtini ob obstoječem vodnem
viru ter sanirati vodovodno omrežje.

Kanalizacijo je treba zasnovati po ločenem sistemu.
Predvidena je navezava na dva sistema. Del naselja gravitira
na načrtovani kanalizacijski sistem Blošca Podgozd, večji
del pa na načrtovani kanalizacijski sistem Škrilje. Oba siste-
ma se zaključujeta z biološko čistilno napravo in z drenažnim
poljem. Padavinska voda odteka v najbližje odvodnike. Ka-
nalizacija mora biti zasnovana vodotesno.

Do izgradnje kanalizacije so dovoljene nepretočne in
vodotesne greznice z rednim odvozom odpadnih voda, ki ga
opravlja pooblaščena organizacija, na ustrezno opremljeno
čistilno napravo.

Pri začasnih in pri končnih rešitvah oskrbe območja s
kanalizacijo je treba upoštevati strokovne podlage za varova-
nje vodnih virov na SV delu Ljubljanskega barja in podtalnice
vodonosnikov vodarne Brest in Brezova noga.

Pred priključevanjem novih objektov na elektro omrež-
je je treba zgraditi TP Dobravica Podgrad in 20 kV daljno-
vod. “

12. Območje urejanja VS 19/5 Zapotok
Morfološka enota 8A
Območje je namenjeno kmečkemu turizmu in izgradnji

spremljajočih športnih naprav (hipodrom). Pred posegom v
prostor je treba izdelati celovito urbanistično rešitev, ki jo
potrdi občinski svet.

13. R1, list LJ-J-43
Dovoljena je ureditev tenis igrišča in nujnih funkcional-

nih objektov. Drugi posegi v prostor niso dovoljeni.
14. R2, list LJ-J-34
Dopustna je sanacija odlagališča sanitarne deponije in

ureditev kmetijskih površin.
15.
VS 14/13 Sarsko
VS17/4 Golo
VS17/5 Hrastje
VS17/6 Selnik
VS18/1 Visoko
VS18/2 Visoko
VS 18/4 Rogatec
VS 18/5 Rogatec
VS19/1 Zapotok
VS19/2 Špikljevica
VS19/3 Zapotok
VS19/4 Zapotok
VS19/5 Zapotok
VS19/6 Zapotok
VS 19/7 Zapotok
VS 19/8 Štale
VS 19/9 Zapotok
Posegi v prostor so dovoljeni na podlagi splošnih dolo-

čil odloka in predhodnega mnenja pristojne službe za var-
stvo naravne in kulturne dediščine v zvezi z oblikovanjem in
umestitvijo objekta v prostor. Pri izdelavi urbanistične rešitve
oziroma lokacijske dokumentacije je treba na gradbeni par-
celi ohraniti kvalitetno drevje in izdelati načrt zasaditve novih
dreves. Območje naj se intenzivno zazeleni z domačimi
vrstami drevja in grmovnic.”

7. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled pri:
– Občini Ig,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik,
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za

urbanizem in okolje.“

8. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

urbanistična inšpekcija.”

9. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– urbanistični red za naselja in območja Občine Ljub-

ljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 18/74) za območje
krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj;

– urbanistični red za naselja in območja Občine Ljub-
ljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 18/74) za območje
krajevne skupnosti Rob in Golo Zapotok;

– odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za
območje krajevnih skupnosti Rob in Golo Zapotok (Uradni
list SRS, št. 4/85 in Uradni list RS, št. 40/92) za območje
Občine Ig;

– pravilnik o prostorskih ureditvenih pogojih za območ-
je krajevne skupnosti Golo–Zapotok in Rob (Uradni list SRS,
št. 3/90 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93) za območje
Občine Ig; grafični del se uporablja v delih, ki so skladni s
tem odlokom;

– pravilnik o prostorskih ureditvenih pogojih za območ-
je krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj (Uradni list
SRS, št. 3/90 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93); grafični
del se uporablja v delih, ki so skladni s tem odlokom.”



Stran 5378 / Št. 70 / 16. 10. 1998 Uradni list Republike Slovenije

10. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.“

Št. 1131
Ig, dne 16. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ig
Janez Cimperman l. r.

KAMNIK

3481. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih
posegov v prostor na območju Občine Kamnik

Občinski svet občine Kamnik je na podagi 51. 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), navodila o meri-
lih za to, kaj se lahko šteje ze objekte oziroma posege v
prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovolje-
nje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list
SRS, št. 27/85) in na podlagi 17. člena statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95, 25/97 in 47/98) na
38. seji dne 30. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov

v prostor na območju Občine Kamnik

I. SPLOŠNO

1. člen
S tem odlokom je določena vrsta, namen, največja

velikost in način gradnje pomožnih objektov ter posegi v
prostor in dela, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje,
potrebna pa je odločba o dovolitvi priglašenih del.

II. POMOŽNI OBJEKTI IN DRUGI POSEGI V PROSTOR

2. člen
Za pomožne objekte in posege v prostor ter dela se

skladno s 1. členom tega odloka štejejo:
1. Vzdrževanje obstoječih objektov, naprav in njihovih

delov (zamenjava kritine, dimnika, popravilo ali zamenjava
komunalnih napeljav, notranja preureditev kotlarne z zame-
njavo kotla ipd.).

2. Odstranitev objekta ali naprave do bruto gradbene
površine 30 m2, če s tem niso ogroženi sosednji objekti.

3. Lesene in zidane pritlične drvarnice, lesene vrtne
ute, v brežino ali v teren vkopane kleti (lahko zidane, vendar
zasute v celoti vsaj s treh stani), garaže za osebna vozila, če
ne presegajo bruto gradbene površine 20 m2 in so postav-
ljene v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov.

4. Leseni ali zidani pritlični objekti za rejo malih živali,
svinjaki, hlevi za drobnico, zbiralnice za mleko, pesjaki, če
ne presegajo bruto gradbene površine 15 m2 in so postav-
ljeni v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov.

5. Tople grede in zaprti rastlinjaki do bruto gradbene
površine 40 m2 in lesene lope za vrtno orodje (brez pasovnih
temeljev), če ne presegajo bruto gradbene površine 10 m2.

6. Zunanji bazen za individualno uporabo v sklopu funk-
cionalnih površin že obstoječih objektov z vkopom v teren
do 1,50 m in do bruto gradbene površine 30 m2, ribnik
oziroma bazen za vodne biotope v sklopu funkcionalnih
površin že obstoječih objektov do bruto gradbene površine
20 m2, če voda ni odvzeta iz vodotoka in zbiralniki za pitno
vodo, kapnico.

7. Stolpni ali koritasti silosi za shranjevanje krme, pše-
nice, do skupne prostornine 100 m3 v sklopu obstoječega
kmečkega gospodarstva in vgraditev sušilne naprave v že
obstoječih gospodarskih poslopjih.

8. Leseni kozolci in kozolci z armiranobetonskimi ste-
bri (enojni, dvojni in toplarji), leseni skednji, kašče, lope za
shrambo sena, krme, stelje, poljščin, orodja in začasna
zavetišča za živino (vse brez bivalnih prostorov in brez pa-
sovnih temeljev) do bruto gradbene površine 40 m2, če so
namenjeni kmetijstvu – tudi izven ureditevnih območij naselij
za potrebe kmetijstva.

9. Gnojna jama in gnojišče za potrebe kmetijskih go-
spodarstev v neprepustni izvedbi do velikosti 50 m3 na funk-
cionalnem zemljišču že obstoječega gospodarskega objek-
ta – hleva, če niso locirane v neposredni bližini stanovanj-
skih objektov.

10. Gradnja tipskih greznic in tipskih malih čistilnih
naprav za čiščenje komunalnih odplak in odpadnih voda za
največ 20 oseb ob že obstoječih objektih in če ni možen
priključek na kanalizacijo ter pri tem niso ogroženi podtalni
vodni viri in če z zakonom ni določeno drugače.

11. Čebelnjak na točkovnih temeljih (lesen, nepodkle-
ten), z manj kot 20 panji, če v skupni tlorisni površini ne
presega 10 m2 in 3,20 m višine prednje kapne lege nad
nivojem tal objekta in ob predhodnem mnenju čebelarske
družine pripadajočega pašnega katastra – tudi izven uredi-
tvenih območij naselij za potrebe kmetijstva.

12. Postavitev medposestne, vrtne, dvoriščne ograje
do višine 1,50 m pod pogojem, da niso grajene iz odpadnih
materialov in da so odmaknjene od javnih prometnic sklad-
no s pogoji, ki jih predpiše upravljalec teh prometnic.

13. Lovske preže in ograje (lesene ali žičnate, brez
betonskih elementov), ki služijo za zaščito pred divjadjo do
višine 2 m, oziroma skladno z mnenjem pristojne lovske
družine.

14. Oporni zidovi terena do višine 1,50 m, izjemoma
tudi do 2 m, če je podan ustrezni statični izračun, z obvez-
nim odmikom od javnih prometnic v skladu s pogoji, ki jih
predpiše upravljalec teh prometnic.

15. Pergole, nadstreški nad dostopom oziroma dovo-
zom v objekte in nadstreški za potrebe parkiranja in garažira-
nja osebnih avtomobilov, traktorjev s priključki, koles, mo-
torjev, avtomobilskih prikolic, vetrolovi in zunanje stopnice
pri individualnih stanovanjskih hišah in gospodarskih po-
slopjih, če ne presegajo bruto gradbene površine 40 m2 in
so postavljeni v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih
objektov. Če je objekt namenjen parkiranju, je potrebno
ustrezno izvesti tlake.

16. Namestitev sončnih kolektorjev, sončnih celic, sa-
telitskih anten, markiz, senčnikov, strešnih oken, gradnja
dimnika do višine 15 m, vse pri obstoječih objektih.

17. Postavitev zimskih vrtov ob že obstoječih objektih,
če ne presegajo bruto gradbene površine 40 m2.

18. Zasteklitev balkonov, teras pri obstoječih objektih.
Za večstanovanjske objekte in bloke je zahtevano enot-

no oblikovanje za celotno zgradbo.
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19. Tlakovanje in ureditev dvorišč in parkirišč pred
stanovanjskimi in drugimi objekti, če ni potrebna dodatna
komunalna ureditev.

20. Ureditev prostora za smetnjake in kolesarnice (sto-
jala za kolesa z nadstrešnico).

21. Postavitev mikrourbane opreme (klopi, igrala, kori-
ta za rože in grmovnice), dopolnilna oprema parkov in otroš-
kih igrišč ter ureditev otroških igrišč s površino do 40 m2.

22. Začasna postavitev pokritega razstavnega prostora
in ureditev sezonskih gostinskih vrtov do bruto gradbene
površine 40 m2 in objekti namenjeni začasni turistični in
sezonski prodaji ter športnim dejavnostim.

23. Reklamni, obvestilni in podobni panoji, naprave, ki
niso prometni znaki, pritrjeni na obstoječe objekte, zidove,
ograje in samostojni reklamni, obvestilni in podobni panoji,
ki so v skladu z odlokom o oglaševanju v Občini Kamnik in
skladno s soglasjem lastnika zemljišča ali objekta.

24. Montažne nadstrešnice na že obstoječih avtobu-
snih postajališčih.

25. Verska obeležja (križi, kapelice, znamenja) do
skupne tlorisne površine 6 m2 in višine 4,50 m, spominske
plošče, doprsni kipi, umetniška dela, spominska obeležja,
vse skladno s soglasjem lastnika zemljišča. Verska in spo-
minska obeležja je možno izvesti tudi izven območij poko-
pališč.

26. Gradnja in vzdrževanje nekategoriziranih poti sklad-
no s soglasjem lastnikov zemljišč, modernizacija nekategori-
ziranih cest skladno s soglasjem lastnikov zemljišča in grad-
nja ter popravila manjših gozdnih vlak na podlagi predhod-
nega soglasja Zavoda za gozdove in vzdrževanje ter rekon-
strukcija javnih cest.

27. Vzdrževanje in urejanje manjših vodotokov ob so-
glasju in skladno s pogoji upravljalca vodotoka, nasipavanje
terena na površini do 1 ha in druga manjša zemeljska dela
skladno s soglasjem lastnika zemljišča.

28. Drenaže na posameznih zemljiščih do površine
1 ha, namenjene individualni rabi lastnika zemljišča, nemo-
teče za sosednja zemljišča.

29. Posegi v zvezi z odpravljanjem arhitektonskih ovir
za ljudi z omejeno možnostjo gibanja – gradnja klančin,
ureditev prostora za dvigalo v obstoječih objektih ali ob njih,
vse skladno s soglasjem lastnika zemljišča.

30. Tipski mali rezervoarji za utekočinjeni naftni plin
do prostornine 5 m3 na funkcionalnem zemljišču objektov
in izvedba priključka plinovodnega omrežja na objekt (tudi
pri večstanovanjskih objektih in objektih s poslovno dejav-
nostjo), razen na območjih, kjer je že zgrajena infrastruktu-
ra za oskrbo s plinom. Rezervoarji za kurilno olje do pro-
stornine 5 m3.

III. OMEJITVE

3. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov je potrebno upoštevati

naslednje pogoje:
– upoštevana mora biti namenska raba zemljišč, ki je

določena v prostorskih izvedbenih aktih, razen, če s tem
odlokom ni drugače določeno,

– biti morajo skladni z drugimi splošnimi akti občine,
– zaradi postavitve objektov ne smejo biti prizadete

pravice in interesi drugih oseb,
– zahtevana je skladnost s zakoni in predpisi s področ-

ja varstva okolja in varstva pred požarom,
– upoštevani morajo biti zdravstveni, vodnogospodar-

ski in obrambno tehnični predpisi in zakoni.

4. člen
Splošne omejitve pri postavitvi pomožnih objektov:
– zaradi postavitve objektov ne smejo biti poslabšani

pogoji rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav,
– s postavitvijo ne smejo biti zahtevani novi trajni ko-

munalni in drugi priključki na javne komunalne objekte in
naprave,

– z odstranitvijo objektov mora biti možna vzpostavitev
zemljišča v prvotno stanje.

5. člen
Arhitekturne, oblikovne in druge omejitve:
– objekti po tem odloku so lahko samo pritlični,
– oblikovno morajo biti objekti prilagojeni že obstoje-

čim objektom,
– izbor gradbenega materiala mora biti prilagojen kra-

jinskim in oblikovnim značilnostim območja,
– nakloni streh in smeri slemena morajo biti prilagojeni

streham obstoječih objektov, skladna mora biti tudi vrsta in
barva kritine,

– tipi in materiali ograj naj bodo v naseljih čim bolj
enotni (prednost imajo lesene, žične ograje in žive meje),

– objekti ne smejo biti locirani tako, da ovirajo pregled-
nost križišča ali cest,

– objekti ne smejo biti locirani na javnih komunalnih in
energetskih vodih, razen ob izdanem soglasju in pogojih
upravljalca posameznega komunalnega voda,

– objekti se ne smejo uporabljati in opremljati za bival-
ne namene,

– odmiki od medposestne meje morajo biti vsaj 3 m,
oziroma so lahko manjši skladno s soglasjem lastnika so-
sednjega zemljišča,

– predpisani odmiki ne veljajo za objekte iz točk 12.,
14. in 22.,

– odmik za objekte iz točke 22. je 0,5 m od medpo-
sestne meje, kolikor ni drugačnega dogovora,

– objekti iz točke 12. in 14. so lahko postavljeni brez
soglasja somejaša tudi do meje, če s tem ni ovirana normal-
na uporaba sosednjega zemljišča, v mejo pa s soglasjem
somejaša.

6. člen
Posebne omejitve:
– skupna bruto gradbena površina pomožnih objek-

tov na enem funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta
ne sme presegati 40 m2, če s tem odlokom ni drugače
določeno,

– k pomožnim objektom iz tega odloka ni možno graditi
prizidkov,

– vsi objekti za rejo živali so lahko postavljeni samo na
območjih, kjer reja z drugimi predpisi ni prepovedana,

– za vse posege pri večstanovanjskih objektih je zahte-
vano enotno oblikovanje in izbira materialov,

– za posege, ki bodo izvedeni v območjih in na objek-
tih, ki so evidentirani kot kulturni, arheološki, zgodovinski,
naravni ali etnološki spomenik, je potrebno pridobiti ustrez-
no soglasje pristojnega Zavoda za varstvo naravne in kultur-
ne dediščine,

– za posege, ki bodo izvedeni izven območja zazidljivih
površin, je obvezna pridobitev ustreznega mnenja pristojne
občinske službe za urejanje prostora.

Objektov in drugih posegov v prostor iz točk 2. do
vključno 5., 7. do vključno 11., 13., 24. do vključno 28. ni
dovoljeno izvajati v območjih, ki se urejajo s prostorskimi
izvedbenimi načrti (ZN, UN, LN). Ostali objekti in drugi pose-
gi v prostor se lahko izvajajo tudi v območjih, ki se urejajo s
prostorskimi izvedbenimi načrti, na glede na to, da to v
samih načrtih ni določeno.
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IV. PRIGLASITEV DEL

7. člen
Investitor, ki namerava posegati v prostor skladno z

določili tega odloka, mora pred pričetkom del, le-ta pri-
glasiti.

Odločbo o dovoljeni priglasitvi del skladno s tem odlo-
kom izda Upravna enota Kamnik. Upravna enota Kamnik
pošlje izdano odločbo v vednost pristojni občinski službi za
urejanje prostora.

8. člen
Vloga za priglasitev del mora vsebovati:
– kratko tehnično poročilo o nameravanem posegu v

prostor (opis zemljišča, na katerem naj bi objekt stal, opis
materialov in konstrukcije),

– kopijo katastrskega načrta,
– vris predvidenega položaja objekta glede na obstoje-

či objekt v kopijo katastrskega načrta, oziroma situacijo
objekta v ustreznem merilu 1:1000 ali 1:500,

– skico objekta ali idejni projekt (tloris, prerez, značilne
fasade – vse v ustreznem merilu 1:100 ali 1:50),

– zemljiškoknjižni izpisek ali dokazilo o razpolaganju z
zemljiščem, na katerem naj bi objekt stal ali se poseg izvajal,

– potrebna soglasja skladno s tem odlokom,
– če gre za začasni objekt (sezonska postavitev), da-

tum, do katerega bo ta objekt stal.
Pristojni upravni organ glede na vrsto objekta ali pose-

ga v prostor v postopku določi, katera mnenja in soglasja je
potrebno pridobiti pred izdajo odločbe.

Kolikor zahtevana soglasja in mnenja niso izdana v
zakonitem roku (ne glede na to, ali je zanje zaprosil naročnik
ali upravni organ), se šteje, kot da je soglasje ali mnenje
pozitivno.

9. člen
Po prejemu zahtevka oziroma popolne vloge iz 7. člena

tega odloka mora upravni organ v roku 30 dni izdati odločbo
o dovolitvi priglašenih del ali odločbo o zavrnitvi zahtevka.

Investitor ne sme pričeti s priglašenimi deli brez odloč-
be iz prejšnjega odstavka.

Izdana odločba o dovolitvi priglašenih del izgubi svojo
veljavnost, če investitor ne prične s priglašenimi deli v enem
letu po prejemu odločbe.

V. NADZOR

10. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna inšpekcija.

VI. KAZENSKA DOLOČBA

11. člen
Kot kazenske določbe se smiselno uporabljajo ustrezni

členi zakona o urejanju naselij in drugih posegov prostor.

VII. KONČNI DOLOČBI

12. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljavnost odloka o

določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih
družin (Uradni list SRS, št. 34/86) in odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov za po-
trebe občanov in njihovih družin (Uradni list RS, št. 47/94).

13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 01504-0012/98-6/2
Kamnik, dne 30. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

3482. Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem
načrtu B-8 Zgornje Perovo

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih 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) in 36. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 39/95, 25/97 in 47/98) je župan Občine Kamnik
7. 10. 1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu B-8

Zgornje Perovo

I
Župan Občine Kamnik odreja javno razgrnitev osnutka

odloka o zazidalnem načrtu B-8 Zgornje Perovo.

II
Javna razgrnitev osnutka odloka o zazidalnem načrtu

B-8 Zgornje Perovo se začne naslednji dan po objavi sklepa
v Uradnem listu Republike Slovenije. Javna razgrnitev bo na
sedežu Občine Kamnik, Glavni trg 24 v II. nadstropju in v
prostorih Šolskega centra Rudolfa Maistra, Novi trg 41a in
bo trajala 30 dni.

III
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko

podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo
organizirana javna obravnava.

Pripombe in predloge ter stališča podajo zainteresirane
fizične in pravne osebe v času javne razgrnitve na mestu
razgrnitve v pismeni obliki, oziroma jih v pismeni obliki
posredujejo Občini Kamnik, Oddelku za okolje in prostor.

O datumu in kraju javne obravnave bo obveščena Kra-
jevna skupnost Novi trg naknadno.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 35201-0013/97
Kamnik, dne 7. okrobra 1998.

Župan
Občine Kamnik

Tone Smolnikar l. r.
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VELIKE LAŠČE

3483. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin
in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik
za obdobje 1986–1990 za območje Občine
Velike Lašče

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in ureja-
nju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 39. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 10.
člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 34/95)
je Občinski svet občine Velike Lašče na 38. seji dne 18. 9.
1998 sprejel

O D L O K
o spremembah dolgoročnega plana občin
in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000
in družbenega plana Občine Ljubljana Vič

Rudnik za obdobje 1986–1990 za območje
Občine Velike Lašče

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe dolgoročne-

ga plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000
(Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91,
71/93, 62/94) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič
Rudnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86,
10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92) za območje

Občine Velike Lašče, v nadaljevanju: dolgoročni plan Obči-
ne Velike Lašče.

2. člen
Kot prostorske sestavine družbenega plana Občine

Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990, se na podlagi
odloka o uskladitvi družbenega plana Občine Ljubljana Vič
Rudnik za obdobje 1986–1990 z dolgoročnim planom ob-
čin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list
RS, št. 40/92), uporabljajo prostorske sestavine dolgoroč-
nega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–
2000.

3. člen
Tekstualni in kartografski deli dolgoročnega plana ob-

čin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbene-
ga plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–
1990, se za območje Občine Velike Lašče smiselno upo-
rabljajo v vseh določbah, ki ne veljajo samo za Mestno
občino Ljubljana in za Občine Brezovica, Dol pri Ljubljani,
Dobrova–Horjul–Polhov Gradec, Ig, Medvode, Škofljica in
Vodice.

4. člen
Dolgoročni plan Občine Velike Lašče se spremeni v

tekstualnem delu v poglavju 9. “Tabele” tako, da se v točki
9.6. “Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti” črta
besedilo za prostorske celote V25 Turjak, V26 Veliki Loč-
nik, V27 Rašica, V28 Rob, V29 Velike Lašče, V30 Ulaka,
V31 Selo, V32 Dvorska vas, V33 Karlovica in nadomesti z
besedilom:

“9.6. Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti na
območju Občine Velike Lašče

Prostorska Oznaka Ime Poimenovanje v planu Vrsta PIA
celota območja območja urejanja 1986–1998

urejanja

V25 Turjak VS25/ 1 Turjak PUP
VS25/ 2 Turjak–Novi Novi Turjak PUP
VS25/ 3 Turjak PUP
VS25/ 4 Laporje PUP
VS25/ 5 Gradež PUP
VS25/ 6 Mali Ločnik PUP
VS25/ 7 Sloka gora PUP
VS 25/8 Turjak–Bajdinc PUP
VS 25/9 Gradež PUP

V26 Veliki Ločnik VS26/ 1 Veliki Ločnik PUP
VS26/ 2 Ščurki PUP
VS26/ 3 Četež pri Turjaku Čatež PUP
VS26/ 4 Prazniki PUP
VS26/ 5-1 Veliki Ločnik–Dobrava VS 26/5 Dobrova PUP
VS 26/5-2 Veliki Ločnik–Dobrava PUP

V27 Rašica VS27/ 1-1 Rašica VS 27/1 Rašica PUP
VS 27/1-2 Rašica PUP
VS27/ 2 Rašica PUP
VS27/ 3 Mali Osolnik PUP
VS27/ 4 Javorje PUP
VS27/ 5 Veliki Osolnik PUP
VS27/ 6 Srnjak Srnjek PUP
VS27/ 7 Škamevec Skamevc PUP
VS27/ 8 Podlog PUP
VS27/ 9 Knej PUP
VS27/10 Laze PUP
VS27/11 Podlog–Novi Novi Podlog PUP

V28 Rob VP28/ 1 Rob VP 28/1 PUP
VS28/ 1 Rob PUP
VS28/ 2 Rob PUP
VS28/ 3 Strletje Tretjaki PUP
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Prostorska Oznaka Ime Poimenovanje v planu Vrsta PIA
celota območja območja urejanja 1986–1998

urejanja

VS28/ 4 Mački PUP
VS28/ 5 Pečki Bukovec PUP
VS28/ 6 Uzmani PUP
VS28/ 7 Centa PUP
VS28/ 8 Bukovec PUP
VS28/ 9 Sekirišče PUP
VS28/10 Purkače PUP
VS28/11 Osredek PUP
VS28/12 Krvava peč PUP
VS28/13-1 Uzmani VS 28/13 Uzmani PUP
VS 28/13-2 Uzmani VS 28/13 Uzmani PUP
VS28/14 Osredek–Tretjaki Tretjaki PUP
VS28/15 Osredek–Tretjaki Tretjaki PUP
VS 28/16 Podhojni hrib PUP

V29 Velike Lašče VP29/ 1 Velike Lašče pod Kolodvorom PUP
VS29/ 1 Velike Lašče PUP
VS29/ 2 Velike Lašče–Zobanje njive Zobanje njive PUP
VS29/ 3-1 Male Lašče VS 29/3 Male Lašče PUP
VS 29/3-2 Male Lašče VS 29/3 Male Lašče PUP
VS 29/4-1 Male Lašče VS 29/4 Sveta Trojica PUP
VS 29/4-2 Velike Lašče–Kijane VS 29/4 Sveta Trojica PUP
VS29/ 5- 1 Dolnje Retje PUP
VS29/ 5- 2 Dolnje Retje PUP
VS29/ 6 Srobotnik pri Velikih Laščah PUP
VS29/ 7 Gornje Retje PUP
VS29/ 8- 1 Velike Lašče pod Kolodvorom PUP
VS29/ 8- 2 Velike Lašče pod Kolodvorom PUP
VS29/10 Pušče PUP
VS29/11 Grm Germ PUP
VS29/12 Kukmaka PUP
VS29/13 Jakičevo Makičevo PUP
VS29/14 Prhajevo PUP
VS29/15 Prilesje Preserje PUP
VS 29/16 Prilesje–Podplana PUP

V30 Ulaka VS30/ 1 Ulaka PUP
VS30/ 2 Polzelo PUP
VS30/ 3 Kaplanovo PUP
VS30/ 4- 1 Adamovo PUP
VS30/ 4- 2 Adamovo PUP
VS30/ 5 Podsmreka pri Vel. Laščah PUP
VS30/ 6 Logarji PUP
VS30/ 7 Brankovo PUP
VS30/ 8 Podulaka PUP
VS30/ 9- 1 Opalkovo PUP
VS30/ 9- 2 Opalkovo PUP
VS30/10 Stope PUP
VS30/11 Hrustovo PUP
VS30/12 Hlebče PUP
VS30/13-1 Marinčki VS 30/13 Marinčki PUP
VS 30/13-2 Marinčki PUP
VS30/14 Tomažini PUP
VS30/15 Bavdek PUP
VS30/16 Gradišče PUP
VS30/17 Dolščaki PUP
VS 30/18 Dolščaki–Kurja vas PUP
VS 30/19 Stope PUP
VS31/ 1 Selo pri Robu Selo PUP

V31 Selo VS31/ 2 Dednik PUP
VS31/ 3 Rupe PUP
VS31/ 4 Mohorje PUP
VS31/ 5 Boštetje PUP
VS31/ 6 Podstrmec PUP
VS31/ 7-1 Lužarji VS 31/7 Lužarji PUP
VS 31/7-2 Lužarji PUP
VS 31/7-3 Lužarji PUP
VS31/ 8 Naredi Neredi PUP
VS31/ 9 Naredi–Hrib Hrib PUP
VS32/ 1 Dvorska vas PUP

V32 Dvorska vas VS32/ 2 Mala Slevica PUP
VS32/ 3 Velika Slevica PUP
VS32/ 4 Kot pri Veliki Slevici Kot PUP
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Prostorska Oznaka Ime Poimenovanje v planu Vrsta PIA
celota območja območja urejanja 1986–1998

urejanja

VS32/ 5 Medvedjek PUP
VS32/ 6 Strmec PUP
VS32/ 7 Podkraj PUP
VS32/ 8 Škrlovica PUP
VS32/ 9 Mala Slevica–Hrastinjaki Hrastinjaki PUP

V33 Karlovica VS33/ 1 Karlovica PUP
VS33/ 2 Poznikovo PUP
VS33/ 3 Plosovo PUP
VS33/ 4 Borovec pri Karlovici Borovo PUP
VS33/ 5 Podžaga PUP
VS33/ 6 Žaga PUP
VS33/ 7 Podkogelj PUP
VS33/ 8 Gorenje Kališče PUP

5. člen
V skladu s spremembami, navedenimi v 4. členu tega

odloka, se spremeni in dopolni: kartografski del dolgoroč-
nega plana Občine Velike Lašče v točki 8 “Kartografski del
dolgoročnega plana”, ki obravnava:

– karte v merilu 1:50.000 in 1:25.000, na katerih so
prikazane planske usmeritve razvoja posameznih dejavnosti
in naselij in

– kartografska dokumentacija k planu v merilu 1:5000.

6. člen
Na koncu tabele 9.6. “Načini urejanja s prostorskimi

izvedbenimi akti” (PIA) se črta besedilo:
“Urejanja območij vodotokov ter rekonstukcija obstoje-

čih in gradnja novih pomembnejših infrastrukturnih objektov
in naprav se izvaja na podlagi prostorskih izvedbenih načr-
tov” in nadomesti z besedilom:

“Urejanja območij vodotokov ter rekonstukcija obstoje-
čih in gradnja novih pomembnejših infrastrukturnih objektov
in naprav se izvaja na podlagi prostorskih izvedbenih aktov.

Vrsto izvedbenega akta določi občinska služba za ur-
banizem glede na vsebino, značaj in obseg posega v pro-
stor.

Če je treba na stavbnih zemljiščih, ki se urejajo s pro-
storskimi ureditvenimi pogoji, uveljaviti javni interes, občin-
ski svet sprejme sklep, da se za območje urejanja izdela
prostorski izvedbeni načrt.”

7. člen
Ta odlok je na vpogled pri:
– Občini Velike Lašče,
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, oddelku za

urbanizem in okolje in na
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič Rudnik.

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 1645/98
Velike Lašče, dne 18. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.

3484. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Krajevne skupnosti Velike Lašče

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 10. člena statuta Obči-
ne Velike Lašče (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet
občine Velike Lašče na 38. seji dne 18. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Krajevne skupnosti Velike Lašče

1. člen
Naslov odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ob-

močje Krajevne skupnosti Velike Lašče (Uradni list SRS, št.
6/86 in Uradni list RS, št. 40/92 in 5/93), se spremeni
tako, da se glasi:

“odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Velike Lašče”.

I. UVODNE DOLOČBE

2. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni po-

goji za Občine Velike Lašče, ki vključuje planske celote V25
Turjak, V26 Veliki Ločnik, V27 Rašica, V28 Rob, V29 Velike
Lašče, V30 Ulaka, V31 Selo, V32 Dvorska vas in V33 Karlo-
vica (Uradni list SRS, št. 6/86 in Uradni list RS, št. 40/92 in
5/93), dopolnjeni leta 1998.”

3. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje

za posege v prostor za naslednja območja urejanja:
VS25/ 1 Turjak
VS25/ 2 Turjak–Novi
VS25/ 3 Turjak
VS25/ 4 Laporje
VS25/ 5 Gradež
VS25/ 6 Mali Ločnik
VS25/ 7 Sloka gora
VS 25/8 Turjak–Bajdinc
VS 25/9 Gradež
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VS26/ 1 Veliki Ločnik
VS26/ 2 Ščurki
VS26/ 3 Četež pri Turjaku
VS26/ 4 Prazniki
VS26/ 5-1 Veliki Ločnik–Dobrava
VS 26/5-2 Veliki Ločnik–Dobrava

VS27/ 1-1 Rašica
VS 27/1-2 Rašica
VS27/ 2 Rašica
VS27/ 3 Mali Osolnik
VS27/ 4 Javorje
VS27/ 5 Veliki Osolnik
VS27/ 6 Srnjak
VS27/ 7 Škamevec
VS27/ 8 Podlog
VS27/ 9 Knej
VS27/10 Laze
VS27/11 Podlog–Novi

VP28/ 1 Rob
VS28/ 1 Rob
VS28/ 2 Rob
VS28/ 3 Strletje
VS28/ 4 Mački
VS28/ 5 Pečki
VS28/ 6 Uzmani
VS28/ 7 Centa
VS28/ 8 Bukovec
VS28/ 9 Sekirišče
VS28/10 Purkače
VS28/11 Osredek
VS28/12 Krvava peč
VS28/13-1 Uzmani
VS 28/13-2 Uzmani
VS28/14 Osredek–Tretjaki
VS28/15 Osredek–Tretjaki
VS 28/16 Podhojni hrib

VP29/ 1 Velike Lašče pod Kolodvorom
VS29/ 1 Velike Lašče
VS29/ 2 Velike Lašče–Zobanje njive
VS29/ 3-1 Male Lašče
VS 29/3-2 Male Lašče
VS 29/4-1 Male Lašče
VS 29/4-2 Velike Lašče–Kijane
VS29/ 5- 1 Dolnje Retje
VS29/ 5- 2 Dolnje Retje
VS29/ 6 Srobotnik pri Velikih Laščah
VS29/ 7 Gornje Retje
VS29/ 8- 1 Velike Lašče pod Kolodvorom
VS29/ 8- 2 Velike Lašče pod Kolodvorom
VS29/10 Pušče
VS29/11 Grm
VS29/12 Kukmaka
VS29/13 Jakičevo
VS29/14 Prhajevo
VS29/15 Prilesje
VS 29/16 Prilesje–Podplana

VS30/ 1 Ulaka
VS30/ 2 Polzelo
VS30/ 3 Kaplanovo
VS30/ 4- 1 Adamovo
VS30/ 4- 2 Adamovo
VS30/ 5 Podsmreka pri Vel. Laščah
VS30/ 6 Logarji

VS30/ 7 Brankovo
VS30/ 8 Podulaka
VS30/ 9- 1 Opalkovo
VS30/ 9- 2 Opalkovo
VS30/10 Stope
VS30/11 Hrustovo
VS30/12 Hlebče
VS30/13-1 Marinčki
VS 30/13-2 Marinčki
VS30/14 Tomažini
VS30/15 Bavdek
VS30/16 Gradišče
VS30/17 Dolščaki
VS 30/18 Dolščaki–Kurja vas
VS 30/19 Stope

VS31/ 1 Selo pri Robu
VS31/ 2 Dednik
VS31/ 3 Rupe
VS31/ 4 Mohorje
VS31/ 5 Boštetje
VS31/ 6 Podstrmec
VS31/ 7-1 Lužarji
VS 31/7-2 Lužarji
VS 31/7-3 Lužarji
VS31/ 8 Naredi
VS31/ 9 Naredi–Hrib

VS32/ 1 Dvorska vas
VS32/ 2 Mala Slevica
VS32/ 3 Velika Slevica
VS32/ 4 Kot pri Veliki Slevici
VS32/ 5 Medvedjek
VS32/ 6 Strmec
VS32/ 7 Podkraj
VS32/ 8 Škrlovica
VS32/ 9 Mala Slevica–Hrastinjaki

VS33/ 1 Karlovica
VS33/ 2 Poznikovo
VS33/ 3 Plosovo
VS33/ 4 Borovec pri Karlovici
VS33/ 5 Podžaga
VS33/ 6 Žaga
VS33/ 7 Podkogelj
VS33/ 8 Gorenje Kališče

Oznake pretežno gozdnih G in pretežno kmetijskih K
območij so določene na grafičnih kartah PKN5, ki so se-
stavni del tega odloka.”

4. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Meje planskih celot in posameznih območij urejanja

so določene v grafičnem delu prostorskih ureditvenih pogo-
jev za Občino Velike Lašče, ki vključuje planske celote V25
Turjak, V26 Veliki Ločnik, V27 Rašica, V28 Rob, V29 Velike
Lašče, V30 Ulaka, V31 Selo, V32 Dvorska vas in V33 Karlo-
vica, izdelanih leta 1998 in prikazanih v načrtih TTN in PKN
v merilu 1:5000. Načrti prostorskih ureditvenih pogojev v M
1:5000 oziroma M 1:2880 (Uradni list SRS, št. 4/85,
6/86 in Uradni list RS, št. 11/95) se uporabljajo v delih, ki
so skladni z zgoraj navedenimi spremembami.”

5. člen
Besedilo 4. do vključno 35. člena odloka se črta in

nadomesti z novim 4. členom, ki se glasi:
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“II. SKUPNA MERILA IN POGOJI
1. Veljavnost skupnih meril in pogojev
Skupna merila in pogoji veljajo za vsa območja urejanja

v planski celoti, če ni s posebnimi merili in pogoji določeno
drugače.

2. Pretežna namembnost
Območja urejanja imajo naslednje pretežne namem-

bnosti:
S – površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti,
O – površine za osrednje dejavnosti,
I – površine za šolstvo, inštitute in zdravstvo,
M – površine za obrtno-servisne dejavnosti, pokopa-

lišča,
P – površine za obrtno-podjetniške, proizvodne in po-

slovne dejavnosti,
T – površine za promet,
R – parkovne, športne in rekreacijske površine,
E – območja za površinsko pridobivanje rudnin,
G – gozdne površine,
K – kmetijske površine.

3. Morfološke enote
Območja urejanja so glede vrste posegov v prostor in

glede na njihovo oblikovanje razčlenjena na morfološke
enote.

Glede vrste posegov v prostor imajo morfološke enote
naslednje oznake:

1 – območja za blokovno gradnjo,
2 – območja za gradnjo družinskih stanovanjskih hiš,
3 – območja za osrednje dejavnosti in stanovanja,
4 – območja za mešane dejavnosti (stanovanja, po-

slovne dejavnosti, drobno gospodarstvo),
5 – območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in varstvo,
6 – območja za obrtno-podjetniške, proizvodne in po-

slovne dejavnosti,
7 – območja za komunalne dejavnosti,
8 – parkovna, športna in rekreacijska območja,
9 – zelene površine in pokopališča.
Glede oblikovanja posegov imajo morfološke enote na-

slednje oznake:
A – prostostoječa zazidava,
B – strnjena zazidava,
C – kompleksi s svojstveno zazidalno strukturo,
D – vaška jedra,
E – hale in paviljoni,
F – tehnološki objekti,
G – dnevni kopi.

4. Merila in pogoji glede vrste posegov v prostor
4.1. Območja za blokovno gradnjo
V morfoloških enotah z oznako 1 so dovoljeni naslednji

posegi:
– novogradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija

večstanovanjskih objektov,
– gradnja objektov dopolnilnih dejavnosti, ki so dovo-

ljene v območju družinske stanovanjske gradnje (točka 4.2).
4.2. Območja za gradnjo družinskih stanovanjskih hiš
V morfoloških enotah z oznako 2 so dovoljeni naslednji

posegi:
– gradnja stanovanjskih objektov,
– gradnja objektov osnovne preskrbe,
– gradnja objektov storitvenih dejavnosti,
– gradnja objektov zdravstva, šolstva in varstva,
– gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja or-

ganizacij in društev,
– gradnja objektov za šport in rekreacijo,

– gradnja sakralnih objektov,
– gradnja kmetijskih gospodarskih objektov in hlevov v

vaških naseljih oziroma zaselkih. Parcela mora zagotavljati
zadostne odmike od sosednjih objektov in dovolj veliko zem-
ljišče za dovoz in manipulacijo. Okna in ventilacijske odprti-
ne hlevov in gnojišča ne smejo biti usmerjene proti bivalnim
pogojem sosedov in proti sosednjim dvoriščem,

– gradnja posamičnih poslovnih, obrtnih, servisnih in
gostinskih objektov, kadar gre za stanovanjsko območje
mešanih dejavnosti in ko se na podlagi strokovne presoje
ugotovi, da nova dejavnost ne poslabšuje pogojev bivanja in
ima na voljo dovolj veliko gradbeno parcelo, na kateri zago-
tovi potrebna parkirna mesta in ostale pogoje.

V morfoloških enotah 2A, 2B, 2C in 2D je dovoljena tudi
gradnja stanovanjskih objektov z večjim številom stanovanj,
če se objekti po velikosti in obliki prilagodijo gradbeni struktu-
ri v območju oziroma ne odstopajo od prevladujočega morfo-
loškega vzorca naselja in če so zagotovljeni ostali lokacijski
pogoji kot: število parkirnih mest, zelene površine in površine
za igro otrok (vsaj 14 m2 na stanovanje), svetlobno-tehnični
pogoji, velikost funkcionalnega zemljišča in drugi.

V območju z oznako 2A/1 je treba pred posegom v
prostor izdelati urbanistično rešitev, ki bo določila vsaj par-
celacijo gradbenih parcel in dostopnih cest od javne ceste
do gradbene parcele. Služba za urbanizem občine lahko
zahteva tudi druge elemente urbanistične rešitve.

V območju strnjene zazidave vrstnih in atrijskih hiš ozi-
roma 2B je preureditev podstrešij v bivalne prostore, ki
zahteva spremembo gabarita, naklona strešin in izvedbo
okenskih odprtin izven ravnine strešin dovoljena le, če je tak
poseg višinsko in oblikovno skladen s sosednjimi objekti ali
se izvede na celotnem nizu ali skupini objektov istočasno.

4.3. Območja za osrednje dejavnosti
V morfoloških enotah z oznako 3 so dovoljeni naslednji

posegi:
– gradnja poslovnih objektov,
– gradnja objektov za osnovno oskrbo in specializirano

trgovino,
– gradnja objektov za storitvene in servisne dejavnosti,

gostinstvo, šport in rekreacijo,
– gradnja objektov družbenih dejavnosti,
– gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja or-

ganizacij in društev,
– gradnja sakralnih objektov,
– gradnja parkirnih in garažnih objektov,
– gradnja stanovanj, v pritljičju je praviloma javni pro-

gram.
4.4. Območja mešanih dejavnosti
V morfoloških enotah z oznako 4 je poleg posegov, ki

so dopustni v morfoloških enotah z oznako 2 dovoljene tudi:
– gradnja objektov drobnega gospodarstva,
– gradnja poslovno-servisnih objektov.
4.5. Območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in varstvo
V morfoloških enotah z oznako 5 so dovoljeni naslednji

posegi:
– gradnja objektov za šolstvo, inštitute, zdravstvo in

varstvo,
– gradnja objektov za šport in rekreacijo.
Na meji objektov in območij šolstva, inštitutov, zdrav-

stva in varstva ni dovoljeno locirati obrtnih, gostinskih, gos-
podarskih ter drugih objektov oziroma dejavnosti, ki lahko
motilno vplivajo na osnovno dejavnost.

Novozgrajeni objekti morajo biti odmaknjeni od objek-
tov šolstva, inštitutov, zdravstva in varstva vsaj 15 m in naj-
manj 5 m od parcelne meje.

4.6. V morfoloških enotah z oznakami 1, 2, 3, 4 in 5 je
dovoljena tudi:
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– postavitev začasnih in pomožnih objektov,
– postavitev večjih reklamnih znamenj, turističnih oz-

nak in spominskih obeležij,
– postavitev ograj,
– ureditev parkirišč,
– gradnja garaž,
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, otroška

igrišča, športna igrišča, pešpoti in ploščadi,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,

prometa in zvez,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in

vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
4.7. Območje za obrtno-podjetniške in proizvodne de-

javnosti
V morfološki enoti z oznako 6 so dovoljeni naslednji

posegi:
– gradnja obrtno-podjetniških, servisnih, proizvodnih

in poslovnih dejavnosti ter drugih objektov, ki služijo osnovni
dejavnosti,

– postavitev začasnih in pomožnih objektov,
– postavitev večjih reklamnih znamenj, turističnih oz-

nak in spominskih obeležij,
– postavitev ograj,
– ureditev parkirišč,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,

prometa in zvez,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in

vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
Za obstoječe in nove objekte, ki imajo lahko negativne

vplive na okolje, je treba pridobiti predhodne pogoje pristoj-
nih služb.

4.8. Območje za komunalne dejavnosti
V morfološki enoti z oznako 7 so dovoljeni naslednji

posegi:
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,

energetike, prometa in zvez, prodajni servisi, bencinske
črpalke in podobno,

– postavitev začasnih in pomožnih objektov,
– postavitev večjih reklamnih znamenj, turističnih oz-

nak in spominskih obeležij,
– postavitev ograj,
– ureditev parkirišč,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in

vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
Za obstoječe in nove objekte, ki imajo lahko negativne

vplive na okolje, je treba pridobiti predhodne pogoje pristoj-
nih služb.

4.9. Parkovna, športna in rekreacijska območja
V morfoloških enotah z oznako 8 so dovoljeni naslednji

posegi:
– gradnja športnih in rekreacijskih objektov ter naprav

in urejanje površin za šport in rekreacijo,
– gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopol-

njujejo osnovno športno-rekreacijsko dejavnost (parkirišča,
sanitarije, gostinski lokali),

– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,
prometa in zvez,

– vodnogospodarske ureditve,
– urejanje zelenih površin,
– postavitev spominskih obeležij, reklamnih znamenj in

turističnih oznak,
– postavitev začasnih in pomožnih objektov,
– postavitev mikrourbane opreme,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in

vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
4.10. Zelene površine
V morfoloških enotah z oznako 9 so ob pogoju, da se

ne prizadene objektov naravne in kulturne dediščine, dovo-
ljeni naslednji posegi:

– urejanje zelenih površin,
– urejanje utrjenih površin in rekreacijskih poti,
– postavitev mikrourbane opreme,
– postavitev spominskih obeležij in turističnih oznak,
– urejanje in širitev pokopališč ter znotraj njih, gradnja,

rekonstrukcija ali adaptacija pokopaliških in sakralnih objek-
tov,

– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,
prometa in zvez,

– vodnogospodarske ureditve,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in

vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
4.11. Novogradnje, prizidave, nadzidave in nadomest-

ne gradnje v ureditvenih območjih naselij
Novogradnje objektov so dopustne na podlagi splošnih

in posebnih določil odloka. Prizidave, nadzidave, rekon-
strukcije in adaptacije objektov so dopustne samo pod po-
gojem, da so objekti zgrajeni z gradbenim dovoljenjem ozi-
roma da so bili zgrajeni pred letom 1967, če so le-te sklad-
ne z določili tega odloka.

Nadomestni objekti se lahko gradijo na površinah, kjer
so dovoljene novogradnje objektov. Za objekt, ki se ruši, je
treba izdelati posnetek obstoječega stanja tako, da se ugo-
tovi koristna površina in namembnost zgradbe, namenjene
za rušenje. Prvotni objekt je treba po izgradnji nadomestne-
ga objekta obvezno v skladu z rešitvijo v lokacijski dokumen-
taciji v celoti ali delno porušiti.

4.12. Sprememba namembnosti obstoječih objektov v
ureditvenih območjih naselij

Sprememba namembnosti obstoječih legalno zgraje-
nih objektov je dovoljena v skladu z namembnostjo morfo-
loške enote:

– če je nova dejavnost skladna z morfološkim vzorcem
in pretežno namembnostjo območja,

– če so zagotovljeni vsi pogoji za nemoteno funkcioni-
ranje nove dejavnosti,

– če funkcionalno zemljišče po velikosti ustreza zahte-
vam nove dejavnosti.

5. Območja urejanja z oznakami K in G
5.1. Najboljša kmetijska in varovana gozdna zemljišča
V območjih urejanja z oznakami K in G, ki vključujejo

najboljša kmetijska in varovana gozdna zemljišča, so dovo-
ljeni naslednji posegi:

– kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko uredi-
tvene operacije,

– melioracija zemljišč,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov in naprave za potrebe komunale,
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prometa in zvez, ki bistveno ne prizadenejo obdelovanja
kmetijskih zemljišč (podzemni vodi, daljnovodi do napetosti
20 kV, vodna črpališča, vodohrani, lokalne čistilne naprave,
lokalne ceste do širine 5,5 m, kolesarske poti in drugi za
občino pomembni infrastrukturni objekti, ki jim zaradi po-
sebnih lokacijskih zahtev ni možno določiti druge lokacije),

– postavitev spominskih objektov, reklamnih znamenj
in turističnih oznak,

– postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študij-
ske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),

– postavitev začasnih objektov in nadstreškov ob po-
stajališčih javnega prometa,

–  sanacija peskokopov in gramoznic,
– enojni kozolec,
– na obstoječih legalno zgrajenih objektih so dovoljena

tekoča vzdrževalna dela, adaptacije in nujne funkcionalne
dopolnitve, pri čemer je treba ohranjati značilne arhitekton-
ske elemente. V območju kmetije so dopustne tudi gradnje
dvojnih kozolcev. Nadomestne gradnje dotrajanih objektov
so dovoljene pod pogojem, da se stari objekt v celoti ali
delno poruši in nadomesti z novim v enakih ali manjših
gabaritih. Namembnost objektov se praviloma ne sme spre-
minjati. Ustreznost eventualne spremembe namembnosti
presodi občinska služba za urbanizem v postopku izdelave
lokacijske dokumentacije.

Podlaga za ugotavljanje upravičenosti posegov, razen
za posege v že zgrajene objekte, je mnenje strokovnih služb
s področja kmetijstva oziroma gozdarstva, varstva narave in
po potrebi vodnega gospodarstva.

5.2. Drugo kmetijsko območje in gospodarski gozd
V ostalih kmetijskih zemljiščih (drugo območje) in v

gospodarskem gozdu so dovoljeni tile posegi:
– ureditev zelenih in parkovnih površin, trim steze, smu-

čišča in podobno,
– gradnja lovskih, ribiških, planinskih domov in gozdar-

skih objektov,
– urejanje ribnikov in akumulacij za namakanje kmetij-

skih površin,
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko uredi-

tvene operacije,
– melioracija zemljišč,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov in naprave za potrebe komunale,

prometa in zvez, ki bistveno ne prizadenejo obdelovanja
kmetijskih zemljišč (podzemni vodi, daljnovodi do napetosti
20 kV, vodna črpališča, vodohrani, lokalne čistilne naprave,
lokalne ceste do širine 5,5 m, kolesarske poti in drugi za
občino pomembni infrastrukturni objekti, ki jim zaradi po-
sebnih lokacijskih zahtev ni možno določiti druge lokacije),

– postavitev spominskih objektov, reklamnih znamenj
in turističnih oznak,

– postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študij-
ske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),

– postavitev začasnih objektov in nadstreškov ob po-
stajališčih javnega prometa,

–  sanacija peskokopov in gramoznic,
– dvojni kozolec,
– izkoriščanje in sanacija črpališč mineralnih surovin

na podlagi presoje vplivov na okolje.
– na zemljiščih, ki niso posebej zavarovana in kjer ob-

stajajo pogoji za rekreacijsko dejavnost, je dovoljena grad-
nja oziroma urejanje posameznih športnih naprav in sprem-
ljajočih objektov (garderobe, parkirišča in podobno).

Izjemoma se lahko gradijo:
– objekti, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji

kot hlevi, silosi, strojne lope, če za to ni možno uporabiti
zemljišč znotraj območij naselij oziroma zaselkov, če prosi-

lec izpolnjuje pogoje, določene v zakonu o kmetijskih zem-
ljiščih. Pod enakimi pogoji, ob upoštevanju meril in pogojev
tega odloka, se lahko gradijo enostanovanjski objekti za
potrebe kmetov, vendar mora stanovanjski objekt predstav-
ljati strnjeno celoto z ostalimi objekti kmetije;

– objekti za zaščito in reševanje v naravnih in drugih
nesrečah;

– širitev pokopališč.
5.3. Pogoji za lociranje izjemnih posegov
Lokacija kmetijskih in spremljajočih objektov, ki jih je

izjemoma dopustno graditi na ostalih kmetijskih zemljiščih,
mora poleg zahtev, ki jih določa zakon o kmetijskih zemljiš-
čih, izpolnjevati tudi tele lokacijske pogoje:

– čim bližje naselja oziroma zaselka,
– ne sme posegati v strnjeni kompleks nepozidanih

zemljišč,
– ne sme posegati v krajinsko izpostavljeno območje in

v območje posebne krajinske vrednosti ter v druga zavarova-
na območja (vodni viri ipd.),

– zagotavljati mora minimalno komunalno opremljenost
zemljišča (dostopna cesta, pitna voda, elektrika, primerno
urejeno odvajanje odplak).

Kot podlago za presojo ustreznosti lokacije je treba za
vse navedene izjemne posege izdelati strokovno gradivo.
Odločitev sprejme občinska služba za urbanizem na podlagi
mnenj strokovnih služb.

Strokovno gradivo za presojo ustreznosti lokacije mora
vsebovati tudi organizacijsko shemo kmetije v merilu 1:1000
oziroma 1:500 ter podatke o kapacitetah in namembnosti
objektov ter velikosti zemljišča, ki pripada novi kmetiji. Par-
cele, ki pripadajo novi kmetiji, morajo biti označene na kopiji
katastra. Priložen mora biti tudi posestni list.

Izjemni posegi za potrebe kmetov, za katere je bila
izdana lokacijska informacija pred sprejetjem tega odloka,
se dokončajo na podlagi določil lokacijske informacije.

5.4. Gradnja na kmetijskih oziroma gozdnih zemljiščih,
ki so v zemljiški knjigi vpisana kot stavbišče

Na parcelah, ki se nahajajo izven stavbnih zemljišč in
predstavljajo v naravi kmetijsko oziroma gozdno zemljišče, v
zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, je dovolje-
na gradnja objektov le, če je skladna s splošnimi določili
odloka. Dejstvo, da zemljiški kataster ni bil ažuriran, ne
pomeni pravice do uveljavljanja nadomestne gradnje na po-
sameznem kmetijskem oziroma gozdnem zemljišču.

5.5. Gozdni rob
Za vse posege v 25 m širok pas ob gozdnem robu je

treba pridobiti predhodno mnenje pristojne gozdarske
službe.

6. Razpršena gradnja
Na območjih razpršene gradnje (R), ki so določena z

dolgoročnim planom, so dovoljene: novogradnje, nadomest-
ne gradnje, prizidave in nadzidave, ki so skladne z morfološ-
kim vzorcem območja, kadar gre za funkcionalne dopolnitve
ali zgostitve območja.

Spremembe namembnosti obstoječih objektov so do-
pustne, če so skladne s pretežno namembnostjo območja
in ne poslabšujejo osnovnih pogojev bivanja. Pretežna na-
membnost območja razpršene gradnje se določi na podlagi
podatkov obstoječega stanja v skladu z merili 2. in 3. točke
4. člena odloka. Sprememba namembnosti in nadomestna
gradnja nista dovoljeni, kadar gre le za posamične gospo-
darske in pomožne objekte.

Za posege v prostor veljajo splošna določila tega od-
loka.
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7. Začasni in pomožni objekti
Začasne objekte in naprave, namenjene sezonski turi-

stični ponudbi ali prireditvam in podobno, je dovoljeno po-
staviti na podlagi splošnih določil odloka na zemljiščih, ki so
prometno dostopna.

Pomožni objekti, večja reklamna znamenja, turistične
oznake in spominska obeležja morajo biti postavljeni tako,
da dopolnjujejo javni prostor in ne ovirajo vzdrževanja komu-
nalnih naprav in prometnih objektov.

Pomožne objekte je dopustno graditi v skladu z določili
občinskega odloka.

8. Splošna obramba in družbena zaščita
Pri vsakem posegu v prostor, s katerim pridobimo nove

stanovanjske, proizvodne in poslovne površine, je dovoljeno
zgraditi ustrezne objekte za zaščito prebivalcev in material-
nih dobrin pred učinki sodobnih vojnih sredstev.

9. Varstvo pred požari
Urgentne poti za gasilska vozila je treba urediti krožno,

njihova oddaljenost od objektov in širina morata znašati po
5 m, minimalni radij obračanja pa 11,5 m. Poti morajo biti
dimenzionirane na 10 t osnega pritiska.

Odmiki med objekti morajo biti v skladu s pravilnikom o
tehničnih normativih.

Protipožarni hidranti morajo biti v ustrezni medsebojni
razdalji, postavljeni ob zunanji strani interventnih poti, zago-
tovljena mora biti zadostna količina vode.

10. Merila in pogoji glede oblikovanja novogradenj in
drugih posegov v prostor

10.1. Splošni pogoji za oblikovanje objektov in drugih
posegov v prostor

Pri novogradnjah, nadzidavah, prizidavah, postavitvi po-
možnih in začasnih objektov ter pri drugih posegih v prostor
je treba zagotoviti oblikovno homogenost in identiteto ob-
močja ter se prilagajati ureditvam po:

– zasnovi izrabe zemljišč,
– odmiku od sosednjih objektov,
– sestavi stavbnih mas,
– višinskim gabaritom in gradbeni črti,
– naklonu streh in smereh slemen,
– razmerju dimenzij fasad in njihovi orientaciji,
– merilu in razporeditvi fasadnih elementov, zlasti oken

in vrat,
– barvi in teksturi streh in fasad,
– načinu ureditve odprtega prostora,
– načinu izvedbe ograj in drugih posegov v prostor.
Oblikovanje objektov v vaških jedrih in v območjih mor-

foloških enot 2D mora slediti vzpostavljeni oblikovni identite-
ti in homogenosti območja ter biti prilagojeno okoliškim
objektom in ureditvam po:

– legi objektov, ki mora biti praviloma usklajena s tipič-
no parcelno razdelitvijo;

– funkcionalnemu zaporedju objektov na parceli;
– ohranjanju gradbene linije in obstoječe zazidave;
– smereh slemen, materialih in barvi kritine in naklonu

strešin;
– merilu in razporeditvi stavbnih odprtin, tloris objektov

je podolgovat, razmerje stranic je v skladu z okoliškimi ob-
jekti. Novi objekti ne smejo presegati višinskega gabarita
naselja in bistveno izstopati iz zaključenega roba naselja.

V območjih vaških jeder (2D) je treba za posege v
prostor pridobiti predhodne pogoje službe za varovanje na-
ravne in kulturne dediščine.

10.2. Merila za oblikovanje objektov
Oblikovanje objektov družinskih stanovanjskih hiš
– tloris: podolgovat, razmerje stranic vsaj 1:1,4;

– višina: največ P+1+M (pritličje, prvo nadstropje, man-
sarda – izkoriščeno podstrešje) (3 etaže nad terenom). Kota
pritličja je pri vhodu največ 30 cm nad terenom, kolenčni zid
je visok do 40 cm; oziroma P+M (2 etaži nad terenom),
kolenčni zid je visok največ 100 cm.

Oblikovanje gospodarskih poslopij
Tloris objekta je podolgovat z razmerjem stranic vsaj

1:1,5.
V primeru velikih stavbnih mas je treba objekt vizualno

členiti na manjše enote in ustrezno ozeleniti.

Oblikovanje javnih objektov, objektov oskrbnih in servi-
snih dejavnosti

– tloris: podolgovat, razmerje stranic vsaj 1:1,2;
– višina: priporočljiva P+1, največ P+2+M, kolenčni

zid 80 cm.
V primeru velikih stavbnih mas je treba objekt vizualno

členiti na manjše enote in ustrezno ozeleniti.

Strehe
– Strehe so simetrične dvokapnice, nad sestavljenim

tlorisom so dopustne tudi večkapnice. Strešine glavnega in
ostalih objektov morajo imeti enoten naklon od 35–40 sto-
pinj. Kritina mora biti opečna oziroma temne barve. Poseb-
no oblikovani objekti (cerkve, spomeniško varovani objekti
in obstoječi legalno zgrajeni objekti) imajo lahko drugačen
naklon strehe od zgoraj določenega. Sleme objekta mora
potekati v smeri daljše stranice. Frčade ne smejo biti višje
od višine osnovne strehe.

Nadzidave in prizidave
– Nadzidave in prizidave objektov morajo biti skladne s

stavbno maso, z oblikovanjem in z gradbenimi materiali os-
novnega objekta. Streha prizidanega dela stavbe mora biti
izvedena v enakem naklonu kot streha osnovnega objekta,
tako da se streha osnovnega objekta praviloma podaljša
preko prizidka. Prizidki z ravnimi strehami niso dovoljeni.

Pomožni objekti
– Pomožni objekti se praviloma gradijo kot prizidki glav-

nega objekta ali kot samostojni objekti, ki morajo biti obli-
kovno skladni z glavnim objektom: skladnost streh, naklon,
kritina, skladnost gradbenih materialov.

10.3. Oblikovalski kontrasti
Oblikovalski kontrasti pri novih posegih v prostor so

dopustni:
– kadar ima kontrast namen simbolno prikazati funk-

cionalno različnost novega objekta od programsko enotne-
ga okolja,

– kadar ima kontrast namen vzpostaviti prostorsko do-
minanto.

Presoje tovrstnih odstopanj je potrebno izvesti ob iz-
delavi lokacijske dokumentacije. Stroške presoje krije in-
vestitor.

Gradnja stanovanjskih objektov, ki predstavljajo obli-
kovno posebnost (sončna hiša, atrijska hiša, terasna hiša
ipd.) v pretežno vaških naseljih ni dovoljena, v urbanih nase-
ljih pa le pod pogojem, da se zgradijo kot zazidalni kom-
pleks s svojstveno oblikovno zasnovo in ustrezno ozelenijo.

10.4. Odmiki
V območjih brez izrazito enotne gradbene črte obstoje-

čih objektov in enotnega zazidalnega načina, ki se določi z
urbanistično rešitvijo, mora biti odmik novozgrajenega ob-
jekta:

– vsaj 5 m od zunanjega roba hodnika za pešce ali vsaj
7 m od roba cestišča,

– vsaj 4 m od parcelne meje soseda.
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Novozgrajeni objekt ne sme motiti sosednje posesti.
Pri določanju odmikov med objekti je treba upoštevati tudi
pogoje svetlobnotehnične ocene, višino in namembnost na-
črtovanih objektov.

Če so odmiki manjši od zgoraj določenih (7 m, 5 m,
oziroma 4 m), je treba v lokacijski dokumentaciji izdelati
podrobno utemeljitev posega in predložiti predhodno mne-
nje mejašev oziroma upravljalca ceste.

10.5. Ograje in oporni zidovi
Ograje in oporne zidove je možno graditi na podlagi

splošnih pogojev občinskega odloka o pomožnih objektih.
Ograjo in oporni zid se lahko gradi 1,5 m od utrjenega roba
cestišča oziroma na meji s pločnikom, če je le-ta zgrajen.
Če je ta odmik manjši od 1,5 m, mora biti podrobno uteme-
ljen in proučen v lokacijski dokumentaciji; nanj mora biti
pridobljeno tudi soglasje mejašev. Kadar gre za oporni zid
vzdolž ceste, je treba poleg mejašev pridobiti tudi soglasje
upravljalca ceste in občine.

Višinske razlike na zemljišču morajo biti praviloma pre-
moščene s travnatimi brežinami in le izjemoma z opornimi
zidovi.

Izgradnja opornega zidu višjega od 1,5 metra je do-
pustna le takrat, kadar pristojna služba s področja geotehni-
ke ugotovi nevarnost rušenja terena. Če je zaradi terenskih
razmer višina opornega zidu večja od dveh metrov, je treba
izvedbo zidu izpeljati v kaskadah. Oporni zid mora biti inten-
zivno ozelenjen.

11. Urbana oprema
Urbana oprema (začasni objekti, stojnice, telefonske

govorilnice, postajališča javnega prometa, nadstreški, klopi,
smetnjaki, svetila, reklamni panoji, turistične oznake in spo-
minska obeležja) mora biti praviloma oblikovana enotno. Pri
uporabi tipiziranih elementov je treba enotnost zagotoviti z
njihovo razmestitvijo.

12. Urbanistična rešitev
Če namerava investitor graditi objekt na večjem nepozi-

danem stavbnem zemljišču, ki nima dostopa z javne ceste
oziroma če novogradnja ovira nadaljnjo parcelacijo gradbe-
nih parcel, občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da
se pred izdelavo lokacijske dokumentacije za načrtovani
objekt pridobi:

– geodetski posnetek obstoječega stanja za obravna-
vano območje,

– urbanistično rešitev območja, ki določi: gradbene
parcele, prometno ureditev z dostopi do parcel in regulacij-
skimi pogoji, ter pogoje za oblikovanje objektov,

– predlog komunalne opremljenosti gradbenih parcel.
Velikost območja, za katerega je treba izdelati urbani-

stično rešitev, določi občinska služba za urbanizem.
Stroške izdelave urbanistične rešitve krijejo lastniki

gradbenih parcel. Pri pripravi urbanistične rešitve lahko so-
deluje tudi občina.

Urbanistično rešitev potrdi občinski svet na predlog
službe za urbanizem občine.

Urbanistična rešitev je strokovna podlaga za izvedbo
parcelacije gradbenih parcel in za izdelavo lokacijske doku-
mentacije.

13. Merila in pogoji glede določanja velikosti gradbe-
nih parcel in funkcionalnih zemljišč

13.1. Velikost gradbene parcele
Velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč

se določi z lokacijsko dokumentacijo oziroma v posebnem
postopku.

Pri tem je treba upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli, zahteve

glede pomožnih objektov, konfiguracijo terena, trase komu-
nalnih vodov in druge omejitve rabe zemljišč,

– urbanistične zahteve (funkcionalni dostopi, parkirna
mesta, utrjene površine ob objektih in funkcionalno zelenje:
pri javnih objektih tudi zelenice in zelene ureditve, pri družin-
skih stanovanjskih objektih zelenjavni vrt),

– sanitarno tehnične zahteve (vpliv bližnje okolice,
osončenje v odnosu do gostote zazidave, prezračevanje –
proste površine, intervencijske poti).

13.2. Pozidanost gradbene parcele
Gradbena parcela je lahko pozidana največ 40%, kar

vključuje tako glavni objekt in pomožne objekte. Najmanj
10% gradbene parcele mora biti ozelenjene, kar se prikaže
v načrtu zunanje ureditve v lokacijski dokumentaciji. Površi-
ne za otroška igrišča, določene v točki 4.2. tega člena, niso
vključene v navedeni odstotek zelenih površin.

Gradbena parcela objekta oziroma njegovo funkcional-
no zemljišče mora biti v celoti vključeno v območje, kjer je
gradnja v skladu z določili tega odloka dopustna.

14. Merila in pogoji glede varovanja naravne in kultur-
ne dediščine

14.1. Splošna določila
Posegi na območjih, posamičnih parcelah in objektih,

ki so prikazani v grafičnem delu odloka in so uvrščeni med
naravno in kulturno dediščino, se smejo izvajati le v sodelo-
vanju s pristojno službo za varstvo naravne in kulturne dedi-
ščine.

Na objektih in območjih naravne in kulturne dediščine,
ki so razglašeni za kulturnozgodovinske spomenike ali na-
ravne znamenitosti oziroma so v fazi razglasitve, so posegi
dovoljeni v skladu z zakonskimi določili oziroma z določili
razglasitvenega dokumenta.

Na objektih in območjih naravne in kulturne dedišči-
ne morajo posegi in oblikovanje zagotavljati ohranitev nji-
hove izvirnosti, oblike in lastnosti ter omogočati redno
vzdrževanje.

14.2. Kulturna dediščina
Pogoji varstva naravne in kulturne dediščine so opre-

deljeni za naslednja naselja: Adamovo, Brankovo, Dolnje
Retje, Dvorska vas, Gorenje Kališče, Gornje Retje, Grm,
Hlebče, Hrustovo, Jakičevo, Kaplanovo, Karlovica, Krkovo
pri Karlovici, Kukmaka, Logarji, Lužarji, Mala Slevica, Male
Lašče, Opalkovo, Plosovo, Podlog, Podkogelj, Podkraj,
Podsmreka, Podulaka, Podžaga, Prhajevo, Prilesje, Pušče,
Rašica, Srobotnik pri Velikih Laščah, Stope, Strmec, Škrlo-
vica, Ulaka, Velika Slevica, Velike Lašče, Žaga in območja:
Ponikalnice, Malenše, toka Rašice v jurskih apnencih,
vzhodni del Loga (ravnice Rašice), dolinskega dna Kozmanj-
ke, Črnega potoka, Velikega grabna in Rašice, značilno
oblikovanje krajine (med Velikimi Laščami, Rašico in Karlovi-
co), ponikalnic Šumnika in Smrečnika, ponorov Cereje v
Velikih Laščah, močvirnatega travnika ob potoku Cereje,
ponikalnice pod vasjo Prilesje, rastišča Bodike nad Kališkim
potokom, ponorov Dvorske vode pri Podplani, Finkova doli-
na, območje okrog Sv. Trojice, Sv. Roka nad Srobotnikom,
nad Lužarji, vzpetine nad Veliko Slevico, okrog cerkve Sv.
Ožbolta, nad Lužarji območje prvotne naselbine Villa Lassis,
območja historičnih komunikacij, historičnih mej, območja
značilnih vedut na naselja in dominante.

14.3. Naravna dediščina
Hidrološka in geomorfološka, površinska in podzem-

ska geomorfološka naravna dediščina in površine naravne
dediščine ekološkega pomena se varujejo z varstvenimi re-
žimi za to dediščino.
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Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili dedi-
ščino, niso dovoljeni.

14.4. Kulturna krajina
V območju ohranjanja značilno oblikovane kulturne kra-

jine (omejitev območja je razvidna v grafičnih prilogah), ki
obsega naselja: Kukmaka, Grm, Jakičevo, Hlebče, Hrusto-
vo, Opalkovo, Podulaka, Ulaka, Brankovo, Podsmreka, Ada-
movo, Velika Slevica, Polzelo in Kot pri Slevici, ni dovoljeno
razgaljanje tal (kamnolomi, peskokopi, useki, goloseki ipd.).

14.5. Nepremična kulturna in zgodovinska dediščina
1. Arheološki tereni in najdišča se varujejo z varstveni-

mi režimi za to dediščino.
Izkopi gradbenih jam, gradnja prometnic in komunalnih

vodov na terenih, ki so zavarovani s tretjo stopnjo varstvene-
ga režima, morajo potekati pod arheološkim nadzorom.

Vsak poseg v arheološki teren mora biti usklajen s
pogoji, ki jih narekuje posamezna arheološka lokaliteta in ne
sme razvrednotiti njene pričevalnosti ali jo celo stihijsko
uničiti.

Varovalne ukrepe je možno na podlagi ugotovitev pri
raziskovanju prekvalificirati v višjo ali nižjo stopnjo varovanja,
kar opravi pristojna spomeniška služba.

2. Umetnostna stavbna dediščina
Graditev novih objektov v vidnem polju sakralne arhi-

tekture mora potekati ob sodelovanju pristojne varstvene
službe.

Prestavitve javnih spomenikov, znamenj so možne ob
sodelovanju pristojne varstvene službe.

3. Naselbinska dediščina
Jasno oblikovane meje naselja oziroma robovi so varo-

vani in ni dovoljena graditev objektov preko te meje.
Pri naseljih Podlog, Krkovo, Kaplanovo, Grič in Logarji

ni dovoljena širitev v smeri vzhoda, zaradi prostorsko am-
bientalnih kvalitet in vedut iz Mišje doline.

Pri gradnji nadomestnih in novih objektov je treba upo-
števati ulično linijo. Stavbe naj se iz te linije ne umikajo v
globino – na dvorišče.

Z novogradnjami in dozidavami ni dovoljeno spreminjati
značilnega sistema pozidave (gradbenih nizov, razpotij, tr-
gov) in obstoječih – historičnih komunikacij.

4. Vedute in silhuete
Območja karakterističnih pogledov na naselja oziroma

posamezne lokacije so nezazidljiva (izjemoma ob sodelova-
nju pristojne varstvene službe).

Novogradnje in objekti, ki se nadzidavajo, ne smejo
izstopati iz silhuete naselja.

14.5. Zgodovinska dediščina
Za spominska obeležja iz obdobja NOV veljajo režimi

za ta obeležja.
14.6. Posegi v naravne prvine prostora
Pri posegih na naravnih prvinah prostora je treba ohra-

niti:
– krajinske prvine območja in značilno podobo krajine,
– značilne poglede (silhueta posamičnih objektov in

panoramski razgledi),
– naravni relief (če to ni mogoče, morajo biti različni

nivoji premoščeni s travnatimi brežinami ali izjemoma s škar-
pami, ki morajo biti intenzivno ozelenjene),

– krajinsko tipiko vodotokov in obrežnega prostora
(meandriranje, oblikovanje sipin in tolmunov ter brzic, ohra-
njevanje obrežnih dreves).

Pri posegih v prostor se morajo uporabljati naravni
materiali.

15. Merila in pogoji glede prometnega urejanja
15.0. Prometne površine
Ceste oziroma cestni objekti se lahko gradijo in pre-

navljajo v rezervatih oziroma v varstvenih pasovih cest na
podlagi splošnih določil odloka.

V rezervatih cest in varovalnih pasovih ni dovoljeno
graditi. Na obstoječih objektih so dovoljena le vzdrževalna
dela.

V varovalnem pasu ceste je znotraj zazidljivih površin,
določenih v merilu PKN 5000, dovoljena gradnja novih ob-
jektov, prizidava in nadzidava obstoječih objektov, spremem-
ba namembnosti in hortikulturno urejanje le s soglasjem
upravljalca ceste in v skladu z osnovno namembnostjo ob-
močja.

15.1. Širina varovalnih pasov cest
Širine varovalnih pasov cest se merijo od zunanjega

roba cestnega sveta in znašajo:
– 40 m varovalni pas za avtocesto,
– 35 m varovalni pas za hitro cesto,
– 25 m varovalni pas za glavno cesto,
– 15 m varovalni pas za regionalno cesto,
– 5 m varovalni pas za državne kolesarske poti,
– 6 m varovalni pas za lokalne dvopasovne ceste za

mešani motorni promet z obojestranskima hodnikoma za
pešce,

– 5 m varovalni pas za lokalne dvopasovne ceste za
mešani motorni promet z enostranskim hodnikom za pešce,

– 3 m varovalni pas za lokalne dovoze.
15.2. Rezervati prometnic
Bodoče nove ali obstoječe prometnice, ki so v načrtu

za rekonstrukcijo in jim še niso dokončno določene tehnič-
ne značilnosti v projektni dokumentaciji, imajo rezervat.
V njem so na obstoječih objektih in napravah dovoljena le
nujna vzdrževalna dela ter posegi v prostor v zvezi s komu-
nalnim urejanjem.

Skupne širine rezervatov so glede na kategorizacijo
cest, vrsto prometa, število voznih pasov in ureditve obcest-
nega prostora naslednje:

– 30 m rezervat ceste z dvema voznima pasovoma za
mešani motorni promet s kolesarskima stezama, hodnikom
za pešce in postajališči za javni potniški promet izven vo-
zišča,

– 10 m rezervat za lokalne dvopasovne ceste za meša-
ni motorni promet z enostranskim hodnikom za pešce,

– 6 m rezervat za lokalne dovoze.
15.3. Širine lokalnih cest:
Zasebni dovozi do objektov so široki najmanj 3 m.
Lokalni dovozi oziroma interne ceste v naselju s pre-

glednimi izogibališči so široke najmanj 3,5 m.
Lokalne dvopasovne ceste z enostranskim hodnikom

za pešce so široke najmanj 6,7 m (cestišče 5,5 m, eno-
stranski hodnik za pešce 1,2 m).

Lokalni dovoz do gospodarskih in kmetijskih objektov
mora biti širok najmanj 5 metrov.

15.4. Javna infrastruktura
Vse ceste in poti, ki so bile zgrajene oziroma se upo-

rabljajo kot javna infrastruktura, morajo ostati javno dobro,
ne glede na lastništvo, dokler se za posamezno cesto oziro-
ma pot ne zagotovi drugačna rešitev.

15.5. Dovozi in priključki
Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni

tako, da je zagotovljena potrebna varnost v prometu. Uredijo
se v soglasju s pristojnim upravnim organom in upravljalcem
ceste. Slepo zaključene ceste morajo imeti obračališče.

Vsaka gradbena parcela mora imeti zagotovljen dovoz
za motorna vozila. V lokacijski dokumentaciji se določi teh-
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nična rešitev dostopa od objekta do javne ceste. V primeru,
če dovoza na parcelo ni možno zagotoviti neposredno z
javne ceste, je treba v lokacijski dokumentaciji opredeliti
najprimernejši dostop preko sosednjih zemljišč. Možnost
uporabe dostopa preko sosednjih zemljišč investitor dokaže
z vpisom služnostne pravice oziroma s pogodbo. Dvorišča
morajo biti za urgentni dovoz dostopna neposredno z javne
ceste ali posredno preko sosednjih zemljišč.

15.6. Parkirne površine
Pri javnih in zasebnih objektih morajo biti zagotovljene

zadostne parkirne površine na funkcionalnem zemljišču upo-
rabnika.

Pri novogradnjah in pri spremembi namembnosti ob-
jektov je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest
v skladu z veljavnimi normativi in pridobiti soglasje pristojne-
ga upravnega organa.

Potrebno število garažnih oziroma parkirnih mest (PM):
– stanovanjska hiša 2 PM na stanovanje,
– stanovanje v večdružinski hiši 1,5 – 2 PM na stano-

vanje,
– poslovni prostori (pisarne) 1 PM na 30 m2 neto povr-

šine,
– poslovni prostori z obiskom strank 1 PM na 20 m2

neto površine,
– gostilna 1 PM na 4 sedeže in 1 PM na 1 tekoči meter

točilnega pulta,
– za ostale dejavnosti se določi potrebno število parkir-

nih mest v lokacijski dokumentaciji skladno s predpisi.
15.7. Vodne površine
Vsi vodotoki, hudourniki, melioracijski jarki in njihova

poplavna območja (inundacijska območja poplavne vode
100 l. pogostnosti) predstavljajo območja varovalnega reži-
ma. Za poseg v ta prostor je potrebno pridobiti posebne
pogoje in soglasje službe, pristojne za vodno gospodarstvo.

Vse površinske vode, ki pritekajo na območje urejanja
ali ga prečkajo, je treba urediti tako, da se zagotovi varnost
stanovanjskih in drugih objektov pred 100 letnimi poplavni-
mi vodami. Zbrane vode je treba speljati vse do naravnega
recipienta, ki jih je sposoben sprejeti brez škode za dolvod-
na območja.

15.8. Varovalni pas vodotoka
Novozgrajeni objekt mora biti odmaknjen od zgornjega

roba vodotoka vsaj 10 m. Če je ta odmik manjši od 10
metrov, je treba pridobiti predhodne pogoje pristojne službe
za vodno gospodarstvo in za varstvo naravne in kulturne
dediščine.

15.9. Gradnja objektov na vodotokih
Na vodotokih je dovoljeno graditi objekte, vezane na

vodotok (ribogojnica, mlin, žaga, mala hidrocentrala ipd.) le
na podlagi predhodne pozitivne presoje vplivov na okolje in
soglasja pristojnih služb.

15.10. Regulacije vodotokov
Regulacije vodotokov z izključno gradbenimi posegi

niso dopustne. Tak poseg ne sme prizadeti ekološke vred-
nosti ter krajinske tipike vodotokov. Oblikovanje brežin in
struge mora izhajati iz podobnosti glede na prvotno stanje.

Regulacije vodotokov, izsuševanje močvirij, gradnja rib-
nikov in spreminjanje rastiščnih pogojev so dopustne le ob
soglasju pristojne službe za varstvo naravne in kulturne de-
diščine oziroma na podlagi predhodne pozitivne presoje
vplivov na okolje.

15.11. Varovalni pas železnice
Širina varovalnega pasu železniške proge je 200 m od

skrajnega tira. V območjih postaj se varovalni pas ustrezno
razširi, glede na število tirov in območje ostalih železniških
naprav in objektov. Prav tako se varovalni pas ustrezno raz-
širi, če v skupnem varovalnem pasu potekata cesta in že-

leznica. Posege v varovalnem pasu železniške proge je do-
voljeno izvajati le v soglasju z upravljalcem železniške proge.

16. Merila in pogoji glede komunalnega in energetske-
ga urejanja ter telekomunikacij

16.1. Splošna določila
Komunalne, energetske in prometne objekte in napra-

ve je dovoljeno obnavljati in graditi na celotnem območju
planske celote. To določilo velja tudi za urejanje in ev. širitev
obstoječih pokopališč.

Gradnja objektov je dopustna le na komunalno oprem-
ljenih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno dovozno pot na javno
cesto, priključek na elektriko, rešeno oskrbo z vodo in odva-
janje odpadnih vod.

Obstoječe in predvidene objekte je treba obvezno pri-
ključiti na zgrajeno komunalno in energetsko infrastrukturo
(kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje, električno
omrežje, plinsko omrežje). Poteki komunalnih in energet-
skih vodov morajo biti medsebojno usklajeni.

V rezervatih in varovalnih pasovih obstoječih in predvi-
denih energetskih ter komunalnih vodov ni dovoljena grad-
nja novih objektov in naprav, prizidav in nadzidav razen
izjemoma ob soglasju upravljalca oziroma predlagatelja po-
sameznega voda.

Na obstoječih objektih so dovoljena le tekoča vzdrže-
valna dela.

Posamezni komunalni objekti in naprave, kot so trans-
formatorske postaje, črpalne postaje, sanitarni kioski, vodni
zbiralniki ipd., morajo biti postavljeni tako, da niso vidno
izpostavljeni, praviloma v sklopu kakega drugega objekta,
neposredno poleg njega ali pod nivojem javne površine.

16.2. Kanalizacijsko omrežje
Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijo.

Na območjih varstvenih pasov vodnih virov mora biti grajena
vodotesna kanalizacija.

Načeloma je treba izvajati sistem ločene kanalizacije.
Sanitarne odplake je treba speljati do čistilne naprave,

tehnološko onesnažene vode pa je možno priključiti le, če
so predhodno očiščene do mere, kot to določa sanitarno
soglasje.

Do izgradnje kanalizacije je možno sanitarne in tehno-
loške vode začasno zadržati v vodotesnih nepretočnih, tri-
prekatnih greznicah, ki jih je treba redno čistiti. Vsebino
greznic je treba odvažati na ustrezno opremljeno čistilno
napravo.

Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija
motorni promet, je treba speljati preko maščobnikov v kana-
lizacijsko omrežje ali v ponikovalnico.

Meteorne vode z drugih utrjenih površin, zelenih povr-
šin in streh je treba speljati v ponikovalnico oziroma v odprte
jarke.

16.3. Vodovodno omrežje
Hidrantno omrežje ne sme biti manjše od profilov ∅ 80,

graditi ga je treba skladno s pravilnikom o požarni zaščiti
naselij.

Predvidene vodovode je treba načeloma graditi ob ob-
stoječih in predvidenih cestah.

Uporabniki tehnološke vode morajo uporabiti zaprte
sisteme.

16.4. Električno omrežje
Treba je ščititi rezervate daljnovodov. Posege v varoval-

nih pasovih daljnovodov je možno izvajati le v soglasju z
upravljalcem električnega omrežja.

16.5. Javna razsvetljava
Ob glavnih cestah je treba zgraditi javno razsvetljavo, ki

bo zagotovila minimalne vrednosti srednje osvetljenosti v
skladu s tehničnimi predpisi z ozirom na gostoto prometa.
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16.6. Kabelsko razdelilni sistem
Za sprejem televizijskih programov prek satelita in di-

stribucijo signala se dopušča zgraditi razdelilno kabelsko
omrežje in ga povezati na glavno antensko postajo s spre-
jemnim sistemom.

17. Merila in pogoji za varovanje okolja
17.1. Splošna določila
Gradnja novih objektov, prizidave, nadzidave in spre-

membe namembnosti oziroma dejavnosti v obstoječih ob-
jektih in vsi ostali posegi v prostoru so dovoljeni, če ne
povzročajo v okolju večjih motenj, kot so s predpisi dovolje-
ne. Pri vseh posegih je treba upoštevati normativne določbe
glede zaščite okolja.

17.2. Varstvo zraka
Treba je:
– ustrezno locirati nove programe oziroma dejavnosti

in sanirati onesnaževalce zraka.
17.3. Varstvo pred hrupom
Treba je:
– zmanjšati prekomerni hrup pri izvoru,
– ustrezno locirati nove proizvodne programe oziroma

dejavnosti,
– izvesti aktivno ali pasivno zaščito s protihrupnimi na-

sipi, s postavitvijo protihrupnih ograj ali izboljšanjem izolacij-
ske sposobnosti objektov povsod, kjer hrup presega dovo-
ljene ravni, predvsem pa ob cestah in železniški progi,

– spremeniti namembnosti ali dejavnosti tako, da se v
posameznih območjih ne presežejo ravni hrupa, ki ustrezajo
stopnji hrupne obremenjenosti po veljavnih predpisih, kadar
le-ti motijo okolje.

17.4. Varstvo voda in vodnih virov
Uporabniki prostora, ki na svojem zemljišču vršijo ma-

nipulacijo oziroma skladiščijo nevarne snovi (goriva, olja,
kemikalije), lahko to opravljajo le v pokritih prostorih. Mani-
pulacijske površine morajo biti urejene tako, da se ob even-
tuelnem razlitju snovi lahko ta v celoti prestreže.

Uporabniki prostora, ki v tehnološkem procesu upo-
rabljajo strupene snovi, odnosno imajo lastne čistilne napra-
ve, morajo voditi dnevnik in redno vršiti analizo odpadnih
voda, ki jih spuščajo v javno kanalizacijo ali v naravni reci-
pient. Prepovedano je odlaganje odpadkov v opuščene stru-
ge – rokave potokov ali na zamočvirjena kmetijsko manj
vredna zemljišča.

Varstvena območja vodnih virov z določitvijo varstvenih
pasov so prikazana v grafičnem delu prostorskih ureditvenih
pogojev.

Meje varstvenih pasov vodnih virov so določene v pro-
storsko-katastrskem načrtu M 1:5000, ki je sestavni del
tega odloka.

Dokler za območje vodnega vira ni sprejet samostojni
odlok o varovanju virov pitne vode, se upoštevajo določila
tega odloka.

17.5. Ukrepi za varovanje podtalnice
1. Najožji (1.) varstveni pas
V najožjem varstvenem pasu vodnega vira so dovoljene

le dejavnosti, ki služijo oskrbi s pitno vodo.
2. Ožji (2.) varstveni pas
V ožjem varstvenem pasu je prepovedano izvajati pose-

ge v prostor in graditi objekte za dejavnosti, ki imajo lahko
negativne vplive na vodni vir. To velja tudi za gradnje novih
kmetij in cest. Dovoljene so le prizidave in nadzidave obsto-
ječih stanovanjskih hiš in njihove funkcionalne dopolnitve.

3. Širši (3.) varstveni pas
V širšem varstvenem pasu vodnega vira je prepoveda-

no graditi:
– proizvodne, obrtne in servisne dejavnosti, ki lahko

predstavljajo nevarnost za vodni vir;
– skladišča nafte in derivatov;

– nove komunalne in čistilne naprave;
– izkop gramoza.
V ožjem in širšem varstvenem pasu vodnega vira je

treba graditi:
– vodotesno kanalizacijo in nanjo priključiti vse (obsto-

ječe in nove) objekte;
– utrjene prometne in manipulacijske površine s kon-

troliranim odvodom meteorne vode;
– greznice za individualne stanovanjske hiše (dokler

javna kanalizacija ni zgrajena) v skladu z veljavnimi predpisi.
Za vse dopustne posege v ožji in širši varstveni pas

vodnih virov, razen za gradnjo individualnih stanovanjskih
hiš, mora investitor pridobiti oceno vpliva posega na vodni
vir, ki jo izdela Inštitut za varovanje zdravja RS.

17.6. Odstranjevanje odpadkov
Komunalne odpadke je treba zbirati v smetnjakih.
Pri odstranjevanju komunalnih odpadkov je treba upo-

števati:
– da so odjemna in zbirna mesta, ki se določijo na

osnovi veljavnih predpisov, dobro prometno dostopna in ni-
so na prometni površini,

– odjemno oziroma zbirno mesto mora biti praviloma
na funkcionalnem zemljišču povzročitelja komunalnih od-
padkov. V naseljih s pretežno individualno zazidavo je lahko
odjemno mesto na javni površini,

– da mora biti odjemno oziroma zbirno mesto na utrjeni
površini, zaščiteno z nadstrešnico, opremljeno z vodo
za občasno čiščenje in odtokom z lovilcem olj.

Posebne odpadke je dovoljeno skladiščiti v območju
proizvodnih obratov le v posebnih namensko zgrajenih
skladiščih do končne dispozicije na deponijo posebnih
odpadkov.”

6. člen
Doda se novi 5. člen, ki se glasi:
“POSEBNA MERILA IN POGOJI
1. Obstoječi daljnovod Grosuplje – Kočevje: upošteva-

ti je treba širino varovalnega pasu 2 x 15 m.

2. Ureditveno območje VS 25/1 Turjak
2.1. Morfološka enota 2A
– spremembe namembnosti so dovoljene za turistične

in gostinske dejavnosti,
– etažnost objektov je največ P+1,
– kritina je bobrovec.
2.2. Morfološka enota 3A
– območje je namenjeno osrednjim dejavnostim lokal-

nega središča,
– stanovanjska gradnja in servisne dejavnosti,
– dopustna je preureditev in dozidava obstoječih ob-

jektov za potrebe družbenega in turističnega centra,
– etažnost objektov je največ P+1,
– kritina strešin je temna oziroma bobrovec,
– jugozahodni del območja je namenjen ureditvi avto-

busnega postajališča in parkirišča za obiskovalce,
– rekonstruirati je treba priključno križišče na magi-

stralni cesti,
– zagotoviti je treba lokacijo transformatorske postaje

in varovati koridor priključnega 20 kV daljnovoda.
2.3. Morfološka enota 3C
Območje se ureja na podlagi določil odloka o razglasi-

tvi Turjaškega grajskega kompleksa za kulturni in zgodovin-
ski spomenik ter naravno znamenitost.

2.4. Morfološka enota 5C
– etažnost stanovanjskih objektov je največ P+M,
– območje leži v 2. varstvenem pasu lokalnega vodne-

ga vira – obstoječe greznice je treba sanirati tako, da bodo
vodotesne in nepretočne,

– skladiščenje naftnih derivatov ni dovoljeno.
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3. Ureditveno območje VS 25/2 Turjak – Novi
3.1. Morfološka enota 2A
Etažnost objektov največ P+1.
3.2. Morfološka enota 9/1
Treba je sanirati opuščeni peskokop.

4. Ureditveno območje VS 25/3 Turjak
4.1. Morfološka enota 5C in 2A
– etažnost stanovanjskih objektov je največ P+M,
– območje leži v 2. varstvenem pasu lokalnega vodne-

ga vira – obstoječe greznice je treba sanirati tako da bodo
vodotesne in nepretočne,

– skladiščenje naftnih derivatov ni dovoljeno.
4.2. Morfološka enota 9
Območje je namenjeno zelenim površinam, kjer je do-

voljena le gradnja objektov in naprav za potrebe komunalne,
prometa in zvez ter postavitev turističnih oznak.

5. Ureditveno območje VS 25/5 Gradež
– zgraditi je treba vodotesno kanalizacijo s čistilno na-

pravo in obstoječe objekte priključiti nanjo,
– skladiščenje naftnih derivatov ni dovoljeno,
– v morfološki enoti 2A je etažnost objektov največ

P+1,
– zagotoviti je treba lokacijo transformatorske postaje

in varovati koridor priključnega 20 kV daljnovoda.

6. Ureditveno območje VS 25/7 Sloka gora
Zagotoviti je treba lokacijo transformatorske postaje in

varovati koridor priključnega 20 kV daljnovoda.

7. Ureditveno območje VS 25/9 Gradež
Maksimalni gabarit objektov je P+M.

8. Ureditveni območji VS 26/5-1 in VS 26/5-2 Veliki
Ločnik – Dobrava

Etažnost stanovanjskih objektov je največ P (pritličje)
+ M (mansarda – izkoriščeno podstrešje).

9. Ureditvena območja:
VS 28/1 Rob
VS 28/2 Rob
VS 29/12 Kukmaka
VS 29/4-2 Velike Lašče – Kijane
VS 29/2 Velike Lašče – Zobanje njive
VS 33/1 Karlovica
Morfološka enota 2A/1
Pred posegom v prostor je treba izdelati urbanistično

rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel
in dostopnih cest. Občinska služba za urbanizem lahko zah-
teva tudi druge elemente urbanistične rešitve.

10. Ureditveno območje VP 28/1 Rob
Morfološka enota 6E
Veljajo splošna določila odloka. Na obstoječih stano-

vanjskih objektih so dovoljene prizidave in nadzidave ter
spremembe namembnosti.

11. Ureditveno območje VS 29/3-2 Male Lašče
Morfološka enota 2A/1
Pred posegom v prostor je treba izdelati urbanistično

rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel
in dostopnih cest. Občinska služba za urbanizem lahko zah-
teva tudi druge elemente urbanistične rešitve.

Morfološka enota 4A
Dovoljene so dejavnosti v skladu s splošnimi določili

odloka brez škodljivih vplivov na okolje.

12. Ureditveno območje VP 29/1 Velike Lašče pod
kolodvorom

Morfološka enota 7F
Dovoljeni so posegi v prostor v zvezi z razvojem sloven-

skih železnic.
Morfološka enota 4A
Pred posegom v prostor je treba izdelati urbanistično

rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel
in dostopnih cest. Občinska služba za urbanizem lahko zah-
teva tudi druge elemente urbanistične rešitve.

Morfološka enota 6E
Pred posegom v prostor je treba izdelati urbanistično

rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel
in dostopnih cest. Občinska služba za urbanizem lahko zah-
teva tudi druge elemente urbanistične rešitve.”

IV. KONČNE DOLOČBE

7. člen
36. člen odloka postane novi 6. člen in se spremeni

tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled pri:
– Občini Velike Lašče,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Ljubljana Vič Rud-

nik,
– Mestni občini Ljubljana, Oddelku za urbanizem in

okolje”.

8. člen
37. člen odloka postane novi 7. člen in se spremeni

tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

urbanistična inšpekcija.”

9. člen
38. člen odloka postane novi 8. člen in se spremeni

tako, da se glasi:
“Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati:
– urbanistični red za naselja in območja Občine Ljub-

ljana Vič Rudnik (Uradni list SRS, št. 18/74) za območje
Krajevne skupnosti Velike Lašče;

– odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Krajevne skupnosti Rob in Golo-Zapotok (Uradni
list SRS, št. 4/85, in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93) za
območje Občine Velike Lašče. Grafični del odloka ostane v
veljavi v skladu z določilom 4. člena odloka;

– pravilnik prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Krajevne skupnosti Golo, Zapotok in Rob (Uradni list SRS,
št. 3/90 in 40/92, 5/93) za območje občine Velike Lašče;

– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
KS Turjak (Uradni list RS, št. 11/95). Grafični del odloka
ostane v veljavi v skladu z določilom 4. člena odloka;

– Zazidalni načrt za območje VS 29/4 Trojica (VS 260
Velike Lašče) (Uradni list SRS, št. 29/81).”

10. člen
39. člen odloka postane novi 9. člen in se spremeni

tako, da se glasi:
“Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.”

Št. 1646/98
Velike Lašče, dne 18. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.
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3485. Odlok o javnem redu in miru v Občini Velike
Lašče

Na podlagi 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni
list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93), 17. člena zakona o
ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78 in 29/86),
19. in 20. člena zakona o varstvu pred hrupom v naravnem
in bivalnem okolju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 29/86),
uredbe o hrupu v naravnem življenjskem okolju (Uradni list
RS, št. 45/95), ter 10. člena statuta Občine Velike Lašče
(Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Velike
Lašče na 38. redni seji dne 18. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Velike Lašče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje

javnega reda in miru, varovanje občanov in premoženja,
zdravja in čistoče, zunanjega videza naselij in zelenih povr-
šin, ter način plakatiranja v Občini Velike Lašče.

2. člen
Občani, ki stalno ali začasno prebivajo na območju

občine Velike Lašče, so dolžni uravnavati svoje življenje in
delo tako, da ne motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih pri
njihovem delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihove-
ga zdravja ali premoženja, da spoštujejo javno moralo in da
ne opuščajo ali opravljajo dejanj, ki so po tem odloku obvez-
na oziroma prepovedana.

3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno

odgovorne osebe, ki jih storijo.
Mladoletniki so za prekrške po tem odloku odgovorni v

skladu s splošnimi pravili o odgovornosti mladoletnikov za
prekrške.

II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

4. člen
Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi za-

kona o javnih shodih in javnih prireditvah.
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu

in javni prireditvi je odgovoren vodja shoda oziroma priredi-
tve, ki ga določi organizator, v gostinskem lokalu pa poslo-
vodja ali druga odgovorna oseba oziroma zasebni gostinec.

Odgovorna oseba je dolžna:
1. poskrbeti za red in disciplino ter za varnost na prire-

ditvenem prostoru oziroma javnem lokalu;
2. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni

red in mir, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane;
3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v posebni

odločbi ali potrdilu o priglasitvi prireditve oziroma zapreti
javni lokal po izteku obratovalnega časa;

4. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in jav-
nih prireditev ter javnih lokalov parkirajo svoja vozila tako, da
s tem ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev v cestnem
prometu;

5. takoj po končani prireditvi prostor očistiti in vzposta-
viti v prvotno stanje.

5. člen
Otroci do 15. leta starosti naj se brez spremstva odra-

sle osebe ne zadržujejo na javnih prireditvah, v gostinskih
lokalih ali na drugih javnih mestih po 22. uri.

6. člen
Javne prireditve z uporabo zvočnih naprav lahko izje-

moma trajajo tudi med 22. in 7. uro naslednjega dne na
podlagi dovoljenja za uporabo zvočnih naprav na javni prire-
ditvi, ki ga izda pristojni upravni organ, po predhodnem
soglasju pristojnega občinskega organa.

7. člen
Prepovedano je:
1. popivati v prodajalnah ali drugih javnih krajih, ki niso

določena za točenje alkoholnih pijač;
2. točiti alkoholne pijače mladoletnikom in osebam, ki

kažejo znake vinjenosti;
3. prenočevati v parkih, avtobusnih postajah in drugih

za to neprimernih prostorih;
4. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben

način trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času, ko je troše-
nje za ta namen omejeno;

5. puščati motorna vozila z delujočim motorjem ali ogre-
vati motorje v strnjenih stanovanjskih naseljih ali v bližini
stanovanjskih hiš, kjer bi to motilo stanovalce, dlje kot
5 minut;

6. v strnjenem naselju v času med 22. in 6. uro, ob
nedeljah in praznikih pa ves dan, opravljati dela in dejavno-
sti, ki povzročajo hrup, razen v primerih, ko je za to izdano
dovoljenje pristojnega organa. Izvzeta so kmetijska dela in
industrijski obrati;

7. parkirati ali postavljati motorna ali druga vozila na
hišnih in garažnih dovozih, na zelenicah in drugih površinah,
ki niso namenjene za parkiranje. Ali na prehodih, ki povezu-
jejo ulice, javne prostore in prometne površine, kjer bi to
lahko oviralo dostop intervencijskim in drugim vozilom;

8. ovirati promet na javnem prostoru z odlaganjem kuri-
va ali drugega materiala na zelenicah, pločnikih, kolesarskih
stezah, invalidskih dovozih in drugih javnih površinah;

9. motiti, ovirati ali ogrožati organizirane sprevode, jav-
ne shode, zborovanja ali druge javne prireditve;

10. ovirati pešce na pločnikih in drugih površinah, ki
so jim namenjene;

11. vznemirjati ljudi in ogrožati njihovo varnost z močni-
mi poki, z vpitjem, kričanjem ter drugimi hrupi motiti okolico,
zlasti še v času, ko se zagotavlja nočni mir občanom, to je
od 22. do 6. ure;

12. uporabljati zvočno signalizacijo intervencijskih in
drugih vozil v nočnem času v nasprotju z uredbo o hrupu;

13. povzročati hrup na prireditvenem prostoru po kon-
čani prireditvi;

14. s kakršnimkoli ravnanjem motiti TV in radijske pro-
grame;

15. izzivati pretepe, nerede in prepire;
16. kaditi v tistih javnih prostorih, kjer je kajenje prepo-

vedano in je ta prepoved vidno označena.

III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA

8. člen
Prepovedano je:
1. namerno odstraniti, poškodovati ali uničiti napisne

table, druge javne obvestilne in opozorilne stvari, objekte in
površine, ki so javnega značaja;
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2. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali
umazati ljudi in pročelja stavb ter prislanjati predmete ali
stvari na stene hiš, izložbena okna ali kamorkoli, kjer to
lahko povzroči škodo, ovira promet ali kvari videz;

3. sežigati odpadke ali kuriti v bližini stavb in drugih
objektov ter s tem motiti okolico s smradom ali dimom in s
tem povzročati nevarnost požarov. Kresove je dovoljeno
kuriti na določenih mestih tako, da ni ogrožena varnost ljudi
in premoženja;

4. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo,
jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost padca;

5. uporabljati javne prometne površine za namene, ki
ovirajo promet in ogrožajo varnost kot npr. sankanje, smu-
čanje, drsanje, kotalkanje, rolkanje in drugo;

6. opremljati ograje ob javnih cestah in poteh z bodečo
žico in drugimi nevarnimi predmeti;

7. imeti ob javnih cestah ograjo, živo mejo ali druge
rastline in predmete tako, da se ovira ali ogroža prometna
varnost občanov;

8. streljati z orožjem, lokom in drugimi nevarnimi pred-
meti izven za to določenih področij, kjer je lahko ogrožena
varnost ljudi in premoženja;

9. odmetavati cigarete in druge ogorke ter odlagati
pepel na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar;

10. puščati predšolske otroke brez nadzora na pro-
metnih površinah ali drugih nevarnih mestih;

11. brez dovoljenja lastnika oziroma upravljalca ali upo-
rabnika uničevati, trgati ali pobirati sadje, poljske in vrtne
pridelke, kopati zemljo, pesek ali kamenje, sekati in pobirati
les in ga odvažati ter odvajati vodo iz naravnih vodotokov;

12. krošnjariti, prodajati ali vsiljevati predmete ali stori-
tve brez dovoljenja po stanovanjih ali javnih krajih;

13. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih povr-
šinah brez nadzorstva ali puščati domače živali brez hrane,
vode in zaščite pred slabim vremenom;

14. opuščati opozorilo “HUD PES”, če je pri hiši popa-
dljiv pes in puščati pse brez nadzora;

15. namerno dražiti, plašiti in ščuvati živali;
16. vleči hlodovino po lokalnih, krajevnih, gozdnih in

drugih občinskih cestah ter kakorkoli poškodovati lokalne,
krajevne, gozdne in druge občinske ceste ter obcestni svet;

17. spodkopavati javne poti ali jih kakorkoli poškodo-
vati oziroma z zemeljskimi deli povzročati nevarnost plazov;

18. zapirati oziroma spreminjati obstoječe poti meteor-
nih voda v obcestnem svetu;

19. odlagati hlodovino in druge predmete v jarke, ozi-
roma če se začasno odloži, je potrebno omogočiti pretok
meteorne vode po jarkih;

20. imeti in rediti divjad v ograjenem prostoru brez
soglasja pristojne lovske družine;

21. spreminjati prometni režim brez pridobitve ustrez-
nih soglasij upravljalca cest in drugih pristojnih organov.

9. člen
Lastnik ali upravljalec je dolžan:
1. odstraniti zgradbe, ograje in druge objekte, ki niso

sposobni za obnovo oziroma jih lastniki ali uporabniki ne
nameravajo obnoviti, ogrožajo pa varnost mimoidočih;

2. odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki
zmanjšujejo preglednost;

3. odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, pri ka-
terih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost
mimoidočih ali njihovo premoženje.

IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE

10. člen
Prepovedano je:
1. metati in odlagati predmete, snovi in odpadke na zele-

nice, parke, pločnike, ceste, ulice in druge javne površine;
2. metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi in od-

padke v naravno okolje, to je v potoke, na travnike, gozdove
ali na druge prostore, ki niso za to določeni. Za to je odgo-
voren tudi lastnik zemljišča;

3. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem ter spuščati gnoj-
nico oziroma odplake iz greznice na javne ceste, v bližino
vodovodnih črpališč in na druga neprimerna mesta;

4. polivati makadamsko cestišče z odpadnim oljem ali
drugimi okolji in zdravju škodljivimi snovmi;

5. na avtobusnih postajah in drugih javnih prostorih
zanemarjati red in čistočo;

6. prevažati odpadke z neustreznimi prevoznimi sred-
stvi tako, da odpadki onesnažujejo okolico;

7. prati motorna vozila, delovne stroje s priključki in
druge predmete na bregovih in strugah vodotokov in na
zbirnih in zaščitenih območjih vodnih virov;

8. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko
povzročijo zamašitev le-teh;

9. puščati iztrebke domačih živali, katere je lastnik ta-
koj dolžan odstraniti z javnih površin;

10. poškodovati, prevračati in odstraniti na javnih me-
stih nameščene smetnjake in klopi;

11. stepati, izlivati ali metati iz balkonov in oken karkoli,
kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje in varnost ljudi;

12. povzročati in razširjati smrad, plin ali prah, ki moti
ljudi v urbanih naseljih;

13. zanemarjati osebno čistočo in snago v stanovanju
ali v delavnici, da to moti okolico in utegne škodovati zdravju
ljudi;

14. škropiti sadno drevje, trto in druge poljščine tako,
da je ogroženo zdravje ljudi;

15. polivati gnojnico v neprimernem vremenu;
16. puščati neočiščeno cestišče pri delu, ki posega na

javno cesto.

V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH
POVRŠIN

11. člen
Prepovedano je:
1. postavljati šotore, bivalne avtobuse ali avtomobilske

prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti na zemljiščih, ki
niso za to določena;

2. pisati, risati ali na kakršenkoli drug način zamazati
zidove hiš in drugih stavb, ograj in podobno;

3. parkirati vozila na zelenici, travniku in drugih kmetij-
skih zemljiščih;

4. lomiti drevje, grmičevje in trgati cvetje ter hoditi ali
voziti v naseljenih krajih izven poti;

5. puščati neregistrirana vozila ali poškodovana vozila
ter druge neuporabne predmete na parkirnih, javnih in za-
sebnih površinah.

Če predmetov iz prejšnjega odstavka lastnik na poziv
upravnega organa ne odstrani, pristojni upravni organ odre-
di, da se predmet odstrani na stroške lastnika; če lastnika ni
mogoče ugotoviti, pristojni organ odredi, da se predmet
odstrani na stroške občinskega proračuna; v primeru, da se
lastnik ugotovi kasneje, se stroške izterja naknadno.
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12. člen
Lastniki, uporabniki stanovanjskih hiš ali poslovnih lo-

kalov ter najemniki stanovanj in upravniki so dolžni:
1. skrbeti, da so na objektih nameščeni in vzdrževani

žlebovi in odtoki meteornih voda, snegobrani in podobne
naprave na pročeljih hiš, ki so obrnjene na cesto;

2. odstraniti novozapadli sneg s pločnikov in drugih
dohodov k objektom najkasneje do 7. ure zjutraj, podnevi
pa so ga dolžni odstranjevati sproti;

3. sproti odstranjevati s streh oziroma žlebov ledene
sveče;

4. ob poledici posipati pločnike ob hišah oziroma dru-
gih zgradbah s soljo, peskom ali drugim posipnim materia-
lom;

5. posekati drevje, veje, grmovje in živo mejo, ki ovira
promet vozil in pešce na javnih krajih;

6. redno vzdrževati travnate in druge površine pred-
vsem v urbanih naseljih.

13. člen
Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil,

kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo takoj očistiti
javno cesto, ki so jo onesnažili s hlevskim gnojem, prstjo ali
blatom. Obračanje na njivah in drugih površinah mora biti
urejeno tako, da s tem ni ovirana javna površina.

Vzdrževalci oziroma upravljalci cest so dolžni zaradi
varnosti prometa in čistoče pravočasno odstraniti z asfaltnih
ulic, trgov in pločnikov pesek, ki so ga posipali zaradi pole-
dice. Enako velja tudi za druge snovi, ki bi lahko vplivale na
varnost prometa in čistočo površin.

14. člen
Izložbena okna morajo biti čista in urejena v skladu s

spomeniškovarstvenimi zahtevami, kjer je to s predpisi dolo-
čeno. Reklamni in javni napisi morajo biti estetsko oblikova-
ni in vzdrževani ter ne smejo ovirati dostopa.

Podjetja in obrtniki so dolžni označiti svojo firmo z
napisno tablo, ki mora biti estetskega videza ter okolju pri-
merno urejena.

Vsak stanovanjski in poslovni objekt mora biti oprem-
ljen s hišno številko na vidnem mestu.

VI. PLAKATIRANJE IN POSTAVLJANJE TRANSPARENTOV

15. člen
Nameščanje plakatov, oglasov in podobnih objav je

dovoljeno na mestih in objektih, ki so za to posebej določe-
na (v nadaljevanju: plakatna mesta).

Organizacije, društva, fizične ali pravne osebe imajo
lahko svoja plakatna mesta na javnih mestih, ki morajo biti
urejena in postavljena s soglasjem pristojnega upravnega
organa Občine Velike Lašče. Plakatna mesta določi občin-
ska uprava s sklepom.

Zahtevi za izdajo dovoljenja je potrebno priložiti:
– idejno rešitev plakatnega mesta in
– dokazilo o pravici razpolaganja z zemljiščem oziroma

stavbo.
Lastniki plakatnih mest so odgovorni za njihovo redno

vzdrževanje.
V času pred volitvami se za plakatiranje in postavljanje

transparentov lahko določijo dodatna mesta. Za urejenost
teh mest so odgovorne politične stranke, ki nameščajo pla-
kate. Politične stranke so dolžne plakate in panoje, postav-
ljene posebej za namen volitev, odstraniti v 15 dneh po
končanih volitvah.

Lastniki plakatnih mest so dolžni vse raztrgane in uni-
čene plakate takoj odstraniti.

Lastniki oziroma najemniki lokalov lahko nameščajo
plakate, ki se nanašajo na njihovo dejavnost.

Plakate, ki oglašajo prireditev, je treba odstraniti najka-
sneje v 15 dneh po končani prireditvi.

Plakate je prepovedano prelepiti, odstraniti ali trgati
pred potekom njihove aktualnosti.

Plakate, ki so nameščeni na mestih, ki za to niso pred-
videna, se odstrani na stroške prireditelja.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

16. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 SIT se kaznuje

posameznik, ki krši določbe iz 4. do 15. člena tega odloka.

17. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 SIT se

kaznuje pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem svoje dejav-
nosti krši v 16. členu naštete določbe tega odloka.

Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 SIT se kaznuje
za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna
oseba pravne osebe.

18. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 se za prekr-

šek kaznuje tudi politična stranka, ki v času pred volitvami
namešča plakate v nasprotju s petim odstavkom 15. člena,
odgovorna oseba politične stranke pa z denarno kaznijo od
5.000 do 50.000 SIT.

19. člen
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se lahko na kraju sa-

mem kaznuje posameznik, ki krši člene, ki so navedeni v
16. členu tega odloka.

VIII. KONČNE DOLOČBE

20. člen
Zoper kršitelje določil iz 4. do 15. člena tega odloka se

uvede postopek o prekršku.

21. člen
Uvedbo postopka o prekršku po tem odloku lahko

predlagajo: policijska postaja, pristojne inšpekcijske službe,
komunalni nadzornik ter oškodovanec.

22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu.

Št. 1635
Velike Lašče, dne 18. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.
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3486. Odlok o občinskih cestah

Na podlagi 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni
list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine Velike Lašče
(Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Velike
Lašče na 38. seji dne 18. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod

pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, pred-
pisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in
ta odlok.

2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Velike Lašče in

postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občin-

skih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvez-

ne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in

sankcioniranje kršitev tega odloka.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)

Občinske ceste na območju Občine Velike Lašče so
vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

4. člen
(kategorije občinskih cest)

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, jav-
ne poti in javne poti za kolesarje.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

1. Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Velike Lašče na predlog župana.

2. Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-
hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

1. Spremembe kategorizacije občinskih cest in nado-
meščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot promet-
ne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena
tega odloka.

2. Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko
predlaga odbor za komunalo na predlog krajanov, zaintere-
sirane pravne osebe (podjetja in druge organizacije). Pred-
logi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo
javnih cest.

3. O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Velike Lašče na predlog
župana.

4. Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Repub-
like Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste,
ima kategorijo, določeno v tem sklepu.

5. Spremembe kategorizacije občinskih cest se opra-
vijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževa-
nja občinskih cest za naslednje leto.

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.

8. člen
(opustitev občinske ceste)

1. Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

2. Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v pro-
metu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim oko-
ljem.

3. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane
ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljalcem te
ceste.

4. Opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategoriziorane
ceste odloči Občinski svet občine Velike Lašče na predlog
župana.

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

1. Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravlja-
lec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske
ceste.

2. Nekategorizirana cesta se lahko prenese med ob-
činske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih pet let, če se njen prenos opravi brezplačno (če se
za njen prenos dogovori primerna odškodnina) in če je
vpisana v zemljiško knjigo.

3. Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos
gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.

4. O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
ceste odloči Občinski svet občine Velike Lašče na predlog
župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz
5. člena tega odloka.

10. člen
(planinske, turistične in druge poti)

1. Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih goz-
dovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o
javnih cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč
in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

2. Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenito-
sti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov uprav-
ljalec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.

3. Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega
odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled narav-
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nih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenistosti in iz
dotacij občine njihovim upravljalcem.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Velike Lašče.

12. člen
(plani (letni plan) razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

1. Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim
se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge
razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njiho-
vo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničeva-
nja, sprejme Občinski svet občine Velike Lašče na predlog
župana.

2. Letni plan razvoja in vzdrrževanja občinskih cest, s
katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstav-
ka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in spreje-
ma po postopku, določenim za občinski proračun, in je
njegov sestavni del.

3. V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest
se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih
in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah
(odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmr-
zlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvi-
denih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukre-
pov, ki jih je odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa
sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih
cest po tem planu.

13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih
cest opravlja pristojen občinski upravni organ. Te obsega-
jo zlasti:

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na

občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;

– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdr-
ževanja občinskih cest (če je tak postopek potreben glede
na rešitev iz 27. člena tega odloka);

– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in

zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene po-
rabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov;

– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve (ali
prometne ureditve na državnih cestah), ki potekajo skozi
Občino Velike Lašče;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;

– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vode-
nje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v
zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika (če je taka rešitev
določena s 25. členom tega odloka);

– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;

– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.

14. člen
(financiranje občinskih cest)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se
zagotavljajo v (občinskem) proračunu Občine Velike Lašče.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

1. Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.

2. Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni
zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču
ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega
med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi
stvarna služnost za takšno izvedbo.

16. člen
(projektiranje občinskih cest)

1. Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo
v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in eko-
nomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

2. V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstruk-
cijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev ob-
činske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter
pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo
površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna posta-
jališča in druge prometne površine, površine za opravljanje
spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje
cest in za nadzor cestnega prometa.

17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali re-
konstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom in
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.

18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)

1. Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz
prejšnjega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za na-
mene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaš-
čenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z
zakonom.

2. Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča
ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razla-
stitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.
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19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

1. Avtobusna postajališča na glavni cesti morajo biti
zunaj vozišča.

2. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko
pristojen občinski upravni organ za ceste na predlog javne-
ga prevoznika v soglasju z občinskim inšpektorjem za ceste
ter policijo po presoji okoliščin, pomembnih za varnost pro-
meta, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega
postajališča na vozišču glavne ceste. Če ugotovi, da za tako
postajališče ni več potrebe ali da je postalo prometno nevar-
no, prekliče dovoljenje.

3. Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ce-
ste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojen
občinski upravni organ za ceste ob upoštevanju predlogov
javnih prevoznikov.

4. Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča glav-
ne ceste, ki niso v občinskem prostorskem planu razvoja in
vzdrževanja občinskih cest, mora predlagatelj pridobiti so-
glasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
Stroške gradnje avtobusnega postajališča krije njen predla-
gatelj. Tako zgrajeno avtobusno postajališče postane del
občinske ceste.

20. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)

1. Križanja občinskih cest in železniških prog morajo
biti omejena na najugodnejši obseg, in sicer tako da se
dvoje ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z
železniško progo.

2. Način križanja občinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bre-
menijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s
predpisi o varnosti v železniškem prometu.

21. člen
(razmejitev obveznosti med upravljalcem občinskih cest in

upravljalci vodotokov)
1. Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in na-

prav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi iz-
gradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob
njem, krije investitor ceste.

2. Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podporne-
ga zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in
pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni
del vzdrževanja občinske ceste.

3. Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku,
ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so
sestavni del vzdrževanja vodotoka.

22. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

1. Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti za-
radi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestav-
ljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste
in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve
občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

2. Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrni-
tev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so nastali
zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega organa za
ceste za boljše elemente nadomeščenega dela občinske
ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.

23. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

1. Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objek-

tov, naprav in napeljav, ki služijo cesti ali njeni uporabi, mora
tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba
opraviti na območju ceste.

2. Za usklajevanje projektiranja, gradnje in rekonstruk-
cije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovoren pristojen občinski upravni organ za ceste.

3. Stroške projektiranja, gradnja ali rekonstrukcije ob-
jektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.

24. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

1. Pristojen občinski upravni organ za ceste mora o
gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje
oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cest-
nem telesu najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko
svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

2. Pristojen občinski upravni organ za ceste mora dati
investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejš-
njega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za
uskladitev del.

3. Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investi-
torje oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje ob-
jekte in naprave v občinski cesti.

25. člen
(koncesija za graditev občinske ceste)

1. Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko pridobi
koncesijo za graditev občinske ceste in objektov na njej.

2. Pogodbo o koncesiji za graditev občinske ceste in
objektov na njej sklene župan v skladu s pogoji, ki jih za
podelitev koncesije predpiše Občinski svet občine Velike
Lašče.

3. Če je s pogodbo o koncesiji za graditev javne ceste
in objektov na njej določeno, da jo domača in tuja pravna ali
fizična oseba za določen čas po njeni zgraditvi vodi in izko-
rišča, se v tej pogodbi uredita tudi vzdrževanje te ceste in
izvajanj ukrepov za varstvo ceste in prometa na njej.

4. Pravice in obveznosti, ki jih določajo predpisi o
javnih cestah in ta odlok glede vzdrževanja občinskih cest in
izvajanja ukrepov za varstvo občinskih cest in prometa na
njih, veljajo tudi za osebo iz prejšnjega odstavka pri vodenju
in izkoriščanju občinske ceste in objektov ob njej, če to ni s
predpisi o javnih cestah, s tem odlokom ali s pogodbo iz
prejšnjega odstavka drugače določeno.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

26. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

1. Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in ob-
navljati, tako da ob upoštevanju njihovega pomena za pove-
zovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja,
predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 32. člena tega
odloka, omogočajo varno odvijanje prometa.

2. Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka
32. člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

3. Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvaja-
nje ukrepov iz prvega odstavka 32. člena tega odloka je
odgovoren pristojni občinski upravni organ za ceste.



Stran 5400 / Št. 70 / 16. 10. 1998 Uradni list Republike Slovenije

27. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

1. Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska
javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in orga-
niziranje njihovega obnavljanja.

2. Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z
oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki
urejajo gospodarske javne službe.

3. Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega
razpisa, če tako na predlog župana odloči Občinski svet
občine Velike Lašče.

4. Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotovi vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji,
določenimi s predpisi o javnih cestah.

5. Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka
tega člena lahko Občinski svet občine Velike Lašče na pred-
log župana odloči, da redno vzdrževanje občinskih cest ali
dela teh cest (npr. javnih poti) zagotavljajo na svojem ob-
močju vaške skupnosti, lahko Občinski svet občine Velike
Lašče hkrati določi tudi program rednega vzdrževanja teh
cest, potrebna sredstva, ki se zagotovijo iz proračuna obči-
ne, in določi odgovorno osebo za izvedbo programa. Za
stanje občinskih cest je Občina Velike Lašče subsidiarno
odgovorna.

6. Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela odda-
ja pristojen občinski upravni organ za ceste, po postopku in
pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih
naročil.

28. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

1. Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategorizi-
ranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v ob-
močju cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojen občin-
ski upravni organ za ceste.

2. Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško pro-
go urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

29. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah

nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukci-

je nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi
cestami je pristojen občinski upravni organ za ceste.

30. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

1. Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko zara-
di zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na
državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovo-
ljen javni promet.

2. O preusmeritvi prometa z občinske na državno ce-
sto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste,
mora pristojni občinski upravni organ (pristojna služba ob-
činske uprave) za ceste predhodno uskladiti z Direkcijo
Republike Slovenije za ceste.

3. Za preusmeritev prometa z občinske ceste na ne-
kategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet,
mora pristojni občinski upravni organ za ceste predhodno
pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblašče-
nega upravljalca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa
z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je
dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te
ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem
dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj
preusmeritve prometa.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

31. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

1. Če je občinska cesta v takem stanju:
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo pro-

met posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej

cesti ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo

zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne
razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra,
poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podob-
no), lahko predstojnik pristojnega občinskega upravnega
organa za ceste s sklepom začasno, najdalj za čas enega
leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil
na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno
maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlo-
gi za takšen ukrep.

2. Predstojnik pristojnega občinskega upravnega orga-
na za ceste mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve
ali druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in
občinskega inšpektorja za najmanj petnajst dni ter javnost
po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo
označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.

3. Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec
rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah. O teh ukrepih se mora nemudoma ob-
vestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in javnost po
sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževa-
nja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesre-
čah morata o ukrepih obvestiti tudi pristojen občinski uprav-
ni organ za ceste.

4. Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta, se določi v skladu z določbo 53. člena tega
odloka.

5. Določbe tega člena se nanašajo na prometno ure-
ditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega
odloka.

32. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

1. Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob
občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

2. Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varo-
valnem pasu občinske ceste, so dovoljeni le s soglasjem
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

3. Pristojen občinski upravni organ za ceste izda so-
glasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v
varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske
ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega
razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

4. Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 15.
členom tega odloka.

5. Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok

– pri lokalni cesti 4 m
– pri javni poti 2 m
– pri javni poti za kolesarje 3 m.
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Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,
urejena s prostorskimi izvedbenimi akti v Občini Velike
Lašče.

33. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

1. Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizko-
napetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija,
vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih in-
vestitor je Občina Velike Lašče, se smejo napeljevati oziro-
ma postavljati v območju občinske ceste in njenega varoval-
nega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

2. Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko zah-
teva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali pre-
stavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstruk-
cije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te
ceste in prometa na njej.

3. Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko od-
kloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi
vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej,
bistveno oteževali njeno vzdržavanje ali onemogočili more-
bitno rekonstrukcijo te ceste.

34. člen
(dela na občinski cesti)

1. Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na ob-
činski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste.

2. V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega od-
stavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravlja-
njem teh del.

3. Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potreb-
no, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v
občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziro-
ma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja
gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora
čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v
prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca redne-
ga vzdrževanja ceste.

4. Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občin-
sko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec na-
prav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi pro-
meta in o njenem prenehanju, takoj obvestiti policijo.

35. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet,
poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževa-
nja, je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravne-
ga organa za ceste. V soglasju se določijo pogoji za oprav-
ljanje teh del.

36. člen
(izredni prevoz)

1. Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev gle-
de osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij. Prevoz z
vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s
predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino,
dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izredni prevoz se
šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj z
nedeljivim tovorom v mejah s predpisom dovoljenih mer,
mase ali obremenitev, vendar pa presega omejitev katerega

koli od teh elementov, ki je odrejena na občinski cesti ali
njenem delu s prometnimi znaki.

2. Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo
po občinskih cestah, izda pristojen občinski upravni organ
za ceste v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih
dovoljenjih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste
in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

3. Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi prevozno-
sti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah zaradi obramb-
nih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega
prevoza s pristojnim občinskim upravnim organom za ceste
uskladiti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.

37. člen
(nadzor izrednih prevozov)

1. Največje dovoljene osne obremenitve, skupno ma-
so in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorjujejo izva-
jalci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s
policisti.

2. Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prome-
ta. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz
in povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

38. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

1. Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti do-
ločene v skladu z odločbo drugega odstavka 16. člena tega
odloka in površine, ki jih za te namene pristojen občinski
upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste
določi ob obstoječih občinskih cestah, ta pravni organ (služ-
ba) odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh de-
javnosti.

2. Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.

3. Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo de-
javnosti je potrebno soglasje pristojnega občinskega organa
(pristojne službe občinske uprave) za ceste.

39. člen
(priključki na občinsko cesto)

1. Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se
lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega
občinskega upravnega organa (pristojne službe občinske
uprave) za ceste. S soglasjem se določijo tehnični in drugi
pogoji graditve in vzdrževanje priključka ter njegova oprem-
ljenost s prometno signalizacijo.

2. Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objek-
tov in naprav ob njih je treba ureditev predvideti že v lokacij-
ski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

3. Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na ob-
činsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne
signalizacije, krije njegov investitor.

4. Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovo-
ljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signali-
zacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni
del te ceste.

5. Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključ-
ka mora sodelovati pristojen občinski upravni organ (pristoj-
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na služba občinske uprave) za ceste zaradi ugotovitve nje-
gove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v
soglasju iz prvega odstavka tega člena.

40. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upošte-
van ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko pristojni občinski upravni organ (pristojna služba ob-
činske uprave) za ceste z upravno odločbo zahteva njego-
vo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preuredi-
tve priključka krije investitor priključka ali njegov pravni
naslednik.

41. člen
(ukinitev priključka)

1. Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved upo-
rabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v
skladu s pogoji iz soglasja iz 39. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 40. člena
tega odloka.

2. Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

42. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
1. Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba

občinske uprave) za ceste lahko pristojnemu upravnemu
organu za gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž občinske
ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega
varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežni-
mi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu
s predpisi o gozdovih.

2. Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogoz-
dujejo ali urejajo hudournike ter deroče vode morajo sodelo-
vati s pristojnim občinskim upravnim organom (pristojno služ-
bo občinske uprave) za ceste in prilagoditi vrsto in obseg
dela tako, da se zavaruje cesta.

3. Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba
občinske uprave) za ceste krije del stroškov za pogozditev
goljav ter za ureditev hudournikov in deročih rek glede na
pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo občinske ceste.

43. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

1. Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami
ali ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojnega občin-
skega upravnega organa (pristojne službe občinske uprave)
za ceste.

2. Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora
biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavi-
tve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljalec žičniške naprave.

44. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

1. Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo
le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na
stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na var-
nost prometa.

2. Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravne-
ga organa (pristojne službe občinske uprave) za ceste.

45. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste, ki bo lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cest-
nega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občin-
skega upravnega organa (pristojne službe občinske uprave)
za ceste. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih
določa soglasje.

46. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

1. Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del izvajati ali opustiti kakršnakoli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poško-
dovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.

2. Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge teko-

čine,
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne

nanjo,
3. ovirati odtekanje vode s ceste,
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto,
5. voziti ali parkirati na bankinah, površinah za kole-

sarje in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za
vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih
izrecno dovoljeni,

6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje ali trto
ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati
na ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali
predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost
ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta
ali poslabša njena urejenost,

7. nameščati ali uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet,

8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drugi
material ali predmete,

9. nameščati na cesto kakršne koli predmete z na-
menom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega
odvijanja prometa,

10. poškodovati prometno signalizacijo,
11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključ-

ka nanjo,
12. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli

predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali pa
kako drugače onesnaževati cesto,

13. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati
živali v obcestnih jarkih pasti živino na cestnem svetu,

14. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako
podkovane, da lahko poškodujejo cesto,

15. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in
druge gorljive snovi,

16. orati v razdalji 1 m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1 m od ceste vzporedno z njo,

17. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami

18. vlačiti po cesti hlode, veje skale in podobne
predmete kot tudi pluge brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.
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47. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

1. Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti
kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.

2. Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občin-
skih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

48. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

1. Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost od-
tok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim
s tem ne povzroča škoda.

2. Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom
in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zara-
di njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih
jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa
ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zašči-
to ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti
hrupom slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh
ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.

3. Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah
objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

2. Ukrepi za varstvo prometa

49. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

1. Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na
promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popol-
no zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz
50. člena tega odloka.

2. Ne glede na odločbo prejšnjega odstavka dovolje-
nje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.

3. Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba prido-
biti tudi za športne in druge prireditve na njej. Na glavni cesti
delna ali popolna zapora ceste zaradi športne ali druge
prireditve ni dovoljena. Dovoljenje za druge občinske ceste
se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge
javne ceste ali če se promet zaradi zapore na zbirni cesti ne
ustavi za daljši čas. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo
občinske ceste, razen glavne ceste, se lahko izjemoma izda
tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge
javne ceste, vendar samo v času izven prometnih konic.

50. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

1. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste izda pristojen občinski upravni organ (pristojna služba
občinske uprave) za ceste. O izdanih dovoljenjih pristojni
občinski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za
ceste obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju
mora biti priložena od pristojnega občinskega upravnega
organa (pristojne službe občinske uprave) za ceste potrjena
tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času
delne ali popolne zapore občinske ceste.

2. Delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del za katere na podlagi drugega od-

stavka 49. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovolje-
nja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja
za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste na kateri se
bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristoj-
nega občinskega upravnega organa (pristojne službe občin-
ske uprave) za ceste potrjena prometno tehnična dokumen-
tacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne
zapore občinske ceste.

3. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zara-
di zapore ceste in čas njenega trajanja.

4. Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi
katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu
in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično doku-
mentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali po-
polne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečani-
mi prometnimi obremenitvami ceste.

5. Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za
zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno upo-
rablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

6. Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predla-
gatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi
prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.

51. člen
(polje preglednosti)

1. V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter
na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni do-
voljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, po-
stavljati predmetov in naprav ali storiti karkoli drugega, kar bi
oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge (po-
lje preglednosti).

2. Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.

3. Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino ure-
dita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojen občin-
ski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ce-
ste v skladu z zakonom.

4. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik
oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravi-
čen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zem-
ljišča določena v soglasju pristojnega občinskega upravne-
ga organa (pristojne službe občinske uprave) za ceste iz
32. člena tega odloka.

52. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

1. Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa
Občinski svet občine Velike Lašče na predlog župana, razen
v primerih iz 31. člena tega odloka in v primerih, ko je njena
postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica
odredb o prepovedih ali o omejitvah prometa na javnih ce-
stah, za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega
prometa pristojni minister, pristojen za promet, minister,
pristojen za notranje zadeve in minister za okolje in prostor.



Stran 5404 / Št. 70 / 16. 10. 1998 Uradni list Republike Slovenije

2. Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi,
ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter narav-
no znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje
in podobno (turistična ali druga signalizacija), samo v skladu
s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainteresira-
ne pravne ali fizične osebe za postavitev turistične ali druge
obvestilne signalizacije odloči predstojnik pristojnega občin-
skega upravnega organa (pristojne službe občinske uprave)
za ceste s sklepom. Pristojen občinski upravni organ (pri-
stojna služba občinske uprave) za ceste ima pravico do
povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrže-
vanje in odstranitev.

53. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

1. Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob
občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napi-
sov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno
obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj
naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojen
občinski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za
ceste lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te
razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v
prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija.
S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževa-
nja in odstranitve.

2. Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega
odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo
le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za po-
stavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah.
Soglasje za njihovo postavitev izda pristojen občinski uprav-
ni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste. V so-
glasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s
predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogo-
je vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.

3. Ne glede na odločbo prejšnjega odstavka se soglas-
je za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko
izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave,
sejma ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi Občinski
svet občine Velike Lašče. Transparenti morajo biti izobešeni
najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

54. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja))

1. Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja)
opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podob-
no), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje,
parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z
odločbo 39. in 40. člena tega odloka zagotoviti ustrezen
priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število
mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z
javnim parkiriščem.

2. V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravlja-
nje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mne-
nje pristojnega občinskega upravnega organa (pristojne služ-
be občinske uprave) za ceste.

55. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določ-
bah tega odloka izdaja pristojen občinski upravni organ (pri-
stojna služba občinske uprave) za ceste, ter zoper sklep iz
drugega odstavka 52. člena tega odloka je dovoljena pritož-
ba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

56. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste.

57. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan

diplomirani inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let de-
lovnih izkušenj in opavljen strokovni izpit za delo v državni
upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za
delo v državni upravi.

58. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžno-
sti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:

1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in
odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,

2. nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del,

3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in
prometa na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim,

4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti
na cesti, ki ogrožajo varnost prometa,

5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost
prometa na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti
začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda,

6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti,
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri po-

segih v varovalnem pasu ceste,
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, re-

konstruirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregleda-
na ali ni izročena prometu,

(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka tega člena je 8 dni od dneva njene vročitve.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, pete in
osme točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene
izvršbe.

(3) V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena,
ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali
varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev
v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po
skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih prime-
rih lahko občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter
odredi, da se odločba izvrši takoj.

(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima ob-
činski inšpektor za ceste pravico:

– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospo-
darskih služb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij
in skupnosti,

– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku,
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost

oseb,
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so

v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva,
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– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih ose-
bah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, po-
trebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka
in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo
za občinske ceste,

– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo,
ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravna-
vani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odlo-
ka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporablja-
jo za občinske ceste,

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku,
ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasni-
lo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega od-
stavka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvesti-
ti župana, pristojen občinski upravni organ (pristojno službo
občinske uprave) za ceste in policijo.

(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega
vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obvez-
nosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda koncedentu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.

(7) Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni
stroški, in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postop-
ka, ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

59. člen
(prekrški)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavno-
sti, če:

1. brez soglasja gradi, rekonstruira gradbene objekte v
varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakr-
šnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 32. člen);

2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefon-
ske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod,
toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 33. čle-
na);

3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 34. člen);

4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala pro-
met, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdr-
ževanja (35. člen);

5. postavi na površinah ob občinski cesti, določeni za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spre-
meni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste (38.
člen);

6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na
občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s
tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 39.
člen);

7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagajajo tako, da se zava-
ruje občinska cesta (drugi odstavek 42. člena);

8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(43. člen);

9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskoko-
pe in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (44. člen);

10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodosta-
ja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (45. člen);

11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču
in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto
ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti
(46. člen);

12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 48. člena);

13. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki bi lahko
poškodovala vozišče (prvi odstavek 47. člena);

14. ne pritrdi snegolovov na stehe objektov, s katerih
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani lede-
nih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v
prometu (tretji odstavek 48. člena);

15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo
občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
49. člena);

16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi
delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja
obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja
(drugi odstavek 50. člena);

17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zapo-
ro ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo za-
časne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 50. člena);

18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju nepreglednosti (prvi odstavek 51. člena);

19. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob ob-
činski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug
objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in ogla-
ševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji
iz soglasja (53. člen);

(2) Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznu-
je tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

60. člen
(prekrški posameznikov)

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se za prekr-
šek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.

61. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih
cest:

1. če teh cest ne vzdržuje redno, tako da omogočajo
varno odvijanje prometa (26. člen);

2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (26. člen);

(2) Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznu-
je za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
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62. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali obcest-
nem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne
obvesti pristojnega občinskega upravnega organa za ceste
ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov
(tretji odstavek 24. člena)

(2) Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznu-
je za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
investitorja.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznu-
je za prekršek odgovorna oseba pristojnega občinskega
upravnega organa za ceste, če pred začetkom gradnje ali
rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziro-
ma upravljavcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi
odstavek 24. člen).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

63. člen
(večletni plan)

Pristojen občinski upravni organ za ceste najkasneje v
enem letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog plana
razvoja in vzdrževanja občinskih cest iz prvega odstavka
12. člena tega odloka.

64. člen
(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, mo-
rajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojnem
občinskem upravnem organu za ceste najkasneje v enem
letu po uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se
uveljavljajo ukrepi iz 41. člena tega odloka.

65. člen
(namestitev snegolovov)

Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.

66. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)

(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih
cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. čle-
na zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87) se morajo prilagoditi določbam 52. in 53. člena
tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni sig-
nalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v
petih letih po uveljavitvi tega predpisa.

(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja
iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87).

67. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

(1) Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka upo-
rabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni
bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se
vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem
postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo
vrednost.

(2) Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.

68. člen
(končne določbe)

Naloge iz tega odloka se izvajajo v okviru razpoložljivih
sredstev in razpoložljivega kadra.

69. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št. 1660/98
Velike Lašče, dne 18. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.

3487. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Velike
Lašče

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 5. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Velike Lašče (Uradni
list RS, št. 21/96), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96) ter 10. in 16. člena statuta Občine Velike
Lašče (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine
Velike Lašče na 38. seji dne 18. septembra 1998 sprejel

O D L O K
o ureditvi zimske službe v Občini Velike Lašče

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se določi način opravljanja, organizaci-

ja ter izvajanje zimske službe, ki je sestavni del vzdrževanja
lokalnih cest in javnih poti, kot obvezne gospodarske javne
službe na območju Občine Velike Lašče.

2. člen
Zimska služba se opravlja na naslednjih površinah: na

lokalnih javnih cestah, javnih poteh in površinah za pešce,
pločnikih, intervencijskih poteh in drugih podobnih objektih
(v nadaljevanju: ceste), ki jo izvajata izvajalec in zavezanec.

Zavezanci po tem odloku so lastniki zemljišč, stano-
vanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov ali njihovi na-
jemniki, v več stanovanjskih hišah pa upravniki, če je uprav-
ljanje hiše preneseno s pogodbo nanje, v nadaljnjem bese-
dilu zavezanci.

Javne prometne površine so vse kategorizirane in ne-
kategorizirane ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki
in javni parkirni prostori.
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II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE

3. člen
V zimsko službo sodijo naslednja vzdrževalna dela:
1. zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov,

obvestil in snežnih kolov,
2. posipanje javnih prometnih površin s snovmi za pre-

prečevanje poledice,
3. pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega z javnih

prometnih površin,
4. pluženje snega z glavnih pešpoti na javnih zelenih

površinah, otresanje snega z drevja in grmovja ter odstranje-
vanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo
varnost ljudi in stvari,

5. odvoz snega iz avtobusnih postajališč, križišč in
prehodov za pešce,

6. čiščenje objektov in naprav, zgrajenih za intervenci-
je in požarno varnost,

7. čiščenje odtokov uličnih požiralnikov v času odjuge,
8. odstranjevanje ledenih sveč s streh in strešnih

žlebov,
9. namestitev in vzdrževanje snegobranov na strehah,

s katerih se lahko vsuje snežni plaz in je zaradi tega ogrože-
na varnost občanov in premoženja,

10. ureditev in vzdrževanje žlebov in strešnih odtočnih
cevi,

11. čiščenje zasneženih prometnih znakov,
12. obveščanje javnosti o stanju cest,
13. druge naloge, ki omogočajo v zimskem času pro-

met na cestah.

III. NALOGE IZVAJALCA ZIMSKE SLUŽBE

4. člen
Zimsko službo na območju Občine Velike Lašče oprav-

lja fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju: izvajalec zimske
službe) na podlagi podeljene koncesije v skladu z zakonom
o gopodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).

5. člen
Izvajalca zimske službe na podlagi javnega razpisa v

skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
24/97) izbere Občina Velike Lašče.

Medsebojne pravice in obveznosti izvajalca zimske
službe ter Občine Velike Lašče se uredijo s koncesijsko
pogodbo.

Koncesijska pogodba se sklepa za 5 let in jo je po
preteku tega časa možno podaljšati.

6. člen
Izvajalec zimske službe je dolžan vsako leto do

15. oktobra izdelati načrt zimske službe, ki obsega popis
vseh površin in objektov, na katerih se izvaja zimska služba
in ga predložiti Občini Velike Lašče v potrditev.

Z načrtom zimske službe iz prejšnjega odstavka se
določi vrsta, obseg in razpored potrebnih strojev in druge
opreme, delavcev in materiala, način uporabe teh sredstev,
zlasti organizacijo pluženja, posipanja in odstranjevanja sne-
ga s cest in ostalih javnih površin in prednostni vrstni red
posipavanja ter pluženja cest, čiščenja odtokov uličnih poži-
ralnikov, organizacijo stalne dežurne službe, odstavne povr-
šine za vozila v primeru delnih ali popolnih zapor in nadzor
nad izvajanjem zimske službe.

Zimska služba traja praviloma od 15. novembra do
15. marca. Načrt zimske službe mora vsebovati tudi izvaja-
nje zimske službe v primeru potreb pred in po tem terminu.

7. člen
Naloge izvajalca zimske službe so:
1. izdela načrt zimske službe in ga predloži v potrditev

županu občine,
2. redno vzdržuje naprave in opremo potrebno za zim-

sko službo,
3. skrbi za skladiščenje zadostne količine posipnega

materiala in soli,
4. uvaja ekološko primernejše postopke in materiale za

posipavanje,
5. izvaja zimsko službo po potrjenem načrtu zimske

službe in načrt prilagaja s sprotnimi meteorološkimi napo-
vedmi,

6. posipa ceste po prednostnem vrstnem redu takoj,
ko se na vozišču zazna pojav poledice. Na cestah oziroma
cestnih odsekih, za katere je v operativnem planu predvide-
no tudi preventivno posipanje, se posipa že ob nastopu
okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica,

7. prične praviloma odstranjevati novo zapadli sneg, ko
ga zapade 10 cm na cestiščih in 10 cm na pločnikih.

Višino snega ugotavlja izvajalec sam, po potrebi pa ga
na to opozori pristojni delavec občinske uprave. V izjemnih
primerih, ki jih ugotovi pristojni delavec občinske uprave, je
možno pričeti z odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini
zapadlega snega, kot je določeno v prejšnjem odstavku,

8. organizira 24-urno stalno dežurno službo,
9. izdela poročilo in analizo zimske službe za preteklo

zimsko obdobje,
10. omogoči lastnikom stavb nakup soli za posipa-

vanje.

8. člen
Pri odstranjevanju snega mora izvajalec upoštevati na-

slednje prioritete:
1. prioriteta: šolske in delavske avtobusne proge;
2. prioriteta: ostale pomembne občinske ceste;
3. prioriteta: druge javne poti in javne površine.

9. člen
Sneg mora biti odstranjen:
– s pločnikov tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer

dopuščajo razmere, širok 1 m;
– z vozišča tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer

dopuščajo razmere, širok 3 m.
Sneg se praviloma ne sme odmetavati z vozišča na

pločnik, kolikor je širina pločnika manjša od 1 m. V načrtu
zimske službe se določi pločnike, ki jih čisti izvajalec in tiste,
ki jih čistijo zavezanci, izvajalec pa kasneje sneg samo od-
pelje.

Sneg mora biti odstranjen do 6. ure oziroma 24 ur po
prenehanju sneženja iz cest po prednostnem vrstnem redu,
oziroma se sneg odstrani takoj, ko so podani pogoji iz
sedme točke 7. člena tega odloka.

10. člen
Postajališča avtobusnega prometa morajo biti očiščena

v celotni dolžini:
– postajališča izven vozišča se očistijo v celotnem rav-

nem delu (brez dolžine uvoznega in izvoznega radia na po-
stajališču);

– postajališča ob robu zunanjega voznega pasu se oči-
sti v dolžini 20 m.

Na postajališčih v območjih križišč se sneg odpelje,
na ostalih postajališčih pa se sneg ne sme odložiti na
pločnikih.
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11. člen
Župan na področju zimske službe:
1. potrjuje operativni del zimske službe,
2. spremlja izvajanje sprejetega operativnega plana zim-

ske službe,
3. zagotavlja finančna sredstva po sprejetem operativ-

nem planu za tekoče leto.

IV. OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV V ČASU ZIMSKIH
RAZMER

12. člen
Zavezanci iz drugega odstavka 2. člena tega odloka so

dolžni okrog svoje zgradbe, ne glede na to, ali je to javna
površina, funkcionalna površina ali skupna funkcionalna po-
vršina:

1. sproti odstraniti s strehe in žlebov ledene sveče,
2. sproti posipati pločnike za pešce ob poledici,
3. skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in

odtoki meteornih voda, snežni ščitniki in podobno na proče-
ljih hiš, ki so obrnjene na cesto;

4. odstraniti novozapadli sneg s pločnikov, parkirnih
prostorov in drugih dohodov k objektom najkasneje do
7. ure zjutraj, podnevi pa so ga dolžni odstranjevati sproti,
ko zapade 10 cm snega;

5. odstraniti sneg in led s površin, ki so potrebne za
intervencije in požarno varnost.

Zavezanci iz prvega odstavka tega člena so dolžni iz-
polnjevati svoje obveznosti tudi, če pločniki ne potekajo
neposredno ob objektu, temveč so med objekti in pločniki
funkcionalne površine objektov (zelenice, parkirišča, preho-
di ipd).

Za obveznosti iz tega člena ob nezazidanih stavbnih
zemljiščih morajo skrbeti lastniki ali najemniki zemljišč.

13. člen
Če pooblaščena oseba za izvajanje lokalnega nadzora

ugotovi, da zavezanci niso opravili svojih obveznosti 7. in
12. člena tega odloka, odredi odstranitev snega izvajalcu
zimske službe na stroške zavezanca. Opravljeno storitev
poravna zavezanec.

14. člen
Pločniki za pešce in pešpoti se ob snegu in poledici

lahko posipajo le s soljo ali peskom oziroma drugim ustrez-
nim materialom.

Prepovedano je posipanje s pepelom, žaganjem, smet-
mi ali drugim posipnim materialom.

Izvajalec lahko organizira prodajo soli in drugih so-
dobnih posipnih materialov zavezancem iz 12. člena tega
odloka.

15. člen
Zgradbe, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža

varnost občanov in premoženja, morajo imeti ustrezne zadr-
ževalne snegolove. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki
meteornih voda na zgradbah ne smejo biti poškodovani.
Sproti je treba odstranjevati ledene sveče.

Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je
potrebno pločnik za pešce ustrezno zavarovati.

16. člen
Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin,

streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano za-
metavati javne prometne površine. Sneg se mora odlagati na
robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjava-

nje, ali na mestu, kjer odstranjeni sneg ne ovira hoje in
prometa z vozili.

V času odstranjevanja snega s površin, določenih s
tem odlokom, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila z
javnih prometnih površin.

Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, mora-
jo biti dostopni ob vsakem času.

V. UKREPI V PRIMERU IZREDNIH SNEŽNIH PADAVIN

17. člen
V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjugah

župan poleg izvajalca zimske službe lahko aktivira Občinski
štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne
sestave za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Velike
Lašče. V tem primeru nadzor nad izvajanjem zimske službe
prevzame občinski štab za civilno zaščito.

VI. NADZOR

18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblašče-

na oseba za izvajanje lokalnega nadzora.
Pooblaščena oseba za izvajanje lokalnega nadzora

opravlja nad izvajanjem del izvajalca po tem odloku:
1. kvalitativni in količinski nadzor;
2. vodi akcije, ko je potrebno odstopiti od načrta zim-

ske službe;
3. daje pobude izvajalcu za izboljšanje organizacije

dela.

VII. KAZENSKI DOLOČBI

19. člen
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje

izvajalec zimske službe, ki stori prekršek v zvezi z opravlja-
njem del, če ne izvaja nalog iz 7., 8., 9. in 10. člena tega
odloka.

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba
pravne osebe.

20. člen
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekr-

šek na kraju samem posameznika, če:
– ne izvaja del, ki jih določa 12. člen;
– ne odstrani snega, kot to določa prvi odstavek

16. člena.
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje za

prekršek na kraju samem tudi odgovorna oseba pravne ose-
be, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

VIII. KONČNA DOLOČBA

21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 1636
Velike Lašče, dne 18. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.
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3488. Sklep o povečanju davka od premoženja v
Občini Velike Lašče

Na podlagi tretjega odstavka 22. in 37. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) ter
10. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS,
št. 34/95) je Občinski svet občine Velike Lašče na 37. seji
dne 9. septembra 1998 sprejel

S K L E P
o povečanju davka od premoženja v Občini

Velike Lašče

1. člen
Davek od premoženja iz 2. točke 156. člena zakona o

davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88, 8/89 in Uradni
list RS, št. 48/90 in 7/93) se:

– za stanovanjske hiše, stanovanja, garaže in poslovne
prostore plačuje v višini, ki je določena z zakonom,

– za objekte za počitek in rekreacijo se davek od pre-
moženja poveča za dvakrat.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.

Št. 1651/98
Velike Lašče, dne 9. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.

VIDEM

3489. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov –
osnovnih šol

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 41., 44. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 2/96)
in 12. člena statuta Občine Videm (Uradni vestnik občin
Ormož in Ptuj, št. 11/95, Uradni list RS, št. 23/97 in
49/98) je Občinski svet občine Videm na seji dne 29. 9.
1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov –
osnovnih šol

1. člen
“2. člen odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih

zavodov – osnovnih šol (Medobčinski uradni vestnik, št.
17/95 in Uradni list RS, št. 62/98) se spremeni, tako, da
glasi:

“1. Ime zavoda: Osnovna šola Martina Koreza Pod-
lehnik.

Sedež zavoda: Podlehnik 7/a.

Šolski okoliš zavoda obsega naselja: Dežno pri Pod-
lehniku, Gorca, Jablovec, Kozminci, Ložina, Podlehnik, Sed-
lašek, Stanošina, Strajna, Zakl, Spodnje Gruškovje, Rodni
vrh in Zgornje Gruškovje za pouk od 1. do 8. razreda.

2. Ime zavoda: Osnovna šola Videm.
Sedež zavoda: Videm pri Ptuju 47.
Šolski okoliš zavoda obsega naselja: Dravci, Dravinjski

vrh, Jurovci, Lancova vas od hišne št. 1 do 45, Ljubstava,
Majski vrh, Pobrežje, Soviče, Šturmovci, Tržec, Vareja, Vi-
dem pri Ptuju za pouk od 1. do 8. razreda in naselja Dolena,
Zgornja Pristava, Sela, Barislovci, Trnovec in Popovci za
pouk od 5. do 8. razreda.

V sestavi zavoda Videm pri Ptuju delujeta
Podružnična šola Leskovec.
Sedež podružnične šole: Zgornji Leskovec 10.
Šolski okoliš podružnične šole obsega naselja: Belav-

šek, Berinjak, Gradišče, Mala Varnica, Repišče, Skorišnjak,
Spodnji Leskovec, Strmec pri Leskovcu, Trdobojci, Velika
Varnica, Veliki Okič in Zgornji Leskovec za pouk od 1. do
8. razreda.

Podružnična šola Sela.
Sedež podružnične šole je: Sela 33.
Šolski okoliš podružnične šole obsega naselja: Lanco-

va vas od hišne št. 45 do 91/a, Barislovci, Dolena, Popov-
ci, Sela, Trnovec in Zgornja Pristava za pouk od 1. do
4. razreda.”

Na mejah področij v spornih primerih odločata svet
zavodov, med katerima je spor nastal. Če se spor ne reši
uspešno, o njem odloči pristojni organ ustanovitelja.

V primeru, kjer je šolski okoliš spremenjen, učenci
nadaljujejo šolanje v osnovnih šolah, kjer so začeli šolanje.

Osnovna šola, ki ne izpolnjuje normativov in standar-
dov, postane podružnična osnovna šola.

Za vpis novincev v 1. razred osnovne šole in za predšo-
lanje v matično osnovno šolo veljajo v tem členu navedeni
šolski okoliši.

Za vpis v 1. razred zunaj šolskega okoliša in prepis v
drugem in naslednjih razredih se opravi na podlagi zakona.”

2. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji

dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 015-10/98
Videm, dne 29. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Videm
Friderik Bračič l. r.

VUZENICA

3490. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Vuzenica

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 15. člena statuta Občine
Vuzenica (MUV, št. 5/95) je Občinski svet občine Vuzenica
na 36. redni seji dne 7. 10. 1998 sprejel
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S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

za lokalne volitve v Občini Vuzenica

I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrni-

tev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Vuzenica.

II
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za čla-

ne občinskega sveta imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 50 SIT za dobljeni glas.

III
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje, v višini

40 SIT za dobljeni glas, so upravičeni organizatorji volilne
kampanje oziroma kandidati za župana.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroš-
kov v višini 40 SIT za vsak glas dobljen na ponovnem
glasovanju.

IV
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za

volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Ob-
čine Vuzenica v roku 30 dni po predložitvi poročila o vseh
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, občin-
skemu svetu in računskemu sodišču.

V
Ta skep začne veljati naslednji dan po objavi v MUV.

Št. 0602/02-36/98
Vuzenica, dne 7. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Vuzenica

Andrija Halužan l. r.

3491. Sklep o imenovanju Volilne komisije občine
Vuzenica

Na podlagi ZLV (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 61/95 in 70/95) in 17. in 18. člena statuta Občine
Vuzenica (MUV, št. 5/9, 29/95 in 7/96) je Občinski svet
občine Vuzenica sprejel

S K L E P
o imenovanju Volilne komisije občine Vuzenica

1
V Volilno komisijo območja občine Vuzenica se imenu-

jejo
za predsednico:
Petra Ugrin, Vuzenica, Spodnji trg 6,
za namestnico predsednika:
Jožica Gracej, Šentjanž 60,

za člana:
Rudolf Lampreht, Sejmarska ul. 1,
za namestnico člana:
Adela Vogrin, Mlinska ul. 6,
za člana:
Ivan Filipi, Mladinska ul. 28,
za namestnico člana:
Branka Rihter, Pod gradom 26,
za člana:
Štefan Gril, Elektrarniško naselje 11,
za namestnika člana:
Anton Bačič, Mlinska ul. 16.

2
Sedež komisije je Mladinska ulica 1, Vuzenica.

Št. 0602/-02-36/98
Vuzenica, dne 7. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Vuzenica

Andrija Halužan l. r.

VLADA

3492. Uredba o spremembah uredbe o finančnih
intervencijah za celostno urejanje podeželja in
obnovo vasi za leto 1998

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 6. člena zako-
na o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in po-
nudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o spremembah uredbe o finančnih intervencijah

za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi
za leto 1998

1. člen
V uredbi o finančnih intervencijah za celostno urejanje

podeželja in obnovo vasi za leto 1998 (Uradni list RS, št.
46/98) se v 1. členu:

1. v točki A):
– pri postavki 2430 številka ’19.006.186' nadomesti s

številko ’11.306.186';
2. v točki B):
– pri postavki 2436 številka ’30.000.000' nadomesti s

številko ’28.000.000',
– pri postavki 2438 številka ’60.000.000' nadomesti s

številko ’50.000.000',
– pri postavki 2470 številka ’50.000.000' nadomesti s

številko ’35.000.000',
– pri postavki 8227 številka ‘100.000.000’ nadomesti s

številko ’60.000.000';
3. v točki C):
– pri postavki 2430 številka ’24.651.814' nadomesti s

številko ’24.351.814',
– pri postavki 1494 številka ‘130.960.187’ nadomesti s

številko ‘115.960.188’.
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2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 403-01/98-3
Ljubljana, dne 15. oktobra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3493. Sklep o ustanovitvi in nalogah komisije za
spremljanje državnih pomoči

Na podlagi četrtega odstavka 21. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96 in 47/97), 1. člena zakona o organizaciji in delov-
nem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94,
47/97) in na podlagi 5. člena poslovnika Vlade Republike
Slovenija (Uradni list RS, št. 13/93) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

S K L E P
o ustanovitvi in nalogah komisije za spremljanje

državnih pomoči

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta sklep ureja dolžnost posredovanja podatkov, ki se

nanašajo na državne pomoči, ne glede na njihovo obliko, in
ustanovitev in pristojnosti komisije, ki zbira, spremlja in ureja
podatke, in izdela inventar vseh državnih pomoči.

2. člen
Državne pomoči po tem sklepu so odhodki in zmanjša-

ni prihodki države, ki predstavljajo korist za prejemnika po-
moči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so
namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v in-
stitucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo
blaga in storitev.

II. PRISTOJNOSTI KOMISIJE

3. člen
(1) Komisija vzpostavi način zbiranja in obdelovanja po-

datkov o državnih pomočeh za pripravo in vodenje inventarja
vseh obstoječih državnih pomoči.

(2) Komisija izdaja svetovalna strokovna mnenja v zvezi
s posameznimi oblikami državnih pomoči.

(3) Komisija lahko zahteva pojasnila glede podatkov, ki
se nanašajo na državne pomoči.

4. člen
(1) V primeru novih državnih pomoči mora predlagatelj

pomoči predhodno obvestiti komisijo. Na podlagi obvestila
in posredovanih podatkov, komisija izdela svetovalno stro-

kovno mnenje o skladnosti nove pomoči z mednarodnimi
obveznostmi Republike Slovenije.

(2) Komisija pošlje mnenje skupaj s predlogom pristoj-
nemu organu.

III. ORGANIZACIJA KOMISIJE

5. člen
(1) Ustanovi se komisija za spremljanje državnih pomo-

či, ki opravlja naloge, določene s tem sklepom.
(2) Člane komisije in predsednika imenuje Vlada Re-

publike Slovenije na predlog Kadrovske komisije Vlade Re-
publike Slovenije.

(3) Komisijo sestavljajo predsednik in člani iz ministr-
stev, v katerih pristojnosti so državne pomoči opredeljene v
drugem členu tega sklepa.

(4) Komisija sprejme poslovnik, ki ga potrdi Vlada Re-
publike Slovenije in s katerim podrobneje uredi način dela.

IV. DOLŽNOST POSREDOVANJA PODATKOV

6. člen
(1) Vse institucionalne enote, ki so na podlagi uredbe

o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije institucionalnih
sektorjev (Uradni list RS, št. 56/98) uvrščene v sektor
3.13-Država, morajo posredovati podatke komisiji, v skla-
du z določbami tega sklepa in navodili komisije.

(2) Prav tako morajo vse institucionalne enote sektorja
Država posredovati podatke o finančnih transferjih, kadar se
ti dodelijo po sklepu izvršilnih organov iz sredstev drugih
institucionalnih enot izven sektorja Država.

7. člen
O svojem delu komisija vsako polletje poroča Vladi

Republike Slovenije.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

8. člen
Tehnična in administrativna opravila za delo komisije

zagotavlja Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.

9. člen
V roku tridesetih dni po začetku veljavnosti sklepa ime-

nuje Vlada Republike Slovenije člane komisije in njenega
predsednika.

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

nem listu RS.

Št. 026-17/98-1
Ljubljana, dne 8. oktobra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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USTAVNO SODIŠČE

3494. Sklep o podaljšanju razveljavitve učinkovanja
roka 11. in 19.a člena zakona o notranjih
zadevah

Ustavno sodišče je na predlog vlade z dne 8. 10.
1998 in Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 9. 10. 1998
na seji dne 14. oktobra 1998

s k l e n i l o:

Rok, določen v 2. točki izreka odločbe ustavnega
sodišča št. U-I-158/95 z dne 2. 4. 1998 se podaljša za
šest mesecev.

O b r a z l o ž i t e v

1. Z odločbo št. U-I-158/95 je ustavno sodišče dne
2. 4. 1998 odločilo, da se v zakonu o notranjih zadevah
(Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list
RS, št. 19/91, 4/92 in 19/93) razveljavita 11. člen in
19.a člen, kolikor se nanaša na izvajanje posebnih opera-
tivnih metod in sredstev dela iz 1. in 2. točke drugega
odstavka istega člena. Hkrati je ustavno sodišče odločilo,
da začne razveljavitev učinkovati v roku šestih mesecev od
objave odločbe v Uradnem listu RS.

2. Dne 8. 10. 1998 je vlada ustavnemu sodišču pred-
lagala, da rok, določen s prej navedeno odločbo, podaljša
za šest mesecev. V obrazložitvi predloga navaja, da kljub
prizadevanjem Državni zbor do poteka roka, določenega z
odločbo ustavnega sodišča, ne bo mogel izpeljati zakono-
dajnega postopka za sprejem zakona o Slovenski obveš-
čevalno-varnostni agenciji, ki bi v svojih določbah upošte-
val odločitev ustavnega sodišča in omogočil delovanje
agencije. Glede na to naj bi bila po poteku roka, ki ga je
določilo ustavno sodišče, agenciji onemogočena uporaba
posebnih operativnih metod, kar bi lahko povzročilo nepo-
pravljive posledice za varnost države. Onemogočeno naj bi
bilo ažurno pridobivanje podatkov, potrebnih za spremlja-
nje tujih obveščevalnih služb in upiranje njihovim aktivno-
stim, usmerjenim neposredno proti vitalnim interesom Re-
publike Slovenije. Na področju operativnega varovanja do-
ločenih oseb in objektov pa naj bi bilo onemogočeno pra-
vočasno pridobivanje podatkov, potrebnih za zagotavljanje
varnosti najvišjih predstavnikov države, hkrati pa naj bi bilo
onemogočeno celovito spremljanje varnostno izpostavlje-
nih posameznikov, ki so povezani z mednarodnimi terori-
stičnimi skupinami.

3. Okrožno sodišče v Ljubljani se pridružuje predlogu
vlade in navaja, da bi, če navedeni rok ne bi bil podaljšan,
to sodišče, kot neposredni izvajalec zakona, moralo opra-
viti zahtevno in hkrati zelo odgovorno ustavnopravno pre-
sojo, ali je varnost države lahko zavarovana s sodnimi ome-
jitvami komunikacijske zasebnosti tudi v primerih, ko zakon
tega ne določa.

4. Ustava v prvem odstavku 161. člena določa, da
razveljavitev protiustavnega zakona začne učinkovati takoj
ali v roku, ki ga določi ustavno sodišče, vendar pa ta rok ne
sme biti daljši od enega leta. Ustava in zakon o ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS)
ne vsebujeta izrecnih določb, ki bi urejale pogoje za spre-
membo roka, ki ga je ustavno sodišče določilo v okviru
ustavnega pooblastila. Vendar to ne pomeni, da ustavno

sodišče ne bi moglo spremeniti svoje odločitve, če eden
od udeležencev (v tem primeru Okrožno sodišče v Ljublja-
ni), pred potekom roka navede razloge, ki opravičujejo
njegovo podaljšanje znotraj meja, določenih z ustavo.

5. Ustavno sodišče meni, da so razlogi, ki jih navajajo
predlagatelji za podaljšanje roka, ki ga je določilo ustavno
sodišče v 2. točki izreka odločbe št. U-I-158/95 z dne
2. 4. 1998 opravičeni, zato je sklenilo kot je navedeno v
izreku tega sklepa.

6. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo v sestavi: pred-
sednik dr. Lovro Šturm in sodnici ter sodniki dr. Miroslava
Geč-Korošec, dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek,
mag. Matevž Krivic, Franc Testen, dr. Lojze Ude in
dr. Dragica Wedam-Lukić. Sklep je sprejelo s šestimi gla-
sovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Jambrek in
Šturm, ki sta napovedala odklonilni ločeni mnenji.

Št. U-I-158/95
Ljubljana, dne 14. oktobra 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

BANKA SLOVENIJE

3495. Sklep o spremembi sklepa o neizravnanih
aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem
denarju (o odprti devizni poziciji banke)

Na podlagi drugega odstavka 34. člena zakona o ban-
kah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I in 38/92) in
20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o neizravnanih aktivnih
in pasivnih postavkah banke v tujem denarju

(o odprti devizni poziciji banke)

1
V sklepu o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah

banke v tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke) (Urad-
ni list RS, št. 35/97, 79/97, 15/98, 31/98, 37/98, 42/98
in 65/98) se v 3. točki doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

“Povprečna mesečna odprta devizna pozicija banke ne
sme presegati 10% jamstvenega kapitala banke.”

2
Spremeni se 5. točka tako, da se glasi:
“Banka, katere dnevna odprta devizna pozicija preseže

20% jamstvenega kapitala banke, je dolžna za preseženi
znesek in za dneve preseganja obračunati in plačati Banki
Slovenije zakonite tolarske zamudne obresti.

Banka, katere povprečna mesečna odprta devizna
pozicija presega 10% jamstvenega kapitala banke, je dolž-
na za preseženi znesek za vse delovne dni v mesecu
obračunati in plačati Banki Slovenije zakonite tolarske za-
mudne obresti.”
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3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11.
1998.

Ljubljana, dne 13. oktobra 1998.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3496. Dodatek k pravilom igre Dobim podarim

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS,
št. 27/95) in koncesijske pogodbe št. 471-28/97 z dne
19. 12. 1997, objavlja delniška družba Športna loterija in
igre na srečo

D O D A T E K
k pravilom igre Dobim podarim

Začetek prodaje 3. serije srečk igre Dobim podarim je
15. 10. 1998, zadnji dan prodaje je 15. 4. 1999. Zadnji
dan za izplačilo dobitkov je 15. 6. 1999.

Janez Bukovnik l. r.
direktor

VLADA

3497. Uredba o spremembah uredbe o določitvi
kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se
ob uvozu plačuje posebna dajatev

Na podlagi 1. in 4. točke 5. člena v zvezi s 1. členom
zakona o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov
in živil (Uradni list RS, št. 29/93) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o spremembah uredbe o določitvi kmetijskih
in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu

plačuje posebna dajatev

1. člen
V uredbi o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za

katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev (Uradni list RS,
št. 14/97, 56/97, 84/97, 35/98, 42/98 in 63/98) se
priloga 1, ki je sestavni del uredbe, spremeni v naslednjem:

1. višina posebne dajatve se v koloni 3 za naslednji
kmetijskih proizvod nadomesti z naslednjo višino:

Tarifna Poimenovanje Višina posebne
oznaka dajatve

SIT/kg

1 2 3

1005 Koruza
1005 90 000 – Druga 16

2. za tarifno oznako “1001 90 990 ––– drugo” se
doda še naslednje besedilo:

Tarifna Poimenovanje Višina posebne
oznaka dajatve

SIT/kg
1 2 3

1003 Ječmen
1003 00 90 – Drug:
1003 00 909 – – drug 15

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

nem listu RS.

Št. 424-03/98-4
Ljubljana, dne 16. oktobra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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DRŽAVNI ZBOR

3456. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o člans-
tvu Republike Slovenije v Mednarodnem denar-
nem skladu (ZCMDS-A) 5317

VLADA

3492. Uredba o spremembah uredbe o finančnih inter-
vencijah za celostno urejanje podeželja in obno-
vo vasi za leto 1998 5410

3497. Uredba o spremembah uredbe o določitvi kme-
tijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu
plačuje posebna dajatev 5413

3493. Sklep o ustanovitvi in nalogah komisije za sprem-
ljanje državnih pomoči 5411

MINISTRSTVA

3457. Odredba o stroških postopka v zvezi z izdajo do-
voljenja za promet z zdravilom 5317

3458. Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in stro-
kovnem izpopolnjevanju za delavce v javni goz-
darski službi 5318

USTAVNO SODIŠČE

3459. Odločba, da 7. člena zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o poroštvih Republike Slo-
venije za obveznosti gospodarskih družb iz po-
slov restrukturiranja dolgov v delu, ki se nana-
ša na 12.a člen (razen njegovega prvega od-
stavka), 12.b in 12.c člena, ni v neskladju z us-
tavo 5324

3494. Sklep o podaljšanju razveljavitve učinkovanja ro-
ka 11. in 19.a člena zakona o notranjih zadevah 5412

BANKA SLOVENIJE

3495. Sklep o spremembi sklepa o neizravnanih aktiv-
nih in pasivnih postavkah banke v tujem denarju
(o odprti devizni poziciji banke) 5412

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3496. Dodatek k pravilom igre Dobim podarim 5413

OBČINE

BELTINCI

3460. Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu
za ZS del naselja Lipovci 5328

3461. Odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov s
prostorskimi sestavinami planov Občine Beltinci 5328

BOROVNICA
3462. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbe-
nega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–
1990, ki se nanašajo na območje Občine Borov-
nica, spremenjene in dopolnjene aprila 1998 5329

BREŽICE
3463. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-

računu Občine Brežice za leto 1998 5329
3464. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Razvojni cen-

ter Brežice« 5329
3465. Program priprave sprememb in dopolnitev pro-

storskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bre-
žice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter
prostorskih sestavin srednjeročnega plana Obči-
ne Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za območje MMP Obrežje (PP VF) 5331

3466. Program priprave prostorsko izvedbenega akta
(PIA) za gospodarski terminal 1 na Obrežju 5332

3467. Program priprave sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bre-
žice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter
prostorskih sestavin srednjeročnega plana Obči-
ne Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990
v nadaljevanju sestavine prostorskega plana Ob-
čine Brežice za čistilno napravo v Brežicah (ČNBr) 5333

3468. Program priprave sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bre-
žice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter
prostorskih sestavin srednjeročnega plana Obči-
ne Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990
v nadaljevanju sestavine prostorskega plana Ob-
čine Brežice za čistilno napravo v Globokem
(ČNGl) 5335

DOL PRI LJUBLJANI
3469. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-

računu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1998 5336
3470. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plan-

sko celoto B8 Beričevo 5336
3471. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plan-

sko celoto B9 Dol 5344
3472. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plan-

sko celoto M10 Vinje-Klopce-Senožeti 5346
3473. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plan-

sko celoto M11 Dolsko 5348
3474. Odlok o občinskih cestah 5349

GORNJI GRAD
3475. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidal-

nem načrtu športnega igrišča pri OŠ Fran Koc-
bek Gornji Grad 5358

GROSUPLJE
3476. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Grosuplje za obdobje 1986–2000, do-
polnjene 1998 (Špaja dolina) 5358

3477. Odlok o ureditvenem načrtu Komunalna deponi-
ja Špaja dolina 5361

3478. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javne-
ga zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gro-
suplje 5366

IG
3479. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin

in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik
za obdobje 1986–1990, za območje Občine Ig 5366

3480. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za kra-
jevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj 5368

Stran Stran
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KAMNIK

3481. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih po-
segov v prostor na območju Občine Kamnik 5378

3482. Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načr-
tu B-8 Zgornje Perovo 5380

VELIKE LAŠČE

3483. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin
in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik
za obdobje 1986–1990 za območje Občine Ve-
like Lašče 5381

3484. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
storskih ureditvenih pogojih za območje Krajev-
ne skupnosti Velike Lašče 5383

3485. Odlok o javnem redu in miru v Občini Velike Laš-
če 5394

3486. Odlok o občinskih cestah 5397
3487. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Velike

Lašče 5406
3488. Sklep o povečanju davka od premoženja v Obči-

ni Velike Lašče 5409

VIDEM
3489. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o us-

tanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov – osnov-
nih šol 5409

VUZENICA
3490. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

za lokalne volitve v Občini Vuzenica 5409
3491. Sklep o imenovanju Volilne komisije občine Vu-

zenica 5410

MEDNARODNE POGODBE
42. Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu človeko-

vih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi
z uporabo biologije in medicine (Konvencija o člo-
vekovih pravicah v zvezi z biomedicino) in Dodat-
nega protokola o prepovedi kloniranja človeških
bitij h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in do-
stojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo bio-
logije in medicine (MVCPB) 277

43. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Repub-
like Slovenije in Vlado Republike Turčije o zrač-
nem prometu (BTUZP) 289

44. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Repub-
like Slovenije in Vlado Republike Makedonije o
ponovnem sprejemu oseb, katerih vstop v drža-
vo in/ali bivanje v njej sta v nasprotju z notranjim
pravom (BMKPSO) 299

45. Zakon o ratifikaciji Protokola med Vlado Republi-
ke Slovenije in Vlado Republike Portugalske o
spremembi 3. člena Sporazuma med Vlado So-
cialistične federativne republike Jugoslavije in Vla-
do Republike Portugalske o sodelovanju v pomor-
skem prometu (BPOPPP) 305

Stran Stran
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PREDPISI O GRADITVI
OBJEKTOV IN JAVNIH
NAROČILIH
S POJASNILI

Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnih izpitov pri Inženirski zbornici Slovenije, nove
določbe v njenem statutu in Etični kodeks članov te zbornice so le del nove vsebine tokratne
izdaje zelo iskane knjige v Zbirki predpisov. Za gradbenike so gotovo najpomembnejši novi
pravilniki o vsebini in načinu vodenja gradbenega dnevnika, o merilih za določanje zahtevnih
objektov in o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije, ki so začeli veljati maja 1998.

Zadnji del knjige, ki obsega že skoraj 500 strani, vsebuje predpise o javnih naročilih, ki jih v
uvodnih pojasnilih podrobneje predstavlja Alenka Mordej.

V knjigi so objavljeni tudi zakoni o graditvi objektov, o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, o
stavbnih zemljiščih in še veljavni členi iz prejšnjega zakona o stavbnih zemljiščih. Na pobudo
Ministrstva za okolje in prostor smo dodali tudi še veljavne podzakonske predpise: navodilo o
metodologiji za pripravo investicijskega programa urejanja stavbnih zemljišč, navodilo za
podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s
komunalnimi in drugimi objekti in navodilo o tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno in
magistralno omrežje komunalnih in drugih objektov in naprav.

Cena 3318 SIT 10462
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